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در  و  : محمد ح
ً
عا  أه م جم ا  ــع الثا من مرح ضة عن ال املة القا كة المت ة ل نت للنتائج المال ة والعرض التقد ع اإلن المة الجماع الم

. 2022العام  نضم لنا اليوم من . نعتذر عن التأخ تال. و اب در من أرقام  م محمد ح د المع ضة الس املة القا وزف فرنانديز، المراقب چكة المت
د الما  س،  عاذ مُ  للمجموعة والس د  مدير إدارةال لمة إ الس المجموعة. واسمحوا  أن أنقل ال ن  ثم دي. چعالقات المس ل س  وزف، تفضَّ

ف فرنانديز د شكرا لك،  : چوز در س . . ح ا مساء الخ و أعتذر عن التأخ ة لعرض النتائج جميع المنضم إلينا مرح المة الجماع ة عن  الم المال
ــع  ــع األول من العام  . 2022العام من  الثا ال كة خالل ال ة لل ة الق دا اطأ 2022ع الرغم من ال  أن أداءها ت

َّ
ــع الثا من العام نفسه، إ  خالل ال

ة ل عة الموسم ب الطب س ــع األول من العام  األع  انت إيرادات ال نما  انة اإلغالقإليرادات الناتجة عن أو ــع الثا من العام شطة ص ، جاء ال
ات العند  ة أل مست ب ق ساعات العمل خالل شهر رمضان الُمعظم العاد س ، وال جاءت منخفضة  . شطة التأج ت الص  والتوق

ة 2022مليون دينار ك خالل النصف األول من العام  12.4لغت اإليرادات  س ما حققت % 13، و أع ب النصف األول من العام السابق.  مقارنة 
مة  ق ة من العام  ة الزمن كة صا أراح خالل هذە الف ل  2ال ة نفسها من العام السابق.  0.35مليون دينار ك مقا  مليون دينار ك خالل الف

  عو 
َّ
عتها، إ ة إ طب شطة اليوم كو الرغم من عودة األ اد  وعاتم  ن هناك أي تقدُّ  أنه ال  شطة الم نما أ ت؛ ب شطة، وخاصة  ال  دأت أ

وع   .  دول مجلس التعاون الخل األخرىنا ظهر تحسُّ تُ  اتالم

ــع الثا من العام  ة بواقع  ا عت أراح ، وزِّ 2022وخالل ال  فلس ك للسهم الواحد.  10نقد

ات األداء الما  تقل إ أهم مؤ اإليرادات. ن حة السادسة تتعلق  كة. ال الغة لل ــع الثا من العام ال مليون دينار ك  5.5انخفضت إيرادات ال
ة  س ـ 2ب ــع الثا من العام  5.6% مقارنة  ــع األول من العام 2021مليون دينار ك خالل ال كة خالل ال د لل ، جاءت 2022. ونظرا لألداء الج
ل  12.4عند  2022النصف األول من العام  إيرادات ة نفسها من العام السابق.  10.9مليون دينار ك مقا  مليون دينار ك  الف

حة ال تقل إ ال صا األراح،ن عة الُمتعلقة  ل  2عند حوا  2022جاء صا األراح خالل النصف األول من العام  سا  0.35مليون دينار ك مقا
وفات غ المتكررة 2021مليون دينار ك خالل النصف األول من العام  ب الم س ة واإلدارة  وفات العموم . وع الرغم من وجود ارتفاع  الم

ــع الثا من العام، مدع اسب المحققة من بيع خالل ال الم كة صا ومة  ة، فقد حققت ال ف العمالت األجن اسب فروقات أسعار  المعدات وم
مة  ق ــع الثا من العام  0.58أراح  ــع الثا من العام 2022مليون دينار ك خالل ال ان أع من صا أراح ال الغ  2021، والذي  مليون  0.22ال
 .  دينار ك

حة الثامنة الُمتعلقة  تقل إ ال ــــع الجغرا ن قا للتوز قا ل. مساهمة اإليرادات ط ، وذلك ط ل كب ش ت  ن ارتفعت حصة اإليرادات من خارج ال تك
ــــع الجغرا  لغت اإليرادات وفقا للتوز ل 55؛ فقد  ة نفسها من العام السابق و 34% مقا ت %  الف ال ما يتعلق  لغت ف ل 45فقد  %  66% مقا

ن.  ح  عن ال
ً
ت ع إيرادات من قطر، فض ة نفسها من العام السابق. واشتملت اإليرادات من خارج ال  الف

لُّ من تأج المعدات و  حة التاسعة. ساهم  شغ ع حدة  اإليرادات  ال ل قطاع  م مساهمة  معا  لةرفع األحمال الثق اترافعوسوف نعرض ل
ة  س ة 81ب س انت هذە ال ــع الثا من العام 79% من إجما اإليرادات.  ما ساهمت اإليرادات الناتجة عن 2021% خالل ال ضائع .  ل ال خدمات تحم
ة  الميناء س ضائع 11ب ل ال ما ارتفعت خدمات تحم ة % من إجما اإليرادات،  س النصف األول ، 2022% خالل النصف األول من العام 43ب مقارنة 

ث 2021من العام  ة أقل من ذلك؛ ح س كة عن . وانخفضت إيرادات النقل ب ات التوقفت ال ــح المنخفضة ووظائف نقل ذات عمل  اترافعهوامش ال
لة عد  رفع األحمال الثق تعش  ن2022عام الالنصف األول من  خاللما انخفضت إيرادات حقول النفط ،  لم ت   ها ، ول

َّ
ــع من  دءا ع أن ترتفع من المتوق ال

 الثالث فصاعدا. 

تقل إ ة ن حة العا كة المختصة ال كة الحفاظ ع مركز ما قويتواصل ،  المركز الما لل س هناك أي تغي ملحوظ  األصول  ، ال ل
امات   ل  2022 يونيو  30 ما  واالل ارزة تتمثَّ عض النقاط ال ات والمعدات  انخفاض.  ب رسوم اإلستهالك واإلضافات المنخفضة الممتل س

ة . للمعدات ة إ حقوق المل س ال لغ معدل الدين  ل  0.31و   .  2021 يونيو  30منذ  0.36مقا



 
 

  
 

حة رقم  تقل إ ال قائمة الدخل، 11ن الذكر أنه تمت مناقشة  من اإليرادات وصا األ الُمتعلقة  النصف وجديرا  ما يتعلق  راح  وقت سابق. وف

ائب واإلهالك واالستهالك عند 2022األول من العام  ل الفوائد وال ته  6.2، فقد جاءت األراح ق س ارتفاع   ، ة % مقارنة 24مليون دينار ك الف

ائب واإلهالك. 2021من العام  نفسها  ل الفوائد وال ، فقد جاءت األراح ق لٍّ ة  وع  س ــع الثا من العام منخفضة ب % 15واالستهالك خالل ال

ــع الثا من العام  ال ة واإلدارة.  2021مقارنة  وفات العموم ب انخفاض اإليرادات وارتفاع الم  س

حة رقم  وتختص ةإيرادات ساهمت . معدالت استخدام المعدات 13ال س معدالت استخدام جاءت  % من إجما اإليرادات. 70 حوا  الرافعات ب

ة 46عند  الرافعات س ــع الثا من العام، منخفضة ب ــع األول من العام 3% خالل ال ال  . 2022% مقارنة 

ما يتعلق  تقل إ بنود أخرى مهمة. ف ةن ــع وخالل  ،النفقات الرأسمال اء معد 595,000فقد تم إنفاق ، 2022من العام  الثا ال ات دينار ك ع 

ما أن ة للعام الحا  متنوعة  قطر.  ة اإلضاف ـ  النفقات الرأسمال ر  م المعدات ُتقدَّ سل ما يتعلق  . 2022مليون دينار ك للعام  4المعتمدة ع  وف

ة،  ة السعود ة الع ات  الممل الفعل إ خر تطورات العمل كة  ات  تهيئةس ال ئناف العمل ة، و الموارد الس ع أن تحقق  السعود
َّ
من المتوق

ــع الرابع من خالل إيرادات  ء من جان 2022عام الال ل  م  ، . هذا  . شكرا ل م ع العرض التقد حات من جان ة استفسارات أو توض أ نرحب 

در.  د ح لمة اآلن إ الس م لنا. أنقل ال عا ع انضمام  جم

در د : محمد ح م؟. زفچو شكرا لك، س ة عليها، من فضل م فتح المجال لتل االستفسارات واإلجا مكن ُ ق، هل  سِّ  الُم

ق سِّ م كتابته  صندوق الدردشة : الُم مكن ُ ح أي سؤال،  م. الظاهر إن أردتم ط  ع شاشت

در د لدينا : محمد ح ت الذين تتلقون چوزفسؤال، س سي  ال اطن الرئ  منهم العقود؟. من هم مقاو ال

ف فرنانديز در؟ : چوز د ح م إعادة ذلك مرة أخرى س مكن ُ  هل 

در ت الذين تتلقون منهم العقود؟: محمد ح سي  ال اطن الرئ  من هم مقاو ال

ف فرنانديز م اإلعادة مرة أخرى؟الصوت غ واضح : چوز مكن ُ  ، هل 

در اطن السؤال هو: : محمد ح ت الذين تتلقون منهم العقود؟من هم مقاو ال سي  ال  الرئ

ف فرنانديز د من مقاو  : چوز ات والبناء هناك العد ة ، مثل هيوندايعقود الهندسة والمش ن و ، الهندس انت  اي   . ه چوه چوك، س إن 

اطن منهم.  دة للحصول ع عقود من ال ة، فإننا لدينا فرصة ج ات تعمل  قطر والسعود  هذە ال

در  آخر. : محمد ح
ً
ل عام،  لدينا سؤا ش وع توسعة وذلك ما هو حجم االستخدام الذي تتوقعه  قطر و امل  م ل  ش دأ العمل  مجرد أن ت

  دولة قطر؟از الُمسال  إلنتاج الغحقل الشمال ال 

ف فرنانديز ــع األول من العام.  إن  : چوز دا جدا خالل ال ان ج ث  ن  قطر؛ ح د من ان حجم االستخدام يتحسَّ انة اإلغالقهناك العد شطة ص . أ

ن   شهد هذا التحسُّ ع أن 
َّ
اطؤ، ونتوق عض الت ــع الثا والثالث من العام  شهد ال حلول العام واآلن،   . 2023االستخدام 

در د شكرا لك، : محمد ح ة. چوزفس ة مالحظات ختام داء أ لمة لك مرة أخرى إل ة استفسارات أخرى. أنقل ال س لدينا أ  . ل

ف فرنانديز  م.  : چوز  شكرا ل

در م يوما س: محمد ح م. أتم ل ــع السنة القادم، من فضل عا مرة أخرى  ر م جم م لنا اليوم. ونتم أن نلت  عا ع انضمام م جم دا. شكرا ل  ع
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Overview

� After having a good start in the Q1 2022, the performance for the Q2 has slowed down. While Q1
revenue was higher due to the seasonal nature of shutdown maintenance revenues, Q2 was with the
normal rental activities which were at lower side due to the short working hours during Ramadan month
and summer timings.

� A revenue of KD12.4 million generated during the first half of year 2022, is 13% higher when compared
with H1 of the previous year. Net profit for this period is KD 2 million vs KD 0.35 million in the
corresponding period of the previous year.

� Though there is normalcy in the day-to-day activities, there is hardly any progress in the project related
activities, especially in Kuwait; whereas in other GCC, project related activities have started showing
improvement

� During Q2 2022, a cash dividend of 10 fils per share has been distributed.
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Financial Highlights
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Revenue

� Revenues shown a growth of 13% % YoY in H1 2022, however, Q2 2022 revenue is lower by 2% vs 
revenue of Q2 21.

Quarter 2 Revenue

Note: Figures in KWD thousands

First Half 2022 Revenue

12,374 

10,945 

H1 2022 H1 2021

5,498 

5,630 

Q2 2022 Q1 2021
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Net Profit

� In the first half of 2022 Net Profit increased to KD 2 million while it was KD345K in H1. For the Q2 
2022 Net profit increased by KD 357K  compared with Q2 2021

Quarter 2 Net Profit

Note: Figures in KWD thousands

Half Year Net Profit

1,993 

345 

H1 2022 H1 2021

576 

219 

Q2 2022 Q1 2021
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Revenue by Geography

66%

34%

Kuwait Outside Kuwait

45%

55%

Kuwait Outside Kuwait

H1 2022 H1 2021
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Revenue by Segment

Revenue Contribution by Operational Segment

Note: Figures in KWD thousands

10,062 

364 

1,391 

422 135 

8,667 

640 970 
533 

136 

Equipment Leasing Transportation Stevedoring Oil Field Services Others

H1 2022 H1 2021
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Note: Figures in KWD Thousands

Financial Highlights

Financial Position

H1 2022 H1 2021 Change (%)

Current Assets 20,915 17,287 21

Property & Equipment 71,887 79,209 (9.2)

Right-of-use Assets 554 610 (9.2)

Intangible Assets 828 827 (0.1)

Deferred Tax Asset 199 193 3.1

Total Assets 94,383 98,126 (3.8)

Borrowings 18,839 21,797 13.6

Capex Creditors 6,877 8,594 20

Trade & Other Liabilities 6,696 6,550 (2.2)

Lease Liabilities 665 701 5.1

Shareholders’ Equity 61,306 60,484 (1.4)

Total Equity & Liabilities 94,383 98,126 3.81
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Note: Figures in KWD Thousands

Financial Highlights

Statement of Income

Quarter 2 Half year

2022 2021 Change % 2022 2021 Change %

Revenue 5,498 5,630 (2.3) 12,374 10,945 13

EBITDA 2,366 2,789 (15.2) 6,169 4,987 23.7

Depreciation (2,166) (2,295) 5.6 (4,412) (4,430) 0.4

Finance Costs (145) (150) 3.3 (301) (309) 2.6

Net Profit 576 219 163 1,993 345 477.7

Earnings Per Share (fils) 2.28 0.87 163 7.88 1.36 477.7
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Company Highlights
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Equipment Utilization - Cranes

Crane Utilization

� Cranes, which contributes to the Revenue around 70%, has shown 3% decline in utilization during the
second quarter of 2022.

68%

50%

40% 40%

49%
46%

2018 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022
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Other Highlights

� During Q2 2022 KD 595K was spent on purchase of various equipment in Qatar. Additional capex for this
year is based on the supply of machineries estimated at KD 4 million for the year 2022.

� The Company is actively pursuing the mobilization of resources for resuming the operations in the KSA
and expected to generate revenue from Q4 2022.

Note: Figures in KWD Thousands



info@integrated-me.com


