


 
 

       
 

 

 2022محضر مؤتمر المحللین للربع األول لسنة 

 

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

نضم لنا اليوم من . 2022العام  تال. و اب در من أرقام  م محمد ح د المع ضة الس املة القا وزف فرنانديز، المراقب الما للمجموعة چكة المت

د  س،  معاذ  والس المجموعة. واسمحوا  أن أنقل  مدير إدارةال ن  ثم د عالقات المس لمة إ الس دي. چال ل س  وزف، تفضَّ

ف فرنانديز:  د شكرا لك،  چوز ا مساء الخ و محمد. س ــع جميع المنضم إلينا مرح ة عن ال ة لعرض النتائج المال المة الجماع األول من  الم

ــع األول من سجَّ  . 2022العام  كة من ن تحسُّ  2022عام الل ال ة ال دا  رح لا ج سج ان . دينار ك  مليون 1.4قدرە  أراحصا ل ها خالل  األداء و

كة  ــع األول خالل االعام لل ةع شجِّ مُ من العام ل ت  نمو ما   . ا للغا انة اإلغالق  قطر وال شطة ص ة الناتجة عن أ ساهمت اإليرادات اإلضاف

ــع األول من   و . 2022عام الاإليرادات خالل ال
َّ
ة ق يتحقع ال نتوق ــع الثا من العام خاللهذە اإليرادات اإلضاف  . الحا  ال

كة. ا اسمحوا  أن أم قدم  ال ة الخاصة  الغة  الستعراض أبرز الجوانب المال كة ال ث جاءت إيرادات ال اإليرادات، ح حة السادسة  تتعلق ال

ة  6.9 س ــع ا% مقارنة 29مليون دينار ك أع ب الميناء  ألول من العام السابق. ال ضائع  ل ال دة لخدمات تحم شطة الجد يرادات و  ،وأسهمت األ

 عنحقول النفط
ً
انة اإلغالق ، فض شطة ص ة الناتجة عن أ  ،  ارتفاع هذە اإليرادات. اإليرادات اإلضاف

مة  ق كة صا أراح  لت ال ث سجَّ صا األراح، ح عة الُمتعلقة  حة السا تقل إ ال ما  1.417ن ــع األول من العام؛ ف مليون دينار ك خالل ال

ــع األول من العام السابق  ل ال شار  126سجَّ ب ان س القيود المفروضة  ، ُمتأثرا  ة ما   كورونا ،  جائحةألف دينار ك س ة ب ل شغ ف ال ال ارتفعت الت

ــع األول من العام 7.8 ــع األول من العام  2022% خالل ال ال  . 2021مقارنة 

، فإن هناك  ــــع الجغرا قا للتوز مساهمة اإليرادات ط حة الثامنة الُمتعلقة  تقل إ ال ن اإليرادات  ا ملحوظ  ا تغي واآلن، ن ــــع الجغرا  تك  وفقا للتوز

وع شطة الم ب انخفاض أ ة  إجما اإليرادات ما ،   اتس ات ال انت عند %43إ لتصل انخفضت حصة العمل ــع  خالل% 67 ، وال  ال

ات اإليرادات من خارج لغت حصة  . 2021%  العام الما 63و 2021من العام  األول ة % ، 57ة الالعمل ات القط ت العمل ما تحسَّ ل ف ش

ة  س  % من إجما اإليرادات. 48كب من خالل مساهمتها ب

لُّ من تأج المعدات و  حة التاسعة. ساهم  شغ ع حدة  اإليرادات  ال ل قطاع  م مساهمة  رفع األحمال  اترافعواآلن، سوف نعرض ل

لة ة  معا  الثق س ة انت هذە ال% من إجما اإليرادات ،  82ب ل ما ارتفعت اإليرادات الناتجة عن ، 2021ل العام الما % خال84س خدمات تحم

الميناء ضائع  ته  629لتصل إ  ال س ارتفاع   ، ــع السنة نفسه من العام % مقارن187ألف دينار ك ضا  ، 2021ة ب وارتفعت إيرادات حقول النفط أ

ة  س ــع األول من العام % 26ب لٍّ  2022خالل ال  فإن هناك انخفاضا حادا  إيرادات النقل.  ، وع 

حة كة و  وتختص ال المركز الما لل ة  كة الحفاظ ع مركز ما قويالعا س هناك أي تغي ملحوظ  األص،  تواصل ال امات منذ ل ول واالل

ارزة  النقاطعض  ، 2022مارس  31 ل  ال ة ال تُ ألصول ل المركز الما  ارتفاع تتمثَّ ب مصادر الطاقة المتجددة اإلضاف س ة   إيراداتجزءا من  ْد عَ الحال

ــع ن من ال ن األخ انة اإلغالق خالل الشه اإلضافة إ ذلك  الحا من العام ص د ال، و ة والرص مة ارتفعت النقد ق ا مليون دينار ك ، 3بن  وثان

ة  س اض البنوك ب ات اق ــع األول من العام مق %18انخفضت عمل ال ة  2021ارنة  ة إ حقوق المل س ال لغ معدل الدين  ل  0.3و منذ  0.32مقا

سم  31  .  2021د



 
 

       
 

حة رقم  تقل إ ال قائمة الدخل 11ن الذكر أنه تمت مناقشة،  الُمتعلقة  ل جاءت األراح ادات وصا األراح  وقت سابق و اإلير من     وجديرا  ق

ائب واإلهالك واالستهالك عند  ته  3.8الفوائد وال س ارتفاع   ، ــع األول من العام % مقا73مليون دينار ك ال ما ارتفع هامش األراح ،   2021رنة 

صل إ  ائب واإلهالك واالستهالك ل ل الفوائد وال ـ 55ق  . 2021% خالل العام الما 52% مقارنة 

حة رقم  ث  معدالت استخدام المعدات 13وتختص ال ةإيرادات ساهمت ، ح س ــع األول ، و  إجما اإليرادات% من 67 حوا  الرافعات ب أظهر ال

ن  ث وصلالرافعات معدالت استخدام ا  من العام تحسُّ ل 49إ  تح  . 2021% خالل العام الما 40% مقا

حة رقم ة ، 14 وتتعلق ال ــع األول من العام  النفقات الرأسمال ال ما يتعلق  ة إضافات ع النفقات2022فف ما أ ، فإنه ال توجد أ ة ،  ن الرأسمال

د  قطر وم وع الجد ذ الم ة للعام الحا تعتمد ع تنف ة اإلضاف دول مجلس التعاون الخل ،  واقعالنفقات الرأسمال ر لها أن أخرى  ومن الُمقدَّ

 .  2022ينار ك خالل العام مليون د 5تصل إ 

ء من جان ، ل  . شكر  هذا  م ع العرض التقد حات من جان ة استفسارات أو توض أ م لنا ، نرحب  عا ع انضمام م جم لمة اآلن ا ل أنقل ال

در.  د ح  إ الس

در:  د  شكرا لك محمد ح م كتابته  صندوق الدردشة . چوزفس مكن ُ ح سؤال،  ط إذا كنتم ترغبون  ط  . العرض التقد من خالل را

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

در:  د  محمد ح دو أننا چوزفالس ة استفسارات اليوم،  ، ي س لدينا أ م لنا اليوم، ونتم شكرا لك ل عا ع انضمام م جم ع انضمامك وشكرا ل

ــع السنة القادم.  عا مرة أخرى  ر م جم  أن نلت 

ف فرنانديز:  در.  چوز  شكرا لك، ح
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Overview

� Q1 2022 has recorded good improvement in the profitability of the company by recording a net profit of
KD 1.4 million.

� The overall performance of the company for the first quarter is encouraging. Additional revenue
generated through the shutdown maintenance activities in Qatar and Kuwait contributed for the growth
in revenue for the Q1 2022. We don’t foresee this additional revenue in the Q2 of this year.
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Financial Highlights
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Revenue

� Revenues increased by 29%

6,876 

5,315 

Q1 2022 Q1 2021

Annual Revenue

Note: Figures in KWD thousands
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Net Profit

� A promising improvement in the Net income YoY in Q1 2021

1,417 

126 

Q1 2022 Q1 2021

Annual Net Profit

Note: Figures in KWD thousands
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Revenue by Geography

67%

33%

Kuwait Outside Kuwait

43%

57%

Kuwait Outside Kuwait

� The increase in revenue contribution from outside Kuwait is mainly due to the increase in revenue 
from the operations in Qatar and Bahrain

Q1 2022 Q1 2021
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Revenue by Segment

Revenue Contribution by Operational Segment

Note: Figures in KWD thousands

5,658 

192 

682 
268 

76 

4,453 

338 237 213 74 

Equipment Leasing Transportation Stevedoring Oil Field Services Others

Q1 2022 Q1 2021
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Note: Figures in KWD Thousands

Financial Highlights

Q1 2022 Q1 2021 Change (%)

Current Assets 21,860 15,744 39%

Property & Equipment 73,186 81,372 -10%

Right-of-use Assets 565 612 -8%

Intangible Assets 827 827 0%

Deferred Tax Asset 247 194 27%

Total Assets 96,685 98,749 -2%

Borrowings 18,166 22,168 -18%

Capex Creditors 7,350 8,599 -15%

Trade & Other Liabilities 4,725 7,002 -33%

Lease Liabilities 651 708 -8%

Shareholders’ Equity 63,239 60,272 5%

Total Equity & Liabilities 96,685 98,749 -2%

Financial Position
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Note: Figures in KWD Thousands

Financial Highlights

1st Quarter Full Year

2022 2021 Change % 2021

Revenue 6,876 5,315 29% 21,010

EBITDA 3,801 2,198 73% 10,871

Depreciation -2,246 -2,135 5% -8,983

Finance Costs -156 -159 -2% -643

Net Profit / (Loss) 1,417 126 1,025% 1,662

Earnings Per Share (Fils) 5.6 0.5 1,020% 6.57

Statement of Income
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Company Highlights
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Equipment Utilization - Cranes

Crane Utilization

� Cranes, which contributes to Revenue by around 65%, has shown slight improvement in utilization
during the first quarter of 2021.

68%

50%

40% 40%

49%

2018 2019 2020 2021 Q1 2022
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Capital Expenditure

� No additions to the capital assets during Q1 2022. Additional capex for this year is based on the
implementation of new projects in Qatar and other GCC. It is estimated at KD 5 million during 2022

Note: Figures in KWD Thousands
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