
 

 

 
 03/05/2021التاریخ:  
  RCAD/KSE/092/2021 المرجع:

 
 المحترمین،،،                  شركة بورصة الكویت /السادة

 دولة الكویت 
 

 السالم علیكم ورحمھ هللا وبركاتھ ،،،
 

 
 2021محضر مؤتمر المحللین للربع األول من العام الموضوع : 

 

ــام  ــم (عمـــــالَ باألحكـــ ــادة رقـــ ــي المـــ ــواردة فـــ ــة" 8-7الـــ ــركات المدرجـــ ــات الشـــ ــة  ) "التزامـــ ــد البورصـــ ــن قواعـــ  –مـــ

تـــــم تصــــنیفھا ضـــــمن مجموعــــة "الســـــوق شــــركة مجموعـــــة االمتیــــاز االســــتثماریة وحیـــــث ان  –االصــــدار الثــــاني 

 االول".

 قــــد انعقــــد عــــن طریــــق بــــث مباشــــر علــــى 2021بــــأن مــــؤتمر المحللــــین للربــــع األول مــــن العــــام  االحاطــــةیرجــــى 

ــاعة  ــام الســ ــي تمــ ــت فــ ــبكة اإلنترنــ ــوم  01:30شــ ــر یــ ــد ظھــ ــن بعــ ــي) مــ ــت المحلــ ــق التوقیــ ــاء(وفــ ــق  األربعــ الموافــ

ــم یـــــ ،  28/04/2021 ــؤتمر لـــ ــاء المـــ ــھ اثنـــ ــاَ بأنـــ ــاحتم علمـــ ــة  اإلفصـــ ــات جوھریـــ ــن أي معلومـــ ــوفعـــ ــر متـــ ة رغیـــ

 لجمھور المتعاملین.

 .2021للربع األول من العام والعرض التقدیمي  سالف الذكر،مؤتمر المحضر  طیةلكم مرفق  

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر ،،،
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2021أبریل    28األربعاء،   
توقیت دولة الكویت   –ظھرا   1:30الساعة   

نت  الهاتف�ةالمكالمة  لنتائج المال�ة  لوالعرض التقد��ي ع�ب اإلن�ت
كة  ل 2021عن ال��ــع األول من العام مجموعة االمت�از االستثمار�ة �ش  

 

ي    جم�عا مرحبا بكم  أهال و    محمد ح�در: 
نت للنتائج المال�ة ل الهاتف�ة    مكالمة ال�ف كة  والعرض التقد��ي ع�ب اإلن�ت مجموعة االمت�از  �ش

ي   2021عام  الال��ــع األول من  االستثمار�ة عن   كة أرقام لتداول األوراق المال�ة.    ها �ستض�فواليت محمد ح�در  معكم  �ش
نواف    / الس�د   �ة لمجموعة االمت�از االستثمار�ة؛. و�نضم لنا اليوم من اإلدارة التنف�ذ لتداول األوراق المال�ة  من أرقام

، الرئ�س التنف�ذي للمجموعة  ي
  -  ، نائب الرئ�س التنف�ذيسعد الزید  / ، والس�د التنف�ذي  عضو مجلس اإلدارة -معر�ف

.  ستثمار اال  – ، والس�د خالد السع�د، نائب الرئ�س التنف�ذي مؤس�ي تط��ر الال  الما�ي

، نائب   –الس�د/ فهد الصانع، نائب الرئ�س التنف�ذي   رئ�س  المتابعة ومراقبة االستثمارات؛ والس�د/ صالح الحو�ي
؛ والس�دة/    –تنف�ذي   القائم بأعمال المدير الما�ي الخدمات المساندة؛ والس�د/ محمد العسال، نائب رئ�س أول، 

نائب رئ�س   الغانم،  غ   – منار  ام ومكافحة  ف نائب رئ�س  المخاطر واالل�ت  ، السب��ي األموال؛ والس�د/ عبد هللا    – سل 
ل من فضلك.  وحيت ال نؤخركم أ��� من ذلك، الشئون القانون�ة.   سوف أنقل ال�لمة اآلن للس�د/ نواف، تفضَّ

 : ي
إخالء  �نود صفحة  . سأبدأ باإلشارة إ� بعض المعلومات المهمة و جم�عا لك محمد ومرحبا بكم    شكرا )  2(الصفحة   نواف معر�ف

ي    برجاءول�ة، ئالمس
ي الوقت    الصفحةإلقاء نظرة عليها �ف

نظرة عامة ع�    م ل� عرض. اليوم، سن المناسب ل�مالثان�ة �ف
ء    2020جاء هذا ال��ــع من السنة عقب عام  .  2021عام  ال��ــع األول من  خالل الاألداء و�عض اإلنجازات المال�ة   الم�ي

ي  ، فإننا �شهد اآلن  ع� كلٍّ . و تداع�ات انتشار جائحة كورونا   �ي إ�، و�رجع ذلك إ� حد كببالصع��ات
تعاف�ا بدأ �ف

 . السنة هذە  من ال��ــع األولالظهور خالل 

ي هذا و )  3(الصفحة  
مليون    8التشغ�ل�ة    ال��ــح من العمل�اتبلغ  فقد  .  الشأن  سوف أتطرق إ� بعض النقاط البارزة �ف

  ، ي ائب واالستهالك واإلطفاء  تكا بلغت أر�احنا قبل  ف�ما  دينار ك��يت ي   يون مل  3ل�ف التم��ل وال�ف بلغ  كما    ؛دينار ك��يت
ي  

، وهو ما �عادل    1.5  ال��ــحصا�ف ي ي للسهم الواحد   ر�حا مليون دينار ك��يت بلغ إجما�ي كما  .  قدرە واحد ونصف فلس ك��يت
ي   293.5  لصو األ  امات لدينا  بلغ إجما�ي  ف�ما    ؛مليون دينار ك��يت ف .    85.9االل�ت ي بلغت حقوق  وقد  مليون دينار ك��يت

كة األم  ، أي ما �ُ   183.8المل��ة لل�ش ي ي عادل حوا�ي مليون دينار ك��يت �ة للسهم الواحد.   فلس ك��يت  من الق�مة الدف�ت

ق بالمعدالت 
�
ل  مجمل   هذا األداءفإن  المال�ة،    وف�ما يتعل كات التابعة بنح �ــ� ال  ُ�مثِّ ع� أساس   % 33.4و  ح من نمو ال�ش

ي وكانت  سنوي.  
المل��ة ع�  بلغ العائد ع� حقوق  ف�ما  .  %16.9  ةح التشغ�ل�ا �بالنسبة إ� األر ح  ا ر�األ  �سبة صا�ف

أود أن أوضح للجميع  و .  % تق��با 2.1العائد ع� األصول ع� أساس سنوي  لغ  بينما ب   ،% تق��با 3.3  أساس سنوي
ة  ر�ــع سن متأخ��ن بواقع  بعض أصول محفظتنا الرئ�س�ة  بتجميع  ننا نقوم  أثناء استعراضنا لهذا العرض التقد��ي أ

. األمر ذلك أخذ ير�ب  . واحد  ي االعتبار أثناء استعراضنا للعرض التقد��ي
 �ف

التال�ة من  وف  س ي المجموعة 
. �ف التقد��ي ي خالل هذا العرض 

ي لمساعدئت
،  التقد�م�ة  الصفحاتأدعو بعض زمالئئ

ل من فضلكمحمد العسال. الس�د/  إ� زم��ي وف أنقل ال�لمة األداء الما�ي وسوف �ستعرض س  . تفضَّ

ي    8التشغ�ل�ة بمقدار   عمل�اتال��ــح من الن أن نرى تحسُّ   هنا  مكننا لك نواف. �ُ  شكرا ) 4(الصفحة   محمد العسال:   مليون دينار ك��يت
ي ال��ــع األول من  

ي من خسارة قدرها  ال  ، و 2021عام  ال�ف
ي    11.3تعا�ف

ي �ف ةا مليون دينار ك��يت .  2020عام  المن    نفسها   لف�ت
ي  فقد  و�المثل،  

ي ال��ــع األول من    0.4إ�  ل�صل  التشغ�ل�ة    ال��ــح من العمل�اتارتفع صا�ف
ي �ف عام مليون دينار ك��يت

ب2021 األول من    19.5  خسائر قدرها ، مقارنة  ال��ــع  ي 
ي �ف دينار ك��يت قبل  كما  .  2020عام  المليون  األر�اح  ارتفعت 
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التم��ل  ائب    تكال�ف  ال��ــع األول من    مليون  3إ�    واإلطفاء لتصل   االستهالكو وال�ف ي 
ي �ف ،  2021عام  الدينار ك��يت

ي    18.8  ق�متها   ئر مقارنة بخسا 
ي �ف ي ال��ــح  ف�ما ارتفع  .  2020عام  ال ال��ــع األول من  مليون دينار ك��يت

  لمساه�ي صا�ف
كة األم إ�  ا  ي ال��ــع األول من    1.5ل�ش

ي �ف ي  ، مقارنة ب 2021عام  المليون دينار ك��يت
مليون دينار    16.5  ا خسائر قدرهصا�ف

ي ال��ــع األول
ي �ف  . 2020من العام   ك��يت

ف  كل  حسب    �ةغ�لالتشمن العمل�ات    ال��ــح  تفاص�ل  هنا  عرض  ست�و )  5(الصفحة   قطاع، و�مكننا أن نرى أن المساهمني
ف  ي هذە األر�اح الرئ�سيني

�اإلضافة إ� ذلك،  و . قطاع الصناعات الدوائ�ة وقطاع خدمات تكنولوج�ا المعلومات  هم   �ف
ي ال��ــع األول من    2.4بق�مة    غ�ي المستمرةمن العمل�ات  أر�احا  سجلت االمت�از  فقد  

ي �ف ؛  2021عام  ال مليون دينار ك��يت
كة تابعة.    وذلك �سبب  بيع �ش

ي    7.6التشغ�ل�ة إ�  من العمل�ات    اتفو انخفاض الم�   إ�الصفحة  هذە    ش�ي �و )  6(الصفحة  
ي �ف مليون دينار ك��يت

ي ال��ــع األول من    8.2، مقارنة بـ  2021عام  ال ال��ــع األول من  
ي �ف ، و�رجع ذلك أساسا إ� 2020عام  المليون دينار ك��يت

ي قطاع خدمات تكنولوج�ا المعلومات.  التكال�ف ترش�د 
 �ف

ائب واالستهالك    تكال�ف التم��ل  ن األر�اح قبل  تحسُّ إ�    التقد�م�ة  الصفحةهذە    وُ�ش�ي )  7(الصفحة   و اإلطفاء  وال�ف
رئ�س�ةنت�جة   قطاعات  الدوائ�ة،  : لثالثة  المعلومات  الصناعات  تكنولوج�ا  المال�ة    ، وخدمات  خاصة  (والخدمات 

ن )؛العقارات  . العمل�ات غ�ي المستمرةالذي نتج عن التشي�د / المقاوالت قطاع الطاقة و  فضال عن تحسُّ

 : ي
كما  ف.  محفظة االستثمارات لدينا تك��ن    اإلشارة إ�  أ�ضا نود  فإننا  ،  النقطة هذە  شكرا لك، محمد. وعند  )  8(الصفحة   نواف معر�ف

ي هذە و قطاع.  من االستثمارات حسب كل  ينا محفظة متنوعةفإننا لد ، ون تر 
ي النقطة أود فقط أن أوضح، �ف

، أن صا�ف
ي ت ي الواقع  نرو ق�مة األصول اليت

�ة،    محمولةالق�م ال  من م��ــــج  ها �ف قة    جوانب البعض    فضال عنوالق�م الدف�ت
�
الُمتعل

ي تظهر بق�م ا ب ي اعتبارك  ا تأخذو ر�ب أن  لذا، يُ العادلة.    تها لعقارات اليت
ورة  ال ُ�ش�ي  أن بعض هذە األصول    م �ف إ� بال�ف

 . المسجلةق�متها  ق�متها السوق�ة، بل إ�

، بنقد و  ي
ة نفسها من العام الما�ف ي ق�مة األصول، مقارنة بالف�ت

مليون دينار    253من   % تق��با 7.5 سبة انخفض صا�ف
ي  ي المقام األول إ�   234إ�   ك��يت

. و�رجع ذلك �ف ي صلة، باإلضافة    و طراف ذل   مديون�ة  سداد  إعادة مليون دينار ك��يت
ي عام  انخفاض الق�مة  إ� المخصصات و 

ي أخذناها �ف ،  التقد�م�ة  الصفحة   كما ترون ع� الجانب األ�من منو .  2020اليت
ي  فإننا  

نتعرض لقطاع تكنولوج�ا المعلومات والخدمات التكنولوج�ة  نحن  .    القطا�ي   اإلنكشافلدينا توازن سل�م �ف
 . % تق��با 28نسبة  بمعا  الخدمات المال�ة  و   من ح�ث العقاراتوذلك  . و�تبع ذلك قطاع العقارات،  % تق��با 19  نسبةب

  �سبة   لدينا اوالت  لتشي�د / المقل قطاع الطاقة وا مثِّ �ُ ف�ما  .  % تق��با 11لألوراق المال�ة المدرجة    وتبلغ �سبة انكشافنا 
ي ق�مة األصول بالمن    % تق��با 7

ل  . و %10  وتبلغ الصناعات الدوائ�ة نحو محفظة.  صا�ف كات الزم�لة �سبة  ُتمثِّ ال�ش
تق��با 7 حوا�ي  مثِّ �ُ و .  %  التعل�م  قطاع  األصول.    % 4ل  ق�مة  ي 

صا�ف األغذ�ة   قطاعل  مثِّ �ُ ف�ما  من  وتعبئة    تصنيع 
ي ال��ــع األول  أقفلتكما    هذە �ي المكونات الرئ�س�ة للمحفظة   إذا،من المحفظة.  تق��با    %3  تها ومعالج

 . من السنة  �ف

ات�ج�اال الجوانب  ننظر إ� بعض  وحينما  )  9(الصفحة   ز عليها  س�ت
�
ي ُنرك  ة اليت

�
هناك العد�د  فإن  ق باستثماراتنا،  ف�ما يتعل

ي نود   اليت إليها من األش�اء  ي   . ول�ن قبلاإلشارة 
ي  ،  هذا األمر   أن نخوض �ف  فإنيف

�
أ أن  عن  مخت�ا  م ل�م موجزا  قدِّ أود 

خفض األثر  و   �ةالحفاظ ع� النقد  نحو جهودنا  ح�ث انصبت    تداع�ات انتشار جائحة كورونا منذ بدايتها؛استجابتنا ل 
ي للجائحة ع�   ، ول�نها تعمل أ�ضا  ل�س فقط    أصول تعملولدينا  .  التشغ�ل�ة  عمل�اتنا السليب ع�  ع� النطاق المح�ي

 .  الصع�د اإلقل��ي والعال�ي

ف   ل    : بعض منها   ممن اإلجراءات، و�ل�ك   العد�د علينا اتخاذ  وقد تعنيَّ ف إذا اقت�ف األمر    –استحداث آل�ة العمل من الم�ف
ي واجهناها، و احتواء  و   – ي اليت

ي بعض  عمل�ات اإلغالق ال�امل والجزئئ
ي ال زلنا نواجهها �ف العد�د    طرحنا المناطق. لقد  اليت
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محفظة كات  �ش ع�ب  التكلفة  ترش�د  مبادرات  أج��نا    االستثمارات؛  من  القص�ي    أ�ضا ثم  المدى  ع�  لألثر  تقي�ما 
 وذلك والمتوسط، 

�
 . قد تنشأ مستقبال  صع��ات �شغ�ل�ة  ةأ�  ن من المناورة �شكل أفضل لمواجهةحيت نتمك

مُ  توجه  أ�ضا ستمرون  ونحن  تقي�م  ي 
ات�ج�اتن�ف االس�ت أصولوذلك    ة؛ ا  تقي�م  و�عادة  المحفظة،  تك��ن    ها من ح�ث 

ي ظل باستمرار، 
بتحد�ث البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات لدينا    أ�ضا قمنا  ف�ما  بيئة العمل.  آل�ات   تغ�يُّ وذلك �ف

كات  من خالل قواعد الب�انات السحاب�ة  حفظ الب�انات و  ي معظم ال�ش
كة األم، فإننا نواصل  .  وذلك �ف وع� مستوى ال�ش

 ترش�د التكلفة. و  مجهوداتنا للحفاظ ع� السيولة 

ي  و 
ي �ف

ي العام الما�ف
ي العام    تأج�ل قد نجحت مفاوضاتنا �ف

كة األم لتصبح �ف   مف�دا ، وكان ذلك  2021سداد ديون ال�ش
ق بالحفاظ ع� مست��ات السيولة  أ�ضا 

�
 .  ف�ما يتعل

 أما  
�
ات�ج�اتق بتوجهف�ما يتعل  ، فإننا نُ ةنا االس�ت

�
كز�ادة  ز ع�  رك من    ا نواصل دعمهو    ،ها المحفظة وتط��ر   اتأصول �ش

نموه لتم��ل  للمحفظة  التشغ�ل�ة  األصول  ي 
�ف االستثمار  ف  ا خالل  تحسني المحفظة ع�  أصول  �ساعد    ، أدائها . كما 

 . واجراءاتها وس�اساتها   أنظمة الحوكمةوتع��ز 

ع ق بالتوسُّ
�
ي  ة تتما�ش مع خطتنا اال ، فإننا نبحث باستمرار عن عمل�ات جد�دوف�ما يتعل ات�ج�ة اليت ُتعزز معدالت  س�ت

ي �شمل وع�ب مناطق جغراف�ة متعددة،    بعنا�ة فائقة   النمو �شكل أسا�ي من خالل قطاعات صناع�ة مختارة    واليت
ق األوسط وشمال   ي ومنطقة ال�ش إ� مرحلة    هذە الفرص تصل  وحينما  ف��ق�ا وآس�ا.  أدول مجلس التعاون الخل��ب

ي للعائد ع�تحقيق وتعظ�م  ننا نعمل قدر اإلمكان ل فإ ، التخارج هذە  خالل إعادة بيع استثماراتنا من   المردود اإل�جائب
 . عند أع� تقي�م ُممكناألصول  

ي الصفحات التقد�م�ة 
ي �ف

ع�ب بعض   مسنأخذك؛ ح�ث إننا  فهد الصانع   / زم��ي الس�د   العد�دة التال�ة   وسوف ُ�ساعدئف
كات المحفظة الرئ�س�ة و  ف ع� آخر التطورات    ُنطلعكم�ش ي   : ع� مست��ني ات��ب ،و   ؛األول، الجانب االس�ت ي

آخر    الثائف
ها ع� أدائنا. وذلك األعمال الرئ�س�ة،  تطورات   بالنسبة ألدائها وتأث�ي

ق  )  10(الصفحة  
�
كة التقن�ات المتكاملة القابضة � الجانب األول يتعل ز حال�ا ع�  ، و�ي تابعة و �ش

�
مملوكة بال�امل وُترك

ق األوسط وشمال أف��ق�ا.  ي ومنطقة ال�ش ، ونمو  اتالخدمتقد�م  ع�    ةقائم  ا إنه  أسواق دول مجلس التعاون الخل��ب
ي وعمل�ات االستحواذ.  عروض الخدمات الجد�دة، والتوسُّ 

ها  كما  ع الجغرا�ف ات�ج�ا  نعت�ب ط��ل األجل  استح��ذا اس�ت
ي محفظة

كة    ەل األهداف المال�ة لهذتتمثَّ كما  .  اتاالستثمار   �ف ف  ال�ش ي تنم�ة وتحسني
ي االستمرار �ف

.  نقد�ةتوز�عات الال�ف
ا، فإننا   ي  نخطط  وأخ�ي

ي وقت ما، أو من خالل  للتسي�ل سواء من خالل إدراج جزئئ
ي  �ف

ا�ات  الدخول �ف ات�ج�ة.  ا �ش س�ت
 . وف أنقل ال�لمة إ� زم��ي الس�د/ فهد لموافاتكم بآخر التطوراتسو 

ف ع�    شكرا  : فهد الصانع ك�ي كة التقن�ات المتكاملة القابضة لك نواف. كان ال�ت . نحن نعمل بالتوازي    من    �ش ف .    لتحقیق  شقني ف هدفني
ف نعتقد أنهما س�كونان    ،األول ي قطاعني

كة لداهو أننا استثمرنا بكثافة �ف ي قطا�ي    ا ، وتحد�دمستقبال  افع لنمو  ال�ش
�ف

ي و 
ائف ،  الب�انات السحاب�ةقواعد  األمن السي�ب ف ي هذين القطاعني

كة    إعداد من أجل  وذلك  . لقد استثمرنا بكثافة �ف ال�ش
ي السوق 

   . مستقبال القتناص الفرص المتاحة �ف

التكلفة من أجل   و ي الوقت نفسه، كنا نعمل ع� ترش�د 
نتائج    رؤ�ة مكننا  �ُ و أ��� كفاءة.    نموذج التشغ��ي ال جعل  �ف

ي ر�ــع  أل   ج�دة
كة �ف ة  السنة الذي �ستعرض نتائجه اآلنداء ال�ش العام السابق.  نفسها  ، مقارنة بالف�ت ي الوقت  و من 

�ف
ا رأينا  فقد نفسه،  ي    لألزمة الحال�ة ع�سلب�ا   تأث�ي  . ماتالحكو تقدمها مناقصات العقود اليت

ف   ي ظل  اآلن  نحن ع� �قني
ي العد�د من    اصدارأنه �ف ي دول مجلس التعاون الخل��ب

ان�ات المختلفة �ف ف فإننا متفائلون  ،  الم�ي
   �شكل كب�ي �شأن

�
ي تلك القطاعات    اقتناصتنا ع�  ا ق بقدر تحقيق نمو ف�ما يتعل

ي يتم طرحها �ف المناقصات الجد�دة اليت
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ي النصف األخ�ي من السنة. المُ 
 حددة �ف

 : ي
ي  )  11(الصفحة    نواف معر�ف

التال�ة �ف كة  كة  �ي    االستثماراتمحفظة  ال�ش  تُ و كابيتال لالستثمار.    هد�م �ش
�
االستثمارات  رك ز ع� 

كة   %67.8العقار�ة الدول�ة. ونمتلك حال�ا   كة تابعة.  ، وقد تم اإلفصاح عنها  من ال�ش ي  ك�ش
ي �ف

ولديها تواجد جغرا�ف
ي ذلك ال���ت.  

، بما �ف ي النموذج قائم إ� حد كب�ي ع�    إنالوال�ات المتحدة وأورو�ا ومنطقة مجلس التعاون الخل��ب
 . تو� مهام األصول الُمدارةي الذي  العمل�ق ف� 

ات�ج�ا  ا عن�  إنها      لنا. وأساس�ا بالنسبة   اس�ت

، و�ي   األعمال  فلسفة  وتظل ي    النمو    كما �ي
ائب    تكال�ف التم��ل  األر�اح قبل  �ف ف    معواإلطفاء    االستهالكو وال�ف ك�ي ال�ت

ي  فإننا  ع� المدى الط��ل،  و .  النقد�ةتوز�عات  الالمستمر ع�  
كانت هناك  و .  اإلدراججزئ�ا من خالل    جالتخار نأمل �ف

وسوف أنقل ال�لمة اآلن  . ها تأخرت �سبب تداع�ات انتشار جائحة كورونا بعض الجهود األول�ة لتحقيق ذلك، ول�ن
ل من فضلكفهد، لزم��ي الس�د/    . الستعراض آخر تطورات األعمال الرئ�س�ة، تفضَّ

ي قطاعبالتأ��د. من الواضح   ع: فهد الصان
حينما    ا ، وتحد�دالعال�ي الصع�د  العقارات ع�    وجود العد�د من الجوانب الُمقلقة �ف

 
�
ي د�مه   نتحسُّ   ء�مكننا أن نرى اآلن بد فإننا  ،  ع� كلٍّ الض�افة والتجزئة. و قطا�ي  ق األمر بيتعل

خالل ال��ــع    األمور �ف
ي أو نحو ذلك

ف    ا ل قدرتهوقد تج� ذلك من خال  ،الما�ف ف ع� إغالق صفقتني مليون    300  �ت��د ق�متهما ع   مهمتني
ي األساس أدى هذا األمر . و أم���ي  دوالر 

   . أم���ي  مل�ار دوالر  1.3إ� أ��� من   لديها األصول المدارة إ� ز�ادة حجم �ف

ف من أن   ي    ارتفاعا نت مؤخرا، و�مكننا أن نرى  األمور قد تحسَّ وكما قلنا من قبل، فإننا ع� �قني
ي جوانب الطلب  �ف

  �ف
ي من العام    األوضاعن  تحسُّ فإننا متفائلون �شأن  ،  ا معينة داخل قطاع العقارات. لذ

ي النصف الثائف
قو�ي هذا،  و�.  أ�ضا �ف

نا فقد   ي عرضنا التقد��ي   أ�ش
ي الق�مة ومخصصات كان من الالزم أ  كلإ� أنه ال يزال هنا   �ف

خذها  خسائر أنخفاض �ف
األمور.   تلك  مثل  فإننا  و لمواجهة   ، للغا�ة، وخاصة قطاع  ع� كلٍّ ق��ة  األخرى كانت  القطاعات  أن  نرى  أن  �مكننا 

ي العمل بط��قة عاد�ة . قد للغا�ة، و  ا للغا�ة، كان القطاع الصنا�ي ق��  ا مكاتب. لقد كان ذلك ق��ال
 استمروا �ف

 : ي
ي  )  12(الصفحة   نواف معر�ف

التال�ة �ف كة  ز ع� تصنيع  �ي    االستثماراتظة  محفال�ش
�
القابضة؛ و�ي ُترك الرتاج  كة  المنتجات  �ش

ف للمنتجات    ،دوائ�ة ال كتني كة الرتاج القابضة �ش ي جمهور�ة م� الع���ة هما الفرعون�ة لصناعة    دوائ�ةالوتملك �ش
�ف

كة الدلتا للصناعات الدوائ�ة   األدو�ة  كة الرتاج القابضة92.5ونحن نمتلك  ،و�ش ي    ، % من �ش
أسواق كما تعمل حال�ا �ف

ق األوسط و منطقة  م� و  تُ و أف��ق�ا  شمال أف��ق�ا و ال�ش  من الواضح أنها 
�
  أخرى ة  مر   – و�ي تعد    ، ز ع� التصنيعرك

ات�ج�ا   ا قطاع ي الوقت المناسب.  ب�عإعادة  أو    ها إما من خالل إدراج�سي�لها  خ�ارات  سوف ندرس  بالنسبة لنا. و   اس�ت
ها �ف

ي ذلك  2020عام  ال  خالل  مذهال حقق هذا القطاع أداء  كما  
واآلن، سوف أنقل ال�لمة إ� زم��ي  .  وال زال ُمستمّرا �ف

ل من فضلك.   فهد  الس�د/   ل�ستعرض آخر التطورات، تفضَّ

ف أو الثالث أعوام يتحسَّ الصناعات الدوائ�ة  لك. كما أشار نواف، فإن أداء قطاع    شكرا  فهد الصانع:  ن عاما بعد عام ع� مدار العامني
ي ز�ادة إيراداتنا    . ا ثابت  ا الماض�ة. كان هناك نمو 

ق باإليرادات، فقد نجحنا �ف
�
بما يتجاوز االتجاە العام داخل  وف�ما يتعل

ف األداءالم�ي، وقد  الصناعات الدوائ�ة قطاع ي تحسني
 .ساعد ذلك �شكل أسا�ي �ف

امن مع ذلك، كان هنا و  ف ف   أ�ضا ك  ل�ال�ت المنتجات    ا ترك�ي كة  المرتفعة  ال��ح�ة  ذات ع�  ح�ث    ؛ضمن محفظة كل �ش
ف ع� ز�ادة ر  ك�ي ي خطوط اإلنتاج ل�لٍّ   اتنا نواصل استثمار كما  الماض�ة.    السنة حيتنا �شكل كب�ي خالل  � ساعدنا هذا ال�ت

  �ف
ف من   كتني ي محاولة    ال�ش

ي م�، �ف
نحن  من أجل خدمة األسواق �شكل أفضل.    علينا    لزیادة حجم الطاقة االنتاجیة�ف

  حارت�ا �شعر ب
�
ف ق بأداء ف�ما يتعل كتني  .ال�ش

ي س�اق حديثنا اآلن 
، ول�ن كان هناك تط��ر للعمل�ات التشغ�ل�ة أو لخطوط اإلنتاج لدينا لم �كن مجرد  فإن األمر  ،  و�ف
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   أ�ضا 
�
ف و ق  تط��ر يتعل كات. لذنموذج  بالموظفني رت �شكل    األصول  ى حدإ   ە�شعر أن هذفإننا  ،  ا حوكمة ال�ش ي تطوَّ اليت

 الماض�ة.  السنةخالل ج�د للغا�ة 

 : ي
الع���ة )  13(الصفحة   نواف معر�ف عمان  جامعة  هو  التا�ي  مُ ا منه  %98.6نمتلك    ح�ث  ؛األصل  خاصة  جامعة  إنها  تعددة  . 

ي عمان
ي قطاع التعل�م  األردنب  التخصصات تقع �ف

ي محفظ قد�م    صلاأل هذا  وُ�عد  .  بالطبع  �ف
احتفظنا به    تنا؛ ح�ث �ف

ي إ�شاءالنمو من خالل  عجلة  لبعض الوقت. ونحن نحاول دفع  
صات  وتوف�ي االختصا المرافق والعروض    التوُسع �ف

ف األر�اح قبل  وذلك حتما لل،  الجد�دة   ائب    تكال�ف التم��ل  تحسني   التخارج كما نأمل  و ،  إلطفاء وا   االستهالكو وال�ف
ي  

ف أدائها �شكل كب�ي �ف . لقد قامت الجامعة بتحسني ي ات��ب ة  المن خالل البيع االس�ت ة وسأف�ت فهد، مرة   طلب مناألخ�ي
 . التطوراتآخر ب بموافاتنا أخرى، 

الع���ة إحدى  خرى. كما قال نواف، فقد كانأ مرة    لك  شكرا  فهد الصانع:    ا هناك جهود  توكان  ، القدیمة    نا أصولت جامعة عمان 
ف أدا  ق األوسط وشمال   م، إذا كنتكما تعلمون. و ءها لتحسني ي أع� درا�ة ج�دة بمنطقة ال�ش

  ف��ق�ا، فإن السوق األردئف
قة . وهناك بعض التحد�ات  من األسواق الصعبة

�
ي األردن. ومع ذلك،  االقتصاد  ببيئة    الُمتعل

ا لألداء الحا�ي نظر و ال��ي �ف
كة،   ف واإلدارة،    ط��ر قمنا بتفقد  لل�ش ق بنموذج  س�اسات جد�دة  وضع  فضال عن  الموظفني

�
كاتف�ما يتعل  .حوكمة ال�ش

 إ� مستوى ج�د    ت الجامعة  لقد وصل
�
�ن، ح�ث  ف�ما يتعل ف األخ�ي ف الدراسيني باستمرار عدد الطالب    تخطينا ق بالفصلني

  . ف ق با المستهدفني
�
استقبلنا أ��� من  فقد  ،  2021  -  2020درا�ي األول من العام الدرا�ي الحا�ي  لفصل الوف�ما يتعل

ي األ طالب، وكان  3,000
ي مكنتنا من الوصول إ�    ساس �ي ت هذە �ف ي  السعة اإلجمال�ة اليت

التعل�م  الجهات المعن�ة �ف
ي األردن ل

وطةموافقة   حال�ا  . ولدينا طاقة الجامعة االستیعابیة ��ادة العا�ي �ف  . )طالب( 7,000 ع� ز�ادة العدد إ�  م�ش

ي األردن،  لقد بدأنا اآلن خططنا التوسُّ 
الجهات  السعة المطل��ة من قبل  إ�    وصلنا المرافق، وهذا سي  توسعةلع�ة �ف

ف من أن  .  الرسم�ة   2021عام  الوستستمر  طوال    بالقریب العاجل  ستبدأ      عملیات التوسعة على األرض نحن ع� �قني
ي ثمار  أن    المتوقع  من  فإنه  . لذلك،  2022عام  الوالنصف األول من   ي  ع هذە  خطة التوسُّ نجيف

ي من  �ف
عام  الالنصف الثائف

 .2023  - 2022عام الالفصل الدرا�ي األول من  ا خالل، وتحد�د2022

للوضع  و  ونظر   الراهن نظرا  العالم،  أنحاء  جميع  ي 
الضخمة    ا �ف قطاعالستثماراتنا  ي 

التحت�ة  البن�  �ف تكنولوج�ا  و ة 
 عمان الع���ة المعلومات داخل جامعة  

�
ات لدينا �سالسة من    �ة نا من نقل وضع، فقد تمك   التعل�م التعل�م أو المحا�ف

نت.    التعل�ملوجه إ�    ا وجه ي األردن  و ع�ب اإلن�ت
لقد فعلنا ذلك بنجاح وسالسة. كنا من أوائل مؤسسات التعل�م العا�ي �ف

 
�
ي تمك  .ذلك، ونحن فخورون جدا بهذا اإلنجاز نت من تحقيقاليت

ة اآلن.  ي بدا�ة الفصل الدرا�ي  اال ان  اإلطالق.  ع�   عقباتوجد أي تال  و واألمور �س�ي �سالسة كب�ي
�سبب التأخ�ي �ف

 
�
ي عدد الطالبن من �سج�ل التأث�ي ال�امل  نفسه، لم نتمك

ل�ن �شكل  و ف�ما يتعلق باألرقام.  وذلك  ،  لهذە ال��ادة �ف
، و عام،   . ء األدا  نتامل ان يتحسنفإننا ع� مدار العام الدرا�ي

 : ي
التال�ة �ي  )  14(الصفحة   نواف معر�ف كة  ال�ش كة مجد لألغذ�ةشكرا لك، فهد.  و�ات  �ش ي قطاع األغذ�ة والم�ش

، و�ي تعمل �ف
كة مجد لألغذ�ة.    %61نحن نملك  وتعبئة وتصنيع المواد الغذائ�ة.   ها ع� ال���ت ومنطقة  و من �ش ف �نصب ترك�ي

. إنه ي كة  دول مجلس التعاون الخل��ب ات�ج�ا �ش   التخارج   نتوقع  و   ،لها أفضل  نمو  نتطلع إ� تحقيق  بالنسبة لنا    ة اس�ت
كة مجمستقبً�   ي وقت ما. كان ل�ش

ي �ف
ا لالهتمام،  ر�ــع سنة د لألغذ�ة  إما من خالل اال�تتاب العام أو البيع الجزئئ مث�ي

ل  ،  موافاتكم بآخر التطورات فهد الس�د/  وسأطلب من    من فضلك. تفضَّ

نا ع� فهد الصانع:  ف ي   ينصب ترك�ي
، و�شكل أ���    ا مجد، وتحد�دل  ز�ادة االنتشار الجغرا�ف ي ي دول مجلس التعاون الخل��ب

ي الممل�ة  �ف
�ف

بالفائدة   تعود  السعود�ة  الع���ة  الممل�ة  ي 
�ف جد�دة  توز�ــــع  اتفاق�ة  ي 

�ف اآلن  دخلنا  لقد  السعود�ة.  من  الع���ة 
   �ي   األو�:ناحیتین

�
ي الوقت نفسه، ساعدنا ذلك ع� توسيع    ؛ العامة  م�وفاتنا نا من تقل�ل  أننا تمك

إ�    تواجدنا و�ف
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ي الممل�ة الع���ة السع
ي المنطقةو ود�ة، حد كب�ي �ف

ي تعد أ��ب سوق �ف  .اليت

 أننا سوف    نأملإننا  .  أداء ج�دا   نتوقعفإننا  لذلك،  
�
ي �شهد أداء ج�دا ف�ما يتعل

  و   .  ق بنمو مجد، مقارنة بالعام الما�ف
 . الحال�ة توسعة المصانعل  حال�ا  خططن

 : ي
كة التا )  15(الصفحة  نواف معر�ف كةال�ش كة لصالح  لقد قمنا بالفعل .  الدار للهندسة واإل�شاءات ل�ة �ي �ش إحدى  ببيع هذە ال�ش

الزم�لة.   كاتنا  علن  �ش
�
ة وقمنا  أ ف ة وج�ي الصفقة منذ ف�ت المعاملة وقمنا    دينار   مليون   15.8  بتحقيقعن  نقدا من هذە 

بتس��ة   أسا�ي  المستحقة�شكل  الدائنة  ف   المبالغ  كة  بيننا و�ني تلقيناها    �لغ . و ةالزم�ل  ال�ش ي  اليت السيولة  ي 
  9.2صا�ف

ي  ي  2.4ف�ما أفصحنا عن تحقيق مكاسب بق�مة ، مليون دينار ك��يت  المبلغ.  ا من هذ  تق��با  مليون دينار ك��يت

كة ت��ب�ي القابضة)  16(الصفحة   كة التال�ة �ي �ش ي هذە    % 45.97حصة �سبتها    لك ت نحن نمو .  وال�ش
كة. إنه�ف   ا ال�ش

 .اعات بناء الطاقة والنفط والغاز والبن�ة التحت�ةركز ع� قطتُ 

كة  ا إنه ي المح   ز ع� السوقترك  �ش ات�ج�ةل اال تتمثَّ و .  �ي ال���تيي ي تنم�ة األعمال التجار�ة ، باإلضافة    س�ت
�شكل أسا�ي �ف

ي  نمو  �ستهدف المرة اخرى  إيرادات الخدمات والوكاالت وتأج�ي المعدات. و    تع��ز ز�ادةإ�  
تكال�ف  األر�اح قبل  �ف

ائب  التم��ل  ي وقت ما   من خالل اال�تتاب العام� جلتخار ا   لنأم  و   واإلطفاء  االستهالكو وال�ف
برجاء موافاتنا  . فهد، �ف

 . بأ�ة تطورات رئ�س�ة لألعمال

كة ت��ب�ي القابضة فهد الصانع:  كة سين��ك، و�ي واحدة من أ��ب مزودي  �ش المتعلقة  خدمات حفارات آبار النفط وال�ي وك�ل �ش
كة  فإن المحرك الرئیسي لنمو  كة نفط ال���ت. لذلك، ل�ش بذلك   ق ب  لهذە ال�ش

�
ي  ُمتعل   توفرها سين��ك عدد الحفارات اليت

كة نفط ال���ت.    لصالح  بالفعل   ي عدد  و �ش
ي أداء  ارتفاعا شهدنا  فقد  ،  الحفارات    نت�جة لل��ادة �ف

كة ت��ب�ي    طف�فا �ف �ش
كة سين��ك.  من خاللالم��د من هذە الحفارات  توفیر منداء تحسن األ . ونأمل السنة خالل ر�ــعالقابضة    �ش

 : ي
كاتآخر  ) 17(الصفحة  نواف معر�ف ي أود  �ش كة االمت�از الدول�ة العقار�ة. اإلشارة إليها المحفظة الرئ�س�ة اليت و�ي  ب��جاز �ي �ش

كة  وح�د ال صل  األ   هو و .  تعمل ع� تقد�م خدمات و�دارة ب�ج الداو   �شكل رئ��ي  كة االمت�از.    و   لل�ش المقر الرئ��ي ل�ش
، وهذا ال �شمل   1.62التأج�ي لدينا ق��ة عند  رسومال تزال  ي ي ال  األدوار مليون دينار ك��يت  .  �ستغلها  يت

كةل المؤس�ي  تط��ر الأود االنتقال اآلن للحد�ث عن أ�شطة ) 18(الصفحة    .ل�ش

.    نض�ج اإلستثمار و التخارجتحص�ل العوائد عند  و  من خالل االستثمارات    نمو ، فإننا �ستهدف ال كما تحدثنا سابقا 
 
�
ة نحن نرك ي و   ،ز ع� عمل�ات االستحواذ واالستثمارات المبا�ش

نا ع� دول  و األسهم الخاصة.    التداول �ف ف �ستمر ترك�ي
ق األو  ي وال�ش ، وتتمثَّ أسط وشمال  مجلس التعاون الخل��ب ي خلق ق�مة ف��ق�ا �شكل أسا�ي

مضافة من    ل أهدافنا �ف
ة ف  .بما يتما�ش مع أفضل الممارسات    صارمة اجراءات مبن�ة ع� ال خالل االستثمارات المم�ي

ي تحد�د المناطق والقطاعات ذات  تتمثَّ كما  
ات�جيتنا �ف ق�مة    الحصول ع�  ح�ث �مكننا  ب  ؛ اقتصاد�ة ق��ةأسس  ل اس�ت

ا لد�ه من    عمل  ف��قننا نح�ف ب أكما  .  المتاحة  من الفرص ة    50  ما يتجاوز الـب  ت العال�ةالمؤهال و   تالخ�ب عاما من الخ�ب
ي  

�ف كة  المبا�ش المش�ت و   االستثمار  المنطقة  ي 
اال �ف تحد�ات  و   واالستحواذ.   ندماج أ�شطة  واجهتنا  �سبب  لقد  عد�دة 

 أننا 
َّ

ةأن هذە �ش ىنر   تداع�ات انتشار جائحة كورونا؛ إ� ي ظل ظروف متغ�ي
 .كل فرصة �ف

ي الفرص    ا تزا�دبدأنا �شهد  
ي نتطلع إليها.    االستثمار�ة المتاحة�ف ي درسنا  خالل ال��ــع األول،  و اليت

العد�د من الفرص �ف
ق األوسط وشمال   ي ال���ت والممل�ة الع���ة السعود�ة واإلمارات الع���ة المتحدة.  أ منطقة ال�ش

ف��ق�ا، وخاصة �ف
ي مراحل مختلفة من التفاوض   فرصال  بعض هذە

ي مراحل مُ   ،�ف
�نا من إتمام ما  إذا    مؤكد أنه مة، ومن التقدِّ بعضها �ف اق�ت

أج��نا عمل�ة  ها سنعلن عنفإننا  ،  صفقة لقد  تحدثنا عنها    تخارج.  قبلواحدة  كة   ، و�ي من  للهندسة  بيع �ش الدار 
 . كة زم�لة�ش لصالح  واإل�شاءات
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ق ب)  19(الصفحة  
�
 نُ   فإننا   ،أ�شطتنا االستثمار�ة المال�ة وف�ما يتعل

�
من االستثمارات  ائدات  ز ع� توف�ي السيولة والعرك

ي فئات أصول متعددة ع�  
ة إ� متوسطة األجل �ف ف  فإن  ،  ا . لذالعال�ي   الصع�د قص�ي ك�ي   ، األسهم العامة   هو ع�  ال�ت

ي انتشار  لدينا هنا  و والصكوك.    ،الخاصةمل��ات  وال  ،واال�تتابات العامة
ي   ، سواء كانكب�ي   جغرا�ف

منطقة    ذلك االنتشار �ف
وشمال   األوسط  ق  .  أال�ش ي األوروئب االتحاد  أو  المتحدة  الوال�ات  أو  سابقا ف��ق�ا  بّينا  استثمار    لدينا ف،  كما  إجراءات 

استحوذنا ع�  و.  . مشددة ة،  األخ�ي اآلونة  ي 
كة  % 3.3�ف أسهم �ش التكنول  من  قطاع  ي 

�ف الطب�تعمل  ومقرها  ة وج�ة   ،
ي الوال�ات المتحدة �شغ�ل�ة  س���ا، ولها عمل�ات

 .�ف

األول  و  ال��ــع  السنةخالل  ب من  قمنا  مع استثماراتنا  محفظة    ��ادة،  واألورو��ة،  األم��ك�ة  األسهم  أسواق    لتشمل 
اال أنكشاف   والتجارة  المتجددة،  الطاقة  والنقل.  لمصادر  ون�ة،  من  أصول    توز�ــــع�عادة  ب  أ�ضا وقمنا  ل��ت محفظتنا 

ال���ت  ي 
المدرجة �ف كاتنواصل مراقبة ومراجعة  ننا  أ، كما  األسهم  ال�ش ي األسهم وأسهم 

ي  مرا�زنا �ف
المدرجة �ف الزم�لة 

ي الفرص  وذلك  ال���ت  
األسواق مراقبة    أ�ضا نواصل  كما  ، حسب الحالة.  ا تخف�ضهأو    المناسبةإما ل��ادة مرا�زنا �ف

 .مناسبة للدخول ف�ه  فرصعن ب   و نبحث الخل�ج�ة 

ة، و التوز�عات النهائ�ة مستمرة لمال�ي الوحدات.  لدينا صندوقان   ي المراحل األخ�ي
 تحت التصف�ة، وهما �ف

�ة  أ�ضا أود  )  20(الصفحة     . �سل�ط الضوء ع� بعض مقاي�س التقي�م هنا مقابل سعر سهم االمت�از والق�مة الدف�ت
ف  فب،  ون كما تر ،اآلن ي   فلس  168، عندما كان سعر السوق حوا�ي  2021  و   2017عا�ي  المقارنة بني ، كنا نتداول ك��يت

�ة   %10بخصم   ي ق�مة   %29حوا�ي خصم �سبته  �و ع� الق�مة الدف�ت
 .ة االستثمار�ةأصول المحفظ من صا�ف

ي   فلس   109، أغلق السهم عند حوا�ي  2021عام  ال نها�ة ال��ــع األول من  و�حلول     ته ل خصما �سبمثِّ ، وهو ما �ُ ك��يت
�ة ونحو  ع� الق�  39% ي    %48مة الدف�ت

الم�وفات  إ�    أ�ضا ننظر    وحينما .    المحفظة االستثمار�ة  أصولمن صا�ف
كتنا األم من إجما�ي األصول    % 2  فقط من الق�مة السوق�ة و   %5ل  مثِّ ج�دا. إنها تُ ترش�دها  يتم  فإنه  ،  التشغ�ل�ة ل�ش

ي 
ف عا�ي   وا أن تر  م ، و�مكنك2020 العام �ف ي بني

ي مقارنة الرسم الب�ائف
 .2020و 2019ذلك �ف

 أن أغتنم هذە الفرصة للتطرق إ� بعض المبادرات المُ   أ�ضا أود  )  21(الصفحة  
�
االمت�از  فإن  .  األعمال  قة باستدامة تعل

ات�ج� واس�ت ق�مها  بمواءمة  م  ف واالقتصاد�ة،  ا تل�ت االجتماع�ة  االحت�اجات  مع  التجار�ة  تض وذلك  تها  خالل  ف  من  مني
ي  لدينا  و ولة واألخالق�ة.  ئممارسات األعمال المس

كاتها االمت�از  �ف جنس�ة    20موظف بدوام كامل من    2,799التابعة    و�ش
 .من النساء%  23  أو  649  ، منهممختلفة 

ق
�
البيئ�ة،  ب  وف�ما يتعل الماض�ة.    ُ�ش�ي إ�نود أن  �نجازاتنا  ة  الف�ت ي 

ي حققناها �ف اليت ف من اإلنجازات  نواصل  فإننا  اثنني
ي إعادة تدو�ر المخلفات اال  تنا مشارك

ون�ة حفاظ�ف ي  و ع� البيئة.  ا ل��ت
لقد اعتمدنا نظام إضاءة جد�د لتوف�ي الطاقة �ف

كة  من استهالك طاقة اإلضاءة.   %90إ�   %70، والذي يوفر حوا�ي الرئ��ي  مقر ال�ش

ناح�ة  ي ئالمس   ومن  اليت المجتمع�ة  بها   ول�ة  ال���ت�ة،  ف،  ننشط  التوحد  ال���ت�ة،  وجمع�ة  قد دعمنا جمع�ة  القلب 
ي القضاء ع� الفقر، سواء  كما نقوم باستخدام مبالغ الزكاة لال�طان،  مرض  والحملة الوطن�ة للتوع�ة ب

لمساعدة �ف
ي الخارج، من خالل القنوات  

 و .  �ة لذلكالرسمكان ذلك داخل المنطقة أو حيت �ف
�
الحوكمة لدينا،  آل�ات  ق بف�ما يتعل

   ، ذلكقدر اإلمكانع�  تحقيق الشفاف�ة  ل  س��فإننا  
�
عمل�ة    أ�ضا علينا  ل  سهِّ �ُ ، مما  ق �س�اساتنا وأنظمتنا ف�ما يتعل

 .القرار اتخاذ 

ف  ي مجلس  عض��ن  لدينا  يوجد  مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة.  أعضاء    أدوار   لدينا فصل بني
ف �ف كما أن  .  االدارةمستقلني

.    هم  التدقيقجميع أعضاء لجنة   ف ن  أعضاء غ�ي تنف�ذيني ش�حات والمكافآت لدينا وتتكوَّ من  من عض��ن    لجنة ال�ت
ف وعضو واحد مستقل.  الأعضاء مجلس اإلدارة غ�ي   ي يتم  لدينا هيئة الفتوى والو تنف�ذيني ع�ة المستقلة، واليت رقابة ال�ش
ونواصل العمل مع السلطات التنظ�م�ة لوضع س�اسات فعالة لمكافحة مخاطر    العموم�ة.   تعيينها من قبل الجمع�ة
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 .االحت�ال

،  و )  23و    22(الصفحة   التقد��ي العرض  نها�ة  أن  و مع  استفساراتكم،  قبل  ي 
لتل�ت الباب  هنا  نفتح    صفحتان لدينا 

تان، وهما ا  ي ُتظهر تقار�ر القطاعات، وكذلك  أخ�ي الدخل، كما هو معروض، باإلضافة إ�   قائمةألر�اح والخسائر، واليت
ان�ة،   ف عن  الم�ي موضح.  فضال  هو  المل��ة، كما  حقوق  إ�  الدين  و�جما�ي  المال  رأس  عرضنا و ه�كل  نختتم    �ــهذا 
سوف أنقل ال�لمة ل�م �ا محمد من  د�كم. و ل  استفسارات  ةع� أ�اآلن  ع� االستماع و�سعدنا الرد    م. أشكركالتقد��ي 

 أجل ذلك. 

ق فتح باب األسئلة واألج��ة اآلن.  محمد ح�در:   ن للُمنسِّ
�
 شكر لك س�د/ نواف. ُ�مك

ــــالُمنسِّ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ي ط�ح  للتذك�ي لك.    شكرا  ق:  ـ
ي رابط  الدردشة  من فضلك قم ب�رساله ع�ب صندوق  ،  أ�ة أسئلة ، إذا كنت ترغب �ف

الموجود �ف
نت    . العرض التقد��ي ع�ب اإلن�ت

ي سؤال واحد. ك�ف تُ حول هيومن سوفتلدينا بعض األسئلة   محمد ح�در:  
ي    م كاتاستثمار   ونف صنِّ ، لذا سأقوم بتجم�عها �ف

هيومن  �ف
ي هذسوفت

   ؟ الحصة من اآلن فصاعدا  ە؟ وك�ف �جب أن نفكر �ف

ي 
. من  ئر والخسا   ر�اح بالق�مة العادلة من خالل األ  ةمال�  هيومن سوفت كموجودات   فصنِّ محاسب�ة، نُ الناح�ة المن   : نواف معر�ف

ي  
ف �ف ف رئ�سيني البورصة.  ع� موقع    أفصحنا ، كما  % 5أقل من  نملك  ، ونحن  هيومن سوفتالواضح أننا لم نعد مساهمني

ي  أي سهم من األسهم  ا مثل ونحن نراه ي محفظاليت
 . استثماراتنا ة نحتفظ به �ف

ي   أ�ضا لك. لدينا  شكرا  محمد ح�در:  
 ؟ من اآلن فصاعدا االمت�از  نمو سؤال، ك�ف �جب أن نفكر �ف

 : ي
كاتها  كما أوضحنا، تنمو االمت�از من خالل استثمارات جد�دة نقوم بها، وكذلك من خالل محفظة   نواف معر�ف ي  �ش

ي �ستمر �ف اليت
فإن هذا هو  . لذلك،  األمر مرة أخرى  ونكرر   بالتخارج، وعندها نقوم  نقطة النض�ج نموها حيت تصل إ�    تع��ز دعمها و 
كة ال �ة لنوع  المعمول بهالنموذج  ي ال�ش  نمو. ز�ادة معدالت ال، وهذە �ي ط��قة ا  نحن عليهيت

ي من تد محمد ح�در:   ا �شكل سليب كات التابعة كان األ��� تأث�ي كات التابعة. أي من ال�ش اع�ات انتشار  مفهوم. لدينا سؤال حول ال�ش
 جائحة كورونا المرتبطة بآل�ات التط��ر؟  

 : ي
ي تأثرت   نواف معر�ف كات التابعة اليت ي تركز ع�    سلب�ا من تداع�ات انتشار جائحة كورونا �ي من الواضح أن ال�ش كات التابعة اليت ال�ش

كة د�مه كابيتال لالستثمار تعمل  و قطاع العقارات، مع التعرض لقطاع الض�افة.   ي    �ش
كات  وتضم  .  المجالهذا  �ف ال�ش

ي تأثرت، ول�ن �شكل مختلف،   كة مجد لألغذ�ة التابعة األخرى اليت   حينما ، كورونا ، خالل الجزء األول من جائحة  �ش
   . أ�ضا  لحدود ل  كامل  لدينا عمل�ات إغالق كاملة و�غالق تكان

ا من الواضح أن ذلك أحدث   تم التعامل مع ال�ث�ي من هذە التحد�ات.  فقد  الصادرات. ومع ذلك،  سلب�ا ع�    تأث�ي
كة الدار للهندسة واإل�شاءا   متلككنا نحينما  و�المثل، فإن أ�شطة المقاوالت الخاصة بنا،   كة    ، وكذلك ت�ش ،  ت��ب�ي �ش

كة  ع� الرغم من أنها مجرد    أننا كان لدينا  ،  ةزم�ل �ش
َّ

ف    حينما كان هناك إغالقا كامال مشكالت  إ� مع ال�ث�ي من الموظفني
مع السلطات المختلفة    المشا�لال�ث�ي من هذە    معالجةين لم يتمكنوا من الذهاب إ� الموقع. ول�ن مرة أخرى، تم  الذ

كات . كورونا   جائحة منذ بدا�ة  األمور اآلن، مقارنة بما كانت عل�ه    وهذە �ي ال�ش
ُّ
 .ا ر األ��� تأث

ي استفادت، مثل قطاع   ا، كما  والذي شهد  ،  دوائ�ة الصناعات المن الواضح أن لدينا بعض القطاعات اليت .  بّينا نموا كب�ي
القابضةقامت  و  الرتاج  كة  كاتها    �ش الصدد و�ش هذا  ي 

�ف ج�دة  جاهزة  بأعمال  الع���ة  عمان  جامعة  و�المثل، كانت   .
نت، ونمت من خالل تقد�م الخدمات من خالل للتحول للتعل�م من خالل  ، مما ساعدها  ة منصة التكنولوج�الاإلن�ت

ةع ع� التوسُّ  ي أتميف أ . اإلغالق خالل ف�ت  . كلسؤال  هذا شاف�ا ن �كون جوائب
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ــالُمنسِّ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  . ە ل�ع�د االتصال بنا ، لذا �شكرك ع� سعة صدرك، بينما ننتظر غ�ي متصلشكرا لك. أصبح محمد  ق:  ـ

 : ي
ف من هذە األ مرة أخرى  حيت �عود محمد  نواف معر�ف ي أن أج�ب ع� اثنني ي رؤ�تهم. هناك سؤال ، ر�ما �مكنيف

سئلة، إذا كان ب�مكائف
. هذا  مف�دا كون  �تعليق ��ــــع ع� عمل�اتها والمساهمة المتوقعة س .   COFE Districtع�  هنا، هل �مكنك التعليق

ة   ي ف�ت
ء سنتحدث عنه �ف ي

.  اإلفصاح عن التقار�ر المال�ة الالحقة  �ش ي
ي ال��ــع الثائف

، لذلك سيتم �سج�ل هذە المعاملة �ف
ف إذا كان ب�مكانك وسنكون  ةحلول هذا السؤال حيت ب االحتفاظممتنني  .اإلفصاح عن التقار�ر المال�ة الالحقة ف�ت

كات التابعة   ي قطا�ي  هل �مكنك من فضلك مناقشة ال�ش
أ���    والصناعات الدوائ�ة تكنولوج�ا المعلومات  العاملة �ف

 و   �ة؟بيئة التشغ�ل المن منظور    قل�ال 
َّ
ف من اآلن فصاعدا؟ع نمو هذين  ك�ف تتوق  وك�ف تتعامل مع المنافسة؟    القطاعني

ي اإلجابة ع� قطاع   ؛ تكنولوج�ا المعلومات موض�ع    سأج�ب ع� 
ي �ف

ف�ما  .  الصناعات الدوائ�ة  وفهد، �مكنك مساعدئت
ق ب 

�
ي تط��ر  يتعل

. لقد  السحاب�ة وا   قواعد الب�انات جانب تكنولوج�ا المعلومات، كما ذكرنا، كنا �ستثمر �ف ي
ائف ألمن السي�ب

ي   ف ضمن األصول اليت ي  فيها  عوالتوسُّ   ها تطلع اآلن إ� نمو نأ�شأنا قسمني ي منطقة دول مجلس التعاون الخل��ب
 .�ف

ي   انتشار ع�    أ�ضا لقد عملنا  
ي  من خالل    تواجدنا الجغرا�ف

،  الدخول �ف ي األسواق الجد�دة. نحن �ستهدف السوق ال���يت
  . ي �شكل أسا�ي

للتوسُّ والسعودي، واإلمارائت أخرى،  المنصة، مرة  تلك  ق  و�عد ذلك، سنستخدم  ال�ش ي منطقة 
ع �ف

 ف��ق�ا ع� نطاق أوسع.  أاألوسط وشمال 

ف  ي يوجد فيها الم��د  تنافس�ة لا أن هناك مجاالت تتمتع بدرجة عال�ة من    نحن ع� �قني ، وقد ركزنا ع� المجاالت اليت
 .ا من المتطلبات للتخصص والمعرفة ف�ما يتعلق بالتكنولوج�

الب�انات   ف من أن مجاالت قواعد  إننا ع� �قني ي وضعكما 
ي ستضعنا �ف

ائف من ح�ث    ةج�د  �ة السحاب�ة واألمن السي�ب
 . ي التحدُّ الس�د/ النمو المستقب�ي

ل من فضلكث عن آفاق فهد، إذا كنت ترغب �ف  . الصناعات الدوائ�ة، تفضَّ

  فهد الصانع: 
�
الصناعات الدوائ�ة  سوق  جانب  إليها �شكل أسا�ي من   وا أن تنظر   م، عل�ك بالصناعات الدوائ�ة ق  بالتأ��د. ف�ما يتعل

كات متعددة الجنس�ات وهناك  �شكل  الم�ي   كات م عام. هناك �ش كات  و .  ةحل� �ش من الواضح أننا ال نتنافس مع ال�ش
ف   كاتمتعددة الجنس�ات. نحن نتطلع إ� تع��ز مكانتنا بني إننالمحل�ة.    ال�ش ف من  كما  التنافس ا ع� �قني   أنه �مكننا 

ي وقد بدأنا بالفعل   بزیادة الطاقة اإلنتاجیة لخطوط االنتاج. كما أوضحت سابقا، نقوم  لسببین 
 .هذە العمل�ة�ف

ي هو أننا  للعملجاهزة    الخطوطهذە  تكون  نها�ة العام، أن  بحلول  نأمل،  ونحن  
ف من. األمر الثائف لدينا    نا أن   ع� �قني

الم�ي. لذلك،  الصناعات الدوائ�ة  داخل سوق    أ�ضا هذا الجانب  اف�ي للغا�ة. و�مكننا المنافسة من  ه�كل تكلفة تن
ي الق�مة، ما نتخ� معدالت ، كما رأيتم هنا، دائما  فإننا �شكل عام، و 

 وذلك النمو �ف
�
بالمقارنة ق باإليرادات أو ف�ما يتعل

 . �شكل عامنمو السوق  مع 

ي ال��ــع األول انخفضت    �سبة الدين نرى أن  نحن  .  �سبة الدين. لدينا سؤال حول  س�د/ فهد نواف و   / لك س�د   شكرا    : محمد ح�در 
�ف

ي عام    %32من  
ي ال��ــع األول من    %23إ�  لتصل    2020�ف

كة االمت�از  2021عام  ال�ف من  . هل هذە �سبة مستدامة ل�ش
 ؟ اآلن فصاعدا 

ي 
، من ح�ث ه�كل رأس المال،  : نواف معر�ف ي   %23  الدين البالغة من الواضح أن �سبة �شكل أسا�ي

منخفضة للغا�ة. وستستمر �ف
عمل�ات االستحواذ، ومن  لتم��ل    س� للحصول ع� سن  استثمار أي  عملنا. لذلك، عندما نقوم ب  آل�ة �سبب  التذبذب  

ي و . الدين رافع ع� �سبة أثرا الواضح أن هذا س�كون له 
 . أ�ضا ، سيتأثر ذلك االستثماراتمن أو   التخارجكلما نجحنا �ف

ف عا�ي   ة بني التابعة "ا �سبب  االنخفاض  ، كان  2021  و   2020بالنسبة للف�ت كتنا  الدار للهندسة  لتخارج من �ش كة  �ش
ي الب�انات  ا إن ر ف  . لذلك،اآلن  هو الحال ذلكلم �عد و   المال�ة   ب�اناتهم  نجمعننا كنا  أوح�ث  .  "واإل�شاءات

فع الدين �ف
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 . المال�ة هو ناتج التجميع

 ؟ هل لد�ك أي تعليق ع� ذلك. COFE Districtلك. مفهوم. عندي سؤال. هل �مكنك التعليق ع�  شكرا    : محمد ح�در 

ي 
هذە    : نواف معر�ف إن  قلنا  ي    الصفقةمحمد، 

الثائف ال��ــع  ي 
�ف السنةحدثت  الم��د من  لدينا  العرض  لذكرە    ، وس�كون  ي 

ذلك �ف عن 
ي التقد��ي لل��ــع  

. من الواضح أننا متحمسون للغا�ة. إنه استثمار جد�د. نحن متحمسون لهذا االستثمار. و�ي  الثائف
ي قطاع القه  صفقة

و�ات، �شكل أسا�ي �ف وة، ونعتقد أن هذا س�كون  تتداخل مع كل من التكنولوج�ا واألغذ�ة والم�ش
ي  لذكرە  بالنسبة لنا وس�كون لدينا الم��د    ذو أهم�ةاستثمارا  

ي المال�ة الخاصة بال��ــع ا تقار�ر  ال عن ذلك �ف
 . من السنة  الثائف

 واضح جدا.  محمد ح�در:  

ـــالُمنسِّ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة  ق:  ـ ر للمرة األخ�ي
�
ذك

�
ي ط�ح  أ

ي رابط  الدردشة  من فضلك قم ب�رساله ع�ب صندوق  ،  ةأ�ة أسئل ، إذا كنت ترغب �ف
الموجود �ف

نت    . العرض التقد��ي ع�ب اإلن�ت

أ�   : محمد ح�در  أنه ل�س لدينا  أود أن أشكرك س�د   ةيبدو    جم�عا ل�م    شكرا بأ�مله.    العمل  نواف وأن أشكر ف��ق   / أسئلة أخرى. 
ةمالحظات أ�ة  منواف، هل لد�ك / النضمامكم. الس�د   ؟ أخ�ي

ي 
هم واالستماع  : نواف معر�ف ي ال��ــع  لنا   أود فقط أن أشكر الجميع ع� حضورهم وص�ب

القادم من  ، ونتطلع إ� المناقشة التال�ة �ف
 ج��ال.  شكرا . السنة

 شكرا ج��ال.  :  محمد ح�در 
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This document has been prepared and issued by Al Imtiaz Investment Group Company, K.S.C. (“AIIG”), a public company listed
on Boursa Kuwait, which is regulated by Kuwait Capital Markets Authority, Central Bank of Kuwait, and Kuwait Ministry of
Commerce and Industry.

The purpose of this document is to provide information solely to the addressee. This document is published for informational and
promotional purposes only and it is not an invitation for investment of any kind. The information in this document does not
constitute tax advice. Nothing contained in this document should be relied upon as a promise or representation towards future
results or events. For the avoidance of doubt, past performance is not a reliable indicator of future performance. The recipient of
this document agrees to always keep confidential the information contained herein or made available in connection with it or any
further elaboration.

This document is intended for distribution only to a Professional Client and must not, therefore, be delivered to, or relied on by, a
Retail Client. The information in this document does not purport to be comprehensive. While this information has been prepared
in good faith, no representation or warranty, express or implied, is or will be made. AIIG (or any of its officers, employees, or
agents) shall not be liable to the recipient, or any third party, for the inaccuracy or incompleteness of the information in this
document or any other written or oral information provided, or for honest and reasonable mistakes.

AIIG gives no undertaking to provide the recipient with access to any additional information or to update this document or any
additional information or to correct any inaccuracies in it, which may become apparent.

This document cannot be quoted or reproduced without the prior written consent of AIIG. This document is owned by AIIG and
is privileged and proprietary and is subject to copyrights.

Parties interested in receiving further information on AIIG, please contact +965 1822 282 or e-mail IR@alimtiaz.com
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Key Financial Metrics Key Financial Ratios

33.4%
Gross Profit from 
Subsidiaries Growth % 
(Y-o-Y)

16.9%
Net Profit to 
Operating Profit1 %

3.3%
Return on Equity2

%

2.1%
Return on Assets2

%

Capital Intelligence rating of Al Imtiaz is BBB long-term, A3 short term with a stable outlook

1. Parent net profit over Profit from Operating Activities Ex. Provisions
2. Annualized

Sectors

Geography

Al Imtiaz operating portfolio companies continues to deliver strong recovery on q-o-q basis.
Net Profit increased to KD 1.5 mn in Q1 2021 compared to a loss of KD 16.9 mn in Q1 2020 on lower revaluation 

losses on Real Estate and Financial Investments as well as lower operating expenses.

KD 8.0
Profit from Operating 
Activities (mn)

KD 1.5
Net Profit 
(mn)

Sectors

Geography

1.5 fils
Earnings Per 
Share

KD 293.5
Total Assets
(mn)

KD 183.8
Parent Equity
(mn)

177 fils
Book Value Per 
Share

KD 3.0
EBITDA
(mn)

KD 85.9
Total Liabilities
(mn)

Contributions for some of the key portfolio assets are consolidated in AIIG on a quarter-lag basis.
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Q1 2021 Financial Performance

Net Profit from Operating Activities 

EBITDA Net Profit
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Profit from Operating Activities 

• The contribution of the key portfolio assets to AIIG’s consolidated Q1 2021 figures is based on the performance of these assets during the previous quarter which is Q4 2020. 
• Change in fair value of investment properties amounted to a loss KD 0.05 million in Q1 2021 as compared to a loss of KD 6.6 million in Q1 2020 * All numbers in KD million unless specifically mentioned otherwise

(16.9)
(14.0)

(16.5)
(21.0)

1.5 

Q1 2020 6M 2020 9M 2020 2020 Q1 2021

(11.3)

1.7 

6.3 
8.5 8.0 

Q1 2020 6M 2020 9M 2020 2020 Q1 2021

(19.5)

(12.9) (14.6)
(19.1)

0.4 

Q1 2020 6M 2020 9M 2020 2020 Q1 2021

(18.8)

(11.5) (13.2)
(16.9)

3.0 

Q1 2020 6M 2020 9M 2020 2020 Q1 2021
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Performance Discussion

1. Operating Portfolio Revenue is the sum of the contribution to the group consolidated revenue from various investments in subsidiary companies operating 
across multiple sectors including: Real Estate, Pharmaceuticals, Education, F&B Processing and Packaging, IT & Technology Services and Energy and Construction 

* All numbers in KD million unless specifically mentioned otherwise

Q1 2021 Profit from Operating Activities – KD 8.0 mn

• Covid-19 has had a significant impact on the economy and on the business especially during the first half of 2020. The gradual recovery started in the second
half of 2020 with the upliftment of lockdown restrictions and improvement in the business sentiments.

• Total Profit from Operating Activities significantly improved to KD 8.0 mn in Q1 2021, recovering from a loss of KD 11.3 mn in Q1 2020.

• Net Profit from Operating Activities increased to KD 0.4 mn in Q1 2021 compared to a loss of KD 19.5 mn in Q1 2020.

• Net profit attributable to parent company increased to KD 1.5 mn in Q1 2021 compared to a net loss of KD 16.9 mn in Q1 2020.

• IT and Technology Services achieved a solid Y-o-Y growth in Profit from Operating Activities of 184% in Q1 2021.

• Pharma segment showed resilience and delivered a strong growth of 11% in Profit from Operating Activities on a Y-o-Y basis.

• Al Imtiaz recorded a profit from discontinued operations of KD 2.4 mn in Q1 2021 from the sale of HOTECC (a subsidiary in the Energy and Construction
segment) to an associate.
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Expenses from Operating Activities
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Operating Expenses Q1 2021 KD 7.6 mnOperating Expenses Q1 2020 KD 8.2 mn

Notes:
• Operating expenses for HOTECC under Energy and Construction are now recorded under an associate and are no longer consolidated  * All numbers in KD million unless specifically mentioned otherwise

Operating Expenses declined from KD 8.2 mn in Q1 2020 to KD 7.6 mn in Q1 2021 mainly on cost rationalization in the 
IT & Technology Services segment

30%

23%

100%1%7%9%13%20%43%7%

29%

100%1%11%11%12%26%28%11%
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Q1 2021 EBITDA

7* All numbers in KD million unless specifically mentioned otherwise1. Operating EBITDA is the sum of the contribution to the group consolidated revenue from various investments in subsidiary companies operating 
across multiple sectors including: Real Estate, Pharmaceuticals, Education, F&B Processing and Packaging, IT & Technology Services and Energy and Construction 

2.     Operating EBITDA as per financial statements revenue classification

Q1 2021 EBITDA – KD 3.0 mn

Pharmaceuticals Energy and 
Construction

F&B Processing 
and PackagingEducation AIIG Real Estate 

Properties

Gain / (Loss) from 
Listed Securities 

Investment

IT & Technology 
Services

Financial Services
(Real Estate) Associates Parent & Others Q1 2021 EBITDA

Pharmaceuticals Energy and 
Construction

F&B Processing 
and PackagingEducation AIIG Real Estate 

Properties

Gain / (Loss) from 
Listed Securities 

Investment

IT & Technology 
Services

Financial Services
(Real Estate) Associates Parent & Others Q1 2020 EBITDA

Q1 2020 EBITDA – KD (18.8) mn



www.alimtiaz.com

Q1 2021 Asset Allocation
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Balanced Portfolio with Sectorial Diversification 

Portfolio NAV as on Mar-21

KD 
234 mn

Portfolio NAV as on Mar-20

* All numbers in KD million unless specifically mentioned otherwise

NAV declined by 7.5% in Q1 2021 compared to KD 253 mn in Q1 2020 mainly on the settlement of related party 
payables, provisions on the real estate and education segments, and the impairment of other investments

KD 
253 mn

1. Portfolio NAV is calculated based on a mix of carrying value and book value for listed subsidiaries and fair value for real estate properties

16%

16%

15%

8%
11%

8%

7%

5%
3%

7%
5%

IT & Technology Services

Financial Services (Real Estate)

AIIG Real Estate Properties

Listed Securities Investments

Energy and Construction

Pharmaceuticals

Associates

Education

F&B Processing and Packaging

Parent and Others

Cash & Equivalents

19%

14%

14%
11%

7%

10%

7%

4%
3%

7%
4%

IT & Technology Services

Financial Services (Real Estate)

AIIG Real Estate Properties

Listed Securities Investments

Energy and Construction

Pharmaceuticals

Associates

Education

F&B Processing and Packaging

Parent and Others

Cash & Equivalents
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Strategic Focus on Growth and Investment Exits

Continue to optimize 
performance, governance 
system, policies and 
procedures.

Expand/Develop Assets
Invest in core portfolio operating 
assets to fund their growth.

Optimize Assets

Strategic plan drives growth 
through priority industry 
sectors and across multiple 
geographies including GCC 
and MENA.

Explore New Opportunities
Realize/maximize 
investment returns through 
divesting assets at optimal 
valuations.

Divestment of Assets

Strategic Direction

9

• Initial response due to COVID-19 focused on cash
preservation and minimizing impact on operations.

• Reconfigured to work from home to accommodate full
and partial lockdowns.

• Initiated several cost rationalization initiatives across
platform companies.

• Commenced sector-wise impact assessment for the
short and medium term.

• Strategy and portfolio composition reevaluation
exercise ongoing.

• Upgrades to the IT infrastructure and migration to
cloud.

• Managing liquidity and cost rationalization.

• Managed to negotiate postponing debt obligations to
2021.

Covid-19 Response
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Key Operating Portfolio Companies
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Key Business Updates

Brief 
Description Regional IT and Technology Services Company

Ownership/Control 100%

Reported As Subsidiary

Reporting Segment IT and Technology Services

Sector IT and Technology Services

Current markets GCC, MENA

Model and Strategy Service-based model,  growth through new services 
offerings, geographic expansion and acquisitions. Strategic 
core sector, long term hold

Financial Objectives EBITDA growth, dividend payout.  Potential to monetize 
partially through listing and/or new strategic partnerships

Investment Thesis

Integrated Technology Holding

• The ITH group of companies has over 1,200 employees across the region.

• During Q1 2021, ITH accounted for 18.7% of Al Imtiaz Investment portfolio NAV
and contributed 35.2% of Al Imtiaz profit from operating activates, 21.7% of
EBITDA and 10.3% to its net profit.

• The COVID-19 pandemic continues to affect part of the IT sector negatively
which has spilled over from 2020 as large government tenders are still being
delayed along with the effects of postponing mega events such as the Dubai
Expo 2020.

• The cost rationalization exercise that was undertaken in 2020 helped reduce
overhead costs by KWD 0.35 million reported in Q1 2021 compared to Q1 2020,
a decrease of 33% YoY.

KD 2.8 mn

Profit from Operating 
Activities Ex. Provisions

Q1 2021

KD 653 K 

EBITDA 

Q1 2021

KD 44 Mn | 19%

NAV and 
Contribution

• The contribution of the key portfolio assets to AIIG’s consolidated Q1 2021 figures is based on the performance of these assets during the previous quarter which is Q4 2020. 
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Key Operating Portfolio Companies

Dimah Capital Investment
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• Dimah capital currently manages an international real estate portfolio worth slightly
over USD 1.36 Bn. This includes new assets under management of USD 503 Mn
acquired in 2020 and providing stable management fees across 5 assets.

• The portfolio consists of 57 different properties that are distributed over 19
investment portfolios and allocated within 7 diverse sectors in US, UK, and Europe.

• Dimah successfully closed two new investments totaling USD 308 million
(approximately KD 93.3 million) and reported in Q1 2021.

• Dimah’s largest exposure to real estate assets are in the hospitality, retail, and
office segments. The hospitality and retail segments continued to suffer, which led
to further impairments and provisions totaling KD 7.2 million reported in Q1 2021.

Key Business Updates

Brief 
Description

International real estate investment  management company 
focused on higher yielding, cash generating real estate 
assets

Ownership/Control 67.8%

Reported As Subsidiary

Reporting Segment Financial Services

Sector Real Estate Investments

Current markets US, Europe, GCC, Kuwait

Model and Strategy Fee-based AUM driven model with light development.  
Growth through geographic diversification. Strategic core 
sector, long-term holding

Financial Objectives EBITDA growth, dividend payout.  Potential to monetize 
partially through listing

Investment Thesis

KD 865 K

Profit from Operating 
Activities Ex. Provisions

Q1 2021

KD (954) K 

EBITDA 

Q1 2021

KD 32 mn | 14%

NAV and 
Contribution

• The contribution of the key portfolio assets to AIIG’s consolidated Q1 2021 figures is based on the performance of these assets during the previous quarter which is Q4 2020. 
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Key Business Updates

Brief 
Description

Manufactures branded generic pharmaceuticals in Egypt
(through Pharo and Delta Pharmaceutical) with an
international distribution network.

Ownership/Control 92.5%

Reported As Subsidiary

Reporting Segment Healthcare

Sector Pharmaceuticals

Current markets Egypt, MENA, Africa.

Model and Strategy Manufacturing based model, growth through new product
offerings, geographic expansion and acquisitions. Strategic
core sector, long-term hold

Financial Objectives EBITDA growth, dividend payout. Potential to monetize
through listing and/or divestment of assets.

Investment Thesis

Al Ritaj Holding (RHC)

KD 3.6 mn

Profit from Operating 
Activities Ex. Provisions

Q1 2021

KD 1.6 mn

EBITDA 

Q1 2021

KD 24 mn | 10%

NAV and 
Contribution

• After the slowdown in the first 9 months of 2020, the Egyptian pharmaceutical
market showed signs of recovery in Q4 2020 achieving a growth of 2.6% in
volume and 9.6% in value.

• RHC subsidiaries have outperformed the market, reporting an average growth
of 14% in sales value (local market sales) and reported in Q1 2021.

• The two subsidiaries, Delta and Pharo, continued to focus on portfolio
optimization by focusing sales towards high profit products, leading to an
average of 4% increase in net profit margins compared to Q4 2019.

• The subsidiaries achieved a growth of 21% in net income reported in Q1 2021,
compared to the same period in the previous year.

• Both subsidiaries continued to invest in production lines where Delta has added
a new Solid-Forms machine and Pharo installed a new Coating machine.

• The contribution of the key portfolio assets to AIIG’s consolidated Q1 2021 figures is based on the performance of these assets during the previous quarter which is Q4 2020. 
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Key Business Updates

Brief 
Description

Private multidisciplinary university that offers specialized 
undergraduate and postgraduate courses

Ownership/Control 98.6%

Reported As Subsidiary

Reporting Segment Education

Sector Education

Current markets Jordan

Model and Strategy Legacy asset,  strategic core sector.  Growth through 
expansion of facilities and new specialized offerings

Financial Objectives EBITDA growth, dividend payout.  Potential to monetize 
through strategic sale

Investment Thesis

Amman Arab University

• The university achieved a record number of students in the first semester
2020/2021 where it managed to cover the entire capacity with the total number
of students exceeding 3000.

• AAU was able to obtain the approval of the Higher Education Accreditation and
Quality Assurance Committee to raise the overall student capacity to almost
7000 starting from the second semester 2020/2021.

• The university has begun excavation works to construct new buildings to
accommodate for the new student capacity

• Due to COVID-19, AAU continues to instruct all lectures online. This caused a
delay to the start of the first semester 2020/2021, which led to the decline in
revenues and EBITDA reported in Q1 2021 by 5% and 64% respectively.
However, the yearly performance is expected to improve.

KD 835 K 

Profit from Operating 
Activities Ex. Provisions

Q1 2021

KD 64 K 

EBITDA

Q1 2021

KD 9 mn | 4%

NAV and 
Contribution

• The contribution of the key portfolio assets to AIIG’s consolidated Q1 2021 figures is based on the performance of these assets during the previous quarter which is Q4 2020. 
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Brief 
Description Food and beverage processing and packaging company

Ownership/Control 61%

Reported As Subsidiary

Reporting Segment Food and Beverage

Sector F&B Packaging and Processing

Current markets Kuwait, GCC

Model and Strategy Manufacturing based model. Growth through new product  
offerings, geographic expansion and acquisitions. Strategic 
core sector, long term hold

Financial Objectives EBITDA growth, dividend payout.  Potential to monetize 
partially through IPO and/or partial sale

Investment Thesis

Majd Food Company Key Business Updates

• Majd Food company is currently headquartered in Kuwait with presence in all
GCC markets and has started expansion and market development activities in
KSA and UAE.

• Improved contract terms with KSA new distributer contributed to reducing the

total selling and marketing expenses by 6%, reported in Q1 2021.

• Substantial growth in KSA market coverage with the company’s products being

available at 1,706 points of sale by the end of the reporting period, compared to

263 points in the pervious year’s quarter.

KD 597 K 

Profit from Operating 
Activities Ex. Provisions

Q1 2021

KD (220) K 

EBITDA 

Q1 2021

KD 7 mn | 3%

NAV and 
Contribution

• The contribution of the key portfolio assets to AIIG’s consolidated Q1 2021 figures is based on the performance of these assets during the previous quarter which is Q4 2020. 
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Key Business Updates

Brief 
Description

Engineering, construction and maintenance contracting 
company that caters to oil & gas, infrastructure and 
construction industries

Ownership/Control Divested from Investment

Reported As Was reported as a Subsidiary

Reporting Segment Oil, Gas and Construction

Sector Energy and Construction

Current markets Kuwait, GCC

Model and Strategy Core sector.  Revenue development through backlog, 
agencies, equipment rentals/leasing and align with local  
sector development

Financial Objectives Divestiture completed.

Investment Thesis

House of Trade Engineering 
and Construction Company (HOTECC)

• AIIG divested its ownership of HOTECC to an associate during Q1 2021 for an
amount of KD 15.8 mn.

• The Group had collected the sale consideration and settled an amount of KD 9.2
mn towards related party payables.

• The gain from the sale amounted to KD 2.4 mn.
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Key Business Updates

Brief 
Description

Engineering, construction and maintenance contracting 
company that caters to oil & gas, infrastructure and 
construction industries

Ownership/Control 45.97%

Reported As Associate

Reporting Segment Oil, Gas and Construction

Sector Energy and Construction

Current markets Kuwait

Model and Strategy Growth through business development and acquisitions.  
Revenue development in services, agencies, equipment 
rentals/leasing and align with local sector development 

Financial Objectives EBITDA growth, dividend payout.  Potential to monetize 
partially through IPO and/or strategic sale

Investment Thesis

Triple E Holding

• As of Q1 2021, Triple E services 51 rigs for SINOPEC’s drilling activities with
Kuwait Oil Company (KOC).

• Triple E also has agency and trading businesses that have been qualified for
the KOC projects.

• AIIG share of results from Triple E performance during Q1 2021 increased by
40% YoY due to higher rig count vs. same period last year.

• During Q1, Triple E increased its position in HOTECC.

KD 149 K 

Profit from Operating 
Activities Ex. Provisions

Q1 2021

KD 149 K 

EBITDA

Q1 2021

KD 16 mn | 7%

NAV and 
Contribution

• The contribution of the key portfolio assets to AIIG’s consolidated Q1 2021 figures is based on the performance of these assets during the previous quarter which is Q4 2020. 
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Key Business Updates

Brief 
Description

Real estate investment and facility management company.  
Primarily owns 29 floors of the Al-Dhow Tower 
(Imtiaz Head Office).

Ownership/Control 100%

Reported As Subsidiary

Reporting Segment Real Estate Properties

Sector Real Estate Properties

Current markets Kuwait

Model and Strategy Rental income and facility management fees

Financial Objectives Dividend payout.  Long term hold

Investment Thesis

• Al-Dhow Tower is currently the sole asset:

• Accounts for approximately 11.9% of the portfolio NAV.

• Last valuation of KD 27.9 million.

• Al-Dhow Tower is Pledged against Murabaha.

• Rental Income during March 2021 was KD 0.46 million compared to KD
0.44 million in March 2020 , of which KD 83,732 thousand was from the
parent company AIIG.

• Rental yields approximately KD1.62 million excluding AIIG Floors.

Al-Imtiaz International
Real Estate Company

KD 329 K

Profit from Operating 
Activities Ex. Provisions

Q1 2021

KD 293 K

EBITDA

Mar-2021

KD 27 mn | 12%

NAV and 
Contribution
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Key Business Updates

Brief 
Description

Al Imtiaz aims to grow through investments and delivering 
value at maturity through divestitures

Focus Areas Mergers & Acquisitions, Direct Investments, Private 
Equity

Geographical Footprint GCC, MENA

Investment process 
& Objective

Creating strategic value through privileged access to 
transactions and a rigorous investment process in-line with 
best practices to ensure strategic fit and financial 
attractiveness

Model and Strategy Identifying regions and sectors with sound fundamentals 
and capturing and extracting the value of these 
opportunities 

Experience Highly qualified personnel in the corporate development 
team with a combined experience of more than 50 years in 
the regions focusing on PE and M&A

Strategy and Capabilities

Synopsis

• The Covid-19 pandemic has been challenging to various sectors and AIIG has
been closely monitoring its target sectors to capture value and diversify its
portfolio.

• Several portfolio assets have been identified for divestment that will provide
capital gains and fuel the expansion plans of AIIG.

• During Q1, AIIG screened several opportunities within the MENA region and
mainly Kuwait, KSA, and UAE with certain targets at an advanced stage of
negotiation.

• During Q1, AIIG completed the divestment of its subsidiary HOTECC for a
value of KD 15.8 mn and realized gains of KD 2.4 mn.
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Key Business Updates

Brief 
Description

Al Imtiaz financial investment activities are focused on 
providing liquidity and returns from short-medium term 
investments in multiple asset classes globally.

Focus Areas Public equity, IPO’s, Pre-IPO’s, Private offerings & 
Sukuks

Geographical Footprint MENA, US & EU

Investment process 
& Objective

Robust investment evaluation and risk management 
practices in place to achieve superior risk-adjusted returns 
vis-a-vis the benchmarks

Model and Strategy Identifying securities with sound fundamentals and 
capitalizing on short-term event-driven opportunities

Experience Highly qualified personnel with a combined experience of 
more than 30 years in the regional and international capital 
markets

Strategy and Capabilities

• Acquired 3.3% stake in a MedTech company based in Switzerland and with
operations in the US.

• During Q1, expanded portfolio into US and European equities, with new
exposure to renewable energy, e-commerce, and transportation sectors.

• Continued to rebalanced the Kuwait listed equities portfolio and continued to
monitor and review positions in listed associates in Kuwait.

• Continuing to monitor GCC markets for appropriate entry points.

• Liquidation of AIIG managed funds is in its last stages with final distribution
ongoing to unit-holders.

Synopsis
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Al Imtiaz is trading at a significant 
discount1 to its BV and NAV and at a 
wider discount to its 5-year average

1. Share price as of Mar 31st 2021, NAV and BV as of Q1 2021

Parent OpEx well contained at only 5% of 
Market Cap and 2% of Total Assets in 

2020

1.9% 1.9%

5.0%
5.3%

2019 2020

% of Total Assets

% of Market Cap

158

109

-10%

-39%

-29%

-48%

2017 2021

CMP (fils)

Discount to BV %

Discount to NAV %
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Al Imtiaz is committed to aligning its values and business strategy with social and economic needs by
including the responsible and ethical business practices in the implementation of the company’s
activities.

• Al-Imtiaz and its Subsidiaries have 2799 full-time employees from 20 different nationalities; 649
(23%) of which are women.

1

The company manage its social responsibility in providing the necessary support to society to
achieve business benefits and social benefits in the long run and to ensure the continuity of the
company’s work in a manner that reduces the harmful effects on society and the environment.

Key initiatives:
• Participating in the recycling of electronic waste to preserve the environment.
• Adopted a new energy saving lighting system in Al Dhow Tower which saves between 70% and

90% lighting energy consumption.

2

The social responsibility sought by the company aims at its continued commitment to act ethically in
accordance with Islamic law and general laws and customs contributing to the sustainable
development of society in general and the company’s employees.

Key initiatives:
• Supporting the Kuwaiti Autism Society.
• Supporting the Kuwaiti Heart Association.
• Sponsoring the National Cancer Awareness Campaign.
• Supporting the poverty eradication through Zakat & Tatheer Initiatives.

3

The policies and regulations are transparent and clear, which facilitates the decision-making process,
achieves principles of good governance, and separates powers and authorities between both the
Board of Directors and the Executive Management.

• 2 out of 7 Board members are independent members.
• All members of the audit committee are non-executive members.
• 2 out of 4 members of the nomination and remuneration committee are non-executives, and 1

member is independent.
• Have an independent Fatwa and Shari’a Supervisory Board.
• Adopt effective fraud risk control policies.

4

Company
Overview

Environment

Community

Governance

ESG
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Segment Reporting

* All numbers in KD million unless specifically mentioned otherwise

Quarter End

(KD mn) Mar-21 Mar-20

Gross Profit from Subsidiaries 8.4 6.3
Net investment loss (0.1) (10.7)
Changes in FV of investment properties (0.1) (6.6)
Rental Income 0.7 0.7
Associate 0.1 (0.1)
Impairment loss and other net provisions (1.0) (0.9)
Profit (Loss) from Operating Activities 8.0 (11.3)
General and administrative expenses (5.6) (6.7)
Selling and marketing expenses (1.6) (1.2)
Other Operating expenses (0.4) (0.3)
Net Profit (Loss) from Operating Activities 0.4 (19.5)
Depreciation and amortization (0.4) (0.7)
Finance charges (1.0) (0.9)
Other Income 0.2 0.6
Profit from discontinued operations 2.4 0.1
Profit (Loss) for the Period 1.6 (20.4)
Net Profit (Loss) Attributable to Parent 
Company 1.5 (16.9)

Net Profit (Loss) Attributable to Non-
Controlling interests 0.1 (3.5)

Basic and Diluted EPS to Parent (fils) 1.5 (16.4)

Income Statement
Quarter End

(KD mn) Mar-21 Mar-20

IT & Technology Services 2.8 1.0
Financial Services (Real Estate) (0.1) (11.7)
Energy and Construction 0.1 0.1
Pharmaceuticals 3.5 3.2
Associates 0.1 (0.1)
F&B Processing and Packaging 0.6 0.9
Education 0.9 0.9
Gain/(Loss) from Listed Securities Investment (0.3) (4.8)
AIIG Real Estate Properties 0.3 (1.0)
Parent 0.1 0.4
Profit from Operating Activities 8.0 (11.3)  
Operating Expenses (7.6) (8.3) 

Net Profit from Operating Activities 0.4 (19.5)

Net Profit from non-Operating Activities (1.2) (1.0)
Discontinued Operation 2.4 0.1
Non-Controlling Interest (0.1) 3.5
Net Profit (Loss) Attributable to Parent 
Company 1.5 (16.9)
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(KD mn) Mar-21 Dec-20 Mar-20
Cash and Cash Equivalents and Term 
Deposits 24.8 23.3 26.6

Financial Assets at Fair Value through 
Profit or Loss 36.7 41.0 35.5

Accounts Receivable 43.2 79.8 75.6
Other Assets 10.0 11.9 9.6
Properties under Development 1.3 1.3 2.6
Financial Assets at Fair Value through 
Other Comprehensive Income (OCI) 15.4 15.4 24.6

Investment in Associates 34.2 35.4 39.8
Investment Properties 45.8 45.8 50.8
Property, Plant and Equipment 23.3 40.1 40.3
Intangible Assets 58.8 58.8 59.2
Total Assets 293.5 352.6 364.7
Bank Facilities 7.1 9.6 7.7
Accounts Payable and Other Credit 
Balances 33.4 62.4 61.5

Finance Lease Obligation 1.4 2.5 4.7
Murabaha and Wakala Payable 39.3 55.9 50.4

Provision for End of Service Indemnity 4.7 8.7 7.3

Total Liabilities 85.9 139.1 131.6
Shareholder's Equity 183.8 181.7 199.2
Non-Controlling Interests 23.8 31.7 33.9
Total Equity 207.6 213.5 233.1
Total Liabilities and Equity 293.5 352.6 364.7
Book Value Per Share (fils) 177 177 194

Balance Sheet

23

Balance Sheet Capital Structure

1. Long term debt includes Murabaha and Wakala Payable

(KD mn) Dec-20 Mar-20 Mar-21

Short Term Debt 40.5 32.8 21.2

Long Term Debt1 27.5 30.0 26.5

Total Debt 68.0 62.8 47.8

Total Equity 213.5 233.1 207.6

Total Debt / Equity 0.32x 0.27x 0.23x

* All numbers in KD million unless specifically mentioned otherwise
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AL IMTIAZ INVESTMENT GROUP K.S.C. (PUBLIC)
Al Dhow Tower, Khaled Bin Al Waleed St., Sharq 

P.O.Box: 29050, Safat, 13151, Kuwait
Website: www.alimtiaz.com

Investor Relations

AL IMTIAZ INVESTMENT GROUP K.S.C. (PUBLIC)
IR@alimtiaz.com
+965 182 2282
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