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 نص مكالمة االجتماع 

 

مؤتمر  يسعدني أن أرحب بكم في    ،جميعا    يومكمطاب    ،المحترمينالسيدات والسادة  :  السيد/ محمود المحمود 

لربع  ا /االولى  لتسعة أشهرل الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية شركةلالستعراض النتائج المالية  المحللين

إليكم    .2022الثالث من عام   المحموديتحدث  نائب مدير االستثمار.  محمود  اليوم  ،  يكون معنا  ويشرفني أن 

كنعان  السيد/ لباسل  التنفيذي  الرئيس  للكابالت رش،  الخليج  وكة  تيم  السيد/،  للشؤون أحمد  التنفيذي  المدير   ،

 المالية.

قبل أن نبدأ، أود أن أوجه انتباه حضراتكم إلى أن بعض المالحظات الواردة في هذا العرض التقديمي قد تشكل  

من عدم اليقين، والتي قد   وحالةوتخضع لمخاطر    المجموعةبيانات تطلعية. وتعكس هذه المالحظات توقعات  

لنتائج واآلثار المالية للخطط الموضحة  على ا  تتسبب في اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري وقد تؤثر سلبا  

 هنا. ويجب توخي الحذر بعدم االعتماد على هذه البيانات التطلعية. 

عدم    حالةالخليج للكابالت والصناعات الكهربائية أي التزام لتحديث رأيها بشأن هذه المخاطر و  شركةال تتحمل  

انتباه   استرعي  أن  ا  أيض  أود  هنا.  الواردة  التطلعية  للبيانات  مراجعات  أي  نتيجة  علن ا عن  اإلعالن  أو  اليقين 

ال التقديمي  بالعرض  يتعلق  فيما  الكاملة  مسئولياتنا  إبراء  إلى  في  حضراتكم  أنه    مؤتمرمتضمن  ا  علم  اليوم. 

بالمشاركة في هذا العرض التقديمي أو بقبول أي نسخة من الشرائح المقدمة فيه، فإنكم توافقون على االلتزام  

 بالقيود السابقة.

إلدارة وبالترتيب الذي وردت به. إضافة إلى ذلك،  الخاص باسنقوم بالرد على أسئلتكم بعد العرض التقديمي  

ودون اي    قيبية إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بعالقات المستثمرين. واآلن،يمكنكم إرسال أي أسئلة تع

 . ، الرئيس التنفيذيباسل كنعان للسيد/حديث أنقل التأخير 

ا لكم، واآلن معكم   باسل كنعان السيد/شكر 

 

 . محمودسيد/ : شكرا لك باسل كنعان /السيد

ا  اب مساءكم جميعا  ط لتسعة  لهذا المؤتمر التحليلي الستعراض النتائج المالية  لالنضمام إلى  لكم  جزيال   ، وشكر 

 . 2022عام من والربع الثالث  االولى  أشهر

ي العديد من مبادراتها ف  كبيرا    تقدما  حققت خاللها  تسعة أشهر أخرى رائعة  الخليج للكابالت    شركة  لقم أتمت 

الكابالت،  إلى  ضافة فباإلاالستراتيجية.   أعمال  في  القوي  التشغيلي  الشركةأحرز  األداء  في  مؤثرا     تقدما    ت 

 خالل هذه األشهر التسعة.  ا أيضا  هاستثمارات

مليون    11.4  بلغ  في اإليرادات وصافي ربح%  73على أساس سنوي بنسبة    ا  يقو  نموا    المجموعةت  لقد شهد 

 .2022من عام   ىاألول في األشهر التسعة % 93دينار كويتي بزيادة قدرها 
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مع السيناريوهات السياسية واالقتصادية العالمية الحالية، واتساع نطاق    بالتزامن  المجموعةأداء  يجب النظر إلى  

ومعدالت التضخم المرتفعة وتقاريرالتباطؤ االقتصادي في االقتصادات الرئيسية    ، الحرب الروسية األوكرانية

 مثل الصين والمملكة المتحدة والواليات المتحدة والعديد من البلدان األخرى.

  ، الحظنا أن ترسية المشاريع الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عشرين عاما  يسوق الكويت لبالنسبة لأما  

من ربع إلى ربع %  69  بلغ ، بانخفاض  2022مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام    49  ت حيث بلغ

 .  2022الربع الثاني من عام  خاللمليون دينار كويتي  156مقارنة بـ 

مليون دينار    339  التي تم ترسيتها   مشاريعلل  بلغت القيمة اإلجمالية  ،2022عام    من  في األشهر التسعة األولى

في   بيئة التشغيل  تقود من المتوقع أن    ،. ومع ذلك2021عن نفس الفترة من عام % 63بنسبة بانخفاض    ،كويتي

 ناجم عن ارتفاع أسعار النفط.  ويرجع ذلك إلى توقع فائض في الميزانية  ،للربع القادم إلى أداء إيجابي الكويت 

من عام    ىاألول تسعة أشهر  خالل فترة ال  مجموعة كان جيدا  ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن أداء ال  كل  في خضم

2022. 

ال إدارة  مجلس  منحوها    نيلعلى    دائما    مجموعةيحرص  التي  المساهمين  المنطلق،  لهمثقة  هذا  ومن   قامت . 

أهداف جديدة إلى أهدافها الحالية    بإضافة  2022أكتوبر    18في    الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت مؤخرا  

 م.ك.ع. ش. -مجموعة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية شركة ووافقت على تغيير اسم الشركة األم إلى 

للمجموعة    وعن والتر المرونة  يمساحة واسعة من الفرص االستثمارية وتوفتقديم    على  األخيرةوتعمل التعديالت  

 . هامركزمساهميها وتعكس حجم وطبيعة  بالفائدة علىستعود والتي 

في  للكابالت     للخليج، والذي سيتحدث إليكم عن األداء المالي  للسيد/ أحمد تيمواآلن سأقوم بنقل الميكروفون  

 . 2022من عام  ىالتسعة أشهر األول

 

 . سيد/ باسلشكرا لك  :السيد/ أحمد تيم

 موفور الصحة.على حضوركم لهذا المؤتمر التحليلي، متمنيا  لكم  ، وشكرا  جميعا   مساءكمطاب 

  ى لفترة التسعة أشهر األول  على النتائج المالية والمركز المالي للمجموعة  الطالعكملي  الفرصة    حت ا تإ   يسعدني

 . 2022من عام 

من   ىالتسعة أشهر األولمليون دينار كويتي في  47.4من  % 73 رتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبةحيث إ

رتفع ربح المجموعة قبل  إ   .2022من عام    االولى  تسعة أشهرالمليون دينار كويتي في    81.8إلى    2021عام  

، 2022  من عام  التسعة أشهر االولى في    %96بنسبة    EBITDA)االطفاء )هالك وستالفائدة والضرائب واإل

 . 2021من عام    التسعة أشهراالولىمليون دينار كويتي في    7.8  يتي، مقارنة بـليون دينار كوم  15.3لتصل إلى  

من عام    ىالتسعة أشهر األولمليون دينار كويتي في    11.4  % ليصل إلى93ارتفع صافي ربح المجموعة بنسبة  

 فلس،  55. وقد بلغت ربحية السهم  2021  نفس الفترة من عاممليون دينار كويتي في    5.9مقارنة بـ    2022

 . 2021من عام  ىاألولتسعة أشهر لالربحية المسجلة في ا ضعفوالتي تبلغ تقريبا  



 

5 
 

سبتمبر    30  % كما في4بنسبة    نخفاضا  إوإجمالي حقوق الملكية  %  7بنسبة    نخفاضا  إسجل إجمالي األصول  

 . (2021ديسمبر  31ق ) بنهاية العام السابمقارنة   2022

  55.3إلى    2021ديسمبر    31في    دينار كويتي  مليون  72.2أن القروض انخفضت من    نالحظفي الوقت نفسه،  

انخفاض بنسبة  2022سبتمبر    30في  دينار كويتي    مليون     17.5  بلغ  إجماليب  قروض   سداد بسبب  %  23، 

 . دينار كويتي مليون

ألف طن متري   37.5ليصل إلى    2022من عام    ىاألولتسعة أشهر  الفي  %  59ارتفع إنتاج المجموعة بنسبة  

 .2021عام   نفس الفترة منألف طن متري في  23.6مقابل  

  % 73، كما ذكرنا في الشريحة السابقة، ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة  (6)   رقم  باالنتقال إلى الشريحةواآلن  

مليون دينار كويتي، حيث يتكون إجمالي إيرادات الفترة الحالية من    81.8مليون دينار كويتي إلى    47.4من  

دينار    مليون  2.2ودينار كويتي من االستثمارات،    مليون  9.9ومليون دينار كويتي من مبيعات الكابالت،    69.7

 الخدمات.من عقود كويتي 

مليون دينار كويتي، بينما سجلت شركتنا   55.4الكويت مبيعات كابالت بقيمة  سجلت شركتنا األم في   •

 مليون دينار كويتي.  14.3 مبيعات بلغت  ي المملكة األردنية الهاشميةالتابعة ف

  من   2022من عام    ىالتسعة أشهر األولمليون دينار كويتي في    9.9رتفعت إيرادات االستثمار إلى  ا •

 مكاسب بقيمة تحقيق  إلى    ، ويرجع ذلك أساسا  2021نفس الفترة من عام  مليون دينار كويتي في    1.4

من    3.0 كويتي  دينار  الزميلة  مليون  الشركات  نتائج  إيرادات   مليون  6.8و حصة  من  كويتي  دينار 

 . توزيعات األرباح

المباني والمدن  شركة  التابعة  شركتنا    سجلت  • تنظيف  لمقاوالت  دينار كويتي في    2.2الرعاية  مليون 

 .  2022من عام  ىاألول التسعة أشهر خالل الخدمات إيرادات عقود 

مليون دينار كويتي في   46.0للمجموعة قد ارتفع من    عقود كما يمكنكم مالحظة أن إجمالي إيرادات المبيعات وال

، 2022من عام    التسعة اشهر االولىفي    يمليون دينار كويت  71.9  إلى  2021  من عام  ىالتسعة أشهر األول

 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.% 57بزيادة قدرها 

بنسبة    حقق إجمالي المبيعات وإيرادات المقاوالت للمجموعة على أساس ربع سنوي ارتفاعا  باإلضافة إلى ذلك،  

 . 2021بالربع الثالث من عام % مقارنة   43

 

كان أكبر مساهم في مبيعات ،  الثالث من العامبالنسبة للتحليل ربع السنوي للربع    (، 7الشريحة رقم )   في  اآلن

من   الثالث الربع مليون دينار كويتي في  19.3المحلي بمبيعات بلغت  هو القطاع الخاص  الكابالت للشركة األم

وفي الوقت نفسه،   .% 119.3بزيادة قدرها    2021من    الثالث الربع  مليون دينار كويتي في    8.8مقابل    2022

  2.0مقابل    2022في عام    فقط  نار كويتيمليون دي   0.9في الفترة نفسها   الحكومي  /لقطاع العام بلغت مساهمة ا

 . % 54.8انخفاض بنسبة   ، مسجلة  2021مليون دينار كويتي في  
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، يحتل القطاع الخاص المحلي 2022من عام    ىللتسعة أشهراألول، بالنسبة للتحليل  (8اآلن في الشريحة رقم ) 

من    ىاألول   رالتسعة أشهمليون دينار كويتي في    48.8أكبر مساهم في مبيعات الكابالت بمبيعات بلغت  مركز  

  بعام مقارنة  %  94.8بزيادة قدرها    2021  نفس الفترة من عاممليون دينار كويتي في    25.0مقابل   2022عام 

خاصة لمقاولي مشاريع الهيئة  إلى ارتفاع مبيعات كابالت الجهد المتوسط    بشكل رئيسي. ويرجع ذلك  2021

 العامة للرعاية السكنية. 

مليون دينار كويتي    6.1مقابل    2022مليون دينار كويتي في    4.3وبلغت مساهمة القطاع العام خالل نفس الفترة  

  ى األولتسعة أشهر  المليون في    2.3  مسجلةت قطاع التصدير على نفس المستوي  وحافظت مبيعا.  2021في عام  

 . 2022و  2021 عامي من

 

. ارتفعت مبيعات المنتجحسب وزن المواد وومبيعات المجموعة  إنتاج    تفاصيل  نرى   ،(9في الشريحة رقم ) 

بسبب زيادة الطلب من  2022عام   من ىالتسعة أشهر األول% في 281.3بنسبة ت ذات الجهد المتوسط الكابال

من الشركة    المؤسسة العامة للرعاية السكنية  مشاريعلالمقاولين  من طلبات شراء    بشكل رئيسيالقطاع الخاص، و

  بصفة ردن.  األ  في  شركة الخليج للكابالت العراق من    بسبب زيادة مبيعات الصادرات إلىايضا  و،  في الكويت 

في المئة مقارنة    51.7بنسبة    2022من عام    ىالتسعة أشهر األول، زادت كميات الكابالت المنتجة في  ةعام

 . 2021من عام  بالتسعة أشهر االولى 

 

لخليج للكابالت  ل  هامش الربح اإلجمالي  انخفض   (،10الشريحة رقم )   باالنتقال إلى بعض النسب الرئيسية في

ويعزى هذا  .  2022 عام  من   نفس الفترةفي  %  13.6إلى    2021 من عام  ى التسعة أشهر األولفي    % 21.4 من

 االنخفاض إلى زيادة تكلفة اإليرادات وانخفاض الهامش على طلبات الشراء عالية القيمة. من ناحية أخرى،

الفائدة والضرائب واإلالربح  هامش  ارتفع   التسعة أشهر  في    % 17من    (EBITDA)االطفاء  الك وستهقبل 

بسبب حصة نتائج الشركات الزميلة وإيرادات    2022  عام  من  نفس الفترةفي    % 21.3إلى    2021  من عام  ىاألول

 %.15.9% إلى 12.9كما ارتفع صافي الهامش من توزيعات األرباح. 

% في العائد على حقوق الملكية )بما في ذلك دخل االستثمار( في األشهر  2.1حققت المجموعة زيادة بنسبة  

 . 2021مقارنة بنفس الفترة من عام  2022من عام   ىالتسعة األول 

ل المالية،  بالنسبة  الالمستحق    الدين  يظهرلرافعة  األجل    ةطويل  عمليات االقتراض بسبب  زيادة  مجموعة  على 

، مما أدى إلى زيادة نسب الدين  2021لالستحواذ على شركات زميلة في الربع األخير من عام  والتي كانت  

مع مالحظة تحسن نسبة إجمالي الدين  .  2021مقارنة بنفس الفترة من عام    2022من عام    ىاألولللتسعة أشهر  

قروض   سداد نتيجة لوذلك  ،  2021الدين إلى حقوق المساهمين مقارنة بالسنة المالية    ونسب إلجمالي األصول  

 من العام الحالي.  ىأشهر األولمليون دينار كويتي خالل التسعة  17.5بقيمة 

 

من    انخفاضا  مجموعة  الالمالي، سجل إجمالي أصول    بالمركزفيما يتعلق    (،11)  رقم  نرى في الشريحةكما  

مليون دينار كويتي في نهاية فترة التسعة    293.9إلى  ليصل    2021مليون دينار كويتي في ديسمبر    316.4

األول عام    ىأشهر  في  2022من  المجموعة  استثمار  بيع  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويرجع  القابضة .  الشركة 
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االيرادات    بالقيمة العادلة من خاللوالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات    ،خالل الربع الثانيالمصرية الكويتية  

 . الشاملة االخرى

مليون دينار كويتي    51.9  إلى   2021في ديسمبر  مليون دينار كويتي    69.2غير متداولة من  ال  لخصوما  تراجعت 

التسعة القروض خالل    ب سداد بسب  2021ديسمبر  شهر  ب  مقارنة%  25  بنسبة  ، بانخفاض 2022  سبتمبرفي  

دينار  مليون    24.3لتصل إلى  %  23.5المتداولة بنسبة    خصومبينما ارتفعت ال،  2022  عام  من  ىأشهر األول

 . 2022  سبتمبركويتي في 

بنسبة    ،وأخيرا   انخفاضا   للمجموعة  الملكية  إجمالي حقوق  في    227.5% من  4.3سجل  دينار كويتي  مليون 

 . 2022مليون دينار كويتي في سبتمبر   217.7إلى   2021ديسمبر 

  3.6  بلغ  فائض من صافي تدفق نقدي  فيما يتعلق بالتدفق النقدي، تحول التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية  

مليون دينار كويتي    2.1  بلغ   ُمستغلإلى تدفق نقدي    2021  عام  من  ىالتسعة أشهر األولفي  مليون دينار كويتي  

مليون دينار   22.8من األنشطة االستثمارية    الفائض بينما بلغ التدفق النقدي  ،  2022  نفس الفترة من عامفي  

ب  2022  من عام  ىالتسعة أشهر األولكويتي في   نقدي خارج قدره  مقارنة  في  ديناركويتي  مليون    3.5تدفق 

األول أشهر  عام  ىالتسعة  إلى  2021  من  ذلك  ويرجع  من  من  دخل  ال.  المستلمة  النقدية  األرباح  توزيعات 

خالل   من  العادلة  بالقيمة  االخرىاالستثمارات  الشاملة  بيع    االيرادات  وعائدات  الزميلة  الشركات  ومن 

 . االيرادات الشاملة االخرىاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

التمويلية خالل  نشطة  األ  في  ةُمستغلصافي تدفقات نقدية  مليون دينار كويتي    32.6  إضافة إلى ذلك، تم تسجيل

مليون دينار كويتي وتوزيعات أرباح نقدية    17.5قروض بمبلغ    سداد بسبب    2022من عام    ىالتسعة أشهر األول

 مليون دينار كويتي.  12.4مدفوعة للمساهمين بلغت 

من   نهاية سبتمبرمليون دينار كويتي في    10.8في نهاية الفترة من  النقد والنقد المعادل    انخفض ،  ةعام   بصفة 

 . 2022نفس الفترة من عام    نهاية مليون دينار كويتي في 7.3إلى  2021  عام

 

الربع االستثمارات التي قامت بها المجموعة في الشركات الزميلة. في  نري    (،12لشريحة رقم )وباالنتقال إلى ا

، وشركة  (NIC)حصص في شركة االستثمارات الوطنية  استحوذت المجموعة على    ،2021عام  األخير من  

تبلغ نسبة ملكية المجموعة الحالية في هذه الشركات و.  (HEISCOالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ) 

 على التوالي. % 28.33و   % 26.95

مليون دينار كويتي، وشركة الصناعات    2.1الوطنية    االستثمارات الخليج للكابالت في شركة  بلغت حصة نتائج  

بينما لم  تُسجل  .  2022  عام   من  ىالتسعة أشهر األولمليون دينار كويتي في    0.9الهندسية الثقيلة وبناء السفن  

  باعتبارها شركة زميلة   هذه الشركات   المجموعةسجلت  حيث    ،2021في نفس الفترة من عام    نتائجاي حصة  

 .2021  ديسمبرفي نهاية 

  والرياض شركة الخليج  الربع الثالث من الفترة الحالية، شاركت المجموعة في تأسيس شركة في الكويت "خالل  

ماليين دينار كويتي،   5إجمالي رأسمالها    بلغ، والتي  "ذ.م.م   الكهربائية وااللكترونية  والكابالت لصناعة األسالك  

اساس استثمار في شركة  االستثمار على  هذا  ف  يصنوتم ت ،  % 50  تهنسبما    فيها الخليج للكابالت تمتلك  حيث  

 محاصة. 
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  106.1انخفض إلى  أن حجم المحفظة االستثمارية للخليج للكابالت    نالحظ  (،13وباالنتقال إلى الشريحة رقم )

ويرجع   .2021  من عام  مقارنة بشهر ديسمبر  % 17.8  قدره  بتراجع،  2022كما في سبتمبر  مليون دينار كويتي  

%  20  بما في ذلك التقييم المخصوم بنسبةالمجموعة،    الستثمارات وتغيير في القيمة العادلة  ذلك إلى بيع استثمار  

 أسهم شركة بورصة الكويت. إلستثمارنا في على القيمة العادلة 

من محفظة المجموعة كما في   % 55.6 تشكل حواليمعظم حصص المجموعة هي أوراق مالية محلية مسعرة 

% في األوراق المالية األجنبية غير المسعرة. يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات في 40.7، تليها  2022  سبتمبر

أدوات حقوق ملكية ألهداف إستراتيجية متوسطة إلى طويلة األجل. تعتزم المجموعة االحتفاظ بهذه االستثمارات 

في مختلف القطاعات والمناطق    الملكيةالعديد من حصص  ب  االحتفاظ  عةمجموالتواصل   لفترة طويلة األجل.

 من مخاطر السوق. للتخفيفالجغرافية 

الُمدارة   المحلية  الصناديق  سبتمبر    5.1سجلت  نهاية  في  كويتي  دينار  الصناديق 2022مليون  هذه  تشمل   .

يتم تحديد القيمة العادلة لهذه االستثمارات باستخدام صافي قيم   استثمار حقوق الملكية.استثمارات في وحدات  

 األصول المعلنة من قبل مديري االستثمار. 

غير مواتية  الالتسعة أشهر في خضم العديد من الظروف    خالل  أداء ُمرضي  ناحققلقد    ،من جانبي  في الختامو

 . 2022عام من   األخيرالربع في هذا األداء ونأمل أن يستمر    الرئيس التنفيذي للمجموعةكما أوضح 

،  إنتباهكم على حسن    وبذلك، نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الخاص باألداء المالي للمجموعة. أشكركم جميعا  

 . للسيد/ باسل أنقل الميكروفونواآلن، 

 

األول من العام في  تحقيق هذه النتائج الحالية للتسعة أشهر  ه من دواعي سرورنا وفخرنا  إن:  باسل كنعان  /السيد

 . ت التي ذكرناهاظل التحديا

تعلمون المجموعةرب و  إيرادات   ،كما  الكويت    ح  من سوق  أساسي  بشكل  تأتي  الكابالت  منتجات  مبيعات  من 

أن   من  الرغم  على  العام.  القطاع  بمشاريع  ومرتبطة  بالمشاريع    ترسيةالمحلي  والتعجيل  الجديدة  المشاريع 

األخير من  ، إال أنه من الممكن حدوث انتعاش في الربع  المجموعة  توقعات يلبي  المتأخرة من قبل الحكومة لم  

بافتراض  العام وذلك  المشاريع    احتمالية،  أنشطة  الربع،تسارع  هذا  إلى   في  تتطلع  تشكيل حكومة جديدة  مع 

يمنحنا ارتفاع أسعار النفط واإلنتاج والتحكم في  . عالوة على ذلك،  إعطاء األولوية لخطة التنمية في الكويت 

 . 2022رائعة في نهاية عام ال المزيد من النتائجالتضخم األمل في تحقيق معدالت 

 يال  لكم. ز ج رة األسئلة واألجوبة. شكرا  لتولي فت للسيد/ محمودمرة أخرى  المكالةوبهذا، أنقل 

 

المحمود  المجال لطرح األسئلة وباسلسيد/  : شكرا لك  السيد/ محمود  نفتح  تلقينا    االجابة، واآلن  لقد  عليها. 

 أوال .  بالفعل بعض األسئلة، فلنبدأ بها
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 : األسئلة واألجوبة فقرة

 

سبب االنخفاض الحاد في هو  ما  على اساس ربع سنوي،  سجل  في صافي الربح الم    الحظنا انخفاضا   .1

 ؟صافي الربح؟ وهل تتوقع تحسينات في الربع القادم

سبب هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات للقطاع العام حيث   يرجع:  أحمد تيم  /السيد

في في المبيعات للقطاع العام    % 54.8بنسبة    . قد تالحظ انخفاضا  نسبة ربح اعلىق  يتحقبشكل عام يتم  

الفترة من العام السابق الثالث من هذا العام مقارنة بنفس  نتائج الشركات الزميلة الربع  ، كما سجلت 

 مليون دينار كويتي. 0.5خالل الربع الثالث خسارة قدرها 

بار توقعات انتعاش  مع األخذ في االعتمن هذا العام    األخيرفي الربع    تحقيق أداء  جيد انأمل أن نتمكن من  

 لدينا في الوقت الحالي.التي  ت طلبات منتجات الكابالوأسواق رأس المال 

 

 ؟ ا  هل يمكنك توضيح أسباب وتداعيات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد مؤخر .2

وشركات زميلة شركات فرعية  لديها  إن المجموعة بالفعل    ،كما تعلمون جميعا  :  باسل كنعان  /السيد

  ووضع رؤية مجلس اإلدارة التي تعكس حجم    يبرزلذا فإن تغيير اسم الشركة األم    ،شركة محاصةو

 المجموعة. 

عن أفضل الفرص االستثمارية عن طريق االستحواذ أو شراء أسهم شركات   ا  تبحث المجموعة دائم

كانت   تنويعأجنبية    وأ كويتية  سواء  اإلدارية  كذلكاستثماراتها.    بهدف  الخبرة  من  االستفادة  يمكن   ،

تعديل بعض  أن  الواسعة للمجموعة وقدراتها المالية القوية لصالح شركات المجموعة. باإلضافة إلى  

واالنظمة    متوافقة مع  اللوائح    على ان تكونيعمل على الحفاظ    ،عقد التأسيس والنظام األساسي  مواد 

 . لمجموعةل المزيد من خيارات النموتوفير الحالية و 

 

ونرحب بتلقي .  االجتماعننهي    وبذلكاألسئلة واألجوبة    فقرةننا وصلنا إلى ختام  إ: اعتقد  المحمود   السيد/ محمود

 لديكم وسوف نقوم بالرد عليها في أقرب وقت ممكن. أي أسئلة 

 ى للتسعة أشهر األولللمجموعة  في هذا االجتماع الستعراض النتائج المالية  أتقدم بالشكر لجميع السادة الحضور  

 . الحالي من العام األخير، وإننا نتطلع إلى لقائكم في اجتماع الربع 2022الربع الثالث من عام  /

 ، متمنيا  لكم كل التوفيق. مرة أخرى أشكركم جميعا  
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS

The information set out in this presentation and provided in the discussion subsequent thereto does not constitute an offer or solicitation of an offer to buy or

sell securities. It is solely for use as an investor presentation and is provided as information only. This presentation does not contain all of the information that is

material to an investor.

This presentation has been prepared by, and is the sole responsibility of, Gulf Cable & Electrical Industries Co. (“Group”). The information herein may be

amended and supplemented and may not as such be relied upon for the purpose of entering into any transaction.

This document is furnished to you solely for your information. You may not reproduce it or redistribute it to any other person.

No person shall have any right of action against the Group or any other person in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this

presentation. Nothing in this presentation shall form the basis of any contract or commitment whatsoever.

No person is authorized to give any information or to make any representation not contained in and not consistent with this presentation, and if given or made,

such information or representation must not be relied upon as having been authorized by or on behalf of the Group.

This presentation does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in any securities/transaction. Past performance is not

indicative of future results. The Group is under no obligation to update or keep current the information contained herein.

This presentation may contain forward-looking statements that involve assumptions, risks and uncertainties. These statements may be identified by such words

as “may”, “plans”, “expects”, “believes” and similar expressions or by their context. The Group does not assume any obligation to update its views of such risks

and uncertainties or to publicly announce the result of any revisions to the forward-looking statements made herein.

ROUNDING ADJUSTMENTS

Certain monetary amounts, percentages and other figures included in this presentation have been subject to rounding adjustments. Accordingly, figures shown

as totals in certain tables or charts may not be the arithmetic aggregation of the figures that precede them, and figures expressed as percentages in the text

may not total 100% or, as applicable, when aggregated, may not be the arithmetic aggregation of the percentages that precede them.
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Our Vision
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ACHIEVE GCC PRODUCT INNOVATION LEADERSHIP

AND EXPAND OUR PREMIER POSITION IN OUR CORE MARKETS,

WHILE DELIVERING ABOVE-MARKET GROWTH, 

SUPERIOR PROFITABILITY AND STRONG CASH FLOW GENERATION 

TO PROVIDE SHAREHOLDERS WITH ATTRACTIVE RETURNS,

YET MAINTAIN ABSOLUTE INTEGRITY 

AND IN CONFORMITY WITH THE HIGHEST ETHICAL STANDARDS.
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+96%

EBITDA

15.3m in 9M-2022

7.8m in 9M-2021



-4%

Equity

217.7m in Sept. 2022 

227.5m in Dec.  2021

+73%

Total Revenue1

81.8m in 9M-2022 

47.4m in 9M-2021

-7% 

Assets

293.9m in Sept. 2022

316.4m in Dec.  2021

+93%

Net Profit

11.4m in 9M-2022

5.9m in 9M-2021



+59%

Production

Metric Ton (‘000’)

37.5MT in 9M-2022 

23.6MT in 9M-2021

55 Fils in 9M-2022

28 Fils in 9M-2021

+95% 

EPS



Note: all figures are in KWD

1  Total revenue consist of cable sales, service contracts revenue and investments revenue.

-23%

Borrowings

55.3m in Sept. 2022 

72.2m in Dec.  2021
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In Q3-2022:

▪ Total sales & contracting revenue for the Group increased by 43% compared to Q3-2021.

▪ Net profit for the Group decreased by 64% compared to the same period in 2021

In 9M-2022:

▪ Total revenue grew by 73% compared to 9M-2021 from KWD 47.4m to KWD 81.8m.

▪ Total sales & contracting revenue for the Group increased by 57% compared to 9M-2021.

▪ Sales & contracting revenue from Kuwait consists of revenue from cable sales, amounted 

to KWD 55.4m and service contracts revenue, amounted to KWD 2.2m.

▪ Net profit for the Group increased by 95% compared to the same period in 2021.

69.7

9.9 2.2

9M-2022

Total Revenue Breakdown
Million - KWD

Net Profit Breakdown by Country
Million - KWD

Sales & Contracting Revenue
Million - KWD
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Local 
Public  
Sector

4%

Local 
Private 
Sector
93%

Export 
Sector

3%

Q3-2022

▪ Total Cable Sales increased by 78.3% in Q3-2022.

▪ Sales for the Local Public Sector decreased by 54.8% as a result of less sales for

MEW in Q3-2022.

▪ Sales for the Local Private Sector increased by 119.3% due to higher demand for

medium voltage cables, mainly from contractors of PAHW projects purchase

orders.

Breakdown of Cable Sales by Sector – Q3

Description (Million, KWD) Q3-2021 Q3- 2022 Change % Change

Local Public Sector 2.0 0.9 -1.1 -54.8%

Local Private Sector 8.8 19.3 10.5 119.3%

Export Sector 0.9 0.6 -0.3 -33.4%

Total Cable Sales 11.7 20.8 9.1 78.3%

2.0 

8.8 

0.9 0.9 

19.3 

0.6 

0
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Q3-2021 Q3-2022

Sales - Million KWD Local Public  
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75%

Export 
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8%

Q3-2021
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Local Public  
Sector

8%

Local 
Private 
Sector
88%

Export 
Sector

4%

9M-2022

▪ Total sales increased by 66.0% in 9M-2022 due to increase in sales of medium

voltage cables for the Local Private Sector compared to same period of 2021.

▪ Sales for the Local Public Sector declined by 29.7% compared to 9M-2021 due to the

less requirement from MEW.

Description (Million, KWD) 9M-2021 9M-2022 Change % Change

Local Public Sector 6.1 4.3 -1.8 -29.7%

Local Private Sector 25.0 48.8 23.8 94.8%

Export Sector 2.3 2.3 - -

Total Sales 33.4 55.4 22.0 66.0%
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Breakdown of Cable Sales by Sector – 9M
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In 9M-2022:

▪ The sales weight of medium voltage cables increased by 281.3% as a result of increased

demand from the Private Sector, mainly from contractors of PAHW project purchase orders

in GC Kuwait also the increase in the export sales for Iraq from GC Jordan.

▪ Low Voltage Cables displayed an increase of 9.2% compared to 9M-2021.

▪ The demand for various projects of PAHW in GC Kuwait and export sales from GC Jordan,

led to an increase in the quantities of cables produced by 59.2% and total cable sales by

51.1%.

Production Breakdown by Material
Quantity in (‘000’) Metric Ton 

Sales Breakdown by Product
Quantity in (‘000’) Metric Ton

1.6
5.7 3.6

13.8
6.8
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Sales Breakdown by Product 
Q3-2021 

MT

Q3-2022 

MT

9M-2021 

MT

9M-2022 

MT

9M  

%Change

Medium Voltage Cables 1,592 5,674 3,607 13,753 281.3%

Low Voltage and Other Cables 6,836 7,982 19,816 21,635 9.2%

Total Cables 8,428 13,656 23,423 35,389 51.1%

Production Breakdown by Material
Q3-2021 

MT

Q3-2022 

MT

9M-2021 

MT

9M-2022 

MT

9M  

%Change

Copper Cables (Low & Medium Voltage)       5,702 10,032 16,500 27,288 65.4%

Aluminum Cables (Low & Medium 

Voltage) 
1,150 3,470 7,067 10,240 44.9%

Total Copper & Aluminum Cables 6,852 13,502 23,567 37,528 59.2%
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Ratios 9M-2021 9M-2022 Change FY-2021

Profitability

Gross Profit Margin - % 21.4% 13.6% -7.8% 19.8%

EBITDA Margin - % 17.0% 21.3% 4.3% 28.3%

Net Margin - % 12.9% 15.9% 3.0% 23.5%

ROA on Average Assets - % (with 

investment income)
2.8% 3.7% 1.1% 6.2%

ROE on Average Equity - % (with 

investment income)
3.0% 5.1% 2.1% 7.8%

Leverage

Total Debt Percentage of Total Assets-% 1.1% 18.8% 17.7% 22.8%

Debt to Equity Ratio-% 1.1% 25.4% 24.3% 31.7%

Interest Coverage Ratio 55.0 9.4 -45.6 51.0

Liquidity

Current Ratio 8.7 3.6 -5.1 4.4

Quick Ratio 4.4 1.6 -2.8 2.6

Working Capital to Total Assets 0.3 0.2 -0.1 0.2

10

Financial Overview - Ratio Analysis

▪ Group’s gross profit margin decreased from 21.4% to 13.6% on nine

months basis from 2021 to 2022. This was due to the increased cost

of revenue and low margin on high value purchase orders.

▪ EBITDA margin grew from 17% in 9M-2021 to 21.3% in 9M-2022 due

to the share of results of associates and dividend income.

▪ The Group’s outstanding debt showed significant increase as a result

of the long-term borrowings for acquiring associate companies in

Q4-2021, which led to an increase in debt ratios for 9M-2022.

▪ Total debt percentage of total assets and debt to equity ratios

improved in comparison with FY-2021 due settlement of KWD 17.5m

of borrowings during the nine months of the current year.

▪ Interest coverage ratio dropped to 9.4x as finance costs for 9M-2022

increased significantly compared to 9M-2021.

▪ The Group saw its current ratio levels decline from 8.7x in 9M-2021 to

3.6 in 9M-2022 mainly due to the increase in borrowings & trade

accounts payable.
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Financial Position
(Million, KWD)

Dec. 2021 Sept. 2022 Change % Change

Non-Current Assets 229.3 207.1 -22.2 -9.7%

Current Assets 87.1 86.8 -0.3 -0.4%

Total Assets 316.4 293.9 -22.5 -7.1%

Non-Current Liabilities 69.2 51.9 -17.3 -25.0%

Current Liabilities 19.7 24.3 4.6 23.5%

Total Liabilities 88.9 76.2 -12.7 -14.2%

Total Equity 227.5 217.7 -9.8 -4.3%

Total Liabilities & Equity 316.4 293.9 -22.5 -7.1%

In 9M-2022:

▪ Non-current assets shrank by 9.7% during 9M-2022 compared to Dec 2021 due to decrease in the investments at FVTOCI.

▪ Current assets of the Group shows a minor decrease of 0.4%.

▪ Non-current liabilities considerably decreased by 25% as a result of settlement borrowings.

▪ Shareholder’s equity shows a decrease of 4.3%.

▪ Cash Inflow from investing activities is KWD 22.8m generated from cash dividend income received and from the proceeds

from sale of investments at FVTOCI.

▪ Cash outflow for financing activities reached KWD 32.6m mainly as a result of an early settlement of borrowings amounted

to KWD 17.5m and cash dividend paid to shareholders amounted to KWD 12.4m.

Cash Flow Statement 
(Million, KWD)

9M-2021 9M-2022 Change % Change

Profit From Operations 5.9 11.4 5.5 93.3%

Non-Cash Adjustments 0.2 -6.0 -6.2 -2538.6%

Changes in Working Capital -2.5 -7.5 -5.0 -201.6%

Net Cash Flow - Operating Activities 3.6 -2.1 -5.7 -156.5%

Net Cash Flow - Investing Activities -3.5 22.8 26.3 740.7%

Net Cash Flow - Financing Activities -15.4 -32.6 -17.2 -111.1%

Increase / Decrease in  Cash and Cash 

Equivalents 
-15.3 -11.9 3.4 22.3%

Cash and Cash Equivalents at Period End 10.8 7.3 -3.5 -32.9%

Financial Overview - Financial Position & Cash Flow Statements
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Financial Overview – Investment in Associates & Joint Venture

NIC HEISCO Team Holding

Sept. 2021 Dec. 2021 Sept 2022 Sept. 2021 Dec. 2021 Sept. 2022 Sept. 2021 Dec. 2021 Sept. 2022

GC Ownership % - 25.37% 26.95% - 28.33% 28.33% 47.50% 47.50% 47.50%

Total Net Assets Value - 216.8m 195.3m - 68.9m 68.4m 2.4m 2.6m 2.6m

GC Carrying Value of 

Ownership Interest
- 55.0m 53.9m - 30.0m 29.8m 1.1m 1.2m 1.2m

9M-2021 FY-2021 9M-2022 9M-2021 FY-2021 9M-2022 9M-2021 FY-2021 9M-2022

Profit  for the Period / 

Year
- 24.4m 8.8m - 6.4m 3.2m 0.10m 0.27m -0.02m

GC Share of Results - - 2.1m - 0.3m 0.9m 0.05m 0.13m -0.01m

▪ In Q4-2021, the Group acquired a 25.37% stake in National Investments Co. (NIC) and a 28.33% stake in Heavy Engineering Industries & Shipbuilding

Co. (HEISCO).

▪ The Group increased ownership in NIC to 26.95% during the nine months of the current year.

▪ GC share of results of NIC is KWD 2.1m for 9M-2022 and (Nil) in 9M-2021, as GC recognized NIC as an associate company at the end of Dec 2021.

▪ HEISCO share of results is KWD 0.9m for 9M-2022 and (Nil) in 9M-2021 (KWD 0.3m in FY-2021, which represents a portion of one month only – Dec

2021) as GC recognized HEISCO as an associate company at the beginning of Dec 2021.

▪ The Group participated with KWD 2.5m investment in the recently incorporated joint venture- Gulf & Riyadh Electric Wires, Cables and Electronic

Manuf. Co. representing 50% ownership.
12
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▪ These investments are held in equity instruments for medium to long

term strategic objectives. The Group intends to hold these

investments for a long-term period.

In 9M-2022:

▪ Total investments at FVOCI decreased by 17.8% from Dec 2021 to

Sept. 2022.

▪ Gain on sale of investment amounted to KWD 14.9m recognized

directly in retained earnings within equity.

▪ Dividend income on investments amounted to KWD 6.8m compared

to KWD 1.4m in same period of 2021.

Investment Portfolio Breakdown
Million - KWD
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30 Sept. 2022 31 Dec. 2021 30 Sept. 2021
Assets (KWD)

Non-current assets

Goodwill 3,603,180 3,603,180 3,603,180

Property, plant and equipment 9,519,648 9,771,992 9,948,541

Right of use asset 504,727 612,883 648,935
Investment in associates & joint 

venture 87,400,107 86,168,913 1,162,920
Investments at fair value through 

other comprehensive income 106,085,413 129,097,281 122,094,542

207,113,075 229,254,249 137,458,118

Current assets

Inventories 47,139,455 35,196,042 42,501,246

Trade accounts receivable 29,528,097 31,788,814 31,500,839

Other receivables and prepayments 1,885,180 1,134,062 1,333,915
Investments at fair value through 
profit or loss 302,126 - -

Cash and cash equivalents 7,892,150 18,981,488 10,848,848

86,747,008 87,100,406 86,184,848

Total Assets 293,860,083 316,354,655 223,642,966

30 Sept. 2022 31 Dec. 2021 30 Sept. 2021

Liabilities (KWD)

Non-current liabilities
Provision for employees’ end of 
service benefits

4,554,448 4,410,937 4,177,116

Terms loans 18,534,495 26,334,495 1,534,495

Islamic financing facilities 28,526,316 38,000,000 -

Lease liabilities 286,437 428,888 425,327

51,901,696 69,174,320 6,136,938

Current liabilities

Trade accounts payable 7,774,504 2,038,235 2,086,637

Other payables and accruals 8,121,555 9,662,081 6,761,830

Lease liabilities 151,416 151,416 151,416

Term loans-current portion 5,800,000 5,818,161 842,401
Islamic financing facilities-current 
portion

1,815,789 2,000,000 -

Due to banks 619,406 - 8,136

24,282,670 19,669,893 9,850,420

Total Liabilities 76,184,366 88,844,213 15,987,358

Equity (KWD)

Share capital 20,993,131 20,993,131 20,993,131

Share premium 29,160,075 29,160,075 29,160,075

Treasury shares (1,575,622) (575,724) (575,724)

Statutory, voluntary and general 
reserves

70,459,281 70,459,281 68,740,454

Other components of equity 60,137,088 82,741,073 73,658,664

Retained earnings 37,975,628 24,227,964 15,190,206

Total equity attributable to the 
owners of the Parent Company

217,149,581 227,005,800 207,166,806

Non-Controlling Interests 526,136 504,642 488,802

Total Equity 217,675,717 227,510,442 207,655,608

Total Equity and Liabilities 293,860,083 316,354,655 223,642,966

207.7

227.5

217.7

190

200

210

220

230
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Total Net Assets Value
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Q3-2022 Q3-2021 9M-2022 9M-2021

Revenue (KWD)

Sales and contracting revenue 25,915,801 18,177,608 71,952,491 45,979,060

Cost of revenue (22,674,319) (14,554,012) (62,155,638) (36,131,668)

Gross profit 3,241,482 3,623,596 9,796,853 9,847,392

Dividend income 90,500 80,020 6,760,934 1,404,273

Other investment gain/(losses) 15,036 6,823 124,810 (33,012)

Share of results of associates 

& joint venture
(536,787) 11,723 3,000,447 58,991

Interest & other income 18,608 865 24,662 11,542

Foreign currency exchange 

gain 159,928 41,624 378,048 167,247

2,988,767 3,764,651 20,085,754 11,456,433

Profit before taxation and 

Directors’ remuneration
704,797 1,745,915 12,603,024 6,598,810

Taxes relating to overseas 

subsidiary
(31,082) (106,996) (31,082) (190,050)

Provision for contribution to 

KFAS,NLST & Zakat
(59,525) (79,035) (907,326)                                       (261,193) 

Provision for directors’ 

remuneration
(77,500) (77,500) (232,500) (232,500)

Profit for the Year 536,690 1,482,384 11,432,116 5,915,067

Expenses and other charges 
(KWD)

General and administrative 

expenses (1,020,748) (1,354,010) (3,338,745) (3,446,424)

Commercial expenses (621,062) (385,364) (2,026,940) (1,142,416)

Provision for doubtful debts (143,665) (169,423) (513,176) (121,657)

Provision for obsolete and 

slow-moving inventories (1,874) 5,027 (107,095) (24,844)

Finance costs (496,621) (114,966) (1,496,774) (122,282)

(2,283,970) (2,018,736) (7,482,730) (4,857,623)

Profit for the year attributable to:

Owners of the Parent Company 536,167 1,451,697 11,424,328 5,864,801

Non-controlling interests 523 30,687 7,788 50,266

Profit for the Year 536,690 1,482,384 11,432,116 5,915,067

Earnings Per share 3 Fils 7 Fils 55 Fils 28 Fils

Q3-2022 Q3-2021 9M-2022 9M-2021
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30 Sept. 2022 31 Dec 2021 30 Sept. 2021

Assets (KWD)

Non-current assets

Goodwill 1.23% 1.14% 1.61%

Property, plant and equipment 3.24% 3.09% 4.45%

Right of use asset 0.17% 0.19% 0.29%
Investment in associates & joint 
venture 29.74% 27.24% 0.52%

Investments at fair value through 
other comprehensive income 36.10% 40.81% 54.59%

70.48% 72.47% 61.46%

Current assets

Inventories 16.04% 11.13% 19.00%

Trade accounts receivable 10.05% 10.05% 14.09%

Other receivables and prepayments 0.64% 0.36% 0.60%
Investments at fair value through 
profit or loss 0.10% - -

Cash and cash equivalents 2.69% 6.00% 4.85%

29.52% 27.53% 38.54%

Total Assets 100% 100% 100%

30 Sept. 2022 31 Dec 2021 30 Sept. 2021

Liabilities (KWD)

Non-current liabilities

Provision for employees’ end of service 
benefits 1.55% 1.39% 1.87%

Terms loans 6.31% 8.32% 0.69%

Islamic financing facilities 9.71% 12.01% -

Lease liabilities 0.10% 0.14% 0.19%

17.66% 21.86% 2.75%

Current liabilities

Trade accounts payable 2.65% 0.64% 0.93%

Other payables and accruals 2.76% 3.05% 3.02%

Lease liabilities 0.05% 0.05% 0.07%

Term loans-current portion 1.97% 1.84% 0.38%

Islamic financing facilities-current portion 0.62% 0.63% -

Due to banks 0.21% - -

8.26% 6.22% 4.40%

Total Liabilities 25.93% 28.08% 7.15%

Equity

Share capital 7.14% 6.64% 9.39%

Share premium 9.92% 9.22% 13.04%
Treasury shares -0.53% -0.18% -0.26%
Statutory, voluntary and general 
reserves 23.98% 22.27% 30.74%

Other components of equity 20.46% 26.15% 32.94%
Retained earnings 12.92% 7.66% 6.79%

Total equity attributable to the owners of 
the Parent Company 73.89% 71.76% 92.63%

Non-Controlling Interests 0.18% 0.16% 0.22%
Total Equity 74.07% 71.92% 92.85%
Total Equity and Liabilities 100% 100% 100%

▪ The percentage of total non-current assets has dropped from 72.47% in

Dec. 2021 to 70.48% in Sept. 2022, on the other hand the percentage

of total current assets has risen from 27.53% to 29.52%.

▪ The percentage of total liabilities has dropped from 28.08% in Dec.

2021 to 25.93% in Sept. 2022, on the other hand the percentage of total

equity attributable to the owners of the Parent Company has risen from

71.76% to 73.89%.

Common Size Analysis - Consolidated Statement of Financial Position
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Q3-2022 Q3-2021 9M-2022 9M-2021

Profit before taxation and Directors’ 

remuneration
2.72% 9.60% 17.52% 14.35%

Taxes relating to overseas subsidiary -0.12% -0.59% -0.04% -0.41%

Provision for contribution to 

KFAS,NLST & Zakat
-0.23% -0.43% -1.26% -0.57%

Provision for directors’ remuneration -0.30% -0.43% -0.32% -0.51%

Profit for the Period 2.07% 8.16% 15.89% 12.86%

▪ The percentage of gross profit for nine-month period decreased by

7.80% compared to same period of prior year (from 21.42% to 13.62%),

due to increase in the cost of sales percentage and low margin in high

value orders.

▪ Dividend income increased from 3.05% in 9M-2021 to 9.40%.

▪ Share of results of associates & joint venture increased by 4.04% for

nine-month results compared to same period of prior year (from 0.13%

to 4.17%) due to acquisition of new associate companies in Dec.2021.

▪ Expenses and other charges percentage decreased by 0.16% to

10.40%

▪ Profit percentage for the nine-month period grew by 3.03%.

Q3-2022 Q3-2021 9M-2022 9M-2021

Revenue 

Sales and contracting revenue 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Cost of sales and Contracts with 

Customers -87.49% -80.07% -86.38% -78.58%

Gross profit 12.51% 19.93% 13.62% 21.42%

Dividend income 0.35% 0.44% 9.40% 3.05%

Other investment gain/ losses 0.06% 0.04% 0.17% -0.07%

Share of results of associates & 

joint venture
-2.07% 0.06% 4.17% 0.13%

Interest and other income 0.07% 0.00% 0.03% 0.03%

Foreign currency exchange gain 0.62% 0.23% 0.53% 0.36%

11.54% 20.71% 27.92% 24.92%

Expenses and other charges 

General and administrative 

expenses -3.94% -7.45% -4.64% -7.50%

Commercial expenses -2.40% -2.12% -2.82% -2.48%

Provision for doubtful debts -0.55% -0.93% -0.71% -0.26%

Provision for obsolete and slow-

moving inventories
-0.01% 0.03% -0.15% -0.05%

Finance costs -1.92% -0.63% -2.08% -0.27%

-8.82% -11.11% -10.40% -10.56%
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