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  : ي
كة المبايف ي �ث

 المتحدثون من اإلدارة التنف�ذ�ة �ف
 

ي الس�د/ 
 الرئ�س التنف�ذي نائب -طارق العدساين
ي 
 التنف�ذي الرئ�س الما�ي  -الس�د/ زاهد كاسماين

Moderator: 
Ms. Reem Al-Hajri 
Assistant Manager, Investor Relations 

 المحاور:  
 ر�م الهاجريالس�دة/ 

 مساعد مدير عالقات المستثم��ن
Introduction   :المقدمة 

Ms. Reem Al Hajri-Investor Relations   ي  عالقات –الس�دة ر�م الهاجري
كة المبايف  المستثم��ن ل�ث

Good afternoon, and welcome to Mabanee’s third 
quarter 2021 earnings call. I am joined today by Mr. 
Tareq Al-Adsani, our Deputy Chief Executive Officer, 
and Mr. Zahid Kasmani, our Chief Financial Officer 
and this is Reem Al-Hajri, from Investor Relations at 
Mabanee. A warm welcome to everyone, and on 
behalf of the Mabanee management team, I hope 
that you and your families are staying safe. I would 
like to remind you that today’s discussion will 
contain forward-looking statements based on the 
Company’s expectations, predictions, and 
estimates. They are not a guarantee of our future 
performance, achievement, or results. I would also 
like to refer you to our full disclaimer on page two 
of this presentation.  

ا،   ن  طاب مساءكم جم�ع� ي للمحللني
ي المؤتمر الهات�ن

نرحب بكم �ن

ي   والمستثم��ن
المباين كة  ينضم 2021  لعام  الثالثلل��ــع  ل�ش  .

اليوم ي   طارق الس�د   إلينا 
التنف�ذي    نائب  ،العدساين الرئ�س 

، والس�د زاهد  ي
كة المباين ، الرئ�س الما�ي  ل�ش ي

 ي التنف�ذ   كاسماين

عالقاتو   من  الهاجري  ر�م  ي  محدثتكم 
�ن كة   المستثم��ن    �ش

ي ال
،مباين ي

أتمىن  . نرحب بالجميع، و�الن�ابة عن ف��ق إدارة المباين

اليوم أود أن أذكركم بأن نقاشنا   . تكونوا أنتم وعائالتكم بأمان أن

توقعات ع�  بناًء  مستقبل�ة  ب�انات  ع�  كة   س�حتوي  ال�ش

ا ألدائنا أو إنجاز   ،وتوقعاتها وتقديراتها. أي أنها 
�
نا اتل�ست ضمان

ي 
�ن نتائجنا  إخ وعل�ه،  المستقبل.   أو  نص  إ�  اإلشارة  ء ال أود 

من المسؤول�ة الثان�ة  الصفحة  ي 
�ن العرض   ال�امل  هذا 

  .التقد��ي 

Our format for today’s call will include a 10 to 15 
minutes discussion, where speakers will share with 
you their respective statements on the company’s 
performance, followed by, a Q&A session. Please 
note that the accompanying presentation as well as 
supplemental financial information will be available 
on our website www.mabanee.com under the 
Investor Relations section. With that, I would like to 
hand the call over to Mr. Tareq Al Adsani.  

ي عرض تقد��ي   
الهات�ن المؤتمر  ي 

اليوم �ن إ�   10مدته  سنقدم 

الخاص   دق�قة،  15 ب�انهم  المتحدثون معكم  ح�ث س�شارك 

أر�اح كة حول  أسئلة وأج��ة بعد ذلك،   ،ال�ش . ستعقد جلسة 

ير�ب العلم، بأن العرض التقد��ي المرفق باإلضافة إ� الب�انات 

كة  ال�ش موقع  ع�  ستجدونها   المال�ة 

.comwww.mabanee   .المستثم��ن عالقات  قسم  ي 
�ن

ي  طارقواآلن أود أن أنقل ال�لمة للس�د 
 العدساين

http://www.mabanee.com/
http://www.mabanee.com/


 

Mr. Tareq Al-Adsani 
Thank you everyone for joining us today hope you 
are all doing well and staying safe. In the light of 
stability in the health situation and decreasing 
numbers of Covid cases, life in Kuwait, as in many 
other parts of the world is almost back to normal 
affecting the operating conditions positively. 

ي  الس�د/  
 طارق العدسايف

ا ع� انضمامكم إلينا اليوم ، وأتمىن أن تكونوا   ا ل�م جم�ع� شكر�

ا بصحة ج� ي ظل استقرار الوضع الص�ي وتناقص  جم�ع�
دة. �ن

وس   الح�اة   �مكننا القول أن  ،كورونا أعداد حاالت اإلصابة بف�ي

ال���ت ي 
و �ن العالم   ،  مناطق  من  العد�د  ي 

�ن الحال  هو  كما 

 عمل�اتع�    األمر الذي يؤثر   ،تكاد تعود إ� طب�عتها   ،األخرى

ي   .التشغ�ل �شكل إ�جايب

We delivered another quarter of top and bottom-
line growth, as we reported a net profit of KD 14 
million and earnings per share of 12 fils, an increase 
of 79% year over year for the quarter and 329% for 
the 9 months period. The results demonstrate that 
we’re regaining earnings momentum as our 
strategic priorities are working to improve the 
company’s performance and deliver results while 
we continue to prioritize making a sustainable 
impact. 

إ�جاب�ة ، ح�ث سجلنا  ،    أخرىمرە    ر�ــع سن��ة  ا  أر�اح� حققنا 

ر�ــح قدرە   ي 
ي    14صا�ن

ن  مليون دينار ك��ىت ي حني
 بلغت ر�ح�ة �ن

ة ٪ ع� أساس سنوي  79ب��ادة قدرها    ،فلس  12السهم     لف�ت

ة التسعة أشهر 329و    الثالث  ال��ــع ة   ٪ لف�ت مقارنة بنفس الف�ت

ي 
أننا �ستع�د زخم األر�اح   ،النتائج  يتضح من .  من العام الما�ن

ن    إذ  تحسني ع�  ات�ج�ة  اإلس�ت أول��اتنا  كة أداء  تعمل  ال�ش

األول��ة    النتائجأفضل  وتحقيق   إعطاء  نواصل  إلحداث بينما 

 .مستدامالتأث�ي ال
Now, on to our projects.  ،كة بالتفص�ل اآلن  ننتقل للحد�ث عن أعمال ومشار�ــــع ال�ش

The Avenues-Kuwait   ال���ت –نيوزڤاأل 

The Avenues is almost back to be fully operational 
with the opening of all entertainment outlets after 
months of closure beginning of September, This, 
along the gradual resumption of traveling to Kuwait 
beginning of August, had all contributed to the 
increased footfall rates by 25% from Q2 levels. 
The occupancy rate at the end of the third quarter 
was 93.9 %, an increase of 13% compared to the 
second quarter. We continue to see demand for 
space from local, regional, and international 
tenants. Again, this was supported by the gradual 
resumption of traveling to Kuwait. Our team is 
active in signing leases with new and exciting 
tenants so as with commercialization activities.  

�عود للعمل بكامل طاقته  ال���ت    –نيوزڤاأل  إن�مكننا القول   

ي بدا�ة 
ف�ه بعد أشهر من اإلغالق �ن مع افتتاح جميع منافذ ال�ت

إ�   تدر�ج�ا   السفر أ�شطة  استئناف    ،أضف إ� ذلكسبتم�ب ،  

أغسطس  مطلعال���ت   ذلكشهر  ساهم  لقد  ز�ادة    .  ي 
�ن

. 25معدالت اإلقبال بنسبة   ي
بلغت   ٪ عن مست��ات ال��ــع الثاين

ي  نيوزڤاأل�سبة إشغال  
ب��ادة أي    ٪،93.9 نها�ة ال��ــع الثالث  �ن

ي    %13قدرها  
الثاين بال��ــع  تزا�د  ممقارنة  ع�  ع  الطلب 

ن   واإلقل�ميني ن  المحليني المستأج��ن  من   من   بدعمالمساحات 

ال���ت إ�  السفر  أل�شطة  ي  التدر��ب   قنا ف���عمل  .  االستئناف 

ي توقيع عقود    بنشاط
مستأج��ن جدد كما هو الحال مع    إ�جار �ن

ي 
التس��ق  �ن بالذكر،  أ�شطة  الجدير  ا�د من   .  ن الم�ت الطلب  كان 



 

The increased demand by both international and 
local tenants was evident on the number of closed 
deals during the period of 9 months this year. 
 

عدد   ع�  ا  واضح� ن  والمحليني ن  الدوليني المستأج��ن  قبل 

ة    أشهر من هذا العام.  9الصفقات المغلقة خالل ف�ت

We are confident about the Avenues performance 
in the coming period with the continued 
improvement in the retail environment and the 
overall health and economic situation in the 
country. 

المقبلة    ة  الف�ت ي 
�ن األفنيوز  أداء  من  واثقون  مع وذلك  نحن 

بيئة  ال ي 
�ن المستمر  بالتجزئةقطاع  تحسن  والقطاعات   البيع 

ي ظل  تحسن األوضاع  و   األخرى
 ة العام  الصح�ة واالقتصاد�ة�ن

ي ال
 بالد. �ن

We continue our mall zoning correction efforts by 
optimizing the tenant mix across all phases while 
adding new activities such as services and other 
retail stores that would complement the two new 
hotels attached to the mall. 

لتصحيح    التسوق من   أ�شطةمناطق  تقس�م  نواصل جهودنا 

المراحل جميع  ع�ب  المستأج��ن  م��ــــج  ن  تحسني مع   خالل 

بالتجزئة  البيع  ومتاجر  الخدمات  مثل  جد�دة  أ�شطة  إضافة 

ي من شأنها أن  
ن    تناسباألخرى الىت ن الجد�دين الملحقني الفندقني

 . نيوز ڤاألب

The Avenues’ Management efforts to maintain 
tenant and visitor satisfaction is linked to the new 
changes brought by COVID-19, especially as it 
integrated the various government and health 
protocols and guidelines into its operations and 
activities. The Avenues Management also ensures 
effective communication with its visitors and 
tenants about the changes made to keep them safe 
during the pandemic through emails and multiple 
social media platforms. 
 

إدارة    جهود  المستأج��ن بال  نيوز ڤاألترتبط  رضا  ع�  حفاظ 

ي    والتطوراتوالزائ��ن  
الىت الجائحةالجد�دة  ظروف  ، أحدثتها 

 أنه  
ً
وتوكوالت واإلرشادات الحكوم�ة والصح�ة تم  خاصة دمج ال�ب

وأ�شط عمل�ات  ي 
�ن المجمعالمختلفة  إدارة  ة  تضمن   نيوز ڤاأل. 

ي تم 
ات الىت التواصل الفعال مع زوارها والمستأج��ن حول التغي�ي

للحفاظ ع� سالمتهم  إجراؤه  رسائل   الجائحة   إبانا  من خالل 

ي ومنصات التواصل االجتما�ي المتعددة. 
وين �د اإلل��ت  ال�ب

 

Hilton Garden Inn-Kuwait   ال���ت  –ه�لتون جاردن إن 

For this quarter, RevPAR (revenue per available 
rooms) increased by 117% versus Q2 2021 driven by 
strong demand on staycations with the gradual 
resumption of travel activities to Kuwait, 
subsequently, increasing occupancy levels which hit 
the highest during the third quarter to 43.0%. Other 
facilities such as meeting rooms, are still not 
operating in full capacity in adherence to the 
ongoing health precautions. 

هذا ال��ــع، ارتفعت إيرادات الغرف المتاحة (اإليرادات ل�ل   خالل 

ي من عام  117غرفة متاحة) بنسبة  
  2021٪ مقارنة بال��ــع الثاين

ا�د  ن الم�ت الطلب  نت�جة  أل�شطة   وذلك  ي  التدر��ب االستئناف  مع 

ي بلغت و مست��ات اإلشغال    وعل�ه زادتالسفر إ� ال���ت،  
الىت

الثالث   ال��ــع  مست��اتها خالل  إ�  أع�  تزال 43.0لتصل  ال   .٪

االجتماعات   غرف  مثل  األخرى  بطاقة متاحة  المرافق  ول�ن 

ا لالحت�اطات الصح�ة المستمرة.  وذلك است�عاب�ة أقل
�
 وفق



 

The Avenues-Bahrain  البح��ن  -نيوزڤاأل 

The Avenues Bahrain is now fully operational while  
with the opening of all activities with certain 
capacity restrictions. The occupancy rate of the 
mall is around 90%.  Footfall traffic was noticeably 
improved to pre-Covid levels supported by the 
improved over all health conditions, and the ease of 
traveling restrictions to the Kingdom especially 
from Saudi Arabia as King Fahad Causeway is now 
open to fully vaccinated visitors at all ages. The 
opening of Hilton Garden Inn had also contributed 
positively to the mall traffic from the hotel’s guests. 
 
 

 أ�شطتهجميع    بافتتاحبكامل طاقته اآلن    البح��ن  -  نيوز ڤاأل�عمل   

إ�   المجمع  ارتفع معدل إشغال  كما . الطاقة االست�عاب�ةمع قيود  

�قارب اإلقبال٪.  90  ما  �سب  إ�    تحسنت  ملحوظ  �شكل 

قبل   ما  الظروف مستوى  لتحسن    نظرا   الجائحة مست��ات 

ن خاصة    ،، وسهولة السفر إ� الممل�ة�شكل عام  الصح�ة للقادمني

فهد مفت�ح من الممل�ة الع���ة السعود�ة ح�ث أن ج� الملك  

ساهم   كما جميع األعمار.  ولاآلن للزوار الذين تم تطع�مهم بال�امل  

ي ز�ادة البح��ن    -افتتاح فندق ه�لتون جاردن إن 
ي �ن �شكل إ�جايب

 من قبل نزالء الفندق. البح��ن  – نيوزڤاألحركة 

Hilton Garden Inn – Bahrain   البح��ن  –ه�لتون جاردن إن 

Hilton Garden Inn Bahrain enjoys direct access to 
The Avenues-Bahrain. The hotel consists of 192 
(standard rooms and family suits). The hotel is 
enjoying excellent turnout since it’s opening with 
the ease of COVID-19 restrictions and the hike in 
GCC tourists, while occupancy rate of 44.7% was 
achieved since it started its operation on 15 July 
2021. 

يتمتع فندق ه�لتون جاردن إن البح��ن ب�مكان�ة الوصول المبا�ش  

األفنيوز   من    - إ�  الفندق  يتكون  عاد�ة   192البح��ن.  (غرف 

وأجنحة عائل�ة). و�ح�ن الفندق ب�قبال ممتاز منذ افتتاحه مع 

سهولة القيود المفروضة  وز�ادة أعداد الس�اح من دول مجلس 

ن تم تحقيق �سبة إشغال بلغت   ي حني
ي ، �ن ٪  44.7التعاون الخل��ب

ي 
 . 2021يوليو   15منذ أن بدأ �شغ�له �ن

Moving on to our projects which are under 
construction: 

 : اإل�شاء  ق�د  مشار�ــــعالإ�  اآلن ننتقل 

Waldorf Astoria-Kuwait  ال���ت  -والدورف أســتور�ا 

Waldorf Astoria is a five-star upscale hotel, 
connected to The Avenues-Kuwait’s Prestige 
district. Comprising of 200 room, the hotel is 
currently under construction with a completion rate 
at 92% and is expected to be completed at the end 
of the fourth quarter of this year with the expected 
soft opening during the first quarter 2022. 

نجوم    الخمس  فئة  من  راٍق  فندق  أستور�ا  يتصل والدورف 

ي  
�ن ب��ستيج  و�تضمن  - نيوزڤ األبمنطقة  غرفة.   200  ال���ت 

ومن المتوقع أن  ،  ٪92ق�د اإل�شاء بمعدل إنجاز    حال�ا   الفندق

ي نها�ة ال��ــع الرابع من هذا العام  
ن

أن  مع توقع  يتم االنتهاء منه �

ي   . 2022خالل ال��ــع األول من عام   �كون االفتتاح التج��ىب

Aventura, Jaber Al Ahmad – Kuwait   ال���ت –جابر األحمد  ،أڤنتورا 

Jaber Al Ahmad city is one of the Public Authority 
for Housing Welfare developed projects, which will 
be home to around 65,000 people, including 6,700 

واحدة من مشار�ــــع الهيئة العامة  الصباح  مدينة جابر األحمد  تعت�ب   

�ستوعب حوا�ي   ان  المقرر  من  ي 
والىت السكن�ة  ألف   65للرعا�ة 



 

Kuwaiti families. Parts of which are investment 
opportunities to be developed by the private sector 
through PPP agreement with the Authority.  

ي ذلك  
  يأ�ة ك��ت�ة.    6,700شخص، بما �ن

�
وع فرصا تضمن الم�ش

المؤسسة مع  استثمار�ة يتو� القطاع الخاص تط��رها بالتعاون  

ن العام والخاص بنظام ن القطاعني ا�ة بني    . ال�ش

In October 2020, a consortium of companies 
comprised of Mabanee as the Lead Developer, 
National Industries Group and Privatization Holding 
Company was selected as the “preferred investor” 
for one of the allocated zones for investment, 
named J3. The project, now named ‘Aventura’ is 
currently under development, and will include a 
retail GLA of 104,000 sqm and residential facilities 
with a GLA of 42,400 sqm (276 units, comprising of 
204 apartments and 72 townhouses). 

ي أ�ت��ر   
ي  2020�ن

كة المباين  -، وقع االخت�ار ع� تحالف �ضم �ش

الرئ��ي ك  كة   -المطور  و�ش الوطن�ة  الصناعات  ومجموعة 

إحدى  لتط��ر  الفائز"  "المستثمر  باعتبارە  القابضة  التخص�ص 

عليها  �طلق  ي 
والىت لالستثمار  المخصصة  ). J3(  اسم  المناطق 

وع ي مرحلة التط��ر و   "نتوراڤأ"  وسوف �شمل الم�ش
الذي �عد �ن

  ،
�
 بحال�ا

�
 تجار�ا

�
�ه تمتد ع� نحو  مساحة  مركزا ألف م�ت   104تأج�ي

 وحدة،   276ألف م�ت م��ــع (  42سكن�ة تصل إ�    مرافقم��ــع و 

 تاون هاوس).  72شقة و   204تتألف من 

We are on track with the project, having achieved 
the Closing Date with PAHW on August 3, 2021, 
and executed all major project agreements with the 
EPC Contractor. The J3 facilities’ drawings are 
currently undergoing review with Kuwait 
Municipality, and we anticipate the receipt of 
building permits soon to start construction. The 
residential facilities’ design has been modified and 
approved by all parties to proceed, the J3 
neighborhood park has been further enhanced to 
incorporate more greenery, pedestrian walkways, 
and children’s playground equipment, and the J3 
Mall has undergone further design studies in order 
to enhance design for better circulation, 
distribution/leasing, and customer experience. We 
anticipate the start of construction by fourth 
quarter of this year . 

ي  نحن   
ي قدما �ن

وع،مستم��ن بالم�ن  مرحلة  أنجزنا بعد أن    الم�ش

ي  
�ن السكن�ة  للرعا�ة  العامة  المؤسسة  مع  أغسطس   3اإلغالق 

مع كما    ،2021 الرئ�س�ة  وع  الم�ش اتفاق�ات  جميع  بتنف�ذ  قمنا 

مرافق  ال رسومات  تخضع  بلد�ة   J3مقاول.  مع  للمراجعة  ا  حال��

ا   ق��ب� البناء  تصار�ــــح  استالم  ونتوقع   ، عمل�ة لبدء  لال���ت  ي 
�ن

تم تعد�ل تصم�م المرافق السكن�ة والموافقة عل�ه من كما  البناء.  

ي  
للم�ن األطراف  جميع  ا،قبل  تم  ك   قدم� ع�ما  مكون   العمل 

ي   حد�قةال
ي   �ن اء    ثري  �ب الخ�ن المساحات  من  الم��د  لتشمل 

و  األطفال،  ومالعب  المشاة  إجراءوممرات  تم  من ا  قد  لم��د 

وعلدراسات التصم�م   من أجل تع��ز   لمركز التجاري التابع للم�ش

.  أفضل للزوار أفضل وتج��ة    ەتأج�ي مساحات    حد�د تصم�م وتال

 . ناء بحلول ال��ــع األخ�ي من هذا العامالب اعمال نتوقع بدء

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
The Avenues Bahrain - Phase 2 

 
 المرحلة الثان�ة  -البح��ن  - نيوز ڤاأل

Phase II, which forms an extension of the west part 
of The Avenues  -  Bahrain, extends across 125,000 
sqm with a leasable area of 41,000 sqm, comprised 
of commercial and retail spaces, a souk and F&B, 
along with entertainment components such as 
children’s play areas and an ice rink. 

ي من    الثان�ةتمتد المرحلة    ا للجزء الغريب
�
ي �شكل امتداد

 نيوز ڤاألالىت

قابلة   ألف   125  مساحة  ع�  البح��ن،  - بمساحة  م��ــع  م�ت 

تبلغ   م��ــع  ألف  41للتأج�ي  تجاري   �شملح�ث    م�ت   مساحات 

إ� جانب مناطق   ومطاعم ومقا�ي التجزئة وسوق  بومحالت بيع  

لج ع� الجل�د.   ن  ترفيه�ة مثل مناطق لعب األطفال وحلبة لل�ت

The extension will deliver a new and diversified 
offering to enrich the customer experience in the 
Avenues – Bahrain, aside from an enhanced 
competitive position in the retail space in Bahrain. 

ا إلثراء تج��ة العمالء   ستقدم هذە التوسعة  ا ومتنوع�
�

ا جد�د
�

عرض

ي  
لبيع ل  ةالتنافس�  المساحةالبح��ن إ� جانب تع��ز    -  األڤنيوز �ن

ي البح��ن. 
 بالتجزئة �ن

On the construction side, reclamation work is in-
progress which is expected to be completed in Q1-
2022, while tendering process for the main 
contractor. construction work shall commence right 
after completion of reclamation and enabling 
works. 

ي من   الردمال تزال أعمال    ،اإل�شاء   أما من جانب 
ق�د التنف�ذ والىت

تكتمل   أن  من  المتوقع  األول  ال��ــع  اخت�ار   أثناء  ،2022خالل 

المناقصة ط��ق  عن  الرئ��ي  بالذكر،  .  المقاول  تبدأ س  الجدير 

ة بعد االنتهاء من أعمال ال ن  ردمأعمال البناء مبا�ش  . والتمكني

The Avenues – Riyadh  ال��اض - نيوز ڤاأل 

The Avenues - Riyadh is situated in a prime location 
in the city overlooking the intersection of the King 
Salman Road and the King Fahad Causeway and 
extends across 390,000 sqm with a leasable area of 
400,000 sqm.  
We are back on track with the project as announced 
in April 2021 and are finalizing construction timeline 
and financing close documentation with the 
financers. And as we mentioned in the market 
yesterday, we’re in process of signing with the main 
contractor in the upcoming days and construction 
will start immediately.  
We strongly believe in this immense, exciting 
project and its vital importance in the Saudi market 
and the region, where the development will create 
many job opportunities, serve the local market, and 
support economic growth.  

ي  ال��اض - نيوز ڤاأل �قع 
ن  موقع �ن ي  متم�ي

 ع� ح�ث �طل المدينة �ن

 مساحة  ع�  و�متد   فهد   الملكط��ق  و   سلمان  الملك  ط��ق  تقاطع

�ة بمساحة م��ــع م�ت  ألف 390  . م��ــع م�ت  ألف 400 تبلغ تأج�ي

 

ي أب��ل 
وع كما تم اإلعالن عنه �ن عدنا إ� المسار الصحيح للم�ش

ي للبناء   2021
ة ع� الجدول الزمىن ونقوم بوضع اللمسات األخ�ي

الما�ي مع   اإلغالق  ن ووثائق  ي    أعلنا وكما  .  الممولني
يوم   البورصة�ن

ي األ�ام القادمة   أمس
، نحن بصدد التوقيع مع المقاول الرئ��ي �ن

 وسيبدأ البناء ع� الفور. 

الراسخ  إ�ماننا  من  مستمدة  وع  الم�ش هذا  تجاە  جهودنا  إن 

ي  
ح�ث س�خلق   المنطقة،ب�مكان�ات وأهم�ة السوق السعودي �ن

العمل و�خدم السوق المح�ي و�دعم  العد�د من فرص  التط��ر 

 النمو االقتصادي. 



 

The Avenues-Riyadh follows Mabanee’s strategic 
vision in re-creating The Avenues brand across the 
region, which is done successfully as each 
development, although following the same brand 
DNA, also has distinctive components that serve 
each respective local market. 
 

ي   -   نيوز ڤاأليتبع   
�ن ات�ج�ة  االس�ت ي 

المباين رؤ�ة  التوسع   ال��اض 

ي    "نيوزڤاأل"  بعالمة
ي �ن

ي تتم بنجاح   المنطقة  مناطق مختلفة �ن
والىت

تط��ر  اتباع  و   . جد�د   مع كل  من  الرغم  العالمة   نفس ه��ة ع� 

ا ع�  التجار�ة،
�

. عنا� ل  إال أنه �حتوي أ�ض  تخدم كل سوق مح�ي

ا لعالمتنا التجار�ة ونمو استثماراتنا.   وحق�قة أن هذا �عد حافز�

The Avenues – Khobar  الخ�ب  - نيوز ڤاأل 

The Avenues - Khobar, another exciting 
development by Mabanee, that stretches over 
197,600 sqm with a GLA of 175,000 sqm of land 
space. The project includes commercial and 
entertainment areas under the brand name of “The 
Avenues” of course, as well as two towers that will 
house offices, clinics, and a Four Seasons hotel. The 
design of the project allows for the development of 
two further towers in a later stage. The project is in 
final detailed design stages and as we mentioned in 
the market yesterday, we’re in process of signing 
with the drilling contractor. 

،  -   نيوز ڤاأل  كة    الخ�ب ،�عد من أحد المشار�ــــع الواعدة ل�ش ي
 المباين

�ه  بمساحة  م��ــع  م�ت   197,600  مساحة  ع�  �متد    175  تبلغ  تأج�ي

وع   �شمل.  م��ــع  م�ت   ألف  تحت   وترفيه�ة  تجار�ة   مناطق  الم�ش

ن   إ�   باإلضافة  بالطبع،"  نيوزڤاأل"  التجاري  االسم  س�ضمان  برجني

ونز   وفندق  وع�ادات  مكاتب ن وع  تصم�م  �سمح .  فورس�ي  الم�ش

ن   بتط��ر  ي   آخ��ن  برجني
وع.  الحقة  مرحلة  �ن ي   الم�ش

 مراحل  �ن

ي البورصة يوم أمس عن   النهائ�ة  التفص�ل�ة  التصم�م
وكما ذكرنا �ن

ي األ�ام القادمة. 
كة بالتوقيع مع مقاول الحفر �ن  ق�ام ال�ش

Environment, Social, and Governance (ESG)  كات  الحوكمة البيئ�ة واإلجتماع�ة وحوكمة ال�ث

The pandemic has caused much attention to focus 
on key ESG issues which recently gained 
momentum worldwide on both governments and 
corporate levels. On the side of both ESG and 
investor interaction, we strive to do more where we 
will shed more light on Mabanee’s efforts in this 
front, and to introduce regular results to report to 
the public and of course investors. We are planning 
to standardize the way we integrate ESG from the 
board level down to strategy and frontline 
implementation and disclosure as external 
demands for more ESG disclosure continue to grow 
 

ي   
�ن ال��اء  �سبب  واالجتماع�ة القد  البيئ�ة  القضا�ا  ع�  ن  ك�ي ل�ت

ي جميع أنحاء العالم ع� و والحوكمة  
ا �ن ا زخم� ي ا�تسبت مؤخر�

الىت

كات.   وال�ش الحكومات  منمستوى  البيئ�ة   أما  الحوكمة  جانب 

كات   ال�ش وحوكمة  �س� واالجتماع�ة   ، المستثم��ن  وتفاعل 

ي الم��د من الضوء ع� جهود 
جاهدين لبذل الم��د ح�ث سنل�ت

ي هذا المجال ،  
ي �ن

 العامة   للتواصل معقد�م نتائج منتظمة  بتالمباين

لتوح�د   نخطط  بالطبع.  دمجوالمستثم��ن  معاي�ي   ط��قة 

كات   ال�ش وحوكمة  واالجتماع�ة  البيئ�ة  ع�     (ESG)الحوكمة 

ات�ج�ة والتنف�ذ واإلفصاح ح�ث  مستوى مجلس اإلدارة إ� االس�ت

البيئ�ة   الطلب  �ستمر   بالحوكمة  المتعلقة  اإلفصاحات  ع� 

 واالجتماع�ة 



 

Since its establishment, Mabanee has always placed 
its corporate environmental & social responsibility 
at the forefront of its business operations 
publishing a CSR annual report since 2010, 
Mabanee has continuously led a comprehensive 
journey that continues to expand year after Its 
largest contribution is utilizing The Avenues, one of 
the largest retail, entertainment, and leisure 
destinations in the world. It serves as a wonderful 
platform to reach thousands of people every day, 
where the Company provides its space to non-profit 
organizations, charities, youth organizations, 
ministries, governmental, social, and 
environmental entities free of charge, as well as has 
an annual partnership with the Red Crescent 
Society of Kuwait.  

ي   تأس�سها،منذ   
ي مسؤوليتها البيئ�ة واالجتماع�ة �ن

وضعت المباين

السنوي  التق��ر  ��ش  خالل  من  التجار�ة  عمل�اتها  طل�عة 

كات منذ عام   ي   ،2010للمسؤول�ة االجتماع�ة لل�ش
وقادت المباين

ي 
 بعد مرور عام ع� أ��ب  النمو باستمرار رحلة شاملة استمرت �ن

وع  جهات البيع بالتجزئة واحدة من أ��ب و   األڤنيوز،  حال�ا،لها    م�ش

ي العالم. إنها بمثابة منصة رائعة للوصول إ�  
ف�ه والتسل�ة �ن وال�ت

كة مساحتها للمنظمات  آالف األشخاص كل يوم ، ح�ث توفر ال�ش

�ة والمنظمات الشباب�ة والوزارات  غ�ي ال��ح�ة والجمع�ات الخ�ي

إ�  باإلضافة   ، ا 
�
مجان والبيئ�ة  واالجتماع�ة  الحكوم�ة    والهيئات 

ا�ة مع جمع�ة الهالل األحمر ال���ت�ة  . �شكل سنوي وجود �ش

 

   

We are confident at Mabanee that, by continuing to 
make progress executing on our strategy, we will 
position the company to return to sustained growth 
over time. We will continue to focus on our niche 
market expanding The Avenues brand and targeting 
other asset classes in the region and to continue to 
evaluate the impact of the pandemic to project 
scope, costs, tenancy, timing and return on 
investment, on both in-process and pipeline 
projects and to determine the most appropriate 
strategy, while staying committed to both our 
stakeholders and shareholders. 

أنه    من  ي 
المباين كة  ي �ش

�ن واثقون  ي و  نحن 
�ن االستمرار  من خالل 

ي موضع 
كة �ن ات�جيتنا ، فإننا سنضع ال�ش ي تنف�ذ اس�ت

إحراز تقدم �ن

مرور الوقت. سنواصل مع  �مكنها من العودة إ� النمو المستدام  

ن ع�   ك�ي التجار�ة   األڤنيوز عالمة    وتوسيعالمتخصصة    أعمالنا ال�ت

ي المنطقة ومواصلة تقي�م تأث�ي مع  
استهداف فئات أصول أخرى �ن

والتوق�ت   الجائحة واإل�جار  والتكال�ف  وع  الم�ش نطاق  ع� 

ام   االستثمار،والعائد ع�   ن ع� حد سواء. مع الحفاظ ع� االل�ت

ن و   .أصحاب المصالحتجاە كل من المساهمني

Ms. Reem Al-Hajri  الس�دة ر�م الهاجري 

Thank you, Mr. Tareq, and now to discuss the 
financial performance I would like to hand the call 
over to Mr. Zahid Kasmani. 
 
 
 
 

س�د    لك  الما�ي    طارقشكرا  االداء  لمناقشة   أنقلن  أود  أواآلن 

ي ك المكالمة للس�د زاهد  
 . اسماين



 

 
Mr. Zahid Kasmani   ي

 الس�د/ زاهد كاسمايف

Thank you, Ms. Reem, and thank you all for joining 
us today. The Group achieved a net profit of KD 
14.2M and KD 40.6M for the 3 and 9 months 
respectively, representing a growth of 80% and 
329%. Earnings per share stood at 12.12 fils and 
34.71 fils for the same periods. 

إلينا   انضمامكم  ع�   
�
جم�عا ل�م   

�
وشكرا  ، ر�م  الس�دة  لك   

�
شكرا

ي ر�ــح 
مليون دينار   14.2قدرە    بلغ  اليوم. حققت المجموعة صا�ن

ي و 
ة  40.6ك��ىت ي لف�ت

أشهر ع� التوا�ي ،  9و   3مليون دينار ك��ىت

بنسبة    مما  ا  نمو� و  80�مثل  السهم كما  ٪.  ٪329  ر�ح�ة  بلغت 

ات. لفلسا   34.71و   فلسا   12.12  نفس الف�ت

The improvement in performance was mainly 
driven by no rent abatements due to covid 
pandemic offered to the tenants in 2021. The mall 
is almost reaching its normal operational capacity, 
in comparison to the same period of 2020, reaching 
to pre-covid levels of 2019. 

األداءلقد    ي 
�ن التحسن  بعدم   كان  أسا�ي  �شكل  وجود   مدفوعا 

ي اإل�جارات    إضاف�ة  تخف�ضات
ي عام   ةالمقدمو �ن

للمستأج��ن �ن

من  2021 التجاري  المركز  ب  �ق�ت ل.  التشغ�ل�ة وصوله  قدرته 

ة نفسها من عام  بالالعاد�ة ،   ث وصل إ�  ، ح�  2020مقارنة بالف�ت

ي عام   الجائحةما قبل ل التشغ�ل�ة مست��اتال
 . 2019�ن

The hotel’s operations contribution to the 
company’s top line recorded at KD 975K and KD 
2.4M for 3- and 9-months periods respectively. 

ي و    975  إيرادات الفندقسجلت   
مليون دينار   2.4ألف دينار ك��ىت

ي 
يت ي لف�ت

.  9و   3ك��ىت  أشهر ع� التوا�ي

The operating income for the 3- & 9-months periods 
was KD 25.2M and KD73.75M respectively, a 
growth of 42.5% and 80.4% compared to last year’s 
periods. 

ي   
يت ي   25.2أشهر    9و    3بلغ الدخل التشغ��ي لف�ت

مليون دينار ك��ىت

ي ع� التوا�ي ، ب��ادة قدرها    73.75و  
٪ و  42.5مليون دينار ك��ىت

ي 80.4
ي العام الما�ن

يت  ٪ مقارنة بف�ت

The operating expenses of the mall increased by 
11.8% and 3% respectively for the same periods due 
to lower spending during the mall closure period 
and subsequent restricted operations during the 
pandemic back in 2020. We continue to see 
improved operating margins as the mall performed 
better than pre-covid levels at 78% and 77% for the 
3 and 9 months respectively. 

٪ و 11.8ارتفعت المصار�ف التشغ�ل�ة للمركز التجاري بنسبة   

ات3 �عكس انخفاض اإلنفاق �سبب   و   ،٪ ع� التوا�ي لنفس الف�ت

خالل  التجاري  المركز  عمل�ات  وانخفاض  ي 
الجزيئ اإلغالق 

ي عام    الجائحة
ي هوامش التشغ�ل 2020�ن

ا �ن
�
. ما زلنا �شهد تحسن

من أفضل  التجاري  المركز  أداء  قبل مست��ات    ح�ث كان  ما 

.   9و   3٪ لمدة 77٪ و 78الجائحة إذ بلغت   شهور ع� التوا�ي

As you can see on the graph, our returns on average 
assets and returns on average equity are adjusting 
back to normal levels gradually. The debt-to-equity 
ratio has decreased slightly in 2021 to 73.4% 
compared to 2020 which was 77.1%, mainly due to 
scheduled repayments of bank facilities. 

أمامكمكما    فإن    يبدو   ، ي 
الب�اين الرسم  ي 

متوسط   العائدات�ن ع� 

 تعود لمست��اتها الطب�ع�ة األصول و ع� متوسط حقوق المل��ة  

ا. انخفضت �سبة الدين إ� حقوق المل��ة �شكل طف�ف  تدر�ج��

ي عام  
ي    2020٪ مقارنة بعام  73.4إ�    2021�ن

٪ 77.1  بلغتوالىت

إ� الدفعات المجدولة للتسه�الت   �شكل أسا�ي ، و�رجع ذلك  

 الم�ف�ة. 



 

The total assets and the book values stand at KWD 
1,057.7M and 439 fils respectively as of September  
30, 2021, compared to KWD 984.2M and 401 fils on 
September 30, 2020.  

�ة   ي   1،057.7بلغ إجما�ي األصول والق�م الدف�ت
مليون دينار ك��ىت

ي فلسا ع�  439و 
  984.2، مقارنة بـ   2021سبتم�ب  30التوا�ي �ن

ي و 
ي  401مليون دينار ك��ىت

 . 2020سبتم�ب  30فلسا �ن

Finally, as mentioned earlier, Mabanee shall 
continue with its growth strategy towards 
expansion and move towards creating sustainable 
long-term value for all stakeholders, while ensuring 
our full commitment to ESG responsibilities.  
Thank you all for attending today; and with that, I 
will turn the call over to Ms. Reem for the Q&A 
session. 

   ، ا  � النمو و أخ�ي ات�ج�ة  اس�ت ي 
المباين ستواصل   ، ا 

�
سابق ذكرنا  كما 

بها   مستدامة الخاصة  ق�مة  خلق  نحو  والتحرك  التوسع  نحو 

امنا  ن ال�ت ضمان  مع   ، المصلحة  أصحاب  لجميع  األجل  ط��لة 

 ال�امل بمسؤول�ات الحوكمة البيئ�ة واالجتماع�ة والمؤسس�ة. 

شكرا ل�م جم�عا ع� حضوركم اليوم. و�ذلك ، سأح�ل المكالمة 

 إ� الس�دة ر�م لحضور جلسة األسئلة واألج��ة. 

Thank you, Mr. Zahid. Ladies and gentlemen, we will 
start taking your question now 

باستقبال   نقوم  سوف  ي 
ساديت ي 

س�دايت  ، زاهد  س�د  لك  شكرا 

 أسألتكم اآلن 

Mr. Thomas Matthew: On Riyad project, can you 
elaborate more about your strategy, construction, and 
phasing, and how it reflects on financials? 
 

   : ماثيو  توماس  �مكنكالس�د/  حول   مهل  الم��د  توضيح 

ات�جيتك  ال��اض    ماس�ت وع  م�ث ي 
البناء ،�ف وك�ف�ة ،  مراحل 

 ؟لك ع� األداء الما�ي انعكاس ذ

On the Capex and funding side. What is the targeted 
IRR for the project?  

النفقات الرأسمال�ة والتم��ل. ما هو معدل العائد    صع�د  ع�   

وع؟  الداخ�ي المستهدف للم�ث

Another question. Avenues Mall, Kuwait, is it now fair 
to assume that most of the ramp up from recurring 
revenues perspective? 

ضسؤال آخر. األفنيوز مول ، ال���ت ، هل    أن    �مكننا أن نف�ت

 معظم ال��ادة من منظور اإليرادات المتكررة؟ 

Mr. Tareq AlAdsani: Thank you for the question, in 
terms of phasing, we’re considering the mall part as 
phase one and then the towers as phase two. We might 
even consider building all components in one phase. This 
is under study.  
 

ي الس�د/   
العدسايف السؤال    :   طارق  لك ع�  ا  يتعلق شكر� ف�ما   ،

وع الم�ش بمثابة   بمراحل  التجاري  المركز  جزء  نعت�ب  فنحن   ،

ي ق�د دراسة تنف�.  تال�ةاألبراج كمرحلة    و   المرحلة األو�
ذ كما أننا �ن

ي مرحلة واحدة 
وع �ن  جميع مكونات الم�ش

As for the Capex, please note that the equity required 
for Riyadh is about SAR 4.5billion, and around SAR 2.2 
billion, has been already spent in the 2-3 years. That 
leaves around SAR 2.3 billion or 2.2 billion to be spent 
over a period of four years. Considering Mabanee’s 
cashflow, we believe we are at a comfortable level to 
reach the Capex required in that aspect. 
 

بالنسبة    المال   لإلنفاقأما  رأس  أن  مالحظة  �ب  ف�ي  ، الرأسما�ي 

وعالمطلوب   مل�ار ر�ال سعودي ،   4.5ال��اض يبلغ حوا�ي    لم�ش

  3- 2  خاللمل�ار ر�ال سعودي    2.2وقد تم بالفعل إنفاق حوا�ي  

ي  سنوات.  
مل�ار   2.2مل�ار ر�ال سعودي أخرى أو    2.3حوا�ي    و�ا�ت

باسر�ال سعودي   أر�ــع سنوات.  مدى  إنفاقها ع�  إ�  يتم  لنظر 

كة   ةالنقد�  اتالتدفق ي مستوى م��ــــح للوصول   لل�ش
، نعتقد أننا �ن

ي هذا الجانب. 
 إ� النفقات الرأسمال�ة المطل��ة �ن



 

The second part of the question on the ramp up of 
Kuwait Avenues, again, we took a hit all at once where 
we lost 5% due to the pandemic and now the company 
has recovered that. It takes time, we’ve seen great 
progress during this quarter, and this progress will 
continue.  
 

ي من السؤال حول األفنيوز   
تأثر  ال���ت ، مرة أخرى ،    - الجزء الثاين

 من إيراداتنا   ٪5ح�ث خ�نا    الجائحة،�سبب  األداء دفعة واحدة  

،   بعض الوقت األمر  هذا�ستغرق  قد  .  اآلن  ذلك  قد تم استعادةو 

ا خالل هذا ال��ــع    ول�ننا  � ا كب�ي مع استمرار هذا التقدم  شهدنا تقدم�

ات القادمة ي الف�ت
 . �ن

I believe there are streams of our revenue yet to be fully 
reflected, such as the entertainment, hotels and other 
turnover aspects of the business, in addition to the 
commercialization activities, which is basically the 
marketing and other services that we provided in the 
mall. 

 أعتقد أن هناك تدفقات إليراداتنا لم تنعكس بال�امل بعد ، مثل 

ف�ه والفنادق ، باإلضافة إ� أ�شطة التس��ق والخدمات   قطاع ال�ت

ي المركز التجاري. 
ي قدمناها �ن

 األخرى الىت

Mr. Abdelaziz Al-Hibashi: How much capital will be 
required for J3 project and how would Mabanee fund 
it. What is the timeline of construction? 

ال  / الس�د   الع��ز  ي عبد 
المطلوب يبلغ  : كم  حب��ث المال  رأس 

وع   الجدول    J3لم�ث هو  ما  بتم��له.  ي 
المبايف ستقوم  وك�ف 

ي للبناء؟ 
 الزميف

Mr. Zahid Kasmani: The Mabanee’s portion of the Capex 
for J3 is approximately KD20 million over a period of 3.5 
years from now, and we have enough internal cashflow 
generated from our operations in Kuwait, which will help 
us to fund this one. This is a very small Capex required as 
we are holding 35% in the project.  

ي رأس   
ي �ن

وعتبلغ حصة المباين مليون دينار   20حوا�ي    J3  مال م�ش

ي 
سنوات من اآلن ، لدينا تدفق   3.5ع� مدى    سيتم انفاقها   ك��ىت

ي ال���ت ، مما س�ساعدنا 
نقدي داخ�ي كاٍف ناتج عن عمل�اتنا �ن

ي تم��ل هذا 
وع  �ن رأس مال صغ�ي ألننا نملك   ح�ث �عت�ب    الم�ش

وع. من ٪ 35  الم�ش

Mr. Mohamed Haidar: Where do you see like -for -like 
rent for Avenues Kuwait next year?  

األفنيوز    مستوى الق�م اإل�جار�ةمحمد ح�در: أين ترى    / الس�د  

 ال���ت العام المقبل؟

Mr.  Tareq AlAdsani: Well, that’s a bit of a complex 
question. Given the size of The Avenues, which has 
different dynamics in different zones, we tried to adjust 
our tenant mix, and in adjusting the tenant mix there 
would be some gains in certain zones, and maybe some 
compromises in other, just to keep the footfall flowing 
across all zones. In general, I would say we will be 
improving on our rates, let’s say, average per square 
meter rent gradually.  

ي الس�د/   
ء.    :   طارق العدسايف ي

ا ، هذا سؤال معقد بعض ال�ش
�
حسن

  ، األفنيوز  لحجم  ا  ي و نظر�
�ن مختلفة  بدينام�ك�ات  ن  يتم�ي الذي 

تعد�ل م��ــــج المستأج��ن لدينا ، ل  دائما   . �س�  مناطق مختلفة  

ونحن  آخر.  �شكل  ي  سلىب و  أح�انا  ي  إ�جايب �شكل  ذلك  يؤثر  وقد 

المختلفة  المناطق  ع�ب  الزائ��ن  تدفق  مستوى  ن  لتحسني بذلك  

ن الق�م اإل�جار�ة للم�ت الم��ــع �شكل ل لمول مع العمل ع� تحسني

ي   .  تدر��ب

Mr. Mohamed Haidar: What rents in SAR/sqm do you 
plan to charge tenants in Avenues, Riyadh?  
 

�ي  /الس�د    ما  ح�در:  لها محمد  المخطط  اإل�جار�ة    الق�مة 

الم��ــع   للم�ت  السعودي  األفنيوز  للبال��ال  ي 
�ف مستأج��ن 

 بال��اض؟



 

Mr. Tareq AlAdsani: I would Truly want to be more 
specific on that, but again, everybody knows the 
competition going on in that market, so I cannot be 
very specific. However, a few general comments on 
that subject. We are conscious of the market and the 
differences that are there, in terms of rent rates 
between Kuwait and Saudi. 

ي الس�د/   
ا �شأن ذلك ،   :   طارق العدسايف

�
أود أن أ�ون أ��� تحد�د

ي هذا السوق 
ول�ن مرة أخرى ، �عرف الجميع المنافسة الجار�ة �ن

ا للغا�ة. ومع ذلك ، هناك بعض 
�
ي أن أ�ون محدد

، لذلك ال �مكنىن

بالسوق   درا�ة  الموض�ع. نحن ع�  العامة حول هذا  التعل�قات 

ن  ال���ت   واالختالفات الموجودة ، من ح�ث معدالت اإل�جار بني

 والسعود�ة. 

We have done extensive studies, internally and with 
third parties, as well as market research, to see where 
we fall. And in general, super-regional malls tend to 
charge a premium on regular retail. That premium can 
range between 30 to 50% on regular retail space. 
Obviously, that can at least give you a hint of where 
we’re targeting. 

ا ومع أطراف ثالثة ، باإلضافة   لقد أج��نا دراسات مكثفة ، داخل��

لمعرفة    ، السوق  أبحاث  مرا�ز موقعنا إ�  تم�ل   ، عام  �شكل   .

ع� عالوة  فرض  إ�  ى  ال��ب اإلقل�م�ة  التسوق  التسوق  مرا�ز   

اوح  أن  األخرى قد   ن    ە ال��ادةهذ  ت�ت ٪. من الواضح  50إ�    30بني

�منحك   أن  �مكن  هذا  الذي   المستوىعن    التلميح  بعضأن 

 �ستهدفه. 

Mr. Abdelaziz Al-Hibashi: on J3 project. How is the PPP 
structured? Will Mabanee be leasing land from the 
government? how much is the annual lease? How will 
the Mall compare to The Avenues? Is it considered the 
same class? And what is the timeline in construction? 

الع��ز    / الس�د   ي العبد 
�خص:  حب��ث وع    ف�ما  ماهو   ،J3م�ث

ف القطاع العام والخ ا�ة بني وع ال�ث ؟ هل  اص  شكل تنظ�م م�ث
كة ي   ستقوم �ث

 من الحكومة؟ كم    بتأج�ي   المبايف
�
اال�جار   يبلغأرضا

ك�ف  وع   السنوي؟  الم�ث ي 
�ف التجاري  المركز  مقارنة   �مكن 

ي   �عت�ب مناألفنيوز؟ هل  ب
نفس الفئة؟ وما هو الجدول الزميف

 ؟للبناء 
Mr. Tareq AlAdsani Well, J3 as a PPP offering was very 
specific on its requirements. The RFP was very clear on 
the type of products the project should contain. We 
cannot compare the mall component of the project to 
the Avenues mall as it will be more of a traditional mall, 
that caters to the region it serves. I believe the average 
rent rate in J3 will be less than The Avenues. 

ي الس�د/   
ا ، كان عرض  :   طارق العدسايف

�
ا للغا�ة    J3  حسن

�
ي محدد

 �ن
ن القطاع العام والخاص، كونه بنظام  متطلباته ا�ة بني ح�ث . ال�ش

ي 
ا �شأن ن�ع المنتجات الىت

�
ا جد كان طلب تقد�م العروض واضح�

وع.   الم�ش عليها  �حتوي  أن  ،  �جب  مكون ال  مقارنة  �مكننا  ال 

ي  
ن

مركز تجاري   سيتخذ طابعألنه    مول األفنيوز  المركز التجاري �

ي �خدمها. أعتقد أن متوسط 
ي احت�اجات المنطقة الىت تقل�دي �لىب

ي  
 ن األفنيوز. س�كون أقل م J3سعر اإل�جار �ن

Apologize for not being too specific, that is yet to be 
priced. J3 is a very rewarding project as it has a double-
digit IRR. 

ە بعد.  وذلك ألن  اعتذر عن عدم التحد�د ،    �مكننا   لم يتم �سع�ي

وع مجزي للغا�ة ألنه �حتوي ع�  �عت�ب  J3القول بأن  معدل م�ش

 مزدوج الرقم.  ائد داخ�ي ع
I think there is another part of the question. The 
construction timeline is starting this quarter, and it 
should be achieved in time. 
 

ي للبناء  
أعتقد أن هناك جزء آخر من السؤال. يبدأ الجدول الزمىن

ي 
ي هذا ال��ــع من العام ، و�نب�ن

ي الوقت المناسب. �ن
 تحق�قه �ن

Mr. Abdelaziz Al-Habashi: what are the details for 
Aventura, in terms of Capex, ownership and BOT? 

ال  / الس�د   ي عبد الع��ز 
من مول أفنتورا  : ما �ي تفاص�ل  حب��ث

 ؟BOTالمل��ة و نظام ح�ث النفقات الرأسمال�ة و 



 

Mr. Tareq AlAdsani We mentioned the Aventura mall 
project, as a component of J3 project which we have 
turned into a consortium, comprised of Mabanee, NIG 
Group and Privatization. Where we own 35% of that 
venture. The total project cost is KD 150 million, equity 
is KD 54 million, which we own 35% of translated to 
approximately KD 19million, which is to be spent over 3 
years. 

ي الس�د/   
وع أفينتورا مول ، كعن� من   :   طارق العدسايف ذكرنا م�ش

وع  عنا�   ي   �شمل  ،    تحالفالذي حولناە إ�    J3م�ش
كة المباين  �ش

كة  و   الوطن�ة�ش التخص�صو    الصناعات  كة  التكلفة �ش تبلغ   .

وع   ي ،    150اإلجمال�ة للم�ش
كما يبلغ رأس المال مليون دينار ك��ىت

ي ،    54  المدف�ع
جمة 35  تمتلك منها مليون دينار ك��ىت ٪ منها م�ت

ي سيتم إنفاقها ع� مدى   19إ� حوا�ي  
ي ، والىت

مليون دينار ك��ىت

 سنوات.  3

I think it’s worth mentioning, some spending has 
occurred during current financial year. I believe we spent 
around KD 5 million as a consortium out of the total 
equity of KD54m. 
 

خالل السنة المال�ة   تمتمن الجدير بالذكر أن بعض اإلنفاق قد   

ن دينار   5حوا�ي    ، كتحالف، قمنا ب�نفاقالحال�ة. أعتقد أننا   ماليني

ي من إجما�ي 
.  54البالغ  رأس المالك��ىت ي

 مليون دينار ك��ىت

Mr. Mohamed Haidar: Is the SAR 4.5 billion Saudi 
equity Capex on Avenues fully paid by Mabanee or only 
60% of it? 

وع    محمد ح�در: هل رأس المال    / س�د ال  ال��اض -أفنيوزلم�ث
كة مل�ار ر�ال سعودي مدف�ع بال�امل من قبل    4.5البالغ    و  �ث

ي أم
 ٪ منه؟60 �سبة فقط المبايف

Mr. Tareq AlAdsani: Again, so far, and this can change, 
we are committed to our stake. We would increase our 
stake if it’s needed. Out of the SAR 4.5 billion, almost SAR 
2.2 billion has been spent already 

ي الس�د/   
العدسايف ،    :   طارق  اآلن  ، حىت  أخرى  قابل مرة  وهذا 

�د حصتنا إذا لزم األمر.    للتغ�ي  ن مون بحصتنا. س�ن ن ح�ث ، نحن مل�ت

  4.5ر�ال سعودي بالفعل من أصل    مل�ار   2.2    �قاربتم إنفاق ما  
 .مل�ار ر�ال سعودي

Mr. Zahid Kasmani: SAR 2.2 billion was spent and the 
remaining SAR 2.3 billion, where our share is 60%, is to 
be spent over the next four years. 
 

  : ي
إنفاق    الس�د/ زاهد كاسمايف و   2.2تم  ي مل�ار ر�ال سعودي 

 �ا�ت
٪ ، سيتم إنفاقها 60مل�ار ر�ال سعودي ، ح�ث تبلغ حصتنا    2.3

 ع� مدى السنوات األر�ــع القادمة. 

Mr. Mohamed Haidar: Will Mabanee pay dividends in 
2021?  
Mr. Tareq AlAdsani: I think it’s premature for me to 
comment on that. Again, we at Mabanee acknowledge 
our shareholders and their needs. 
 
That concludes our remarks for the call. We'd like to 
thank everyone for participating in the call today 
and should you have more questions please don’t 
hesitate to contact us via phone or e-mail, our 
contact information is available on the Investor 
Relations page of the website. 

 ؟ 2021عام لتوز�عات أر�اح  هناكمحمد ح�در: هل /�د الس 
 

ي الس�د/  
العدسايف التعليق   :   طارق  السابق ألوانه  أنه من  أعتقد 

بمساهمينا  ف  نع�ت ي 
المباين ي 

�ن نحن   ، أخرى  مرة  ذلك.  ع� 

 واحت�اجاتهم. 
 

ي المكالمة اليوم ،  
و�ذا كان نود أن �شكر الجميع ع� مشاركتهم �ن

دد  ملد�ك االتصال ،   بالتواصل معنا   وا الم��د من األسئلة ، فال ت�ت

ح�ث تتوفر معلومات االتصال الخاصة بنا ع� صفحة عالقات 

 . ي
وين  المستثم��ن بالموقع اإلل��ت
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