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مقدمة
لشــركة  لالتصــاالت  التنفيــذي  المديــر   - السيدة شــعاع القاطي 

المبانــي:

للمحلليــن  الهاتفــي  المؤتمــر  فــي  بكــم  نرحــب  جميًعــا...  مســائكم  طــاب 
.2020 عــام  مــن  الثالــث  للربــع  المالــي  األداء  لمناقشــة  والمســتثمرين 

محدثتكــم شــعاع القاطــي، المديــر التنفيذي لالتصــاالت في شــركة المباني... 
ينضــم إلينا اليــوم كل من الســيد/ طــارق العدســاني نائب الرئيــس التنفيذي 

والســيد/ زاهد كاســماني كبيــر المــدراء الماليين.

نرحــب بالجميــع... وبالنيابــة عن فريق إدارة شــركة المبانــي، نأمــل أن تكونوا أنتم 
وعائلتكــم بأمان.

أرغــب ببــدء المؤتمر من خالل قــراءة نص إخالء المســؤولية القانونيــة والمعروض 
أمامكــم في هذا العــرض التقديمي.

جديــر بالذكر أن بعــض البيانات في هذا العــرض هي بيانات تعتمــد على توقعات 
الشــركة وتقديراتهــا، وال تشــكل ضماًنا لــأداء المســتقبلي، كما أود اإلشــارة إلى 
إخــالء المســؤولية الكاملة الموجــود في صفحــة الثانية من العــرض التقديمي.

وكالعادة، ســنقدم  اليوم فــي المؤتمر الهاتفي عرض تقديمــي مدته 10 إلى 15 
دقيقــة، حيث سيشــارك المتحدثون معكم بيانهــم الخاص حول أرباح الشــركة. 
وبعد ذلك، ســتعقد جلســة أســئلة وأجوبة، وفــي حالة رغبتكم بالمشــاركة في 

فقرة األســئلة، يرجى كتابة أســئلتكم على الشاشــة في أي وقــت أثناء العرض. 

واآلن سأحول الكلمة للسيد طارق العدساني.

السيد طارق العدساني - نائب الرئيس التنفيذي لشركة المباني 

أود أن أشــكر الجميــع لالنضمــام لنــا اليوم، ونرحب بكــم في مؤتمر أرباح شــركة 
المبانــي للربع الثالث مــن عام 2020.

يســعدنا أن نعلــن عــن نتائج ايجابيــة، وذلك بعــد النتائج الســلبية التــي أعلنا عنها 
فــي الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي، و الوحيــدة  لشــركة المبانــي بعــد األزمة 

الماليــة في عــام 2008. 

نأمــل أن نكون قــد تجاوزنا تأثير جائحة كورونا التي قد أثــرت على عمليات األڤنيوز، 
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علــى غرار جميــع المشــغلين اآلخرين فــي األنشــطة المماثلة. حتــى اآلن، حققنا 
عائــًدا إيجابًيا تجــاوز 7 ماليين دينار كويتــي، إال أنه ليس بالمســتوى الطبيعي الذي 
تتمتــع به الشــركة أو التــي يمكنها تحقيقــه، وذلك بســبب تقديمنــا العديد من 
اإلعفــاءات اإليجارية في شــهري يوليــو وأغســطس الماضيين، مما أثــر على نتائج 

الشركة.

لقــد عدنــا للمســار ، من حيــث: اإليــرادات، اإلقبــال ، والتقدم فــي مشــاريعنا التي 
بــدأت في مرحلــة البناء. ومع ذلك، فإن المشــاريع األخرى التي ال تــزال قيد مرحلة 
الدراســة تعانــي مــن بعــض التأخيــر أو المراجعــات، والتي سنناقشــها فــي هذا 

التقديمي. العــرض 

يســعدنا في مباني اإلعالن عن إدراج أســهم شركتنا في مؤشــر ال MSCI، ونعتبر 
ذلــك تقديــًرا كبيًرا في ســوق األوراق الماليــة، ونأمــل أن يخلق المزيد مــن القيمة 

لمساهمينا.

لــم تؤثــر جائحــة كورونا على نتائجنا فحســب، بــل أثرت علــى تطلعاتنــا وتركيزنا 
أيًضــا. ومع ذلــك، وكما أوضحنا في النقــاط الواردة ضمن هذا العــرض التقديمي، 
فإننــا نواصــل التركيز على االســتفادة من النجــاح الذي حققته شــركة مباني من 
خــالل توســع نموذج األڤنيوز فــي مناطق أخرى، واســتهداف فئــات أصول جديدة 

تدريجًيــا في الســنوات القادمة ســواء في الكويت أو فــي المنطقة.

وعلــى المــدى القصير إلى المتوســط، نعتقــد أن الســوق الكويتي ســيكون واعد 
بالنســبة لنا، ولذلك نبحث بشــكل مكثف عن فرص جديدة داخل الســوق، خاصة 

فــي مناطق خارج نطــاق البيع بالتجزئــة، أو خارج المواقع التــي نملكها.

المشاريع القائمة - األڤنيوز - الكويت 

ننتقل إلــى العرض التقديمــي ونبدأ بالكويــت... حيث يعتبــر األڤنيوز-الكويت هو 
أكبــر مشــاريعنا، وألن بعــض اإلجــراءات الحكومية ما زالت ســارية؛ فــإن الوحدات 
الخاصــة بقطــاع الترفيه ودور الســينما ال تزال مغلقــة حتى اليوم، ممــا يؤثر على 
عملياتنــا. خالل هــذا الربع، قدمنا إعفاءات إيجارية بنســبة 50% لجميع مســتأجرينا 

في شــهري يوليــو وأغســطس الماضيين، وعليه تأثــرت عوائدنا لهــذا الربع.
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الجديــر بالذكر، فــإن التأثير اإلجمالــي لتلك الخصومــات ال يتعــدى 40 مليون دينار 
كويتــي لهذا العام، وبالنظر فــي قابلية تقديم خصومات إضافية، فإن اســتمرت 
الجائحــة وعــادت معهــا القــرارات الحكوميــة مــن حيث فــرض العــزل أو الحظر، 
فســناقش احتمالية منــح الخصومات. أمــا اآلن، فهناك أخبار عن توفــر لقاح قريًبا، 
ونأمــل أال تتخــذ الحكومة المزيــد من اإلجــراءات، وبالتالي لن يكون هنــاك أي تأثير 

على اإليجــارات ولن نضطــر لتقديم المزيد مــن الخصومات.  

ومــن حيــث اإلقبــال، فإنه يتزايد بشــكل مطــرد منــذ فترة الصيــف، إال أنــه ال يزال 
أقــل مــن المعتــاد بالمقارنة بالســنوات الماضيــة، على الرغــم مــن أن اإلقبال قد 
تجــاوز بعض األيام ذات اإلقبال البســيط وحتى بعض األســابيع مقارنة بالســنوات 
الماضيــة. واليــوم، نحن نلحــق بالركب المعتــاد الذي نحصل عليــه كل عام، وكاد 

اإلقبــال يصــل إلى نســبته االعتيادية بأقــل بحوالــي 20% إلى %30.

وكمــا يعلم الجميــع، فقد تم تأجيل جميــع تكاليف التمويل و أقســاط القروض 
التجاريــة حتــى أكتوبر مــن العام الجــاري، وقــد رأينا تأثيــر ذلك مع عــودة خصم 

تلــك التكاليف ، مع اعتقادنــا أننا تجاوزناهــذا التأثيراليوم.

أمــا فيمــا يتعلــق بمعدل التشــغيل، فقــد وصــل إلــى 94%، )كانت تبلــغ 95٪ قبل 
األزمــة( وذلــك بالمقارنة بنســبة اإلشــغال التــي ذكرناها فــي مكالمتنــا األخيرة . 

بلــغ التغيير في نســبة اإلشــغال لدينــا حوالــي 5%، مما يعنــي أننا خســرنا 5% من 
نســبة إشــغالنا، وتم اســتعادته على الفور في خالل نفس الفتــرة، ولذلك لم نرى 
التأثيــر علــى األرقام المعلنة لدينا. فخالل تلك األشــهر الســتة، اعتبــاًرا من الصيف، 
، أنهــى 5% مــن المســتأجرين عقــود إيجارهــم معنــا، وفــي نفــس الوقــت قمنا 

بالتوقيــع مع نفــس العدد لمســتأجرين جدد وبنســبة %5.

بالحديــث عن مشــروعنا التالــي و هو فنــدق هيلتون جــاردن إن- الكويــت ، وكما 
أوضحنــا فــي المكالمات الســابقة، بدأ هيلتون جــاردن إن- الكويت نشــاطه  عام 
2020، حيــث كانــت البدايــة واعــدة في شــهري ينايــر وفبرايــر الماضييــن، حققنا 

خاللهــا  نتائــج أعلى من المتوقــع . إال أنه و بالرغم من فترة اإلغالق التي شــهدتها 
دولــة الكويت وما ترتــب عليها من آثار خالل األشــهر الثمانية أو التســعة الماضية، 

اســتطاع الفنــدق أن يحقــق نتائج مقبولة فــي ظل الظروف االســتثنائية.
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خــالل فتــرة الصيــف كانــت نســبة اإلشــغال متعلقــة باإلجــراءات الحكوميــة و 
اســتخدام الفنــدق لغــرض العــزل الصحــي. بعــد اســتئناف عملياتــه فــي يوليــو 
الماضي،شــهد الفنــدق نســب اشــغال متفاوته مثــل فترة ماقبــل بدأ الدراســة ، 
بشــكل عام، نســتطيع القــول أن معدل اإلشــغال منذ بدايــة العام حتــى نهاية 

الربــع الثالث يتــراوح تقريبــا ٪21.

نأمــل أن يلحــق هــذا المشــروع بالركــب بمجــرد أن يصبــح وضــع الســفر وحركة 
المطــارات أكثــر مالءمة، فعلــى الرغم من أن مطــار الكويت مفتــوح، إال أن حركة 
الســفر ال تــزال محــدودة، وال يشــهد الفنــدق الطلــب المناســب الــذي يمكــن أن 

عليه. يحصــل 

المشاريع القائمة - األڤنيوز -  البحرين 

شــهدت مملكــة البحرين تأثيًرا مماثــًلا لما حدث في الكويت بشــكل عام، فعلى 
الرغــم من مــرور البحرين بمراحل مختلفــة، حيث اختلف وضع اإلغــالق هناك عما 
كان لدينــا فــي الكويت، إال أن ما حــدث في البحرين كان له تأثير ســلبي أكبر، إذ أن 
جــزء من اإلقبال الذي يشــهده األڤنيــوز- البحرين يأتــي من زوار المملكــة العربية 
الســعودية وغيرها عبر جســر الملــك فهد من الحدود الســعودية، والــذي ال يزال 
المــرور فيه مقيدا، مما ال يســمح للنــاس بحرية الحركــة ذهاًبا وإياًبــا، حيث يقتصر 

في الوقت الراهــن على اســتخدامات تجارية معينة.

انخفــض معدل اإلشــغال علــى األڤنيــوز- البحرين، مــن 93٪ إلــى 89٪، ونتوقع أن 
يعــود المعــدل ليصل 92% فــي غضون الشــهرين المقبليــن. لدينــا اتفاقيات قيد 
التوقيــع، و أخــرى في مرحلــة المفاوضــات النهائيــة. نســتطيع القول بــأن التأثير 
الســلبي قــد تــم اســتيعابه بالفعل، ونأمــل أن نتخطــى هــذه المرحلة بــدًءا من 

اليــوم، وأن يتــم تعويــض الضرر الــذي لحق بنــا خالل فتــرة الوباء.

وفيمــا يخــص اإلقبــال، فعلــى الرغــم مــن إغالق جســر الملــك فهد كمــا ذكرنا 
ســابقا، فإننــا نتمتع بمعــدل إقبال كبير على مســتوى صاعد وثابــت محليا، ونأمل 

عندمــا تعــود الحركة للجســر أن يمنحنا ذلــك المزيد مــن اإلقبال. 

 نســتطيع القــول بــأن المشــاريع الحاليــة الســابق ذكرهــا تمضــي قدمــا ، وفي 
طــور التعافــى مــن آثارالوباء بشــكل جيد،  ولكننا لســنا  فــي المســتوى الذي كنا 
نعمــل فيه العــام الماضي. نأمل فــي الربع الرابع، كما أشــرنا ســابًقا، أن نصل إلى 

مســتويات العمل الســابقة.
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مشاريع تحت التنفيذ - الكويت والبحرين

بالحديــث عن مشــاريعنا التــي ال تزال قيــد التطوير فــي الكويت، فكمــا أعلنا في 
األشــهر الماضية، أحرزنا تقدًما في مشــروعنا في مدينة جابر األحمد، والمســمى 
J3 مــن قبــل المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة 

الشــراكة بين القطاعيــن الخاص والعام واتفاقية االســتئجار مــع الحكومة، وهو 
ما يمثل مرحلة جديدة من المشــروع، وســتتضمن المرحلة التاليــة الحصول على 
التمويــل، والمضــي قدًمــا مــع المقــاول، حيــث نعتقــد بــأن المقاول ســيبدأ في 
أعمــال الحفــر في الموقع بحلول الربــع الثاني إلى الربع الثالث مــن العام المقبل. 
وحتــى ذلــك الحين، هنــاك الكثير مــن األعمــال المكتبية التــي يتعيــن القيام بها 

من قبلنــا و من قبل المستشــارين لهذا المشــروع.

يعــد المركز التجــاري أكبــر مكونات مشــروع J3، حيث تبلــغ المســاحة التأجيرية 
حوالي 104,000 متر مربع، كما سيشــمل مشــروع جابر األحمــد تطوير 276 وحدة 
ســكنية، من بيــن هذه الوحدات ســيكون هنــاك 70 منــزل صغير ، ومــن المتوقع 
أن تبلــغ تكلفــة المشــروع 156 مليــون دينــار كويتي، حيــث تمتلك المباني نســبة 
35٪ مــن رأس مال المشــروع وذلك بالتحالف مع شــركائنا. نحن متحمســون لهذا 

المشــروع، ونعتقــد أنه ســيلبي احتياجات الجانب الشــمالي من الكويــت، حيث ال 
تتلقــى كل مــن  الجهــراء، مدينة جابــر األحمد ومدينة ســعد العبــداهلل خدمات 

كما ينبغــي لهم، وذلك مــن حيث العناصــر التجارية والســكنية.

بالنســبة إلى فندق والدورف أســتوريا- الكويت، وكما قلنا مســبًقا، فقد شــهدنا 
بعــض التأخيــر خالل فصــل الصيــف وذلك بســبب اإلغــالق والحظر الكلــي، حيث 
واجــه المقاول شــهًرا صعًبا خــالل اإلغالق الكامــل، وكان التقــدم بطيًئا في تلك 
المرحلــة، حيث كنــا نتوقع أن يتــم االنتهاء بحلول الربــع الثالث أو الربــع الرابع من 
هــذا العــام، إال أنــه ســيتم تأجيــل ذلــك حتى الربــع الثانــي إلــى الربــع الثالث من 

العــام المقبل.

ورغــم ذلــك، فقد حققنــا اليوم تقدًما جيًدابالمشــروع ونســبة إنجــاز بلغت ٪74 ، 
حيــث عاد المقــاول إلى الموقــع بكامل قوته مع عدد مناســب مــن الموظفين، 
و تــم تعييــن مدير عــام للفنــدق، ولكن لســوء الحظ يعمــل حالًيا خــارج موقعه 
من خــارج الكويت وذلك بســبب الوضــع الراهن فيمــا يتعلق  بالتأشــيرات وعملية 
اســتقدام موظفيــن جدد من الخــارج والمحدودة مــن قبل الحكومــة. مع ذلك، 
فإننــا نبــذل قصارى جهدنا النضمــام مدير عــام الفندق إلى فريقه فــي الكويت، 

لبدء أنشــطة ما قبل التشــغيل الفتتــاح الفندق.
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أما بالنســبة لفندق هيلتون جــاردن إن- البحرين، فإنه يشــهد تقدًما أفضل، حيث 
اكتمل الفندق تقريًبابنســبة انجاز بلغت 70٪ إذ يتمتع هيلتــون جاردن إن- البحرين 
بوتيرة أســرع مــن حيث التقــدم، حيث تــم تعيين مدير عــام متواجــدة حالًيا في 
الموقعمع اســتمرار عمليــة التوظيف ، وعليه، نأمل أن نشــهد افتتــاح الفندق في 

أواخــر الربع األول، وربما أوائــل الربع الثاني مــن العام المقبل.

مشاريع تحت التنفيذ- السعودية واإلمارات

أما بالنســبة لمشــاريعنا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فكما أعلنا مســبًقا 
بــأن مشــروع األڤنيوز- الرياض ضخــم ومعقد، ويجــب أن نتوخى الحــذر فيه، وأن 

جوانبه. جميــع  ندرس 

المشــاريع التي ذكرتها ســابًقا، إمــا بدأت قبل الوبــاء أو مرت بــدورة مراجعة قمنا 
بهــا قبل أن يبــدأ الوباء. أما المشــاريع التــي ســأعرضها اآلن، فإنها لم تبــدأ فعلًيا 
وبشــكل رســمي، أو لم يتم تعييــن المقاوليــن. وبالتالــي، فإننا الزلنا بصــدد إجراء 

دراســة شــاملة لتلك المشــاريع بدًءا من مشــروع األڤنيوز- الرياض.

فــي مشــروع الريــاض، أعلنا عــن طلبنا لجميــع األطــراف بوقف نشــاطهم لمدة 
ســتة أشــهر، وقــد بدأت هــذه المهلــة  في أغســطس الماضــي، ومــن المفترض 
أن تنتهــي فــي فبرايــر المقبــل. وحالًيا، نحن بصــدد دراســة خيــارات مختلفة مع 
جهــات خارجية ومستشــارين محليين وشــركاء لمعرفــة أفضل الســيناريوهات.

أمــا مشــروع الخبــر، فهــو فــي مرحلــة مختلفــة حالًيــا، حيــث أننــا فــي مرحلــة 

اللمســات األخيــرة مع طــرف ثالث وهي شــركة دولية ذات ســمعة طيبــة، تقوم 
بإجــراء دراســة الجــدوى الخاصة بنــا ومراجعتها، كما أننــا لدينا القابليــة للحصول 
علــى التمويل مــن البنوك ، وفي نفس الوقت نقوم بمناقشــات مع شــركاء جدد 

محتمليــن، ممــا ســيمنحنا حافًزا أقــوى للمضي قدًمــا في هذا المشــروع.

فــي هــذه المرحلة، تــم االنتهــاء مــن التصميمــات، ونقــوم حالًيــا بالتواصــل مع 
مقاوليــن محتمليــن لتنفيــذ المشــروع، حيــث ســيتم ذلــك إمــا عن طريــق طرح 
مناقصــات أو طلــب تقديم العــروض، أو اختيــار المقاول الــذي نرى أنــه ذو كفاءة 
وجودة بأفضل األســعار. ونأمل فــي الربع القادم أو بحلول نهايــة العام أن يكون 

لدينــا المزيد مــن التفاصيل حــول المشــاريع في المملكــة العربية الســعودية.
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فيمــا يتعلق بمشــروع الســالمية، توجد عدة ســيناريوهات تمت مناقشــتها لهذا 

المشــروع، وكنــا على اســتعداد للبــدء به قبــل انتشــار جائحــة كورونا، ولكن مع 

الظــروف الراهنة، نعتقــد أن ما يحدث للســوق المحلي والتأثير الــذي نحصل عليه 

علــى الجانــب الســكني فــي ذلــك الجزء مــن البــالد يجعلنا نتوخــى الحــذر قلياًل 

بشــأن كيفيــة المضــي قدًما فــي هــذا المشــروع. ومؤخــًرا قمنا بتعيين شــركة 

استشــارية أخــرى ومهندس معمــاري لمراجعــة خططنا ومعرفة مــا هو أفضل 

عــرض يمكــن أن نقدمه مــن خالل هذا المشــروع.

كما هو الحال في مشــروع األڤنيوز- الشــارقة، حيث لم يتقدم كثيًرا منذ انتشــار 

الجائحــة ، فقد تــم االنتهاء مــن التصميم، وحالًيا نقــوم بدراســة التأثير ومعرفة 

متــى يمكننــا بــدء هــذا المشــروع، كمــا أننــا نجــري مناقشــات مــع المشــغلين 

الرئيســيين ومشــغلي التجزئة فــي المنطقة لمعرفــة مدى اســتعدادهم لهذا 

المشــروع قبــل المضي بالمرحلــة التالية.

هذه التفاصيل تكمل بشــكل أساســي مناقشــة العرض التقديمي الذي قدمناه 

خــالل هذه المكالمــة، وقبل التوجه إلى القســم المالــي، نريد فقــط أن نذكر أننا 

اليوم نســير في االتجــاه الصحيح، ونحن حذرون في اســتثماراتنا بالمســتقبل.

شــعاع القاطــي: شــكًرا لك ســيد طــارق...و اآلن، ســأمرر الكلمــة إلى الســيد زاهد 

كاســماني - كبيــر المــدراء الماليين لشــركة المباني.

السيد زاهد كاسماني - كبير المدراء الماليين لشركة المباني

شكًرا لِك السيدة شعاع.

أشــكركم جميًعا النضمامكم إلينا لمناقشــة األداء المالي للربع والتسعة أشهر 

.2020 30 سبتمبر   المنتهيين في 

فــي البدايــة... أود تذكيــر الحضــور، بأنــه كمــا هــو معلــن فــي إفصاحاتنــا، مــن 

المتوقــع أن يبلغ إجمالي خســارة اإليرادات المتوقعة من الوبــاء حوالي 40 مليون 

دينــار كويتي لعام 2020، وذلك بســبب تدابيــر اإلعفاء التي تمــت الموافقة عليها 

من أجــل دعم المســتأجرين لدينــا إبان الوضــع الراهن.
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ال يــزال قطاع الترفيه لدينا يخضع إلغالق مقّيــد، بينما تعمل المطاعم والمقاهي 

بمســاحات محــددة للجلــوس، وقــد يتغير هــذا الوضع اعتمــاًدا علــى المدةالتي 

ستســتمر فيها القيود المرتبطة بالوبــاء والعودة التدريجية إلــى الحياة الطبيعية.

حتــى اليــوم، ال نتوقــع أي تغييرات كبيــرة على تقديرنــا األصلي لخســارة اإليرادات 

التــي تصل إلــى 40 مليــون دينــار كويتي.

وللتذكيــر، فقــد اختــارت المباني حجز خســارة اإليرادات مــن اإلعفــاءات اإليجارية 

مقدًمــا فــي عــام 2020، وعدم توزيعهــا على فتــرة العقد.

ونتيجــة لذلــك؛ كما هــو موضح على الشاشــة، فقــد انخفض الدخل التشــغيلي  

لفتــرة التســعة أشــهر بنســبة 43% تقريًبــا، ليصــل إلــى 40.9 مليــون دينــار كويتي 

مقارنــة بالفترة نفســها من عــام 2019.

بينمــا ارتفعــت المصروفات التشــغيلية المباشــرة للمجمع بنســبة 5.8٪ لتصل إلى 

16.2 مليــون دينــار كويتــي فــي األشــهر التســعة األولى مــن عــام 2020 مقارنة 

بالفتــرة نفســها مــن عــام 2019، ويعــود ســبب ذلــك إلــى المتطلبــات اإلضافية 

الخاصــة باإلجــراءات المتبعــة المتعلقــة بالوباء.

وفيمــا يخص هامش التشــغيل، فقــد انخفض مــن 78.6٪ إلى 60.4٪ في األشــهر 

التســعة المنتهية فــي 2020، مقارنة بالفترة نفســها مــن عام 2019.

ونتيجــة لذلك، فقد انخفض صافي ربح بشــكل ملحوظ في فترة التســعة أشــهر 

بمقــدار 22.8 مليــون دينــار كويتــي إلــى 9.5 مليــون دينــار كويتــي، كمــا انخفض 

صافــي الربــح الربع الثالث من عــام 2020 بمقــدار 6.6 مليون دينــار كويتي إلى 7.9 

مليــون دينار كويتي، ويرجع ذلــك إلى  اإلعفاءات اإليجارية المقدمة للمســتأجرين 

طــوال الربع الثالث مــن عام 2020 والبالغــة 6.3 مليون دينــار كويتي.

حالًيــا، وكمــا ذكر الســيد طارق، ومــع العودة بشــكل تدريجي للحيــاة الطبيعية، 

نتوقــع أيًضا أن  نعود لمســتويات الربحيــة الطبيعية.
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وكمــا تــرون فــي الرســم البيانــي، فــإن عائداتنــا علــى األصــول وعائــدات حقوق 

الملكيــة قــد تضــررت مــن خســائر اإليــرادات المرتبطــة بالوباء.

حيــث انخفض هامش صافــي الربح إلى 23.2٪ في عــام 2020، مقارنة بـ 59.2٪ في 

عــام 2019. ونتوقع أن يتحســن هــذا الهامش في الفترات القادمة، حيث يشــهد 

المجمــع اآلن عودة تدريجية إلى التشــغيل الطبيعي.

ارتفعت نســبة الدين لحقــوق الملكية إلى 77.1٪ في عــام 2020 مقارنة بـ 72٪ في 

عــام 2019، وذلك بســبب انخفاض الربحية وإضافــة المزيد من الديــون خالل هذا 

العام.

كما ارتفعت نســبة الديــن إلى األصول إلــى 36.8٪ في الربع الثالــث من عام 2020 

مقارنة بـــ 35.3٪ في عام 2019.

بلــغ إجمالي األصــول والقيم الدفتريــة 980 مليون دينار كويتي و 425 فلًســا على 

التوالــي في 30 ســبتمبر 2020 مقارنة بـــ 965 مليون دينار كويتي و 429 فلًســا في 

 .  2019 عام 

إن شــركة مباني مســتمرة  فــي اإلنفاق على إنشــاء األصــول والتوســع والحفاظ 

علــى معدل أربــاح مرتفعة  فــي األعمــال التجارية.

وانخفضــت ربحية الســهم للتســعة أشــهر المنتهية فــي الربع الثالــث من 2020 

إلــى 8.58 فلــس مقارنــة بـــ 38.39 فلًســا )EPS المعدل( فــي الربع الثالــث من عام 

.2019
 

كمــا انخفضــت ربحيــة الســهم على مدى 3 أشــهر فــي الربــع الثالــث 2020 إلى 

7.16 فلًســا من 13.14 فلًســا فــي 2019.
 

وفي النهاية... أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم جميعا على حضوركم.
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ســؤال: هل هناك موعد محدد الفتتاح قطاعي الترفيه ودور الســينما؟ 
وما هي نســبة اإليرادات إلجمالي المســاحة التأجيريــة للمرحلة الرابعة 

في للربــع الثالث، وما هي التوقعــات لنهاية عام 2020؟ 

السيد طارق العدساني 

بالنســبة للســؤال األول فيمــا يتعلــق بالترفيــه، قــد تــم أخذهــا بعين االعتبــار في 
األرقــام التــي تم اإلفصــاح عنها، وال يوجــد أي تغيير فــي اإليرادات. مــرة أخرى نذكر 
بــأن  جزء الترفيه ودور الســينما ال يتجاوز ال 5% مــن عوائدنا، وبالتالــي التأثير محدود. 
مــا بالنســبة إلــى عوائــد المرحلــة الرابعــة، فنحن فــي وضع جيــد. حيــث أعلنا في 
الســابق تأجير المرحلة الرابعة بنســبة 90٪، ولكن اإليرادات كانت تشــكل نســبة أقل 
مــن ذلــك. والجديــر بالذكر أننا قــد أعلنا فــي العام الماضــي 60٪ ووصلنــا إلى 70%. 

واليــوم، لدينا  عقــود إيجار للمرحلــة الرابعة بنســبة ٪80 - ٪85.
وكمــا لوحــظ في العــرض التقديمــي، فقدنــا 5٪ أثناء جائحــة كورونا ومــن ثم تم 
تأجيــر 5٪. ولكن مع ذلك ســيكون هنــاك انخفاض فــي اإليرادات خالل تلــك الفترة، 
وذلك بســبب توفير فترة الســماح لمســتثمرينا الجــدد لمدة 3-6 أشــهر في بعض 

الحــاالت والتي ســيكون لهــا تأثيرات معينة.علــى النماذج الماليــة لديكم .  

ســؤال: هل يمكن تزويدنا بمختصر عن مشــاريع الشــركة في المملكة 
السعودية؟ العربية 

 

السيد طارق العدساني 

ال نــزال فــي الريــاض في مرحلــة إعــادة دراســة المشــروع كمــا أعلنا في الســابق، 
والــذي يتضمن إعادة دراســة وإيقــاف تكاليف التشــغيل، لذلك تم إيقــاف التمويل 
مــع البنــوك بشــكل مؤقــت، وقد تــم إيقــاف أيًضا الطلــب مــن المقــاول بالقيام 

ببعــض األعمــال اإلدارية. 
واليــوم، نقــوم بعــدة دراســات داخليــة ومــع أطــراف ثالثــة لتحديد أفضــل خطة 

للمشــروع. وتصور  مســتقبلية 
وقد بــدأت فترة توقيف المشــروع وإعــادة النظر فيه منذ شــهر أغســطس، والذي 
سيســتمر حتى فبرايــر من العام القــادم، فإننا نأمــل بحلول ذلك الوقــت أن يكون 

اتجاه واضح للمشــروع.  لدينا 
أمــا فــي الُخبر، فالمشــروع يحــرز تقدًمــا ملحوًظــا، حيث تــم االنتهاء مــن مرحلة 
التصميــم، ونقــوم حاليــً بالعمل علــى عمليــة التمويل، كمــا نقوم بإجراء دراســة 

ماليــة مــع طرف ثالــث والتــي تعتبر فــي مرحلتهــا النهائية.

األسئلة



Investors Presentation
Q3 

Earnings Conference Call

Mabanee



2

DISCLAIMER
The information set out in this presentation and provided in the discussion subsequent thereto does not constitute an offer, an 
agreement, or a solicitation of an offer to buy or sell securities.  It is solely for use at an investor presentation and is provided as 
information only. This presentation has been prepared by, and is the sole responsibility of, Mabanee Co. 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 presentation may not be reproduced, distributed or transmitted without the Company’s prior written consent.  All projections, 
valuations and statistical analyses are provided to assist the recipient in the evaluation of the matters described herein. They may 
be based on subjective assessments and assumptions and may use one among alternative methodologies that produce different 
results and therefore should not be relied upon as an accurate prediction of future performance. Mabanee Co. is under no obligation 
to update the information contained herein. No person shall have any right of action against the Company or any other person in 
relation to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. 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 company.

Certain statements in this presentation may constitute forward-looking statements. These statements reflect the Company’s 
expectations and are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially and may adversely affect 
the outcome and financial effects of the plans described herein. You are cautioned not to rely on such forward-looking statements. 
The company does not assume any obligation to update its view of such risks and uncertainties or to publicly announce the result 
of any revisions to the forward-looking statements made herein.



3

CONTENTS

BUSINESS OVERVIEW & 
STRATEGY 

OPERATIONAL 
PROJECTS

PROJECTS UNDER 
DEVELOPMENT

FINANCIAL 
PERFORMANCE

Section 1 Section 2

Section 3 Section 4



4

BUSINESS OVERVIEW

Despite the ongoing pandemic, the combined nine month results is positive. 

Due to the mall’s closure in March 2020 and the safety measures enforced by the 
government, Mabanee’s Q3 2020 net profit decreased to KD 7.9m (Q3 2019 was 
14.5m) and 9M 2020 net profit decreased to KD 9.5m (9M 2019 was KD 42.3m).

Mabanee is examining the feasibility of all its projects, considering the pandemic’s 
existence and its continuing effects.  

Mabanee will be among the index constituents which will be reclassifying 
Kuwait to the prestigious MSCI Emerging Markets Index complier by the end of 
November 2020. 
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MABANEE’S INVESTMENT STRATEGY

The local and regional expansion of Mabanee is the result of a strategic investment 
strategy focused on developing and managing projects in prime cities, as well as 
ensuring a consistent return on investment.

Mabanee has developed notable destinations and projects which include 
shopping, entertainment, leisure and hospitality in addition to residential as part 
of its expansion plans.

Mabanee ensures its success by following a thorough expansion strategy through 
direct investments or partnerships in cooperation with a group of leading Gulf 
investors.

The Company aims to target new sectors such as hospitality, offices, residential 
and medical projects as well as developing sizeable projects that corresponds 
with the market and region’s needs.

Mabanee will continue to target local PPP and BOT projects.
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KUWAIT

The Avenues
Due to COVID-19, the Government announced five phases in which 
each has its own safety procedures and restrictions. 

As the country is slowly returning back to life with adherence to all 
safety measures, the mall’s footfall rate continues to rise. However, it 
is still lower as compared to the same period last year.  

The Avenues issued a 50% waiver for the months of July and August 
2020 to its tenants, which significantly impacted Q3 results. 

The waivers have amounted to KD 40m until now. 

The current occupancy rate is at 94% as of September 2020.
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Hilton Garden Inn
Hilton Garden Inn opened its doors again to guests and visitors in 
July 2020.

Due to travelling constraints as well as a number of factors 
impacted by  COVID-19, the hotel is running at 21% occupancy as 
of September 2020. The main traffic is on the weekends and is by 
local demand. 

KUWAIT - HOTELS

Staff Housing
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The Avenues 
The design of the second phase of The Avenues is complete.  

Restaurants have re-opened, with several restrictions such as 
reservations for outdoor dine-in and limiting the number of people 
indoors.

The Company offered tenants the following as part of supporting them: 
50% waiver for March and a full waiver for April and May 2020 
applied on the Base Rent only for all Tenants. 
All rentals suspended for Cinema and entertainment effective 18th 
March 2020 till further notice. 

The current occupancy rate is 89%, and is expected to increase to 92%, 
by year end. 

The re-opening of cinemas and entertainment as well as the inauguration 
of the new airport will further impact business positvely, however, no 
date has been specified in regards to the opening of each.

Footfall witnessed a gradual increase during the summer months, in 
lower rates however compared to the same period, due to the ongoing 
pandemic and closing of the King Fahad Causeway. 

BAHRAIN
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Jaber Al-Ahmad
Mabanee, the Lead Developer of a Consortium of Companies comprised of 
National Industries Group and Privatization Holding Company, was selected as the 
"preferred investor" for the J3 Jaber Al Ahmad Investment Opportunity from The 
Public Authority for Housing Welfare (PAHW). 

Mabanee recently signed two agreements, a PPP Agreement between the PAWH 
and J3 Company, and a Lease Agreement between PAHW and J3 Company.

Named after one of Kuwait’s most beloved leaders, the Jaber Al-Ahmad project 
is one of the self-sustainable communities currently under development. Upon 
completion, the new city will be home to around 65,000 people, including 6,700 
Kuwaiti families. 

The project, which costs KD 156.3m will include a retail GLA of 104,000 sqm and 
276 residential units. 

The comprehensive development will include modern architectural design in a 
community feel, with several facilities and services to accommodate its residents and 
visitors including parks, schools, and a retail component consisting of international 
retail and F&B brands.

Construction is expected to commence in Q3 2021. 

KUWAIT 
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Waldorf Astoria Kuwait
The hotel’s construction is still ongoing with a progress rate of 74%, as of  September 
2020.

Mabanee continues the recruitment process of the administration team of the 
hotel.

The hotel is expected to open its doors in Q3 2021.  

Hilton Garden Inn Bahrain

Construction began in Q2 2019 and is expected to be completed by the end of this 
year.

Construction progress of the hotel is at 70% completion, as of September 2020.

The hotel is expected to open its doors in Q1 2021.  

HOTELS

Waldorf Astoria Kuwait

MONTHLY PROGRESS REPORT NO.048 
  JUNE 2020 

EXECUTIVE SUMMARY 
 REF: BRQ/KFH/MA/07-2020/8345 Rev. 0 
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Hilton Garden Inn
Bahrain

The Avenues – Riyadh  
The project is currently on hold due to the current situation, for a period of 6 months.

All third-party activities including contracting and financing are on hold as well.

Mabanee is performing a thorough comprehensive study to assess the project and 
decide on the best direction forward. 

The Avenues - Khobar
Governmental negotiations and approvals have all been completed. 

Currently in the financing stage, where negotiations are taking place with several 
banks. 

The project will stretch over 209,000 sqm of land space and will include commercial 
and entertainment areas, as well as four towers that will house residential 
apartments, hotels, offices, medical facilities, exhibitions, ballrooms and conference 
halls.

KSA

The Avenues – Riyadh

The Avenues - Khobar
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Salmiya Project 
A key development on the Arabian Gulf Street in Salmiya, a major urban center in 
Kuwait, on one of the last available sizeable land plots, benefiting of sea access 
and great connectivity.

This will be Mabanee’s first mixed-use project outside of The Avenues and it will 
reflect new standards of design and experience.

The concept and the feasibility of developing the 9,761 sqm land is under a 
comprehensive study.

The Avenues - Sharjah 
The project is a strategic partnership with Shurooq; Sharjah Investment and 
Development Authority in the UAE.

The Avenues - Sharjah will be strategically located on Sheikh Mohammed Bin 
Zayed Road, a major transport artery in the city, stretching over a land area of 
65,000 sqm.

The project will entail the investment and development of 58,000 sqm as a 
projected GLA.

KUWAIT & UAE

Salmiya

The Avenues - Sharjah 
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Financial Performance

2019

2019

2019

Operating Margin - %

Operating Income - KD Mn

Operating Expense - KD Mn

 77.6 

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q3

Q3

Q3

Q3

Q3

Q3

9M

9M

9M

9M

9M

9M

 23.0  71.7  21.3 
 1.9 

 17.7 
 72.5 

 60.4 

 40.9  78.6 

 71.5 

 15.3 

5.1 6.0 5.3 4.9

16.2

5.15.1

 78.6
 23.9

 79.4
 24.6

 (182.4)

2020

2020

2020
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13.8

59.8

17.6

14.0

58.8

18.0

14.5

59.0

18.7

42.3 59.2

54.2

9.3

43.8

14.6

(7.8) (413.8)

(4.0)

7.9

44.7

12.4

9.5

23.2

23.0

2019 2019

Net Profit - KD Mn Net Profit Margin - %

2020 2020

2019

EBITDA - KD Mn

2020

Financial Performance (Continued)

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q3

Q3

Q3

Q3

Q3

Q3

9M

9M

9M

9M

9M
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6.6

1.3

Financial Performance (Continued)

20192019

20192019

Return on Average Assets - %Return on Average Equity - %

Debt to Asset - %Debt to Equity - %

13.2

6.2

13.2

6.5

13.0

6.2
8.0

4.06.2 6.3

 35.3 

 72.0 

 36.8 

 77.1

 (6.8)
 (3.3)

2.7 3.2

20202020

20202020

Q1 Q1Q1 Q1Q2 Q2Q2 Q2Q3 Q3Q3 Q39M 9M9M 9M
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Financial Performance (Continued)

2019

2019

Total Assets - KD Mn

Earning Per Share - KD Fils

965
984

2020

2020

2019

Book Value - KD Fils 

429
425

2020

38.39

8.58
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Consolidated Statement of Income



21

Consolidated Statement of Financial Position - Assets
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Consolidated Statement of Financial Position - Liabilities and Equity
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Questions



Thank You 


