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 : المقدمة

 السيدة شعاع القاطي 

كة للرب  ع طاب مسائ ي للمحللير  والمستثمرين لمناقشة أرباح الشر
ي المؤتمر الهاتف 

كم جميعا، ونرحب بكم ف 

. ينضم إلى 2019من عام  الثالث ي
كة المبان  ي شر

، المدير التنفيذي لالتصاالت ف  اليوم  . محدثتكم شعاع القاطي

ي السيد/ كل من 
ي  / والسيد نائب الرئيس التنفيذي  -طارق العدسان 

 . كبير المدراء الماليير    زاهد كاسمان 

 . نرحب بالجميع.. 

ي هذا العرض التقديمي 
 . أرغب ببدء المؤتمر بقراءة نص إخالء المسؤولية القانونية والمعروض أمامكم ف 

ي هذا العرض هي 
كة وتقديراتها وهي ال تشكل ضمانا  انات تطلعيهبيبعض البيانات ف  تعتمد عىل توقعات الشر

، االنجازات أو النتائج.  ي الصفحة الثانية من هذا العرض.  وأرغب أنلألداء المستقبىلي
  أنوه لوجود النص كامال ف 

ي بعرض تقديمي لمدة 
حيث سيطرح المتحدثون البيانات  دقيقة، 15إل  10نستهل هذا المؤتمر الهاتف 

كة للرب  ع المتعلقة  ، للمشاركة يرجى األجوبةمن هذا العام.  يىلي هذا العرض جلسة األسئلة و  الثالثبأرباح الشر

ي أي وقت خالل هذا العرض. عىل كتابة أسئلتكم 
 الشاشة ف 

ي  واآلن أنقل الكلمة للسيد / 
.  نائب الرئيس التنفيذي -طارق العدسان  ي

كة المبان   لشر

ي السيد 
 : طارق العدسان 

ي 
ي المؤتمر الهاتف 

مساء الخير أيها السيدات والسادة نشكركم جميًعا عىل انضمامكم لنا اليوم ونرحب بكم ف 

. حيث يسعدنا أن نعلن عن نتيجة جيدة نشهد   2019الذي سيتناول نتائج الرب  ع الثالث لعام  ي
كة المبان  لشر

ة كان   2018بها نمًوا إيجابًيا وذلك بالنظر إل أن الرب  ع الثالث من عام  ا سنلحظ  حيث استثنائية. فير ً نمًوا كبير

ي أعمالنا المعتادة 
ي  مقارنةعند ف 

  . الرب  ع الحالي مع الرب  ع الماض 

 
ً
، تحديد ي العامير  الماضيير 

ي أطلقناها ف 
ي هذا النمو بشكل رئيسي من المشاري    ع التر

ي يأنر
ا من المرحلة الرابعة ف 

ي الدقائق القليلة المقبلة البحرين  -واألفنيوز  ،الكويت
ي . سنلخص ف 

كة المبان  اتيجيتها  ضمن رؤية شر اسير

ي الكويت. مدى. سنواصل تطوير منتجنا الرئيسعيدة البالمتوسطة و ال
وعنا األنجح ف  ، أال وهو األفنيوز، مشر

ي نستهدفها. هدفنا الحالي هو نقل هذه  سنستمر حيث 
ي المناطق الجديدة التر

ا ف 
ً
بتطوير كل مرحلة ، تحديد

ي األسواق الحالية 
التجربة إل أقاليم جديدة مثل البحرين حيث إننا بصدد إنشاء المرحلة الثانية والتوسع ف 

ي جميع مؤتمراتنا الهاتفية، 
نا سابقا ف   تهدف المملكة العربيةنس حيثواستهداف أسواق جديدة كما أشر

 . ي الوقت الحالي
 السعودية ف 

التشكل بأي حال من األحوال  لكنها .  عوامل داخلية أو خارجيةنتيجة ل  بعض التأخير  نا مشاريعبعض تشهد 

كة حيث  لحاجة نظرا لالتأخير  أمًرا طبيعًيا  ا عد هذيمصدرا للقلق ، بل عىل العكس هي تعمل لصالح الشر
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كة وقتا لللحصول عىل موافقة العديد من ال وتقيم ميم االتصوتعديل  تحسير  جهات ، وبالتالي يمنح الشر

 أمام تسليم المشاري    ع الحالية أو المستقبلية. أي عقبة رئيسية تقف العوائد منها. وال توجد 

ي تركز عىل عوامل أخرى منها تطوير المنتج الحالي ، إ
كة المبان  ي باإلضافة ن شر

ال تنوي    ع استثماراتها ف 

ي ، ويفضل أن يكون قطاعات عقارية أخرى 
كير  ف 

كة ، ومركًزا بلد المنشأ باعتبارها  الكويت الير ولألسواق  للشر

كة ومركًزا المتالكها فرًصا أفضل  باإلضافة المحيطة  .  ولألسواق المحيطة للشر

 ننتقل اآلن لعرض المزيد من التفاصيل من خالل وصف بعض النتائج. 
ا
 حيث الكويت –مع األفنيوز نبدأ أوًل

ي الكويت اليوم نسبة 
ا بالنظر ويعد هذا ٪  95تبلغ نسبة اإلشغال ف 

ً
 جيد

ا
ي لمعدًل

 عامي  ما مر به السوق ف 

ي األفنيوز لم يتعرض للضغوط مثل ، ف  2018و  2017
ا ف 
ً
ي الكويت تحديد

عىل الرغم من أن سوق التجزئة ف 

انخفض هذا اإلشغال قبل إطالق لقد ال نزال نتمتع بمستوى جيد من اإلشغال. اذ المناطق المحيطة، 

نسبة حتر حققنا  ، وانخفض بعد إطالق المرحلة الرابعة%97المرحلة الرابعة حيث كانت عند مستوى 

 األشغال المستهدفة. 

عكس بشكل ن٪  ومع ذلك ، فإن هذه النسبة ال ت92لمرحلة الرابعة بمفردها تبلغ حوالي لنسبة اإلشغال  أما 

ة نسبة األرباح والخسائر  عىلكامل  حتر يكون مستعدا للتشغيل بعد انجاز كل  السماح، اذ يمنح المستثمر فير

اخيص المطلوبة ومن ثم بدء حساب اإليرادات، كما إننا ح ا بعدد الزوار الير
ً
 ".  ققنا ارتفاًعا ملحوظ

ي الكويت وفيما يتعلق ب
وتسليمه للمشغل لتلبية  نتهاء من أعمال البناءتم اإل قد فندق هيلتون جاردن إن ف 

ي شهر ديسميى  نهاية العامتوقع أن يتم اإلفتتاح قبل ، ومن المجميع متطلبات التشغيل
سيكون  ، حيث ف 

 بالمركز التجاري وسيضم 
ا
  .  غرفة 400متصًل

ي ٪من أعمال البناء   50االنتهاء من أكير من  تمقد فأما بالنسبة لفندق والدورف أستوريا ، 
كما كان متوقًعا ف 

وبالنظر إل أن فندق والدورف أستوريا يعد من فئة الخمس نجوم ، فإن المتطلبات الخاصة به  ، الرب  ع الثالث

ي صورة ممكنة. تختلف لضمان تنفيذه وتشغيله بأفضل 
وفرنا فقد ، الفنادق  أما فيما يتعلق بسكن موظف 

ي الرب  ع الرابع من عبشكل يخدم الغرض الذي أنشأ من أجلهالسكن 
  . 2020ام . ومن المتوقع افتتاحه ف 

وع  كة قطعة أرض والمشر وع السالمية، حيث تملك الشر ي الكويت سيكون مشر
ي ف 
كة المبان  عىل تطل اآلخر لشر

ي ، وهي  الخليجشارع  اب. العرنى
ى
ي َجذ

وع ويمنطقة مزدحمة وتمتاز بمحيط سكت  لدراسات حاليا خضع المشر

وع   مختلفة الختيار أفضل مشر

اكة بير  القطاعير  العام والخاصبالنسبة إل  ي الشر
ي إل مشاركة المبان 

ي المزايدات ، فقد أشار العدسان 
ف 

ض أن يتم اإللمام بالمستجدات ،   المؤسسة العامة للرعاية السكنيةالمطروحة من   هالمتعلقة بهذومن المفير

ي مكوناته مركًزا تجارًيا باإلضافة إل مجمع يضم مقبل. سخالل هذا الرب  ع أو الرب  ع ال ي    عر االمش
وع ف  المشر

ي 
 . سكت 

ي عام 
ي عندما توجهنا إليها ف 

. 2017أما بالنسبة للبحرين، فقد كانت بمثابة وجهة السوق الجديدة للمبان 

ي معدل اإلشغال. إذا تابع واليوم بعد عامير  من العمل، أصبحنا 
ي مرحلة النضج حيث نحقق تناميا ف 

ت ما ف 

http://www.kapp.gov.kw/
http://www.kapp.gov.kw/
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ي معدل  فقد عىل مدار األرباع الماضية منذ أن بدأنا أول مؤتمر للمستثمرين ،  تم اعالنهسبق و 
حققنا تناميا ف 

نسبة ، ونأمل أن يصل إل % 88أو  %89واليوم بلغ حوالي  86% وانخفض إل %88اإلشغال حيث بلغ 

ة المقبلة. خالل أعىل    الفير

وع البحرين بشكل جيد  ي البحرين. وبالتالي سوف نيسير مشر
وعنا ف  ي للغاية. نحن متحمسون لمشر

قدما مض 

ي اليوم 
ي مرت بمراحل تصميم عديدة ، وقد حاز التصميم النهان 

وع والتر للبدء ببناء المرحلة الثانية من المشر

كاء مما يمنحنا دافًعا لتشي    ع البدء بأعمال البناء.  عىل موافقة  جميع الشر

ي من العام المقبل. 
قد عىل أنه نأمل بأن نبدأ أعمال البناء من خالل دعوة المقاولير  خالل الرب  ع األول أو الثان 

ي فندق البحرينبد
ي قبل عدة شهور .  أت أعمال البناء ف 

ويمكنكم من خالل الصور أن تالحظوا  أنتهاء العمل ف 

ي غضون رب  ع سنة أو يد األساس ونأمل بارتفاع البناء تشي
ي ف 

وع ف  أقل من ذلك. ومن المتوقع تسليم هذا المشر

ض اكتمال إعمال  غضون عامير  منذ تاري    خ البدء به. وبما أننا قد بدأنا قبل ثالثة أو أربعة أشهر، فمن المفير

ي الفندق خالل سنة ونصف أخرى
 210حوالي  يجدر بالذكر أن فندق هيلتون جاردن إن سيضم. البناء ف 

 . ةغرف

ات شاريعنا بالمملكة العربية السعودية، فهي تعد من أكيى مشاريعنا من حيث المكونأما فيما يتعلق بم

، لكن عىل الحجم و  ي الخيى
، حيث قمنا بتشي    ع تحركاتنا ف  وعير  ي كال المشر

. نحن نتقدم بشكل جيد للغاية ف 

ي مرحلة التصميم. نأمل أن ننتهي من هذه 
وع الخيى ف  خالل الرب  ع أو  المرحلةالرغم من ذلك فال يزال مشر

وع. أما بالنسبة للرياض، فقد الربعير  المقبلير   ، وسيكون لدينا رؤية أفضل حول مدى شعة تنفيذ هذا المشر

ي عن توقيع خطاب نوايا مع المقاول الذي 
ي الرب  ع الماض 

. ومع ذلك ، فقد أعلنا ف  وع بعض التأخير شهد المشر

ي بكافة المتطلبات. إن أوقع عليه اختيارنا وذلك لتشي    ع بعض األعما
مال المقاول تتطور مما عل حتر نف 

وع.   سيوفر الوقت عند تسليم المشر

ي بشكل عام،  فقدأردنا 
ي الشارقة. بالنظر لكوننا جدد عىل السوق اإلمارانر

وع التالي فسيكون ف 
أما بالنسبة للمشر

يك فهم السوق والتأكد من وجود نقطة دخول جيدة.  ي  نعتقد أن لدينا أفضل شر
يمكن أن نحصل عليه ف 

وق؛ هيئة الشارقة لال  ي تعد هيئة ذاالشارقة ، وهي شر
ي هذا السوق. نحن  تستثمار والتطوير والتر

ة ف  دراية كبير

ي قطاع نعتقد بأن سوق الشارقة يحتاج إل تجربة جديدة 
حه يخدم المناطق المحيطة ، التجزئةف  وما نقير

وع بمراحل تصميم مت وع. لقد مر المشر نحن عىل كل حال، عددة، حيث قمنا بتغيير المفهوم عدة مرات. بالمشر

ة عىل مفهوم ال ي مرحلة متقدمة لوضع اللمسات األخير
المالية ونحن  جدوىتصميم. نقوم حالًيا بتقييم الاليوم ف 

ي مستوى مري    ح للغاية نأمل من خالله 
وع خالل السنوات القليلة المقبلة.  أنف  ي المشر

ي قدًما ف 
 نمض 

ي هذا الرب  ع.  قدمناهلنلخص ما 
نعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن حيث اليوم. نحن متحمسون لنتائجنا ف 

ي نتائجنا. نتوقع
استمرار المنحت   استخالصه من المشاري    ع الذي قدمناها بالفعل حيث لم تنعكس كلها ف 

ي لإليراد ، ات اإليجانى ي االستهالك عىل أن يقابله خالل الرب  ع أو الربعير  المقبلير 
 وتكلفة التمويل. نمو ف 

 :  السيدة شعاع القاطي

،   واآلن أنقل الكلمة للسيد  ي
ي كبير المدراء الماليير  زاهد كاسمان 

. ف  ي
كة المبان   شر
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ي السيد 
 زاهد كاسمان 

ي 
. 2019سبتميى  30أشكر السادة الحضور عىل انضمامهم إلينا لمناقشة األداء المالي للرب  ع الثالث المنتهي ف 

ة الحالية مع الربعير  السابقير  من عام 
، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إل إشغال  2019يتماشر أداء الفير

ي التكلفة عىل 
 ت. اإليرادا تحقيقالمرحلة الرابعة والقدرة عىل التحكم ف 

كير  المستمر عىل زيادة معدل اإلشغال ، ارتفع دخل المجموعة 
واستمراًرا الفتتاح المزيد من المتاجر، ومع الير

ي الرب  ع الثالث من عام  24.6٪ ليبلغ 2التشغيىلي بحوالي 
ي ف 
مقارنة بالرب  ع الثالث من  2019مليون دينار كويتر

وع الحجم عىل  المصاريفتوزي    ع وقد أدى ارتفاع معدل اإلشغال و  . 2018عام  إل انخفاض الكبير للمشر
 .  2018٪ عن الرب  ع الثالث من عام 6مرصوفات التشغيل بنسبة 

ي الكويت
ي قراءة  لتغطيةاالحتياطات قمنا باتخاذ بعض  فقد  ،وبالنظر إل زيادة أسعار الخدمات ف 

التأخير ف 

ي لم تتحقق بالكامل ل، إل جانب اإليرادات المحتملة االحتياطاتأدت هذه  . العدادات
لمرحلة الرابعة والتر

ي 
ة تسعة أشهر ف  ي هامش التشغيل لفير

ي  2019بعد، أدت إل انخفاض طفيف ف 
ة ف  عام مقارنة مع نفس الفير

ي  69.4. ومع ذلك ، فقد تحسنت الهوامش الفصلية )2018عام 
ي 66.9مقابل  2019٪ ف 

(. 2018٪ ف 

 ومن المتوق
ا
 أن يشغل العديد من المستأجرين الوحدات الشاغرة وأن يتحسن هامش التشغيل. ع مستقبًل

ي 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  ي الرب  ح لفير

ا عند  2019سبتميى  30وقد ظل صاف 
ً
ي  14.5ثابت

مليون دينار كويتر
ي الرب  ع الثالث من عام 2018مقارنة بالرب  ع الثالث من عام 

ي من  2018. وشملت اإليرادات ف 
تأثير الرب  ع الثان 

رت األداء الفصىلي خالل ا
ي حوى

 . 2018لرب  ع الثالث إيرادات المرحلة الرابعة ، والتر
ة الحالية  ي الفير

ي عام  6.8٪ مقارنة مع  6.1كما بلغ العائد عىل األصول ف 
ويرجع ذلك أساًسا إل  2018٪ ف 

ي إنشاء األصول. 
 زيادة االستثمار ف 

ي العائد عىل حقوق المساهمير  كما هو متوقع، وذلك بسبب ارتفاع زيادة االحتفاظ 
ي االنخفاض ف 

ويأنر
 باألرباح. 

ي إل انخف
ي عام  59.8٪ ، مقارنة مع  59.0ض هامش الرب  ح الصاف 

، ويرجع ذلك أساًسا إل ما  2018٪ ف 
 :  يىلي
 طاقته اإلنتاجية بعد. كامل لم يبلغ دخل المرحلة الرابعة   .1
الهوامش. نتوقع انخفاض ؛ مما أدى إل تم احتساب رسوم االستهالك والتمويل عىل األرباح والخسائر  .2

 مع تحقيق المرحلة الرابعة إليراداتها بأقض إمكاناتها. أن يتحسن هذا الهامش 

ي الرب  ع الثالث من عام 75.6تحسنت نسبة حقوق الملكية إل 
ي الرب  ع 71.5مقارنة بنسبة  2019٪ ف 

٪ ف 
ي الرب  ع الثال36.8لتبلغ نسبة الدين إل األصول . كما تحسنت 2018الثالث من عام 

 2019ث من عام ٪ ف 
ي عام 34.8مقارنة بنسبة 

 2018٪ ف 

ي و  943ارتفع إجمالي األصول إل 
ي الرب  ع الثالث من عام  441مليون دينار كويتر

 2019فلًسا عىل التوالي ف 
 بمبلغ 

ا
ي و  847مقارنة

ي عام  398مليون دينار كويتر
، ويرجع ذلك أساًسا إل استمرار اإلنفاق  2018فلًسا ف 

 ول، التوسع وزيادة االحتفاظ باألرباح. عىل إنشاء األص

ة تسعة أشهر إل  ربحية السهم المعدلارتفعت  ي فير
ي الرب  ع الثالث  40.70ف 

فلس  37.88من  2019فلس ف 
ي الرب  ع الثالث 

 وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم عىل حضوركم هذه الجلسة. تمشيا مع الربحية.  2018ف 
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: السيدة   لك يا شعاع القاطي
ً
ونذكركم  ،سنتوقف لمدة دقيقة سيد زاهد ، سنبدأ اآلن باإلجابة عىل أسئلتكم شكرا

 بمواصلة كتابة أسئلتكم لإلجابة عنها فور وصولها. 

 

 األسئلة 

 :   السيدة شعاع القاطي

 لك سيد زاهد ، سنبدأ اآلن باإلجابة عىل أسئلتكم، سنتوقف لمدة دقيقة ونذكركم بمواصلة كتابة 
ً
شكرا

 لإلجابة عنها فور وصولها. أسئلتكم 

 للمرحلة الرابعة بناًءا عىل عدد المستأجرين.  يدور السؤال األول حول معدل اإلشغال الفعىلي 

ي  السيد طارق
 : العدسان 

نا سابقا، سيبلغ معدل االشغال   92كما أشر
ى
اعتقد أننا بلغنا ما بير  عة. ومع ذلك، % بناءا عىل العقود الموق

ي تحققها المرحلة الرابعة من هذه العقود. يعد هذا األمر هدفا مرنا % من 70% إل  60
ناحية االيرادات التر

ي منطقة ب
رستيج،  وقتا أطول يتغير أحيانا بشكل يومي أو شهري. سيتسغرق بعض المستأجرين، وتحديدا ف 

ة الربعير  باستمرار  ، حيث يتغير هذا الرقمبدء التشغيل ل
ي فير

أن يتحقق معدل إشغال  المقبلير  . ونتوقع ف 
  يبدأو التشغيل بعد . الذين لم  مستثمرينجيد لل

 :   السيدة شعاع القاطي

ي الرب  ح لعام 
ي صاف 

ي بمدى مساهمة فندق هيلتون جاردن إن ف 
 . 2020يتعلق السؤال الثان 

 
:  السيد طارق ي

 العدسان 

انية  ي صدد دراسة مير 
حريصون عىل توفير الخدمة وفق  نحن، و  فندق هيلتون جاردن إن مع المشغلنحن ف 

ا ضمن قطاع الفنادق . معايير دقيقة  ون جاردن أن يحقق ستطاعة فندق هيلتوإننا عىل يقير  باليكون ممير 
ي عامه التشغيىلي األول فهو يملك أفضلية عىل المستوى جيد مستوى أداء 

. ومع ذلك، وبالنظر إل أن الفندق ف 

. وبالنظر إل االستهالك و  لفندق عند نقطة من المتوقع أن يكون األداء المالي ل تكلفة التمويل فإن التشغيىلي
 التعادل.  

 
 :  السيدة شعاع القاطي

يدور السؤال الثالث، والذي سيجيب عليه السيد زاهد، حول حساسية انخفاض أسعار الفائدة عىل نفقات 
 التمويل

 
 

 السيد زاهد: 

ي كل عام من  دينار ما يقرب المليون الذي أعلن باألمس  سجل انخفاض أسعار الفائدة سي
من المدخرات ف 

  اجمالي تكلفة الفائدة لدينا. 
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 :  السيدة شعاع القاطي
مالمبلغ الذي تخططون إلنفاقه عىل المرحلة الثانية وفندق هيلتون البحرين.  -يتعلق السؤال التالي باألفنيوز 

 البحرين؟  -جاردن إن 
 

:  السيد طارق ي
 العدسان 

اوح بير   تتشابه
  60   إل 50المرحلة الثانية مع األول من حيث المساحة، المساهمة والتكلفة. حيث ستير

وع.  ي يتم ضخها تدريجيا بالمشر
 مليون من حيث األسهم التر

 

 :  السيدة شعاع القاطي

ي فندق األفنيوز  يدور
ي ف 
 . البحرين –السؤال التالي حول ملكية المبان 

:  السيد طارق ي
 العدسان 

كة  وع بأكمله لشر ، وبذلك نحن نملك نسبة %35ملكيتنا فيها نسبة ، وتبلغ رصوحتتبع ملكية الفندق و المشر
وع بكافة مكوناته ؛ المرحلة األول، الثانية والفندق. 35  % من المشر
 

: السيدة   شعاع القاطي

وع األفنيوز ي مشر
ي الفتتاح المجمع التجاري ف 

 الرياض.   -يتعلق السؤال التالي بالجدول الزمت 

 

:  السيد طارق ي
 العدسان 

ي ثابت حتر اآلن، السيما مع وجود عوامل خارجية. نعتقد بامكانية حدوث بعض التغيير 
 اليوجد جدول زمت 

ي الرب  ع الرابع. وبمجرد إنجاز بعض المعالم الرئيسية، سنتمكن من 
وع الرياض. ف   توضيح األمور المتعلقة بمشر

ة الزمنية لم تبدأ  وع، بمجرد بدء أعمال البناء، مدة أرب  ع أعوام، ويجدر بالذكر أن هذه الفير  سيستغرق المشر

ة  ي نأمل أن تخترص من فير
 بعد. ولقد بدأنا بداية واعدة حيث تم توقيع كتاب إعالن النوايا مع المقاول، والتر

ي الرب  ع المقبل. األرب  ع أعوام. نحن نأمل أن نقدم المزيد من التوضيحات للم
 ستثمرين ف 

 

 :  السيدة شعاع القاطي

 السؤال التالي موجه للسيد طارق؛ هل لكم أن تزودونا بالمزيد من التفاصيل حول اإليجارات الفعلية لألفنيوز 

 الكويت.   -

 

:  السيد طارق ي
 العدسان 

ي بشكل عام، لم تتغير اإليجارات خالل الثالث أعوام الماضية،  حيث كانت   وليس بشكل  تتغير بشكل جانتى

ي عام 
.  عىل كل حال، لقد شهدنا بعض االستقرار ف  ي بعض المناطق. نعتقد أن  2019تصاعدي أو تنازلي

 ف 

 األسعار قد ترتفع. ومع هذا ،فإننا اليوم نتوج  الحذر بشأن هذه الخطوة حتر نصل لمعدل اإلشغال الذي 
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ي لألفنيوز. بعد ذلك، 97اعتدنا عليه، والذي يبلغ 
نقرر أين يمكن أن نحسن %، وهو معدل اإلشغال التاريخ 

ي مختلف المناطق 
 إيجاراتنا ف 

 

 

 :  السيدة شعاع القاطي

ي الكويت؟موجه السؤال األخير 
ي للمستأجرين الحاليير  أو الجدد ف 

 للسيد طارق، هل تقدمون أي إيجار مجان 

 

:  طارقالسيد  ي
 العدسان 

ي كل عام ونقيم 
 نحن النقدم إيجارات مجانية، حيث نقوم بمراجعة الدراسات ودراسة معدل اإليجار لدينا ف 

ي لتحقيق اإلشغال 
ي المستوى الصحيح من عدمه. نحن نمنح المستأجرين الجدد الوقت الكاف 

 ما إذا كنا ف 

ي المتجر، وهو أمر يتفاوت من متجر آلخر. ل
 إلجابة عىل سؤالك، يعتمد هذا األمر عىل نوعية وبدء العمل ف 

 العمل، المنطقة، والعميل المستهدف. ولكن بشكل عام، ال نحن النقدم إيجارات مجانية. 

 

: نظًرا لعدم وجود أي أسئلة أخرى، نود أن نشكركم جميًعا عىل حضوركم وأن نذكركم أنه القاطي  السيدة شعاع

ي حال رغبتم بطرح أي أسئلة 
ي لعالقات المستثمرين والمدرج ف 

ون  يد اإللكير أخرى يمكنك القيام بذلك عيى اليى

ي 
ون  ي موقعنا اإللكير

 شكًرا لكم جميًعا. سأن .ف 
ى
 . لقل المكالمة مره أخرى إل المشغ


