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مقدمة
السيدة ريم الهاجري – عالقات المستثمرين لشركة المباني

طاب مســاءكم جميًعا... نرحــب بكم في المؤتمــر الهاتفي للمحللين والمســتثمرين 

لمناقشــة األداء المالــي والتشــغيلي لشــركة المبانــي لعــام 2020. ينضم إلينــا اليوم 

الســيد طارق العدســاني، نائب الرئيس التنفيذي لشــركة المبانــي، والسيد زاهد 
كاســماني، الرئيــس المالــي التنفيــذي ومحدثتكــم ريــم الهاجــري  مــن عالقات 
المســتثمرين فــي مباني. نرحــب بالجميــع، وبالنيابة عن فريــق إدارة المبانــي، أتمنى أن 

تكونــوا أنتم وعائالتكــم بأمان.

أود أن أذكركم بأن نقاشــنا اليوم ســيحتوي على بيانات مســتقبلية بنــاًء على توقعات 

الشــركة وتوقعاتهــا وتقديراتها. أي أنها ليســت ضماًنا ألدائنــا أو إنجازنــا أو نتائجنا في 

المســتقبل. أود اإلشــارة إلــى نص إخــالء المســؤولية الكامل فــي الصفحــة الثانية من 

التقديمي. العــرض  هذا 

ســــنقدم اليــوم فــــي المؤتمر الهاتفــي عرض تقديمــــي مدتــه 10 إلى 15 دقيقــــة، 
حيث سيشــــارك المتحدثون معكم بيانهــــم الخاص حول أرباح الشــــركة. وبعد ذلك، 

ســتعقد جلســــة أســئلة وأجوبة 

واآلن سأحول الكلمة للسيد طارق العدساني.

السيد طارق العدساني - نائب الرئيس التنفيذي لشركة المباني 
أود أن أشــــكر الجميــــع لالنضمــــام لنــــا اليــوم، ونرحب بكــــم في مؤتمــر المحللين 

شــــركة مبانــــي لعام 2020.

لقــد كان عاًمــا مليًئــا بالتحديــات فــي ظــل جائحــة كورونــا، لتحقيــق التــوازن مــا بين 
الجوانــب المتعلقــة بعمليــات الشــركة والمســاهمين ومصالحهــم والمســتأجرين 
والــزوار. لقــد كان الربــع الثانــي مــن 2020 األســوأ بالنســبة للخســائر والتي لم نشــهد 

 .2008 مثلهــا منذ عــام 

وقد تضمنت التســعة أشــهر األولــى من العــام خصومات تــم منحها للمســتأجرين، 
أمــا في الربــع الرابع فقد شــهدنا تعافي لألعمــال، لكن ما زلنا بمســتوى أقــل مقارنة 
بالعــام الماضــي، ويرجع ذلــك باألســاس لعمليات تشــغيل الفندق، فعلــى الرغم من 
ربحية الفندق على المســتوى التشــغيلي، إال أنه ســجل خســارة بســبب تكلفة التمويل 

ومعدل االســتهالك.
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ســنناقش المزيــد مــن التفاصيل الحًقــا والجديــر بالذكر أننا ســعداء النضمام شــركة 
المبانــي مؤشــرات عالميــة مثــل مؤشــر FTSE EM مؤخــرا MSCI EM ، والتــي كانــت 
عالمــة فارقــة لهذا العام. ونأمــل أن يخلق ذلك قيمة اضافية لســهم الشــركة ويعزز 

السوق. في  الســيولة 

نواصــل من خالل اســتراتيجيتنا بالتركيز علــى المجال العقاري، وتوســيع عالمة األڤنيوز 
التجاريــة واســتهداف فئات أصــول أخرى فــي المناطق التــي نتواجد بهــا. الكويت هي 
المحــور الرئيســي لعملياتنــا، ونحن نــرى العديــد من الفرص فــي الكويــت والمنطقة، 
حيــث قمنــا بالعــام الماضــي باإلعــالن عــن مشــروع جابــر األحمــد )J3( وهنــاك فرص 

مماثلــة فــي طور اإلعــداد ســيتم اإلعالن عنها فــي الوقت المناســب.

المشاريع القائمة 

مقدمة

األڤنيوز - الكويت   
لقــد ناقشــنا خــالل مؤتمراتنــا الســابقة خــالل عــام 2020 التأثيــر علــى العمليــات في 
الكويــت ، أما بالنســبة للربع الرابع يمكننا القول أنه األكثر اســتقراًرا نظــًرا لعودة الحياة 

الطبيعيــة جزئيا.

بلغ حجم الخصومات التي تم منحها على مدار العام 40 مليون دينار كويتي تقريبا.

أما من جانب اإلشــغال، فلقد أثــرت الجائحة و ماترتب عليها من إغــالق للمركز التجاري 
لفترة ثالثة  أشــهر على نســب اإلشــغال تمثل في انســحاب بعض المؤجرين وانضمام 

آخرين في الفترة األخيرة حيث تبلغ نســبة اإلشــغال حاليا93%. 

نأمــل أن نعــود إلى المســتويات الطبيعية أو المســتوى الذي اعتدنا عليــه قبل المرحلة 
الرابعــة، ويعتمــد ذلــك علــى عوامل أخــرى خارجية كعــودة نشــاط الســفرالطبيعية 
حيــث أن العديــد من العالمــات التجارية العالمية تتطلــع لزيارة األڤنيوز فعليا ودراســة 

الســوق بشــكل مباشــر قبل االلتزام بعمليــة التأجير.

أمــا مــن حيث عدد الــزوار، فقد ارتفــع في الربــع الرابع بنســبة %20، و ال يــزال ذلك أقل 
بالمقارنــة من العــام الماضي.
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المشاريع القائمة 
ومــع االجــراءات االحترازية األخيــرة حيث تم فرض أوقــات جديدة على مراكز التســوق 
المحليــة ومنافــذ البيــع بالتجزئــة إلغالقها في وقــت مبكر، تأثــر عدد الــزوار مرة أخرى 

باالنخفــاض بنســبة %50 بالمقارنة عن معدل العــام الماضي.

هيلتون جاردن إن – الكويت
نحن فخورون بمشــروع فنــدق هيلتون جــاردن - الكويت والذي تمتع باســتجابة جيدة 

من الزوار وفًقا الســتطالعاتنا.

كان الفنــدق يعمل بشــكل طبيعي لمدة شــهرين فــي بداية العــام الماضي، أي خالل 
شــهري ينايــر وفبرايــر. حيــث كانــت نتائج تلــك األشــهر جيدة ولكــن وبســبب الجائحة 
باإلضافــة لجميــع العوامــل المتعلقــة بتشــغيل الفندق األخــرى مثل تكلفــة التمويل 
واالســتهالك، تأثــرت أربــاح الفندق. لدينــا آمال كبيــرة بمجرد االنتهــاء من آثــار الجائحة . 

الجديــر بالذكر فإن متوســط نســبة إشــغال الفندق خــالل العام بلغــت 21% .

األڤنيوز – البحرين
شــهد األڤنيــوز – البحريــن تأثيًرا مختلفــً عن األڤنيــوز- الكويــت، وذلك بســبب عملية 
اإلغالق التي شــهدتها مملكــة البحرين والتي والتي امتدت لشــهر كامل خالل فترتين. 

بلــغ التأثير اإلجمالــي للخصومات فــي البحرين 2.5 مليون دينــار بحريني. 

كمــا فــي األفنيــوز الكويت، فلقد أثــرت إجراءات اإلغالق أيضا على نســب اإلشــغال في 
األفنيوز-البحريــن ، فلقد شــهدت انخفاضا خــالل العام وتبلغ اليــوم %89 حتى نهاية 
ديســمبر2020  ونعمل دائما لرفع نســب اإلشــغال والتي نأمل أن تنعكس على نتائجنا 

القادمة.

أمــا مــن حيــث عدد الــزوار، فلقــد شــهد أيضــا انخفاضا خــالل العــام ، حيث أن نســبة 
كبيــرة مــن زوار األڤنيــوز - البحريــن يأتون مــن المملكة العربيــة الســعودية وذلك عبر 
جســر الملك فهــد، إال أنه وبســبب تعليمات الســلطات المحليــة تم تأجيــل إعادة فتح 

الجســر إلــى مايــو 2021 مما يعنــي اســتمرار التأثير علــى أعمالنا هــذا العام.
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 J3 مشروع مدينة جابر األحمد
يعتبر مشــروع جابــر األحمــد )J3( احدث مشــاريعنا في الكويــت والذي فاز بــه تحالف 
المبانــي مــع الهيئة العامة للرعاية الســكنية. تــم اإلعالن عن هذا المشــروع منذ بداية 

العــام، وحاليا نمضي قدمــا في المراحل الرئيســية التي حددتهــا الهيئة.

خــالل الصيــف الماضــي، وقعنا اتفاقيــة االســتئجار واتفاقية الشــراكة بيــن القطاعين 
العــام والخاص.واليــوم نحن فــي المراحل النهائيــة لتوقيع اتفاقيــة التمويل مع عدة 

بنــوك. ومن المتوقــع بدأ أعمــال البناء آخرالعالــم الحالي.

يتضمــن المشــروع مركز تجاري علــى قطعة أرض تبلــغ مســاحتها 104,000 متر مربع  
كمــا يتضمــن  تطوير 276 وحدة ســكنية بين شــقق ومنازل. 

فندق والدورف أســتوريا
حقــق فنــدق والــدورف أســتوريا تقدمــا ملحوظــا بشــكل جيد خــالل الجائحــة ويعد 
والــدورف أســتوريا مــن الفنادق الفخمــة من فئــة الخمس نجــوم ويضــم 200 غرفة. 
قــد بلغت نســبة اإلنجاز في الفنــدق أكثر مــن %80 ونتوقع أن يتم االنتهــاء من أعمال 
البنــاء فــي نهاية الربــع الثاني مــن هذا العــام. ســيتم افتتاح الفنــدق في أواخــر الربع 

الثالــث من هــذا العام.

هيلتون جاردن إن - البحرين 
تطــور فنــدق هيلتــون جــاردن إن - البحرين بوتيرة أســرع مــن تلك في فنــدق والدورف 
أســتوريا في الكويت. حيث وصلت نســبة اإلنجــاز فيه %93 ونتوقــع االنتهاء من جميع 
األعمــال اإلنشــائية بنهايــة الربــع األول مــن هذا العــام. وقد يتــم افتتــاح الفندق خالل 

الربــع الثاني من هــذا العام.

األڤنيوز – البحرين - المرحلة الثانية
لقــد انتهينا من جميع أعمــال التصميم وتأميــن التمويل للمرحلة الثانية، وســوف يتم 
البــدء فــي ردم األرض فــي غضون شــهرين والبــدء بعمليات البنــاء بحلول الربــع الثالث 
مــن  هذا العام. ســتضيف المرحلــة الثانية مســاحة تأجيريه تقــدر ب 41,000 متر مربع 

وتقــع على قطعــة أرض مســاحتها 125,000 متر مربع.

ونعتقد أن المرحلة الثانية ستعزز من مكانة األفنيوز في مملكة البحرين

مشروع السالمية
لقــد تم مناقشــة هذا المشــروع منذ فتــرة، إذ ما زلنــا متحفظين بالتخطيــط له حتى 
الوقــت المناســب. نقوم حاليــا باستكشــاف الخيــارات المختلفة والقيــام بالعديد من 

مشاريع قيد اإلنشاء 
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اســتطالعات الســوق.  لقد أرغمتنا الجائحة على االنتظار لتقييم تأثير ذلك على القطاع 
الســكني في الكويت خــالل المرحلة القادمة. وســنلقي مزيًدا من الضــوء الحقً على 
توقيت البداية في هذا المشــروع. لقد تضمنت الخيارات التي قمنا بدراســتها مشــروعا 
مكون من فندق وشــقق ســكنية ومحالت تجارية، وتعتبر األكثر ترجيًحا لمشــروع أرض 

السالمية.

األڤنيوز – الشارقة
تــم االنتهاء مــن التصميم ونحــن على اســتعداد للبدء بعمليــات اإلنشــاء، لكننا نقوم 
حاليــا بإعــادة دراســة الســوق لتقييــم آثــار الجائحــة علــى مســتوى الطلب مــن جهة  
والتواصل مع عدد من المشــغلين الرئيســيين مــن جهة أخرى لنرى مــدى اإلقبال على 

المركــز التجــاري ولمعرفة مســتوى الطلب علــى التأجير.

األڤنيوز – السعودية
نحــن نؤمن بالســوق الســعودي ونعتقد أنه ســوقا واعدا حيــث يعد األكثــر ربحية في 
المنطقــة كمــا يعد خطوه طبيعية لنــا ولعالمتنا التجارية. لقد ســاهمت الجائحة في 
تأخيــر بعض التقــدم الذي كنا بحاجة إلــى تحقيقه وما زلنا في مراحل تحديث دراســة 

الجدوى وســنلقي المزيد من الضوء على هذا المشــروع في المســتقبل.

نقــوم حاليا بتعديل الجدول الزمني لعمليات اإلنشــاء وبمجرد أن يصبح الجدول الزمني 
أكثــر وضوًحا، ســنتمكن من اإلفصاح عن توقيــت بداية أعمال المشــروع المتوقعة. تم 
ضمــان تمويــل مشــروع الريــاض ومقاول المشــروع مســتعد للبــدء بالعمل. المســألة 
متعلقــة ببعــض الموافقــات التــي نحتــاج الحصــول عليهــا حتى يتــم البــدء بعمليات 
التطويــر. ومــع ذلك، نــرى اليوم تقدًما جيــًدا ونأمل أن يكــون لدينا المزيــد من الوضوح 

قريب. عما 

أما بالنســبة للُخبر، نعمل حاليــا على الحصول على تمويل للمشــروع حيث تم التواصل 
مع عدد مــن البنوك والتي أبدت رغبتها بتمويل المشــروع.

هذا ما لدينا من مشــاريع تشــغيلية وأخــرى في طور اإلعداد. نأمــل أن يكون عام 2021 
عاًما أفضل يعيدنا لمستوياتنا التشــغيلية الطبيعية و أفضل.

مشاريع قيد اإلنشاء 



PAGE  8  2020 مؤتمر المحللين والمستثمرين شركة المباني لعام

السيد زاهد كاسماني - الرئيس المالي التنفيذي لشركة المباني
أود أن أذكــر الحضــور وكمــا أعلنــا فــي إفصاحاتنا الســابقة، أنه مــن المتوقــع أن يبلغ 
إجمالي خســارة اإليــرادات الناجمة مــن الجائحة حوالــي 40 مليون دينــار كويتي لعام 
2020 ، وذلــك بناًء على تدابيــر اإلعفاءات التي تمت الموافقة عليها لدعم المســتأجرين 

لدينــا إبان تلك الفترة. ال تزال األنشــطة الترفيهية مغلقــة ، وال تزال المطاعم والمقاهي 
تعمــل بمســاحات جلــوس أقــل. قــد يتغيــر هــذا الوضــع ، وذلــك باالعتماد علــى أمد 
المــدة التي تســتمر فيها القيــود المرتبطــة بالجائحة ، والعــودة التدريجية إلــى الحياة 

. لطبيعية ا

وللتذكيــر، لقد اختارت المباني حجز خســارة اإليرادات مقدًما فــي العام الحالي، وعدم 
توزيعهــا علــى فتــرة العقــد. وبالتالــي انخفضت اإليــرادات التشــغيلية لفترة التســعة 
أشــهر بنســبة %43 تقريًبــا إلــى 40.9 مليــون مقارنــة بالفتــرة نفســها من عــام 2019 
وزادت المصروفات التشــغيلية المباشــرة للمركز التجاري بنســبة %5.8 إلى 16.2 مليون 
فــي األشــهر التســعة األولى مــن عــام 2020، وذلــك مقارنــة بالفترة نفســها من عام 
2019، ويرجع ذلك بشــكل أساســي إلــى المتطلبات اإلضافية بســبب التدابيــر الوقائية 

المتعلقــة بالوبــاء والتي تم اتخاذهــا. وانخفض الهامش التشــغيلي مــن  % 78.6 إلى 
%60.4 في األشــهر التســعة المنتهية فــي ســبتمبر 2020، مقارنة بالفترة نفســها من 

عــام 2019. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الربح لفترة تســعة أشــهر بمقدار 22.8 مليون 
دينــار كويتي إلــى 9.5 مليون دينــار كويتي.

انخفــض صافــي الربــح للربــع الثالث مــن عــام 2020 بمقــدار 6.6 مليــون دينــار كويتي 
ليصــل إلــى 7.9 مليــون دينــار كويتــي ، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى اإلعفاءات 
اإليجاريــة والتــي بلغت 6.3 مليون دينار كويتي ُمنحت للمســتأجرين طــوال الربع الثالث 
مــن عــام 2020، نتوقــع أن تعــود هوامش الربحيــة واألرباح إلــى مســتوياتها الطبيعية 
عنــد العــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة. كما ترون في الرســم البيانــي ، فإن نســب العائد 
علــى األصــول والعائــد على حقوق المســاهمين قــد تأثرت بشــكل واضح من خســائر 

اإليــرادات المرتبطــة بالجائحة. 

كمــا انخفــض هامش صافــي الربح إلــى %23.2 فــي عــام 2020 مقارنة بـــ %59.2 في 
عــام 2019. ونتوقع أن يتحســن الهامش في الفتــرات القادمة ، حيث تعــود العمليات 

فــي المركــز التجاري تدريجيــً إلى مســتواها الطبيعي. 

كمــا ارتفعت نســبة الديــن لحقوق المســاهمين إلى %77.1 فــي عــام 2020 مقارنة بـ 
%72 فــي عــام 2019. ويرجــع ذلك إلى انخفــاض الربحية بشــكل كبير. ارتفعت نســبة 

األداء المالي
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األداء المالي

الديــن إلى األصــول إلى  %36.8فــي الربع الثالث مقارنــة بـ %35.3 في الربــع الثالث من 
2019. ويبلــغ إجمالــي األصول والقيــم الدفترية 980 مليــون دينار كويتي و 425 فلســا 

علــى التوالــي ، كمــا في 30 ســبتمبر 2020 مقارنة بـــ 965 مليون إجمالــي األصول و 429 
فلًســا للقيمــة الدفتريــة في عــام 2019. بلغت ربحية الســهم لألشــهر التســعة 8.58 
فلســا مقابــل 38.39 فلســا ، وقــد بلغت فــي الربــع األخير من عــام 2020 7.16 فلســا 

مقابــل 13.14 فلســا من العــام الماضي. 

مــا هــي نســب اإلشــغال المــدرة لإليــرادات فــي المرحلــة الرابعــة فــي 
األڤنيــوز فــي نهايــة عــام 2020؟ وكيــف تــرون تطورهــا فــي 2021؟

من حيــث معــدل دوران العقود اإليجاريــة؟ كيف تغيرت قيــم اإليجارات 
فــي الربع الرابــع بالمقارنة بالفتــرة ذاتها من العــام الماضي؟

هــل هناك خطط لمزيد مــن الخصومات الممنوحة فــي األڤنيوز الكويت 
إذا اســتمر تقليص ســاعات العمل في األڤنيوز ؟

السيد طارق العدساني
بالنســبة للجــزء األول مــن الســؤال، فــإن المرحلة الرابعة تســاهم فــي أغلــب إيراداتنا 
تقريبــا. هنــاك أجــزاء ثانوية من منطقــة »بريســتيج« وبعض المحــالت الكبيــرة التي لم 
تبــدأ إيراداتها بعد. ومع ذلك، وخــالل هذا العام، كان لدينا تغييــر بمعدل %5 من حيث 

نســبة اإلشــغال وتأثير فترة الســماح الممنوحة للمســتأجرين الجدد علــى اإليرادات.

بالنســبة للجــزء الثانــي مــن الســؤال ال توجــد لدينــا بيانــات واضحة عــن عقــود اإليجار 
التشــغيلية إذ أنهــا محــدودة. بشــكل أساســي، فــإن معظــم معــدل دوران العقود 

متعلقــة بعقــود مراكــز الترفيــه العائليــة وهــي ال تــزال مغلقة. 

لن تكون هناك خصومات إضافية مع تقليص أوقات العمل.

األسئلة 
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كيف يمكــن النظر لمعدالت اإلشــغال ومتوســط معــدالت اإليجار لعام 
2021؟

السيد طارق العدساني
من الواضح أن نســب اإلشــغال قــد تغيرت أكثــر من المعتاد بســبب الجائحــة، تفاوتت 
خــالل العام لتبلــغ اليوم  %93، ومــع ذلك فإن هذا التغيير يتباطأ بشــكل كبير بســبب 
قلــة حركــة التأجير. لذلك، لن نــرى تغييرا كبيرا فــي عمليات اإليجار خــالل فترة قصيرة. 

ونعتقــد أنــه عندمــا يتم تقليــص فتــرة الحجــر اإللزامــي للقادميــن للكويــت وتصبح 
عملية الســفر أســهل، ســنتمكن من جذب المزيد من العالمات التجاريــة العالمية مما 

سيســاهم في تحســين نســب اإلشغال.

أما من حيث متوســط معــدل اإليجار، فإنه بارتفــاع وليس العكس وتعــد عقود اإليجار 
الجديدة التي نقوم بها حاليا أفضل من العقود الســابقة وســتضيف للمشــروع.

ما هي سياسة اإلعفاء من اإليجار للربع األول من عام 2021؟

ماذا سيحدث لألرض في السعودية؟ هل سيكون هناك أية عوائق؟

السيد طارق العدساني
ال توجــد نية لمنــح إعفاءات من اإليجــار إذ أن اإلجــراءات الحالية تتعلق بتقليص ســاعات 
العمــل فقــط وال يمكننــا توقــع المســتقبل ومــا هــي اإلجــراءات التــي قــد تتخذهــا 

. ت لسلطا ا

بالنســبة للســعودية ال توجــد ألي خطط لإللغاء وإذا اســتمر المشــروع لكننا ســنقوم 
بإعــادة تقييم وضع المشــروع مــرة أخرى. 

هــل تعكــس البيانــات الماليــة للعــام 2020 جميــع مصاريــف الفائــدة 
واالســتهالكات المتعلقــة بجميــع المشــاريع؟ إذا لــم يكــن األمر كذلك 
، فمــا مقــدار مصروفات الفائــدة اإلضافية واالســتهالك الــذي تتوقعون 

حجزهــا في المســتقبل؟

السيد طارق العدساني
ال، ال تعكــس جميــع مصاريــف الفائــدة، فهنــاك مصاريــف فوائد مخصصة لمشــاريع 
مختلفــة، مثــل فنــدق والــدورف أســتوريا، هيلتــون جــاردن إن - البحرين وأخــرى تحت 
اإلنشــاء، كما توجد مصروفات فوائد متعلقة باالســتثمارات بمشــاريع السعودية . إذا ال 

تنعكــس جميــع مصروفــات الفائدة علــى قائمة الربح والخســارة.

األسئلة 
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ومع ذلــك نشــعر أن التأثير ضئيــل للغاية .

فيمــا يتعلــق بمخصصات الذمــم المدينة ، فإن اإلجابــة هي ال، كما أشــرت في إجابتي 
الســابقة، فهــي تتعلــق بقضايا قانونيــة مع عمــالء معينين. ال نــرى هذا الرقــم يتغير 

بشــكل كبيــر وال نتوقع وجــود المزيد منها في المســتقبل.

فيمــا يتعلــق بمصاريف مشــروع الريــاض، فإنه يتكبــد حالًيــا تكاليف التمويــل وبعض 
التكاليــف اإلداريــة والتــي ال تعتبر كبيــرة بالمقارنــة مع حجم المشــروع.

مــا هــي النظــرة المســتقبلية للعقــارات الفندقيــة فــي ظــل انخفــاض 
إشــغال قطــاع الفنــادق فــي الكويــت؟

التجاريــة لفنــدق  مــا هــي قيمــة رســوم ترخيــص اســتخدام العالمــة 
هيلتــون؟

السيد طارق العدساني
كانــت معــدالت اإلشــغال خــالل شــهري ينايــر وفبراير جيــدة بالنســبة لنا وقــد فاقت 
الميزانيــة. اليــوم نعتقــد أن األمــر يعتمــد علــى أنشــطة الســفر واســتئناف األنشــطة 
الســياحية المحليــة واإلقليمية وعودة نشــاط الرحــالت الجوية الدوليــة. نالحظ جميعا 
اليــوم انخفــاض حركــة المســافرين في مطــار الكويــت ومــدة الحجر اإللزامــي الذي 
يســتمر 14 يوًمــا مما يجعل الســفر إلى الكويــت أمًرا غيــر عملي. حتى يتغيــر ذلك، لن 

نــرى تغييــًرا كبيًرا فــي عمليــات الفندق. 

حاليا نشــهد معدالت جيدة في عطالت نهاية األســبوع. وفيما يتعلق بشروط التعاقد 
مــع هيلتون فال يمكنني اإلفصــاح عنها، لكن يمكننــي القول إن لدينا اتفاقية رئيســية 
تنافســية للغايــة مع مجموعة هيلتــون إلدارة جميــع فنادقنا وهي اتفاقية تنافســية 

مقارنة بباقي مشــغلي الفنادق.

ماهي النفقات الرأسمالية للعام 2021 و عام 2022؟

السيد طارق العدساني
النفقــات الماليــة متغيــرة  فبمجــرد أن نبدأ مشــروًعا ونحدد اإلطــار الزمني لــه يمكننا 
تحديــد مقدار النفقــات المالية المخصــص لكل عــام. وبالنظر للمشــاريع الحالية فإن 

نفقاتنــا الرأســمالية تتــراوح بين 5 إلــى 6 ماليين دينار كويتي بشــكل ربع ســنوي.

األسئلة 



PAGE  13  2020 مؤتمر المحللين والمستثمرين شركة المباني لعام

بالنظــر إلى التكلفة المتعلقة باالســتجابة للوباء ، هل ســيؤثر ذلك على 
هامــش األرباح قبل احتســاب الفوائد والضريبة واالســتهالك واالطفاءات 

)EBITDA( مــن اآلن فصاعــدا ، مــا مقدار وفــورات التكلفة فــي عام 2020 
التي تتوقعون أن تســتمر؟

السيد زاهد كاسماني

تعتبــر التكلفــة ذات الصلــة للوبــاء ماديــة مــن حيــث إنشــاء البنيــة التحتيــة وأنظمــة 
المســح للمســتأجرين وزوار األڤنيوز ومع ذلك، هنــاك تكلفة قليلة للغاية ســتتكرر في 
المســتقبل. ســتعمل وفــورات التكلفــة التي حققناهــا مــن كفاءتنا التشــغيلية على 
تعويــض وتغطيــة تكلفــة تلك التدابيــر المتزايــدة المتعلقة بالوبــاء وبالتالــي لن يكون 
هنــاك أي تغيير جوهري في التكلفــة اإلجمالية لدينا، إذا كان هناك أي تأثير ، فســيكون 

هنــاك انخفاض طفيــف في تكاليــف التشــغيل اإلجمالية.

األسئلة 




