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 مقدمه
   القاطي  شعاعالسيدة 
ي للمحللي   والمستثمرين مساءكمطاب 

ي المؤتمر الهاتف 
 
ي  المالي للسنةاألداء لمناقشة  جميعا، ونرحب بكم ف

 
ديسمبر  31المنتهية ف

2019 . 
، اشعاع القمحدثتكم  . ينضم طي ي

كة المبان  ي شر
يعان الرئيس التنفيذي  إلي المدير التنفيذي لالتصاالت ف  اليوم كل من السيد/ وليد الشر

ي كبب  ز والسيد/ زاهد كا
 .مدراء الماليي   المان 

 ...نرحب بالجميع
ي هذا أمامكم  المسؤولية القانونية والمعروض إخالءنص  المؤتمر بقراءةأرغب ببدء 

 . العرض التقديمي  ف 

ي هذا العرض بعض البيانات
كة  توقعات عىل تعتمد هي بيانات  ف  االنجازات أو ، المستقبىلي  ضمانا لألداءتشكل  ال هي وتقديراتها و الشر

ي الصفحة الثانية من هذا العرض.  وأرغب أنالنتائج. 
 
 أنوه لوجود النص كامال ف

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

كة للرب  ع ال ي أي  يىلي هذا العرض ، 2019رابع لعام الشر
 
ي الشاشة ف

 
جلسة األسئلة واألجوبه، للمشاركة يرجر كتابة أسئلتكم ف

 وقت خالل هذا العرض. 
 

يعان سأحول الكلمة للسيد وليد واآلن   . الشر
 

يالسيد   انعوليد الشر
ي   انضمامكم لنا اليومنشكركم جميعا عىل والسادة، أيها السيداتب  مساء الخ

ي المؤتمر الهاتف 
الرب  ع الذي سيتناول نتائج  ونرحب بكم ف 

. حي 2019 لعامالرابع  ي
كة المبان  ي  نمو أن نعلن عن ث يسعدنا لشر ي والثالث  بالتوازن معوذلك  إيجانر

  2019 من عامالرب  ع االول والثان 
ي التوسعة الجديدة والمشاري    عبسبب زيادة نسبة التشغيل 
ي أ ف 

 . الماضيتي    سنتي   خالل الطلقناها الت 
 

اتيجية متوسط ي عىل اسب 
كة المبان  ي تطو ى ، حيث المدة وطويل ةينصب تركب   شر

، وهو األفنيوز نستمر ف   باعتباره ير منتجنا الرئيسي

وع ن ي الكويتامشر
ي كل مرحلة ه ر قمنا بتطوي، ف جح ف 

ي ف 
الذي سعودي  و السوقن مناطق جديدة مثل البحري باإلضافة ال التوسع ف 

ي الوقت الحالي ال جانب أسواق أخرى  
ي جميع نستهدفه ف 

نا ف   . لقاءاتنا كما أشر

ء من  بعض مشاريعنا تشهد  ي
ات إما  ، وتعود التأخب  شر  من هذهنحن لسنا قلقي    داخلية أو عوامل خارجية. ألسباب هذه التأخب 

ات وع. لفضل يجاد العوائد األاميم إل التصوتعديل  ل تحسي   السبب إ يعود اذ  . ساس تعمل لصالحنا وهي باأل  التأخب  أما فيما يتعلق  لمشر

م عقبة رئيسية أمام تقد وال توجد أي، المختلفة الكثب  من الجهات نحتاج موافقاتاذ  أمر طبيعي فهو العوامل الخارجية التأخب  نتيجة ب

 . مشاريعنا 

كب   عىل ،  مختلفةال نا أصولتنوي    ع  ال يضا نطمحأ ينا، ولكننا تطوير المنتج الحالي الذي لدعىل فقط وأود أن أشب  ال أننا ال نركز  
مع الب 

كة ولة األمباعتبارها الد الكويت  . لإلستثمار  جيدةالفرص حيث تتوافر ال ا نالمحيط بل األسواق باإلضافةإ للشر
 

حيث تبلغ نسبة اإلشغال  ، الكويت – نيوز ڤألمع ا نبدأ أًوال ، و  عض النتائجاستعراض ب خالللعرض المزيد من التفاصيل من  اآلنننتقل 
ي الكويت 

نيوز لم يتعرض للضغوط ڤاأل، إال أن  2018و 2017 عامي خالل التجزئة  سوق ا معدال جيدا بالنظر لما مر به % ويعد هذ95ف 



ي افتتاح محالت إضافية، ومع زيادة فمثل المناطق المحيطة. 
 
ىلي للمجموعة بنسبة ، ارتفع الدخل التشغياإلشغالنسبة  مع النجاح ف

ي   دينار مليون  64.2٪ إل 8.96
ي عام كويت 

 
 . 2018مقارنة بعام  2019ف

 
ي الكويت

 
فئة  -يقع الفندق . والذي فتح أبوابه للضيوف والزوار  ،العنرص التالي الذي نحن متحمسون له هو فندق هيلتون جاردن إن ف

،  -غرفة  385الذي يضم  - األرب  ع نجوم ا يلإو  مو ور الفهما بجوار منطقتي   جديدتي    من الضيوفيشهد او  .  كب 
ً
 مذهال

ً
 لفندق إقباال

ي الكويت و 
 
 .  الخليجمنطقة السائحي   من  المقيمي   ف

 
ومن المتوقع أن يكتمل ،  ٪ 65كبر من أل البناء اذ وصلت نسبة  والدورف أستوريا، فإنه يتقدم بشكل جيد للغايةفندق أما بالنسبة ل

كة الكما بدأت .  2020بحلول نهاية عام  ي تعيي   فريق إدارة الفندقشر
، أما بالنسبة لسكن  . مبان  منا بتطويره بدال من قفقد الموظفي  

ي األ فندقي   ال من ألنه يخدماستثمار آاذ يعتبر  من خالل التأجب   االستعانة بمصادر خارجية
 
بشكل جيد  ممصموهو   نيوز ڤالقائمي   ف

ي منطقة الفنطاسويقع 
 
 . ف

 
وعا ي الكويت هو  لمشر

 
وع اآلخر الذي نعمل عليه ف ي  لدينا قطعة أرض جميلة عىل طريق الخليج. السالميةأرض  مشر ي  العرنر

 
منطقة ف

ي مزدحمة للغاية 
ي محيط تجاري وسكت 

 
وع متعدد االستخدامات نقوم . تقع ف . يمكن االستفادة منهبدراسات مختلفة لمعرفة أفضل مشر

ي تبلغ مساح ضى تطوير األر جري حاليا دراسة شاملة لمفهوم وجدو تو 
 . مرب  ع مب   9,761تها الت 

 
اكة مع الحكومة بة أما بالنس وع لمشاري    ع الشر ي مشر

موافقة عىل ال بالحصول نأملو  المؤسسة العامة للرعاية السكنيةمع ، فقد شاركنا ف 
وع بخصوصنحن إيجابيون  .  الرسمية خالل الرب  ع الحالي  وع . هذا المشر ي  و مركز تجاري  يحتوي عىلوالمشر

 استهداف وسنواصل  . سكت 
ي ستطرح خالل المشاري    ع المحلية مثل هذه 

 . 2021و 2020عامي الت 
 

وع  كة ال تتلق فقد  األحمد جابر وفيما يتعلق بمشر ي شر
كات ثالثةضمن تحالف المطور الرئيسي   - مبان  إخطاًرا بتاري    خ  - شر

ي يفيد ب مؤسسة العامة للرعاية السكنيةمن ال 20/01/0202
كة المبان  كان العرض المقدم من حيث   "المستثمر المفضل"اختيار  شر

ي 
كة المبان  المؤسسة العامة للرعاية اإلفصاح عن التفاصيل عند االنتهاء من عملية التعاقد مع بقوم نس، و  ضو عر الهو أفضل شر
. السكنية  

. 
وع جابر األحمد ي ، تتضمن وحدة سكنية 270نعمل عىل تطوير  حيث س. قيد التطوير حاليا  المستدامة المشاري    ع المجتمعيةأحد  عتبر مشر

ية مجمع تجاري منازل وشقق و  المساجد الحدائق والمدارس و كالخدمات  لمرافق و ل اباإلضافة إمب  مرب  ع ألف  100تبلغ مساحته التأجب 
وع سيسكن  االنتهاءعند و  .  والمتاجر المحلية  وتبلغ . عائلة كويتية 6700من ضمنهم  ،خصألف ش 65المدينة الجديدة حوالي من المشر

وع حوالي 
ي مليون دينار   150تكلفة المشر

 . كويت 
 

كة االسوق الجديدة ل فقد كانت بمثابة للبحرين،ما بالنسبة أ ي عندما توجهنا شر
ي عام إلمبان 

 العمل،بعد عامي   من واليوم . 2017ليها ف 
ي مرحلة ا أصبحنا 
ي معدل اإل ف 

 . 2019عام % 91شغال وصل ال لنضج حيث نحقق تناميا ف 
 

. فضلة المقبلة الختيار المقاول األبناء خالل األشهر القليلالمناقصة األفنيوز ، وسيتم طرح  تم تعديل تصميم المرحلة الثانية منكما 

ي من  إضافية تأجب  من المتوقع أن تضيف المرحلة الجديدة مساحة  وعللجزء الغرنر  والسوقم و الفور جديدة كشمل مناطق وست ،المشر
ا يلإو  البناء إل حوالي  وصلت نسبةفقد ن إفندق هيلتون جاردن لأما بالنسبة . نيو ڤأغراند منطقة  ةبالزا، باإلضافة إل توسع وغراند  كب 

 حيث شهر  18وسيستغرق إنجازه % 30-35
ً
الزوار ، وسيستقبل  غرف 210المركز التجاري وسيضم  متصال بشكل مباشر مع سيكون ا

 . العام المقبل نمول الرب  ع األ بحلول
 

ي المملكة العربية وفيما يخص 
ي ، حجما فهي األكبر  السعودية،مشاريعنا ف 

تبلغ . الخبر  -نيوز ڤ انتظار الموافقة عىل تصميم األحاليا نحن ف 
،  تأخب  ال سبب بعضو الذي تم تغيب  تصميمه الداخىلي ما  نز و سب   فندق الفور مب  مرب  ع وستشمل  ألف 209مساحة األرض أكبر من 

  . أبراج تضم شقق سكنية وفنادق ومكاتب ومرافق طبية ومعارض وقاعات احتفاالت وقاعات مؤتمرات أربعةباإلضافة إل 
 
ي الرياض بخصوص أما 

وعنا ف  تم توقيع مذكرة حيث . لكن تم التغلب عليها  سيطرتنا،فقد حدث تأخب  بسبب ظروف خارجة عن  مشر
كة معتفاهم  كا ا نسم شر انية للمقاوالت هم وشر وع بمب   ، ونأمل  يمليار ريال سعود 6.150تبلغ  لتصميم وبناء المرحلة األول من المشر

ي يتم ن أ
 خالل األشهر القادمة.  التوقيع النهان 

 



أكبر  الرياض، -نيوز ڤسيكون األ. وكذلك الطرق الداخلية والحدائق، السيارات، مواقفو  بأكمله،تشمل المرحلة األول المركز التجاري 
وع  كة لمشر ،شر ي

ي المنطقة بتصميمه المعماري الفريد الذي سيتضمن  المبان 
 
تبلغ . أبراج متعددة األغراض ةأربعأحد أكبر مراكز التسوق ف

وع  ية ألف 400 حوالي  تتضمن مرب  ع،مب   ألف 390مساحة األرض المخصصة للمشر  مرب  ع مساحة تأجب 
 مليون مب  مرب  ع من 1.9و مب 

 . بنوك خليجية 9مليار ريال سعودي من خالل اتفاقية مبدئية مع  5.6تم تأمي   كما   . مساحة البناء 
 
وع الشارقة فيما يتعلق بو  نعتقد . تأكد من أن لدينا نقطة دخول جيدةنالسوق و  ندرسأن ه سوق جديد بالنسبة لنا ، ارتأينا وباعتبار مشر

ي 
 
يك يمكن أن نحصل عليه ف وق"هيئة الشارقة لإلستثمار وهو  الشارقة،أن لدينا أفضل شر ي هذا المجال .  ،"شر

 
تها ف ه أن ونؤمن نظرا لخبر

ي 
 
حهسوق الشارقة وما نتوجد فرصة جيدة ف وعبيخدم المناطق المحيطة  قب  وع بعدة مراحل تصميم  لقد مر . المشر قمنا ، و المشر

ي  ذلك،ومع . عدة مرات بتغيب  المفهوم
 
ة نحن اليوم ف الشارقة  -يقع األفنيوز . التصميم عىل  نهائيةمن وضع اللمسات الالمراحل األخب 

ي عىل طريق الشيخ محمد بن  اتيجر ي موقع اسب 
 
ي ذو موقع حيوي وهو  زايد،ف

 
 مب  مرب  ع ألف 65يمتد عىل مساحة أرض تبلغ  المدينة،ف

. يةساحة تأجب  ممب  مرب  ع ألف  58ستتضمن   
 

ي هذا الرب  ع
 
ي قمنا بتسليمها بالفعل نا مشاريعإضافته من خالل نعتقد أن هناك المزيد ليتم و  نحن متحمسون لنتائجنا ف

ن حيث أالت 
ي رى ذلك ن ونتوقع أن إيراداتنا عىل  كليا لم تنعكس   نتائجها 

 
ي لمواجهة  الربعي   القادمي   الرب  ع أو ف

 
 . االستهالك وتكلفة التمويل النمو ف

 
 

  طي االق شعاعالسيدة 

كة الل الرئيس المالي التنفيذيزاهد، الكلمة للسيد  ، سأحولوليد لك سيد  شكرا  ي شر
 . مبان 

 
ي اسزاهد كالسيد 

 مان 
ي 
 عىل انضمامكم إلينا لمناقشة األداء المالي للرب  ع المنتهي ف 

ً
 لكم جميعا

ً
 . 2019 ديسمبر  31 شكرا

 
ة الحالية مع الربعي   السابقي   من عام 

 إل 2019يتماشر أداء الفب 
ً
ي تشغيل ، ويرجع ذلك أساسا

المرحلة الرابعة والقدرة عىل التحكم ف 
ارتفع دخل المجموعة التشغيىلي بنسبة  اإلشغال، نسبة مع زيادةو  اإلضافيةفتتاح الناجح للمتاجر مع اإلف. اإليراداتمقابل التكاليف 

ي عام  64.2٪ إل 8.96
ي ف 
 . 2018مقارنة بعام  2019مليون دينار كويت 

 
ي خالل عام  22.1٪ إل 24ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 

نظًرا الرتفاع أسعار . 2018مقارنة بعام  ،2019مليون دينار كويت 
ي  خدماتال

ي مرصوفات مما أدى إ ، المتأخرةبعض المخصصات لتغطية بعض قراءات العدادات  أبقينا فقد  الكويت،ف 
ل بعض الزيادة ف 

ي العمليات. التشغيل
ي لم  - الرابعةوقد أدى هذا إل جانب زيادة إشغال المرحلة ،  وكانت النفقات األخرى تتماشر مع الزيادة ف 

والت 
ي هامش التشغيل لعام   - بعد تحقق كامل إمكاناتها 

عىل تأثب  ال يبدأ ومن المتوقع أن . 2018مقارنة بعام  2019إل انخفاض طفيف ف 
ي العام المقبل 

ي تحقيق  ،زيادة إشغال المرحلة الرابعة ف 
. وبالتالي تحسي   الهوامش إيرادات،حيث ستبدأ العديد من الوحدات الموقعة ف 

. كامل اإليرادات المحتملة للمرحلة الرابعة  2021نتوقع أن يعكس عام   
 

ي مقارنة ب  56.4 2019بلغت األرباح لعام 
ي عام  52.5 مليون دينار كويت 

ي ف 
ي الرب  ح لألشهر الثالثة . 2018مليون دينار كويت 

وارتفع صاف 
ي ديسمبر 

ي مقارنة ب   14.1إل  2019المنتهية ف 
ي مليون د 13.3مليون دينار كويت 

ي الرب  ع األخب  من عام  ينار كويت 
. 2018ف   

 
ة الحالية بلغ العائد عىل متوسط  ي عا 6.3٪ مقارنة مع  6.2األصول للفب 

ي إنشاء  ،2018م ٪ ف 
ويرجع ذلك أساسا إل زيادة األنشطة ف 

ي تضيف األصول غب  المدرة للدخل األصول،
ي المستقبل  الحالية،بالنظر إل خطط التوسع . والت 

ستستمر أنشطة إنشاء األصول ف 
. القريب  

 
ي العائد عىل متوسط هناك 

ي عام  12.9األسهم من انخفاض بسيط ف 
ي عام  12.6إل  2018٪ ف 

وهو ما يتماشر مع  ،2019٪ ف 
. توقعاتنا بسبب ارتفاع االحتفاظ باألرباح  

 
ي إل 

ي عام  61.5مقارنة مع  ٪، 58.5انخفض هامش الرب  ح الصاف 
: ويرجع ذلك أساسا إل ما يىلي  ،2018٪ ف   

 
المرحلة الرابعة ليس بكامل طاقته بعدالدخل من . 1  
 P&Lيتم تحميل رسوم االستهالك وتكاليف التمويل حالًيا عىل . 2
لقراءات العدادات المتأخرةالمخصصات . 3  



 
ي عامي موهو ما  إمكاناتها،المرحلة الرابعة لإليرادات بكامل  حقيقأن تتحسن هوامش التشغيل مع ت نتوقع

 
. 2021و 2020توقع حدوثه ف  

ي عام  72.0بلغت نسبة الدين إل حقوق المساهمي   
 
ي عام  71.3مقارنة مع  2019٪ ف

 
ظلت الديون إل األصول ثابتة عند . 2018٪ ف

. 2019و 2018٪ خالل عامي  35حوالي   
 

ية إل  ةارتفع إجمالي األصول والقيم ي  965الدفب 
ي عام فلًسا ع 454ومليون دينار كويت 

 
مليون دينار  863مقارنة ب   2019ىل التوالي ف

ي 
ي عام  409وكويت 

 
. ويرجع ذلك أساًسا إل استمرار اإلنفاق عىل إنشاء األصول والتوسع وزيادة االحتفاظ باألرباح ،2018فلس ف  

 
ي عام  50.57فلس من  54.24إل  2019لعام   (EPS)المعدل  ارتفع معدل ربحية السهم

 
 . شيا مع الربحيةاتم 2018فلس ف

 
 . أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم عىل حضوركم

 
 
 

 سؤال وجواب
 

 : شعاع القاطي السيدة 

ي طرح سؤال ن كنتم ترغبون باإلجابة عىل أسئلتكم ، إ ن سوف نبدأ اآلالسيدات والسادة 
. ف  جر االرسال عىل منصة البث الشبكي فب 

 . شكر انتظاركم ن

ي اسالزاهد كالسيد 
 :  مان 

ي  IFRS16ما هو تأثبر ال
 
ي الرب  ح ف

 
 ؟2019عىل صاف

ي تقع تحت  IFRS16اليتم تقييم 
ي الكويت بشكل عام، ولدينا الكثب  من األصول والخصوم الت 

يجار الموقعة بسبب عقود اإل  IFRS16الف 

ي عام  التأجب  الموقعة منعقود مع الحكومة و 
 للغاية   2019المستأجرين . حت  اآلن، نقوم بتقييم هذا التأثب  وف 

ً
كان التأثب  المالي ضئيًل

 حيث لم يكن سوى بضعة آالف فقط. 

 

   : طي اشعاع القالسيدة 

ي المرحلة الرابعة، بناًء عىل المستأجر  
 
ي بشأن نسبة اإلشغال ف

 افتتحوا متاجرهم مؤخرا.  نالذي ينسؤالنا الثان 

يالسيد   انعوليد الشر
ي الواقع لدينا الكثب  من االفتتاحات لهذا الشهر، وبعض االفتتاحات ستكون خالل األشهر القليلة 80أقل من  ا أعتقد أنه

٪، لكن ف 

ي سيتم عدد من العالمات باإلضافة إل المقبلة 
ي سبتمبر  افتتاحها التجارية الفاخرة الت 

سيكون ولكن هذا الشهر بشكل رئيسي  أكتوبر  -ف 

. هناك عدد من االفتتاحات  

ي اسهد كزاالسيد 
 : مان 

تعلقة بالخدمات اإلضافية وإيرادات المرحلة الرابعة وما ال مخصصات المالبالنظر إل  2020لعام المتوقعة ما هي اإليرادات واألرباح 

 ذلك ؟

 نمو عىل ذلك عكس ناألشهر القليلة المقبلة حت  الرب  ع األخب  من هذا العام، وسوف ينتوقع أن تستمر افتتاحات المرحلة الرابعة خالل 

ي النمو مما حققإيراداتنا ، 
ي عام  ناهونتوقع أن نستمر ف 

ي قدما ف 
ي العامي   الماضيي   للمض 

. 2020ف   

 

 السيدة شعاع القاطي :   



متاجر لهل تعتقد أنه يمكنك الحفاظ عىل معدل اإليجار ل. الكثبر من المتاجر الجديدة موقعها القديم إىل المرحلة الجديدة تنقل

 ؟المغلقة

يالسيد   انعوليد الشر

ي المجمعات التجارية العالمات التجارية مزي    ج ب  غيمن الطبيعي أن يتم ت
 
ي تضم عالمن قبل ، وخاصة  ف

ة الت  كات الكبب  المات تجارية شر

كات ب ة ، فقد تقوم هذه الشر كة األم حيث تطلب منا أحيانا ، زيادة وتغيب  العالمات التجارية و  ا إعادة ترتيب متاجرهكثب   مواقعالشر

نود  - عالمات تجارية جديدة  5إضافة عالمة تجارية ويحاول  25و 20كان لدى هذا المستأجر فاذا    . معينة لعالماتها التجارية

ا تلن و  ستمر تسوهذه العملية  . فعلينا أن نجمع الصفقة بأكملها مًعا  - بانضمامها 
ً
 . توقف أبد

 : طي اشعاع القالسيدة 

ي مجمع األفنيوز باستثناء المرحلة الرابعة؟ المبيعات إيرادات ما هي  سؤالنا التاىلي هو 
 
 واألرباح ف

ي اسزاهد كالسيد 
 
 : مان

. بحيث لم يزداد بشكل كبب  مستقرة مع صعود طفيف ، الثالثة ظلت و الثانية  و  رحلة األولواألرباح من الم اإليجار إن عائد   

ي  مستقرة فتعتبر والمذكورة سابقا  المراحل األولمقارنة مع  المرحلة الرابعةفهو ناتج عن لرب  ح إلزدياد ا الحد األقضأما 
مع  رباحاأل ف 

ة.  زيادة طفيفة خالل السنوات األخب   

 

 : طي اشعاع القالسيدة 

وع الخبر ل نفاق الرأس ماىلي اإل حول السؤال التاىلي   . وتاري    خ االنتهاء منهمشر

ي اسزاهد كالسيد 
 : مان 

ي نهاية عام نتوقع 
ي الخبر ستبدأ ف 

للمركز التكلفة اإلجمالية . سنوات من ذلك الحي    3حوالي ستستغرق و  2020أن أعمال الحفر ف 

ي حدود بالتجاري 
وع الخبر ستكون ف  ي . ريال سعودي مليار   6 – 5.5مشر

ي الوقت عىل ومع ذلك، فإن التصميم النهان 
قيد التنفيذ ف 

، وسنكون قادرين عىل  ي التالي  متزويدكالحالي
ي المؤتمر الهاتف 

 . بتاري    خ أكبر وضوًحا ف 

 : شعاع القاطي السيدة 

وع األفنيوز هل يوجد سبب لتغيبر عدد األبراج من خمسة اىل أربعة أبراج؟ وهل سيستبدل . الرياض  -لدينا سؤال بخصوص مشر

 بعنرص اخر؟ 

يالسيد   انعوليد الشر
ي الواقع نحن 

ض أن ي. لن نستبدلهف  ج من المفب  ،  ونظرا توريا اسوالدورف  فندقفاخرة تدار من قبل وحدات سكنية  تضمنألن ذلك البر

وع خاصة  مواصفاتألن العالمة التجارية تتطلب  دراسة اذ أظهرت مقارنة بالمشاري    ع األخرى ة مرتفعة للغايتعتبر فإن تكلفة المشر

ي قمنا بها 
ي هذا الخيار  للغاية ا منخفضسيكون ن العائد أ الجدوى الت 

ي قدما ف 
ي موضوع وإذا . لذلك قررنا عدم المض 

ي ف 
قررنا المض 

ج، فربما .  منطقة سكنية ال تدار من قبل عالمة تجارية فاخرة نية فإننا سنختار الوحدات السك يمنحنا سونعتقد أنه إذا قمنا بإزالة البر

 قابلية للتأجب  مج
 أكبر

ً
ى إن كان علينا استبدالها . التجاري، لذلك نحن ال نخطط للقيام بذلك حت  اآلن اًل  .  لكننا ندرس األبراج لب 

 : طي اشعاع القالسيدة 

  بشكل يشجع استمرار أو تحسير  مستويات توزي    ع األرباح ؟ 2019حول نمو األرباح والتوزيعات للعام  أحد األسئلة

ي ولكن يجب أن نذكرها ،  العامةعىل موقف الجمعية ذلك  يعتمد ،  ال نعرف
كة،من خالل إدارة هذه ف نا،ه كل مرة ف  ثب  الكقوم بسن الشر

ي السنوات ذلك ستظهر ، و  الحفاظ عىل هذا النمو كما هو نا نتوقع لكن، القادمة  السنواتمن اإلنشاءات خالل 
 ونحن  القادمة،األرقام ف 

ا 
ً
 . نهدف إل جعل مساهمينا سعداء أيض



 

 : شعاع القاطي السيدة 

وع جابر األحمد    هل سيكون : سؤالنا التاىلي يتعلق بمشر
ً
وعا وع ؟ل ونتخطط مللدخل أم أنكمدًرا مشر ومتى هو بيع وحدات المشر

 تاري    خ االنتهاء؟

ي ازاهد كالسيد 
 
 : سمان

وع جابر األحمد ونقوم اآلن بتقييم التصميم  ي بدء لجميع الجوانب لمن  لقد حصلنا للتو عىل مشر
 
وع ف سيكون . 2020عام خالل المشر

وع  ا مدًرا للدخل وليس مشر
ً
وع وع مشر وع أساس عىلهو سينفذ و  بيع،للهذا المشر  . عاما  25الحكومة لمدة  عم PPP مشر

 

   : طي االق شعاعالسيدة 

ي المركز التجاري؟ هناك الكويت، هل –فنيوز األبسؤالنا التاىلي يتعلق  
 
 أي مرافق صحية أو طبية ف

يالسيد   انعوليد الشر
،منذ عام ونصف أو  ذلكنحن نعمل عىل  ي فقط عىل  مجلس البلديالوافق اذ  ولدينا أخبار سارة عامي  

ي األسبوع الماض 
تخصيص ف 

ي األفنيوز 
ة ف  ي وقت و،   عيادة صحية صغب 

هم عيادات أل يمكن أن يكون لدينا  الحق،ف   سار،أعتقد أن هذا خبر  . طباء األسنان وغب 
. الشهر أو الشهرين المقبلي    خاللوسنتأكد   

 
 

 : طي االق شعاعالسيدة 

 والمقاهي المطاعم فما هي نسبة  كذلك،ذا كان األمر  واالمستأجرين مع  توقيع ال مهل بدأت: الرياض -سؤالنا التاىلي هو حول األفنيوز 
ي األفنيوز مقارنة بمحالت 

 
 الكويت؟ -التجزئة وما هي النسبة ف

 
يالسيد   انعوليد الشر

ي ولكن نسب اآلن،حت  حاليا خاصة بالمطاعم والمقاهي ليس لدينا نسبة 
ا . كما ذكرنا  ٪ 15مراكز التسوق تبلغ حوالي  تها ف 

ً
ي  سابق

ف 

كة الشايع  سابقة،مؤتمرات  ام من قبل شر عالماتها ية لمختلف لتأجب  امب  مرب  ع من المساحات ألف  100 – 80بحوالي  لدينا حاليا الب  

ية إجمالي  ٪ من 25وهو ما يمثل حوالي  التجارية ومتاجرها  ينجمع مجموعة  مبدئيا اتفقنا . كما المساحة التأجب  )العالمة التجارية  كب 

ء بعد بسبب التأخب  الذي حدث. لكن  مات التجارية الفاخرة األخرىوبعض العال  LVMHالفاخرة( ومجموعة  ي
وحي   يتم لم نوقع أي شر

ي  -البناءويبدأ المقاول مع العقد  توقيع 
ات العالمات التجارية الت  ي تمتلك عشر

ة الت  كات الكبب  سيكون لدينا عرض تقديمي تجاه هذه الشر

ي البحرين الذي ينطبق كذلك عىل ، وهو األمر معها من المحتمل أن نوقع 
يحدث ذلك ونأمل أن ،  والخبر والشارقة  -المرحلة الثانية ف 

ي 
ي من هذا العام.  ف 

 النصف الثان 

 : طي اشعاع القالسيدة 

؟ خارج المعلومات حول الفرص المتاحة  هل يمكنك إعطاء المزيد من  ي  دول مجلس التعاون الخليجر

يالسيد   انعوليد الشر

. هناك الكثب  من  نحاول تنوي    ع أعمالنا   ي ي مناطق مختلفة بخالف الكويت ودول مجلس التعاون الخليجر
ونريد فقط رؤية ما هو متاح ف 

ها لالنضمام إليها أو ل كات االستثمار وغب  ي من شر
ي تأن 

ي نيويورك أو تنفيذ الفرص الت 
. بعضها ف  وع معي   لكننا ندرس اآلن فقط  أوروبا،مشر

ق مشاري    ع مختل ي الشر
ي مناطق مختلفة ف 

ام بأي من األوسط،فة ف   للقيام بذلك.  رغبةنحن نستكشف فقط. ولكن لدينا  ،ها ال يمكننا االلب  

 



ي حال رغبتم 
 
السيدة شعاع: نظرا لعدم وجود أي أسئلة أخرى،  نود أن نشكركم جميًعا عىل حضوركم و أن نذكركم أنه ف

ي بطرح أي أسئلة أخرى يمكنك القيام 
 
ون ي موقعنا الكبى

 
ي لعالقات المستثمرين والمدرج ف

 
ون يد اإللكبى شكرا  .بذلك عبر البر

 لكم جميعا. 

 

 
 
 

 


