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Speakers from Mabanee’s Executive 
Management: 
Mr. Tareq Al-Adsani, Deputy Chief Executive Officer 
Mr. Salman Asadulla, Corporate Finance Unit Head 

  : ي
كة المبايف ي �ث

 المتحدثون من اإلدارة التنف�ذ�ة �ف
 

ي  الس�د
 الرئ�س التنف�ذي  نائب -طارق العدساين

 رئیس وحدة التمویل المؤسسي  - سلمان أسد هللا   الس�د
Moderator: 
Ms. Sara Boutros  
CI Capital  
& 
Ms. Reem Al-Hajri 
Investor Relations Manager, Mabanee 
 

 المحاور:  
 سارة بطرس الس�دة 

 �ي آي كابيتال 
 و

 ر�م الهاجري  الس�دة
ي المستثم��نمدير عالقات 

 ،مباين

Introduction   :المقدمة 

 
Ms. Sara Boutros -CI Capital 
Hello everyone and thank you for dialing in. This is 
Sara Boutros from CI Capital Research team. We 
have the pleasure to be hosting today Mabanee’s 
2Q22 results conference call. From the 
management team we have with us Mr. Tareq 
AlAdsani Deputy CEO, Mr. Salman Asadulla, 
Corporate Finance Unit Head and Ms. Reem AlHajri, 
IR Manager. As usual, we'll start off with a 
presentation by management and then we'll open 
the floor for questions.  

 �ي آي كابيتال-الس�دة سارة بطرس 
االتصال.   وشكرا� ع�  بالجميع   

�
ف��ق   أنا مرحبا من  بطرس   سارة 

آي كابيتال �ي  كة  �ث ي 
�ن اليوم  البحوث  �ستض�ف  أن  �سعدنا   .

ي لنتائج  
ي من عام  المؤتمر الهات�ن

كة    2022ال��ــع الثاين ي ل�ث
 .  المباين

الرئ�س  لدينا   نائب  ي 
العدساين طارق  الس�د  اإلدارة  ف��ق  من 

كات  التنف�ذي ، والس�د سلمان أسد هللا ، رئ�س وحدة تم��ل ال�ث

،   الهاجرير�م    والس�دة المستثم��ن. كالعادة  عالقات  مدير   ،

 سنبدأ بعرض تقد��ي من قبل اإلدارة ثم نفتح المجال لألسئلة.  

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

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 three of this 
presentation.  

،   مرحبا   ي
ا تكونو  أتمىن أن بالجميع، بالن�ابة عن ف��ق إدارة المباين

و   وعائالتكمأنتم   اليوم  . أمانبخ�ي  نقاشنا  بأن  أذكركم  أن  أود 

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

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

ي 
�ن إخوعل�ه،  المستقبل.   نتائجنا  نص  إ�  اإلشارة  ء  ال أود 

ي  المسؤول�ة 
  .هذا العرض التقد��ي  من لثةالصفحة الثاال�امل �ن

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 

ي المؤتمر عرض تقد��ي مدته  
 دق�قة، 15إ�   10سنقدم اليوم �ن

أر�اح  حول  الخاص  ب�انهم  معكم  المتحدثون  س�شارك   ح�ث 

كة . ير�ب العلم، بأن ستعقد جلسة أسئلة وأج��ة بعد ذلك،  ،ال�ث
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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. 

العرض التقد��ي المرفق باإلضافة إ� الب�انات المال�ة ستجدونها  

كة ال�ث موقع  عالقات  www.mabanee.com ع�  قسم  ي 
�ن

 المستثم��ن. 

 

With that, I would like to hand the call over to Mr. 
Tareq Al Adsani. 

ي  
 واآلن أود أن أنقل ال�لمة للس�د طارق العدساين

Mr. Tareq Al-Adsani 
Thank you everyone for joining us this evening and 
thank you for your interest in Mabanee. We’re glad 
to deliver another record quarter and first half, with 
revenue growing at 8.46% & 9.79% respectively, 
recording a net profit of KD 15.24 million, an 
increase of 14.13% year over year for the quarter 
and KD 29.76 million for the first half up by 12.47% 
from last year. The results validate our ability to 
execute our vision and strategy and determination 
to enhance it even further going forward. We 
continue to focus on our plans as have we shown 
before and we will come to discuss them in detail 
today. 

 

ي  الس�د/  
 طارق العدسايف

ا ع� انضمامكم إلينا هذا المساء ،   ا ل�م جم�ع� �شكركم ع�   و شكر�

ي 
المباين كة  ��ث غ�ي  .  اهتمامكم  ا�جاب�ة  نتائج  نحقق  أن  �سعدنا 

ال��ــع    مسبوقة ي 
ي �ن

األول    الثاين العاموالنصف  نمت من  ح�ث   ،

كة  مع تحقيق٪ ع� التوا�ي ،  9.79٪ و  8.46بنسبة    إيرادات ال�ث

ر�ــح   ي 
قدرها   15.24قدرە  بلغ  صا�ن ب��ادة   ، ي  دينار ك��ىت مليون 

ي ٪ ع� أساس سنوي عن ال��ــع  13. 14
ي من العام الما�ن

و    الثاين

بنس   29.76 األول  للنصف  ي  دينار ك��ىت عن 12.47بة  مليون   ٪

رؤ�تنا  تنف�ذ  ع�  قدرتنا  ع�  النتائج  تؤكد   . ي
الما�ن العام 

ي المستقبل. 
ات�جيتنا وتصم�منا ع� تع��زها �ن ن   واس�ت ك�ي نواصل ال�ت

ي سوف نتطرق  ع� خططنا كما أوضحنا من قبل و  لمناقشتها الىت

 . اليومبالتفص�ل 

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

The Avenues-Kuwait   ال���ت  –نيوزڤاأل 

Improved retailer confidence drove higher leasing 
activity, where strong demand for space by 
renowned retail brands local and international 
continued during the quarter, this was reflected on 
the number of leasing deals, and occupancy gains 
which reached 95.6% as at the end of Q2-22, which 
is the highest in 4 years and since opening phase 4. 
 

�شاط التأج�ي ، ح�ث استمر الطلب  من  التجزئة    قطاعثقة    عززت 

ا خالل  ا وعالم�� ع� المساحات من قبل العالمات التجار�ة محل��

ة ومكاسب    الف�ت التأج�ي  ذلك ع� عدد صفقات  انعكس  وقد   ،

بلغت   ي  الىت من  95.6اإلشغال  ي 
الثاين ال��ــع  بنها�ة  و�ي ٪  العام 

 .  األع� منذ أر�ــع سنوات ومنذ افتتاح المرحلة الرابعة

Zoning correction activities and optimizing tenant 
mix across all phases continues as our leasing team 
continue executing the leasing strategy to ensure 
optimal asset management & quality.  

م��ــــج    ن  وتحسني المناطق  تقس�م  تصحيح  أ�شطة  �ستمر 

ي جميع المراحل ح�ث يواصل ف��ق التأج�ي لدينا 
المستأج��ن �ن

ات�ج�ة التأج�ي لضمان   . اإلدارة األمثل لألصولتنف�ذ اس�ت

http://www.mabanee.com/
http://www.mabanee.com/
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The Mall’s traffic levels evolved positively driven by 
the kickstart of summer holiday season with an 
increase of almost 18% from previous quarter’s 
level with YTD performance approaching pre-
pandemic levels. We anticipate seeing some growth 
in footfall mainly driven by the upgrade of road 
network around the mall, which will ease access to 
the mall, and the two attached hotels.  

مست��ات    الزائ��ن  معدلتطورت  مدفوعة   إقبال  ي  إ�جايب �شكل 

ا عن 18ببدا�ة موسم العطلة الص�ف�ة مع ز�ادة بنسبة   ٪ تق��ب�

السابق   ال��ــع  من   و مستوى  تار�خه  حىت  العام  أداء  اب  اق�ت

ال��اء.  قبل  ما  ي    مست��ات 
النمو �ن بعض  معدل  نتوقع أن �شهد 

ا   �شكل أسا�ي بتحد�ث شبكة الطرق حول المركز اإلقبال مدفوع�

مما س�سهل  ، ن   التجاري  والفندقني التجاري  المركز  إ�    الوصول 

ن ف�ه  . المتصلني

 

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

Hilton Garden Inn Kuwait connected directly to the 
Avenues-Kuwait through the Forum district, 
featuring 385 guestrooms including family rooms 
and suites. 

ًة بأفينيوز ال���ت    يتصل فندق ه�لتون جاردن إن ال���ت مبا�ث

ي ذلك غرف    385و�ضم  ع�ب منطقة فوروم ،  
غرفة ضيوف بما �ن

 وأجنحة عائل�ة. 

Corporate business & business transient trends 
were main performance drivers during the quarter 
Leisure transient trends from both local and GCC 
visitors continued to boost weekend performance 
as it is comprising 45% of total segment. 

�ي المحرك الرئ��ي لألداء   لقطاع األعمالأ�شطة الرحالت  كانت   

ال��ــع   من لقطاع العطالت  أ�شطة الرحالت  واصلت  كما  .خالل 

ي تع��ز أداء عطلة  ن ودول مجلس التعاون الخل��ب الزائ��ن المحليني

 القطاع. ٪ من إجما�ي 45نها�ة األسب�ع ح�ث أنها �شكل  

As we look to the remaining of the year, we remain 
optimistic as we saw the positive momentum 
continuing into the second half with July performing 
already above budget where demand from local 
market has been better than expected. We're 
happy with the results and we'll continue to work 
hand in hand with Hilton’s management to enhance 
the hotel’s performance. 
 

ن    ة المتبق�ة من العام ، نظل متفائلني باألداء  و�ينما نتطلع إ� الف�ت

ي   �ستمر ح�ث  
ي النصف الثاين

ي �ن أداء شهر   كان  إذ   ،  الزخم اإل�جايب

ان�ة   ن الطلب من السوق المح�ي أفضل مما    و يوليو أع� من الم�ي

متوقعا.  إ�   كان  ا  جنب� العمل  وسنواصل  بالنتائج  سعداء  نحن 

ن    . أداء الفندقجنب مع إدارة ه�لتون لتحسني
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Waldorf Astoria-Kuwait  ال���ت -أســتور�اوالدورف 

Waldorf Astoria is a five-star upscale hotel, 
connected to The Avenues-Kuwait’s Prestige 
district. Comprising of 200 rooms, the brand has 
welcomed on board a team with global experience 
from renowned brands in the hospitality industry. 
In addition to that the award-winning Japanese 
restaurant “ROKA” is set to open in Kuwait at 
Waldorf Astoria, with its exceptional cuisine and 
interior to enhance the gastronomic experience. 
 

والدورف أستور�ا هو فندق راٍق من فئة الخمس نجوم ، متصل   

ي  ب�ي برستيج  
غرفة   200من    يتألف الفندقاألفنيوز بال���ت.  �ن

رحب   وقد  من   الفندق،  عالم�ة  ة  بخ�ب يتمتع  بف��ق  متنها  ع� 

ي صناعة الض�افة. باإلضافة إ� أنه 
ة �ن العالمات التجار�ة الشه�ي

ي روكامطعم "  �فتتحمن المقرر أن  
ي الحائز ع� جوائز �ن

" ال�اباين

االستثنائ�ة   الداخل�ة  وتصم�ماته  بمأ�والته   ، أستور�ا  والدورف 

 لتع��ز تج��ة تذوق الطعام. 

The hotel’s construction is completed and the 
expectation for soft opening will be during the Q3-
2022. 

ي   ونتوقع   الفندق �شكل كاملتم االنتهاء من بناء   
االفتتاح المبديئ

 2022خالل ال��ــع الثالث من عام 

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

A PPP project with the Public Authority for Housing 
Welfare where Mabanee is the Lead Developer of a 
consortium that includes National Industries Group 
and Privatization Holding Company.  

وع  ا�ة  م�ث ن   �ث ن   بني  العامة  الهيئة  مع  والخاص  العام  القطاعني

كة    تعت�ب   ح�ث   السكن�ة  للرعا�ة ي �ث
  الرئ��ي   المطور   المباين

كة  الوطن�ة  الصناعات  مجموعة  �ضم  لتحالف   التخص�ص   و�ث

 . القابضة

As we received most projects’ buildings permits 
from Kuwait Municipality, construction work has 
officially started on site achieving 3.5% overall 
construction progress for certain projects 
components, while mobilization and early works 
have started on others. Strong leasing demand 
continues as our leasing & design teams work 
closely to accommodate for demand.  the expected 
time for completion is Q2 2025. 
 

ي الخاصة بمعظم المشار�ــــع من   حصلنا ع� لقد   
تصار�ــــح المباين

  ، ال���ت  الموقع محققة   و بلد�ة  ي 
�ن ا  رسم�� البناء  أعمال  بدأت 

ن  3.5 ي حني
البناء لبعض مكونات المشار�ــــع ، �ن ي 

التقدم �ن ٪ من 

ي أجزاء أخرى. �ستمر طلب التأج�ي القوي
 بدأت األعمال األول�ة �ن

وع، ق التأج�ي والتصم�م لدينا عن كثب  �ف�   �عملح�ث    ع� الم�ث

ا�د   الست�عاب الطلب  ن ي    نجاز هو . الوقت المتوقع لإل الم�ت
ال��ــع الثاين

 . 2025 من عام

Sabah Al Ahmad (S3) Kuwait  ) مدينة صباح األحمدS3(-ال���ت 

Selected as the preferred bidder by Public Authority 
for Housing Welfare, which is another PPP project 
for Sabah Al-Ahmad city investment opportunity, 
S3. Located at the south of Kuwait in the Sabah Al 
Ahmad City, Mabanee will be developing a 
commercial mixed-use project comprising of a retail 

المبا  اخت�ار   تم  كة  ي �ث
المفضل"  ين "المستثمر   قبل  من   ك 

وع   وهو   ،  السكن�ة  للرعا�ة  العامة  المؤسسة بنظام   م�ث  آخر 

ا�ة ن   ال�ث ن   بني   ستثمار اال   لفرصة  والخاص، و ذلك  العام  القطاعني

ي  
وعS3  أو ما�عرف بقطاع   األحمد   صباح  مدينة�ن   ، ح�ث �قع الم�ث

ي 
كة  ستقوم  .   ال���ت  جنوب   �ن ي   �ث

وع  بتط��ر   المباين   تجاري  م�ث



 

5 
 

center and 3-star hotel.  A traditional Souk concept 
that spreads over 32,451 sqm and a hotel over 
1,500 sqm. The souk component boasts a GLA of 
23,200 sqm comprised of retail offerings such as a 
community cinema, supermarket, Family 
entertainment, Drive through dining and an 
authentic Souk experience. The hotel will include 
110 rooms.  
 

  نجوم  3  وفندق  تجاري  مركز   من  يتألف  االستخدامات  متعدد 

ا   32,451  مساحة  ع�   س�متد  � ا   م�ت  التجاري المركز    س�ضم.  م��ع�

�ة تبلغ   مساحة  البيع   محالت   من   تتألف   م��ــع   م�ت  23,200  تأج�ي

ف�ه  ماركت  ، الس��ر   السينما   بالتجزئة، قاعات  العائل�ة  ومرا�ز ال�ت

وس�حتوي   األص�لة  السوق  والمطاعم كل ذلك من خالل تج��ة

 . ةغرف 110 ع� عدد  الفندق

We are currently at the stage of negotiating project 
agreements with PHAW prior to signing the letter of 
agreement and consequently signing PPP 
agreement 
 

مع   وع  الم�ث اتفاق�ات  ع�  التفاوض  مرحلة  ي 
�ن ا  حال�� نحن 

السكن�ة للرعا�ة  العامة  االتفاق    المؤسسة  خطاب  توقيع  قبل 

ن العام والخاص ن القطاعني ا�ة بني  و�التا�ي توقيع اتفاق�ة ال�ث

Moving on to our projects in Bahrain, 
 

ي ممكلة البح��ن  
كة �ن  ننتقل اآلن للحد�ث عن مشار�ــــع ال�ث

The Avenues-Bahrain  البح��ن - نيوز ڤاأل 

Positive leasing activity which signals retail 
recovery, increased the mall’s occupancy rate by 2% 
from previous quarter  reaching 94.4% which is the 
highest since opening. We believe that this will be 
enhanced with the completion and opening of the 
west expansion.  

ي الذي    التأج�ي اإل�جايب انتعاش قطاع التجزئة   �عكس أدى �شاط 

ي المركز التجاري بمقدار  
عن ال��ــع   % 2إ� ز�ادة معدل اإلشغال �ن

 ، كما  ٪ و�ي أع� �سبة منذ االفتتاح94.4  ح�ث بلغت السابق

 .  نعتقد أن هذا سيتعزز مع استكمال وافتتاح التوسعة الغ���ة

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).  
 

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

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

 وأجنحة عائل�ة). 

During the quarter, the hotel enjoyed good 
occupancies rates on account of Eid El-Fitr, where 
occupancies rate was the highest for the entire 
week. In addition to the majority of GCC guests 
coming mainly from KSA, Kuwait and Qatar and 
improved local business. The average occupancy 
recorded was well above 50% for the first half of the 
year.  

خصوصا  خالل هذا ال��ــع ، تمتع الفندق بمعدالت إشغال ج�دة   

األع� طوال    خالل اإلشغال هو  ، ح�ث كان معدل  الفطر  ع�د 

إ�   باإلضافة  ي   زوار األسب�ع.  الخل��ب التعاون  مجلس  دول 

ن �شكل رئ��ي من الممل�ة الع���ة السعود�ة   و ال���ت  ،  القادمني

من   أ��� كان متوسط اإلشغال المسجل  الجدير بالذكر، فقد    . قطر 

 ٪ للنصف األول من العام.  50
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The Avenues-Bahrain - West Expansion  ي   –البح��ن  - نيوز ڤاأل  االمتداد الغريب

In addition, the west expansion, which overlooks 
Bahrain Bay extends across 125,000 sqm of BUA 
and will result in increase of GLA to approx. 80,000 
sqm of GLA where the leasing mix is primarily 
focused on retail the remaining divided between 
F&B and FEC.  

ي    االمتداد   �شمل  والمطل ع�     الحا�ي   األفنيوز مجمع  من  الغريب

  ، البح��ن  مساحةمرفأ  م��ــع     125,000  بناء  ع�  مما     م�ت 

�ةمساحة  الؤدي إ� ز�ادة  يس م�ت م��ــع   80,000إ� حوا�ي    التأج�ي

�ة. من   التأج�ي ع�  المساحة  أسا�ي  �شكل  التأج�ي  م��ــــج   يركز 

ن    قطاع ي مقسم بني
ف�هالبيع بالتجزئة والبا�ت  . أ�شطة المطاعم و ال�ت

With regards to size, development of Avenues west 
expansion will result in the mall transforming as one 
of the largest malls with regards to GLA in Bahrain. 
Expected time for completion of the project is Q4-
2023. 

وع ف�ما يتعلق  أما   ي  تط��ر  س�ساهم،  بحجم الم�ث  االمتداد الغريب

من ح�ث  مرا�ز التسوق    أ��ب كواحد من    البح��ن  أفنيوز إ� تح��ل  

�ة اإلجمال�ة ي البح��ن  المساحة التأج�ي
 إلنجاز   المتوقع  الوقت.  �ن

وع  2023 ال��ــع الرابع من عام  هو  الم�ث

The Avenues – Riyadh  ال��اض  - نيوز ڤاأل 

The Avenues – Riyadh’s project 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. 

وع  �قع    ي المدينة    -األفنيوز  م�ث
ن �ن ي موقع متم�ي

�طل  ، إذ  ال��اض �ن

فهد و�متد ع�  الملك  الملك سلمان وج�  تقاطع ط��ق    ع� 

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

 م��ــع. 

The project is progressing in full swing, after signing 

with the main contractor last year. Main Contractor 

proceeded with design and construction at the site  

with a 3% completion rate. Expected time for 

completion of the project is Q2-2025.  

وع  �س�ي     الرئ��ي   المقاول  مع  التوقيع  بعد   ،   وساق  قدم  ع�   الم�ث

ي   العام
ع.  الما�ن ي   الرئ��ي   المقاول  �ث

ي   والبناء   التصم�م  �ن
 الموقع   �ن

وع  إلنجاز   المتوقع  الوقت٪.  3  إنجاز   بمعدل ي   هو   الم�ث
ال��ــع الثاين

 . 2025من عام 

In the meantime, our leasing team is active with 

their leasing activities, to cater for the growing 

international retailers’ demand for space at what 

will be one of the most prominent tourism and 

entertainment destination in the region, building on 

the extended relationship with prominent retailers 

from Avenues Kuwait.  

ي أ�شطة التأج�ي ،  
ي غضون ذلك ، ينشط ف��ق التأج�ي لدينا �ن

�ن

ي  
ن ع� المساحات �ن ا�د لتجار التجزئة الدوليني ن لتلب�ة الطلب الم�ت

ي المنطقة ، 
فيه�ة �ن ما س�كون أحد أبرز الوجهات الس�اح�ة وال�ت

عالقة الممتدة مع تجار التجزئة البارز�ن من األفنيوز بناًء ع� ال

 ال���ت. 
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The Avenues – Khobar الخ�ب  - نيوز ڤاأل 

The Avenues-Khobar is another exciting 
development by Mabanee, stretches over 197,600 
sqm with a GLA of 175,000 sqm. A prominent 
addition to the eastern province of KSA’s retail & 
entertainment footprint. 

ي   
المباين كة  قبل �ث من  آخر  مث�ي  تط��ر  وع   - األفنيوز  وهو    م�ث

بمساحة ،  م�ت م��ــع  197,600�متد ع� مساحة  والذي  الخ�ب ،  

�ة م�ت م��ــع. إضافة بارزة إ� بصمة تجارة   175,000تبلغ    تأج�ي

ق�ة ال�ث المنطقة  ي 
�ن ف�ه  وال�ت الع���ة   التجزئة  الممل�ة  من 

 . السعود�ة

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.  

وع مناطق تجار�ة وترفيه�ة تحت االسم التجاري "   يتضمن الم�ث

مكاتب    نيوز ڤاأل س�ضمان  ن  برجني إ�  باإلضافة   ، بالطبع   "

ونز.   ن وع بتط��ر كما  وع�ادات وفندق فور س�ي �سمح تصم�م الم�ث

ي مرحلة الحقة. 
ن آخ��ن �ن  برجني

Enabling and bulk excavation works started during 
November 2021, with 46% progress until date. The 
same is estimated to be completed in December 
2022. Tender to be floated in Q3- 2022 to choose 
main contractor. It is worth noting that a 
preliminary agreement has been reached to finance 
the project with several major banks. Expected time 
for completion of the project is Q4-2025. 

ن والحفر    ، مع تقدم    2021نوفم�ب    خالل شهر بدأت أعمال التمكني

ي د�سم�ب    ذلك ٪ حىت اآلن. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من    46
�ن

ي    ح مناقصة . سيتم ط� 2022
 ال��ــع الثالث من  المقاول الرئ��ي �ن

ي ع� تم��ل ال الجدير بالذكر فلقد تم التوصل    2022
تفاق مبديئ

الرئ�س  البنوك  من  عدد  مع  وع  إنجاز .  ة�الم�ث المتوقع  من 

ي ال��ــع الرابع من عام  
وع �ن  2025الم�ث

Finally, the recent operational updates increased 
our confidence in our positioning and as we look to 
the balance of the year 2022, we see continued 
progress executing on our strategy and 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 
while staying committed to both our stakeholders 
and shareholders.   
 

ا ،    � ي مكانتنا    التطورات  لقد عززتأخ�ي
ة من ثقتنا �ن التشغ�ل�ة األخ�ي

ي تنف�ذ   2022عام  بق�ة، و�ينما نتطلع إ� 
ا �ن ا مستمر� ، نرى تقدم�

ات�جيتنا والعودة إ� النمو المستدام بمرور الوقت. سنواصل  اس�ت

التجار�ة   لتوسيع عالمة األفنيوز  المتخصصة  ن ع� سوقنا  ك�ي ال�ت

المنط ي 
الحفاظ ع� واستهداف فئات األصول األخرى �ن قة مع 

امنا تجاە  ن ن أصحاب المصالح و ال�ت  . 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. Salman Asadulla. 
 

س�د    لك  األ   طارقشكرا  لمناقشة  الما�ي  واآلن   أنقلن  أود  أداء 

 سلمان أسد هللا. المكالمة للس�د 

 



 

8 
 

Mr. Salman Asadulla 
Thank you all for joining us for the discussion on the 
financial performance for the quarter ended June of 
2022. 
 
The Group’s profitability has increased by 12.47% to 
KD 29.76mn for the 6 months period of 2022 with 
an improved net profit margin by 2.45% to 55.85% 
for the first half of 2022. As you can see in the graph, 
our returns on average assets and equity have 
increased by 3.81% and 2.71% respectively for the 
6 months of 2022 keeping in mind our growing asset 
and equity base where the Group focuses on 
continuous spending on asset creation, expansion, 
and higher retention of profits in the business.  
 

 الس�د سلمان أسد هللا 

ي مناقشة األداء الما�ي لل��ــع 
ا ع� انضمامكم إلينا �ن أشكركم جم�ع�

ي يونيو 
 . 2022المنت�ي �ن

مليون   29.76٪ لتصل إ�  12.47زادت ر�ح�ة المجموعة بنسبة  

ي خالل الستة أشهر   مع تحسن   2022من عام  األو�    دينار ك��ىت

ي ال��ــح  
من    صف األولللن٪  55.85٪ إ�  2.45  منهامش صا�ن

ي ،    يبدو أمامكم. كما  2022عام  
ي الرسم الب�اين

ع�  ارتفاع العوائد  �ن

٪ ع�  2.71٪ و 3.81حقوق المل��ة بنسبة  و متوسط األصول 

ةالتوا�ي   الف�ت األصول   لنفس  قاعدة  نمو  االعتبار  ي 
�ن األخذ  مع 

ح�ث تركز المجموعة ع� اإلنفاق المستمر  وقاعدة رأس المال، 

إ�شاء األ  ي ،  صول  ع� 
باألر�اح �شكل أ��ب �ن التوسع واالحتفاظ 

 األعمال. 

The consolidated top line performance has risen 
year on year by 8.46% and 9.79% for the 3 months 
and 6 months respectively to KD 26.59mn and 
53.28mn showing improved performance from our 
operational asset base while maintaining a steady 
operating margin in comparison to the same period 
last year. 

٪ 9.79٪ و  8.46ع� أساس سنوي بنسبة    اإليراداتارتفع أداء   

مليون دينار   26.59أشهر ع� التوا�ي ل�صل إ�    6أشهر و    3لمدة  

ي و   ي ، مما �دل ع� تحسن األداء مليون دينار ك��   53.28ك��ىت   ىت

�شغ��ي من    الناتج هامش  ع�  الحفاظ  مع  التشغ�ل�ة  األصول 

ة .  ثابت مقارنة بنفس الف�ت ي
 العام الما�ن

The Avenues Kuwait reported resilient results with 
increased occupancy at 95.6% at the end of June 
2022, which increases our lease revenue in 
comparison to the same period last year. 
 

األفنيوز  بنسبة -حقق  اإلشغال  ز�ادة  مع  مرنة  نتائج  ال���ت 

ي نها�ة يونيو  95.6
، مما ي��د من إيرادات اإل�جارات   2022٪ �ن

 . ي
ة نفسها من العام الما�ن  مقارنة بالف�ت

As compared to 2021, The Avenues Kuwait’s overall 
operating income has increased by 8.23 % and 
8.75% to KD 25.74mn and KD 51.21mn respectively 
for the 3 months and 6 months of 2022 in 
comparison to the same period last year. The 
increase in the core revenue reflects on our effort 
in bouncing back from the effects of the pandemic, 
where we have increased occupancy and related 
revenues.  

فنيوز ألالتشغ��ي    العائد ، ارتفع إجما�ي    2021بالمقارنة مع عام   

ي   25.74٪ إ�  8.75٪ و  8.23ال���ت بنسبة   مليون دينار ك��ىت

ي ع� التوا�ي    51.21و   ي  مليون دينار ك��ىت
يت أشهر من   6و    3لف�ت

. تعكس ال��ادة   2022عام   ي
ة من العام الما�ن مقارنة بنفس الف�ت

ي اإليرادات األساس�ة ع� جهود 
ي من آثار  المجموعة    �ن

ي التعا�ن
�ن

 ب��ادة اإلشغال واإليرادات ذات الصلة.   ، ح�ث قمنا  الجائحة
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The operating expenses of The Avenues Kuwait has 
remained in line with our previous years while 
maintaining a healthy operating margin of 80.73% 
and 80.13% for the 3 months and 6 months 
respectively in 2022. This reflects the Group’s vision 
of continued spending on operational business for 
improved performance. 

مع   متماش�ة  ال���ت  لألفنيوز  التشغ�ل�ة  الم�وفات  ظلت 

بنسبة  الحفاظ ع� هامش �شغ��ي ج�د  السابقة مع  السنوات 

ي ال ٪ 80.13٪ و  80.73
يت ي  6أشهر و   3  لف�ت

أشهر ع� التوا�ي �ن

استمرار 2022عام   ي 
�ن المتمثلة  المجموعة  رؤ�ة  �عكس  . وهذا 

ن األ   داء. اإلنفاق ع� األعمال التشغ�ل�ة لـ تحسني

The operational performance from our hospitality 
business has increased by 16.14% and 43.86% to KD 
850 thousand and KD 2.07mn for the 3 months and 
6 months respectively of 2022 in comparison to the 
same period last year. This demonstrates better 
core operations in line with our expectations from  
the market with a year-on-year increase in ADR and 
RevPAR which shows increased demand.  
 

٪ و 16.14الض�افة بنسبة  قطاع  ارتفع األداء التشغ��ي ألعمال   

ي و    ألف   850٪ إ�  43.86 ي   2.07دينار ك��ىت مليون دينار ك��ىت

ة   و    3لف�ت لعام    6أشهر  التوا�ي  ة    2022أشهر ع�  بالف�ت مقارنة 

  . ي
الما�ن العام  من  �عكسنفسها  ذلك  ي   كل 

�ن العمل�ات    تحسن 

توقعاتنا   مع  يتما�ث  بما  ي   للسوقاألساس�ة 
�ن سن��ة  ز�ادة    مع 

ا �دل  مم  إيرادات الغرف المتاحةو    متوسط السعر اليو�ي للغرف 

 ع� ز�ادة الطلب. 

The Group’s total borrowing remains in line with Q2 
2021 and Q4 2021 while our net debt has dropped 
by 6.73% to KD 272.62mn in Q2 2022 in a period 
where we have sufficient availability of funds 
remaining to be deployed towards our asset 
creation in our future projects which can be seen in 
our liquidity position. 
 

ي من عام    ال يزال  
 مع ال��ــع الثاين

�
إجما�ي قروض المجموعة متماش�ا

ي  2021وال��ــع الرابع من عام  2021
 الديون، بينما انخفض صا�ن

ي ال��ــع الثا  272.62٪ إ�  6.73بنسبة  
ي �ن ي من  مليون دينار ك��ىت

ين

ي من األموال المتبق�ة   2022عام  
ة يتوفر لدينا فيها ما �ك�ن ي ف�ت

�ن

ي  
�ن أصولنا  إ�شاء  ي 

�ن �مكن الستخدامها   ، المستقبل�ة  مشار�عنا 

 وضع السيولة لدينا. ة ذلك من خالل رؤ�

In addition, the pure interest coverage remains 
8.46x to our EBITDA in the 6 months of Q2 2022 
which decreased by 3.9% in comparison to the same 
period last year. 

الفائدة    مازال معدلباإلضافة إ� ذلك ،      مرة ع�  8.46تغط�ة 

ائب، االستهالك، واإلهالك أو    EBITDA  األر�اح قبل الفائدة، ال�ن

ي من عام  
ي األشهر الستة من ال��ــع الثاين

ي    2022�ن  انخفضت والىت

. 3.9بنسبة  ي
ة نفسها من العام الما�ن  ٪ مقارنة بالف�ت

We remain optimistic about our share performance 
with great results and great projects to offer which 
is also reflected in our growing book value in 
comparison to previous reported periods. Finally, I 
would like to take this opportunity to thank you all 
for attending this session 

ن بأداء سهم المجموعة  مشار�ــــع رائعة   لما لدينا من  نظل متفائلني

قب   ي ن�ت �ة  ع�تنعكس  سلتقد�مها والىت    ةالمتنام�الق�مة الدف�ت

السابقة.  ات  بالف�ت الفرصة   مقارنة  هذە  أغتنم  أن  أود   ، ا  � أخ�ي

ا ع� حضور هذە الدورة   ألشكركم جم�ع�

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

Thank you, Salman. We will open for questions now  شكرا سلمان ، سنقوم باستقبال أسألتكم اآلن 
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Mr. Mohamed Haidar: Why did additions to 
investment properties drop from KWD19mn in Q1 
to KWD15.5mn in Q2, that means there were 
reversal of Capex in Q2. Can you please explain the 
movement and additions to investment 
properties? 

العقارات ماذا انخفضت اإلضافات ع�  ل  : الس�د محمد ح�در  

ي ال��ــع األول إ�    19االستثمار�ة من  
ي �ف

 15.5مليون دينار ك��ىت

ي 
ي ال��ــع الثايف

ي �ف
ي أنه كان هناك هل هذا    ؟مليون دينار ك��ىت

�عىف

ي 
الثايف ال��ــع  ي 

الرأسمال�ة �ف النفقات  ي 
أن   ؟انعكاس �ف �مكن  هل 

ح الحركة واإلضافات ع� العقارات االستثمار�ة  ؟�ث

Mr. Salman Asadulla  : There has been no reversal 
in terms of our capex in Q2. What has changed from 
quarter one to quarter two is the reporting of the 
Saudi projects on the group's balance sheet. So just 
it’s just a reclassification of balances from Q1 in 
terms of the presentation. 

   : هللا  أسد  سلمان  ح�ث الس�د  من  انعكاس  هناك  �كن  لم 

  . ي
ي ال��ــع الثاين

تغ�ي من ال��ــع األول إ�  الالنفقات الرأسمال�ة لدينا �ن

هو   ي 
الثاين تصن�ف ال��ــع  الع���ة   إعادة  الممل�ة  ي 

�ن مشار�عنا 

ان�ة العموم�ة للمجموعة. لذا ف�ي مجرد إعادة   ن ي الم�ي
السعود�ة �ن

 تصن�ف لألرصدة من ال��ــع األول من ح�ث العرض. 

Mr. Khaled Al Boloushi:  Given the trend of rate 
hikes by the Fed high inflation and its stated 
repercussions on consumer spending, how far will 
this affect profitability on one end and expansion 
strategy on the other one? 

ي :   
بالنظر إ� اتجاە رفع أسعار الفائدة من الس�د خالد البلو�ث

الف�درا�ي  االحت�ا�ي  لمجلس  المرتفع  التضخم  جانب 

ف ، إ� أي مدى سيؤثر   وتداع�اته المعلنة ع� إنفاق المستهل�ني

جهة  من  التوسع  ات�ج�ة  واس�ت جهة  من  ال��ح�ة  ع�  ذلك 

 أخرى؟

Mr. Tareq AlAdsani: We do not see a significant 
impact on the company's current and future 
operations, as inflation factor is accounted for into 
our feasibility studies 

  : ي
العدسايف طارق  كة   الس�د  ال�ث عمل�ات  تأث�ي كب�ي ع�  نرى  ال 

ح�ث   والمستقبل�ة،  احتسابالحال�ة  ي   يتم 
�ن التضخم  عامل 

ي نقوم بها   . دراسات الجدوى الىت

Mr. Abdul Malik Al Rajhi: What part of the debt on 
your balance sheet is Shomoul related? How much 
of the debts in your balance sheet is Mabanee 
liable for? 
 

انيتك   ف م�ي ي 
�ف الدين  من  جزء  أي   : الراج�ي الملك  عبد   مالس�د 

العموم�ة  انيتك  ف م�ي ي 
�ف الديون  مقدار  هو  ما  �شمول؟  يتعلق 

ي المسؤول�ة عنه؟
 الذي تتحمل المبايف

Mr. Tareq AlAdsani: There is no debt related to 
Shomoul yet on the group’s balance sheet, as it’s 
still consolidated for now, however drawdowns 
began lately which will be reflected in the next 
quarter’s financials.  

:  الس�د    ي
كة  ديون مرتبطة  حىت الآلن  ال توجد  طارق العدسايف ��ث

ان�ة العموم�ة للمجموعة ، ح�ث ال تزال موّحدة    شمول  ن ي الم�ي
�ن

ي الوقت الحا�ي ،  
ا   النقدي  بدأت عمل�ات السحبإال أنه  �ن مؤخر�

ي  ي ال��ــع القادم. ع� الب�انات المال�ة تنعكس سوالىت
 �ن

 
 
 
 

  

 



 

11 
 

Mr. Thomas Matthew: Could you give us a sense of 
the positioning of both S3 & J3 Aventura malls 
compared to Avenue’s mall? What percentage of 
the S3 mall is allocated for F&B and 
entertainment?  
 

كل    مكانةلس�د توماس ماثيو: هل �مكنك أن تعطينا فكرة عن ا

األفنيوز؟ ما �ي النسبة المئ��ة بمقارنة    أفنتورا  J3 و    S3من  

ي من  
�ف التجاري  األطعمةالمخصصة    S3  المركز   لقطاع 

ف�ه؟  و�ات وال�ت  والم�ث

Mr. Tareq AlAdsani: For S3 and J3 malls, lease rates 
are still under study by our leasing teams, bearing 
in mind that each mall is in a different location in 
Kuwait, and will cater for slightly different 
communities.  
For S3, F&B might make up 16% of our tenant mix 
while entertainment will be less than that and of 
course retail will make up the rest. Again, this will 
be subject for change as it’s driven by any emerging 
requirements in the area. 
 

: الس�د   ي
و�ي  بالنسبة للمرا�ز التجار�ة طارق العدسايف و  S3 لم�ث

J3   ال تزال أسعار اإل�جار ق�د الدراسة من قبل فرق التأج�ي لدينا ،

ي موقع مختلف 
ي االعتبار أن كل مركز تجاري �قع �ن

، مع األخذ �ن

ي احت�اجات المجتمعات المختلفة قل�ً�.  ي ال���ت ، وسوف �لىب
 �ن

وع  بالنسبة إ� و�ات   �شكل قطاع، قد    S3  م�ث المأ�والت والم�ث

ف�ه أقل    تق��با   16٪ من م��ــــج المستأج��ن لدينا بينما س�كون ال�ت

 . ي
قد تخضع  مرة أخرى ،   من ذلك و�الطبع التجزئة ستشكل البا�ت

ا ألنه هذە النسب للتغي�ي  ي    قد تنشأ متطلبات  ةبأ� ةمدفوع ا نظر�
�ن

 المنطقة. 

As for Aventura J3, we will be following our Avenues 
Kuwait leasing strategy, where FEC makes up about 
13%, around 18% of F&B. Khobar is still under study.  
 

إ�    أفنتورا  بالنسبة  وع  ي J3م�ث
�ن التأج�ي  ات�ج�ة  اس�ت سنتبع   ،

�شكل   ح�ث   ، ال���ت  ف�ه  األفنيوز  ال�ت ، 13حوا�ي    قطاع   ٪

و�ات .  قطاعل  % 18حوا�ي و    المأ�والت والم�ث

Mr. Abdul Malik Al Rajhi: Are these contracts all 
fixed or do some of them have revenue share 
clauses? What is the current average lease term? 
When is the next renewal scheduled? 
 

أن    الس�د   أم  ثابتة  العقود كلها  هذە  هل   : الراج�ي عبدالملك 

عقد  مدة  متوسط  هو  ما  اإليرادات؟  حصة  بنود  له  بعضها 

؟ ؟ ما هو موعد التجد�د التا�ي  اإل�جار الحا�ي

Mr. Tareq  AlAdsani: We currently have 
approximately 20 turnover contracts, as we are still 
examining the financial and legal effectiveness of 
this type of contracts on one hand, and with our 
tenants on the other. most of our lease contracts 
are for 3-5 years.  

:  الس�د    ي
ا ما �قرب من  طارق العدسايف انتفاع عقد    20لدينا حال��

ي  المال�ة والقانون�ة لهذا الن�ع    الجدوى، ح�ث ما زلنا ندرس    �سىب

 . من ناح�ة ومع المستأج��ن لدينا من ناح�ة أخرى من العقود

ا عدد     المكونات من العقود ط��لة األجل لبعض    محدود لدينا أ�ض�

 . سنوات 5-3من  �ي   عقود التأج�ي معظم و الرئ�س�ة 

Mr. Mohamed Haidar: Given that occupancy at 
Avenues Kuwait is likely to stay at current levels 
should we expect flat revenues in the coming two 
quarters? 

ي األفنيوز ال���ت   
الس�د محمد ح�در: بالنظر إ� أن اإلشغال �ف

نتوقع  فهل   ، الحال�ة  المست��ات  عند  �ظل  أن  المرجح  من 

؟  ف ف المقبلني ي ال��عني
 إيرادات ثابتة �ف
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Mr. Tareq AlAdsani: The adjustment that has been 
done in the past few quarters, are not yet fully 
reflected on the financial performance, the positive 
yet marginal effects of these adjustments will 
gradually be reflected on our financial performance 
in the coming periods. On the other hand, we still 
believe there’s more improvement in the retail 
environment.  

: الس�د    ي
ي   طارق العدسايف

ي تم إجراؤها �ن لم تنعكس التعد�الت الىت

األر�اع القل�لة الماض�ة �شكل كامل ع� األداء الما�ي بعد ، وسوف 

اإل�جاب�ة   اآلثار  ي  تنعكس  التعد�الت   هامش�ة،  تعت�ب والىت لهذە 

ات المقبلة. من ناح�ة أخرى ، ما   ي الف�ت
 ع� أدائنا الما�ي �ن

�
تدر�ج�ا

ي بيئة 
 . قطاع التجزئةزلنا نعتقد أن هناك الم��د من التحسن �ن

Ms. Sara Boutros: With regards to the capex 
spending on Avenues Riyadh, how much was 
injected to date? along with the breakdown 
between equity and debt. 
 

ي  
�ف الرأسمال�ة  بالنفقات  يتعلق  ف�ما  بطرس:  سارة  الس�دة 

  ، ال��اض  ي األفنيوز 
الىت المبالغ  ضخه   ما�ي  اآلن؟    ا تم  حىت 

ف حقوق المل��ة والديون.  باإلضافة إ� النسبة الموزعة  بني

Mr. Tareq AlAdsani:  Avenues Riyadh is a SAR 10bn 
project, of which SAR  5.6bn was financed by banks 
and around SAR4.5-5bn is equity. Technically the 
equity contribution started with the buying of the 
land, in addition to soft costs. We have injected half 
of the equity so far and will continue a pro rata basis 
as the construction progresses.  

: الس�د    ي
العدسايف بق�مة    طارق  وع  م�ث هو  ال��اض   10أفنيوز 

مل�ار ر�ال سعودي منها    5.6مل�ارات ر�ال سعودي ، تم تم��ل  

وحوا�ي   البنوك  قبل  سعودي كحقوق   5- 4.5من  ر�ال  مل�ار 

ي رأس ا
اء  مل��ة. من الناح�ة الفن�ة ، بدأت المساهمة �ن لمال ��ث

باإلضافة إ�    ، لقد قمنا بضخ نصف  التصام�م  تكال�فاألرض   .

مع  ي  تناسىب أساس  ع�  العمل  وسنواصل  اآلن  حىت  المال  رأس 

 تقدم أعمال البناء. 

Ms. Sara Boutros: Is it priced on 3-month SIBOR. 
Did your financing plans change in any way given 
the interest rate hikes? 
 

 SIBOR   3  أساس  ع�  �ي مسعرةهل  الس�دة سارة بطرس:   

ت خطط أشهر.  ي   كم التم��ل�ةهل تغ�ي
بأي شكل من األشكال �ف

 ظل ارتفاع أسعار الفائدة؟ 

Mr. Tareq AlAdsani:  Yes. Our feasibility studies, do 
account for increases in interest rates as it’s 
anticipated, there is always room for margin 
improvements with banks to offset some of the 
effect of interest rates hikes. 
 
Currently, our debt levels shouldn't be affected 
much until year-end. Our free cash flow can cover 
our requirements for a 12-month period, in addition 
to the available cash. This is one of the measures 
that we're taking to control our cost of finance, and 
this is to rely more on our financial capabilities. 

: الس�د    ي
ي   طارق العدسايف

نعم. دراسات الجدوى لدينا ، تأخذ �ن

الفائدة كما هو متوقع ، ح�ث يوجد  ي أسعار 
ال��ادات �ن االعتبار 

تأث�ي  بعض  لتع��ض  البنوك  مع  الهامش  ن  لتحسني مجال  ا  دائم�

 ارتفاع أسعار الفائدة. 

ي أن تتأثر مست��ات  
ا ، ال ينب�ن ا حىت نها�ة   الديون لدينا حال�� � كث�ي

لدينا متطلباتنا لمدة   الحر العام. �مكن أن �غ�ي التدفق النقدي  

ي    12 الىت اإلجراءات  أحد  المتاح. هذا  النقد  إ�  باإلضافة   ، ا  شهر�

التم��ل ، وذلك   ي تكلفة 
�شكل أ��ب   باالعتماد نتخذها للتحكم �ن

 ع� قدراتنا المال�ة. 
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Ms. Sara Boutros  :Has the hotel operations been 
disappointing to you, or it's the ramp up coming 
within expectations? 

الس�دة سارة بطرس: هل كانت عمل�ات الفندق مخيبة لآلمال  

 أم أن ال��ادة جاءت ضمن التوقعات؟ 

Mr. Tareq AlAdsani: Hilton Garden Inn open shortly 
before the pandemic hit, where closures and lack of 
traveling activities impacted its performance 
negatively. Fortunately, operations are back on 
normal track and performance was better than 
expected specially during summertime which was 
reflected on Q2-22 figures. We remain positive on 
our hospitality segment’s performance going 
forward with two hotels operating in Kuwait and 
Bahrain and third to open very soon. 

  : ي
تم افتتاح فندق ه�لتون جاردن إن قبل    الس�د طارق العدسايف

من   قص�ي  أ�شطة  بدا�ةالجائحةوقت  وقلة  اإلغالق  أثر  ، ح�ث 

إ�  العمل�ات  عادت   ، الحظ  لحسن  ا.  سلب� أدائه  ع�  السفر 

مسارها الطب��ي وكان األداء أفضل من المتوقع خاصة خالل فصل 

ن   إ�جابيني زلنا  . ما  ي
الثاين ال��ــع  أرقام  انعكس ع�  ما  الص�ف وهو 

ن   فندقني مع  المستقبل  ي 
�ن لدينا  الض�افة  قطاع  أداء  ق�د �شأن 

ي ال���ت والبح��ن والثالث  تشغ�لال
ا.  سيتم افتتاحه�ن ا جد�  ق��ب�

Ms. Ambereen Jiwani: Could you please comment 
on current sales and how do they compare to 
previous years? 

�مكنك  هل   : ي
جيوايف �ن  أم�ب المب�عات   مالس�دة  ع�  التعليق 

 الحال�ة وك�ف تقارن بالسنوات السابقة؟

Mr. Tareq AlAdsani: Obviously the pandemic 
affected our tenants’ sales, this was reversed 
shortly after, as we saw great increase in sales, 
more than double in some cases. This was validated 
by our tenant relations surveys which reflected 
positive sales levels and high visitors’ penetration 
rate. 

  : ي
العدسايف مب�عات   الس�د طارق  أثر ع�  ال��اء  أن  الواضح  من 

ة ، ح�ث   عكسه  إال أن ذلك تمالمستأج��ن لدينا ،   ن ة وج�ي بعد ف�ت

ال  ي 
�ن ة  ز�ادة كب�ي بعض شهدنا  ي 

�ن الضعف  من  بأ���   ، مب�عات 

استطالعات  خالل  من  ذلك  صحة  من  التحقق  تم  الحاالت. 

إ�جاب�ة  مب�عات  مست��ات  عكست  ي  الىت المستأج��ن  عالقات 

اق مرتفع للزائ��ن.   ومعدل اخ�ت

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

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 

ي المكالمة اليوم ،   نود أن �شكر الجميع ع�ختاما،   
مشاركتهم �ن

دد  مو�ذا كان لد�ك ،    بالتواصل معنا   وا الم��د من األسئلة ، فال ت�ت

معلومات االتصال الخاصة بنا ع� صفحة عالقات    تجدونح�ث  

 . ي
وين  المستثم��ن بالموقع اإلل��ت
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