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 :المقدمة

 السيدة شعاع القاطي

لمناقشة أرباح الشركة للربع ، كم جميعا، ونرحب بكم في المؤتمر الهاتفي للمحللين والمستثمرين ؤطاب مسا

اليوم  التنفيذي لالتصاالت في شركة المباني. ينضم إلى  . محدثتكم شعاع القاطي، المدير 2019من عام  الثاني

 . كبير المدراء الماليينزاهد كاسماني  /والسيدالرئيس التنفيذي وليد الشريعان السيد/ كل من 

 .نرحب بالجميع..

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

تعتمد على توقعات الشركة وتقديراتها وهي ال تشكل ضمانا  انات تطلعيهبيبعض البيانات في هذا العرض هي 

أنوه لوجود النص كامال في الصفحة الثانية من هذا  وأرغب أنلألداء المستقبلي، االنجازات أو النتائج. 

  العرض.

حيث سيطرح المتحدثون البيانات المتعلقة  قة،دقي 15إلى  10نستهل هذا المؤتمر الهاتفي بعرض تقديمي لمدة 

، للمشاركة يرجى كتابة األجوبةمن هذا العام.  يلي هذا العرض جلسة األسئلة و الثانيبأرباح الشركة للربع 

 الشاشة في أي وقت خالل هذا العرض. على أسئلتكم 

 المباني.لشركة  وليد الشريعان الرئيس التنفيذيواآلن أنقل الكلمة للسيد / 

 

 :وليد الشريعانالسيد 

لشركة  الثانينتائج الربع الذي سيتناول  الهاتفي لمؤتمرافي جميع بال نرحبمساء الخير أيها السيدات والسادة و

   .شركةال لمشاريععرضاً سريعاً سوف أقدم لكم .  المباني

دينار كويتي مقارنة   14,047,205يعادل  صافي ربح 2019من عام  الثانيفي الربع حققت شركة المباني 

 . %11.5  تقدر بـزيادة بدينار كويتي،   12,595,129األرباح  بلغتحيث  2018بالفترة نفسها لعام 

ارة مراكز تطوير وإدكز على تترليمي من خالل اتباع استراتيجية توسعها المحلي واإلق الشركةتواصل 

 مع ضمان عائد استثمار جيد ومستمر. التسوق في مواقع مميزة 

 ،لتسوق والترفيه والضيافةل، بتطوير وجهات  "األڤنيوز" مميزةالتجارية العالمة التحت تتميز مشاريعنا، 

ع مجموعة من شراكات ممن خالل من خالل استثمارات مباشرة أو  سياسية توسعية مدروسة ننتهجحيث 

 البارزين.  المستثمرين
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نادق والمشروعات السكنية من خالل استهداف قطاعات جديدة مثل الف الستثمارتنويع الالمباني شركة  وتسعى

وجود على الرغم من وتتناسب مع احتياجات كل سوق ومنطقة.   ضخمةتطوير مشاريع ل إضافة، والطبية

 فرصة استثمارية مشجعة.  تشكل بعض األسواق أن إال، العالميبعض التحديات في سوق التجزئة 

افتتاح العديد من المتاجر في بعض المناطق،  يستمركما %، 95بلغ يمعدل اشغال  لكويتا -األڤنيوز  حقق

النصف األول من  خاللالمجمع ارتفاعا في عدد الزوار  شهد كما.  الجاردنز وبرستيجمنطقتي وتحديدا في 

 . %18 قدر بـالعام الحالي ت

، األڤنيوزخارج  لشركة المبانيأول مشروع متعدد االستخدامات  الذي يعدمشروع السالمية، ب أما فيما يتعلق

 .مربع متر  9,761يقارب  ما مساحته الذي تبلغلمشروع فاننا ما زلنا في طور الدراسة ألفضل الخيارات ل

تجاريا بقيمة سوقا لتنفيذ مشروع جابر األحمد الذي سيضم مجمعا سكنيا و عطاءصدد تقديم بكما أن المباني، 

علما بأن التاريخ النهائي ات الصناعات الوطنية شركين من تاثنمع  تحالففي مليون دينار كويتي،  150

  . 2019أغسطس  18لتقديم العطاءات هو 

نقوم حاليا بوضع فنادق متعددة في المنطقة، حيث  بإنشاءالمباني أيًضا شركة تقوم ضمن استراتيجيتها و

 الفندقحيث تم تعيين طاقم غرفة،  400الكويت الذي يضم  - إناردن جفندق هيلتون لاللمسات النهائية 

  الجاري. عامالللجمهور في نهاية ه من المتوقع افتتاحاذ ،  الموظفين ةقيب اختيار ويجري حالياالرئيسي 

 الكويت -في األفنيوز  ستيج"برفي منطقة "غرفة،  200الكويت، والذي سيضم -فندق والدورف أستورياأما 

الخاص سكن ال تم االنتهاء من. وعلى صعيد متصل  2020من المتوقع أن يفتتح للجمهور في نهاية عام ف

 . موظفين في منطقة الفنطاسلبا

من  زيادة في عدد الزوارحيث حقق  ،مستمرانجاًحا إنه يشهد فن البحري-نيوزڤاألأما فيما يتعلق بمشروع 

يبلغ معدل اإلشغال في المرحلة و، % 15تقدر بـ الجاري  عامالالنصف األول من  خالل البحرين وخارجها

 تصميمال على تمت الموافقة كما منها.  104تأجير  متجًرا، تم 120٪ حيث يبلغ عدد المتاجر 87األولى 

مليون  53بتكلفة تصل الى  2020الربع األول من عام  خاللوستبدأ أعمال البناء  المرحلة الثانيةالخاص ب

 . دينار بحريني 

 18المتوقع أن تستغرق من وقد بدأت ، بناء أعمال الإن ف البحرين –إن  فندق هيلتون جاردنوفيما يتعلق ب

 . غرفة 210يضم سحيث البحرين  –فنيوز األبمباشر  بشكل، بموقع متصل  اهرش

، أحد أكبر مراكز التسوق في الرياض -األڤنيوز  عدسيف، عنا في المملكة العربية السعوديةبالنسبة لمشاري أما

. تضم أربعة فنادق باالضافة الى مكاتب وعيادات طبية وشقق سكنية األغراضالعالم مع خمسة أبراج متعددة 

مليار لاير  5.6تم تأمين كما . في المستقبل القريبتفاقية االاختيار المقاول الرئيسي وسيتم توقيع لقد تم و

 كما أعلن من قبل. بنوك خليجية 9تفاقية مبدئية مع سعودي من خالل ا

 مع بعض الجهات الحكومية داريةيعود الى بعض اإلجراءات اإلفإن ذلك التأخير في تنفيذ المشروع حول و

  بعد ذلك مباشرة .يبدأ البناء لنتهاء منها قريبا التي من المتوقع أن يتم اال ذات الصلة بالمشروع و
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 ،وسيشمل مناطق تجارية وترفيهية ،مرحلة التصميمفي الخبر  -األڤنيوز  مشروع يزال ال من ناحية أخرى،

طبية، مرافق مكاتب،  ونز،من ضمنها فندق الفورسيز قفنادوسكنية، ا شققً باإلضافة إلى أربعة أبراج تضم 

 . العام القادمخالل ونتوقع أن يبدأ البناء  مؤتمرات.وقاعات لل احتفاالتقاعات معارض، 

شراكة  من خالل، الشارقةفي  العربي الخليج منطقةفي إطالق مشروع آخر  المبانيشركة  كما تعتزم

على طريق الشيخ محمد بن زايد المشروع يقع و،  (شروق)هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير استراتيجية مع 

ألف متر  58مساحة تأجيرية تقدر بـ تطوير استثمار و المشروع متر مربع ويتطلب 65000مساحة  على

 .مربع

 

 السيدة شعاع القاطي:

 شركة المباني.في كبير المدراء الماليين زاهد كاسماني،  واآلن أنقل الكلمة للسيد

 زاهد كاسمانيالسيد 

 . 2019يونيو  30المنتهي في  الثانيإلينا لمناقشة األداء المالي للربع  انضمامهمنشكر السادة الحضور على 

. المنصرممتاجر في الربع افتتحت العديد من الشهدت المرحلة الرابعة زيادة تدريجية في معدل اإلشغال كما 

مليون دينار كويتي في  23.9٪ تقريبًا ليصل إلى 15ارتفاعا بلغ الدخل التشغيلي للمجموعة فقد حقق وبالتالي، 

 .2018مقارنة بالربع الثاني من عام  2019الربع الثاني من عام 

 يتناسب بما 2018٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 24التجاري بنسبة  للمجمع يةتشغيلالمصاريف ال ارتفعت

اإلشغال في ما أن يحقق ، ويرجع ذلك أساًسا إلى تشغيل المرحلة الرابعة. هذا العاممع الربع األول من 

المرحلة الرابعة كامل إمكاناته ، ستعود تكلفة التشغيل كنسبة من اإليرادات إلى وضعها الطبيعي. بالنظر إلى 

هذه أدت المتأخرة.  القراءاتلتغطية بعض  االحتياطاتاتخذنا بعض فقد في الكويت ،  الخدمات عارسأزيادة 

، إلى انخفاض طفيف في هامش لكامل إيراداتها بعدالمرحلة الرابعة  عدم بلوغ  ، إلى جانب االحتياطات

 أن يتحسن هامش التشغيل. مستقبالد من المتاجر بعد ونتوقع عدح تلم يفتالتشغيل. 

، مما يمثل زيادة قدرها  2019يونيو  30مليون دينار كويتي للثالثة أشهر المنتهية في  14بلغ صافي الربح 

٪ 6.1٪ مقارنة بـ 6.3بلغ العائد على األصول للفترة الحالية و .2018٪ مقارنة بنفس الفترة من عام  11.5

 . 2018 بعام مقارنةثابتًا  2019حقوق المساهمين في عام على ظل العائد و .2018في عام 

أن ، ويرجع ذلك أساسا إلى  2018٪ في عام  60.6٪ ، مقارنة مع  58.8انخفض هامش الربح الصافي إلى 

تم احتساب رسوم االستهالك والتمويل على ، كما  بعد اإلنتاجيةكامل طاقته لم يبلغ دخل المرحلة الرابعة 

المرحلة  مع تحقيقنتوقع أن يتحسن هذا الهامش وفي الهوامش.  انخفاضمما أدى إلى ، األرباح والخسائر

 بأقصى إمكاناتها. هايراداتإلالرابعة 

٪ في الربع الثاني 73.8مقارنة بنسبة  2019٪ في الربع الثاني من عام 70.8تحسنت نسبة حقوق الملكية إلى 

مقارنة  2019٪ في الربع الثاني من عام 35.1 لتبلغ. كما تحسنت نسبة الدين إلى األصول 2018من عام 

 .2018 ٪ في عام35.5بنسبة 
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فلًسا على التوالي في الربع الثاني  425مليون دينار كويتي و  896ارتفع إجمالي األصول والقيم الدفترية إلى 

، ويرجع ذلك أساًسا إلى  2018فلس في عام  405مليون دينار كويتي و  828مقارنة بـ  2019من عام 

 استمرار اإلنفاق على إنشاء األصول والتوسع وزيادة االحتفاظ باألرباح في األعمال.

فلس في الربع الثاني  12.16من  2019فلس في الربع الثاني  13.52دل إلى السهم المع ربحية تارتفعكما 

 .2019يونيو  30للفترة المنتهية في  2018

 .أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم على حضوركم هذه الجلسةو

 

ونذكركم  سنتوقف لمدة دقيقة، شكراً لك يا سيد زاهد ، سنبدأ اآلن باإلجابة على أسئلتكمشعاع القاطي: السيدة 

 بمواصلة كتابة أسئلتكم لإلجابة عنها فور وصولها.

 

 األسئلة 

 

 ؟األڤنيوزاإلشغال في المرحلة الرابعة من معدل ما هو 

من قبل  تعد المرحلة األكثر طلباوالتي  ٪ 95المرحلة الرابعة حوالي في معدل اإلشغال بلغ  السيد وليد:  

نا نقوم بنقل بعض المتاجر إلى مواقع أخرى كما أن .بأكملهلمشروع على االنسبة  هنطبق هذتو ،المستأجرين 

هي نسبة  الغير مستأجرةمتاجر لفإن معظم النسبة المتبقية للذلك  ،أيضاالثالثة والثانية والمرحلة األولى،  في

اختيار المستأجر المناسب لرغبتنا بيرجع ذلك و، لمرحلة الرابعة في ايس فقط ولبين المراحل كلها  موزعة

 .لعدم وجود إقبال عليهاليس و

 

 ٪؟ 3ما هو سبب انخفاض معدل اإلشغال بنسبة .  2018نهاية عام  مع٪  97نسبة معدل اإلشغال بلغ 

 ماجميع المناطق  تم افتتاحفاآلن أما ذلك الوقت،  في المفتتحةالمناطق  كل٪  97 شكلت نسبة السيد وليد: 

سنوية  ربعفترة كل  فيبشكل أكبر . لكن في الواقع، يتزايد عدد المتاجر واإليرادات الضئيلةفجوة ال سبب هذه

، إال أنني أعتقد أن الربع الثالث من العام الماضي كان مختلفًا بسبب وجود بعض التعديالت في تاريخ بدء 

 .ةزيادة تدريجي حققفإننا نذلك  عدا عن،ات اإليجار

معظمهم من و فترة سماح متم منحهممن باستثناء عدد قليل  اإليجار هاتم افتتاح التيمعظم المتاجر دفع تو

 .المقبل مع بداية العام سيبدأ الدفعاذ  ،فع اإليجاربدمعظمهم لم يبدأ حيث العالمات التجارية الفاخرة ،

 

التي ينبغي رسملتها  تكلفة التمويلوستهالك االهناك العديد من األسئلة المتعلقة بالبيانات المالية من حيث 

 الربع الثاني من حيث النمو؟ على كس ينعوكيف 
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 قد تم إدراجهاو، والخسائراألرباح  االستهالك في المناطق التي تم افتتاحها جزءا منتكلفة عد تالسيد زاهد: 

المتعلقة تكلفة التمويل  كما تم ادراجهذا هو السبب وراء ظهور زيادة في االستهالك مقارنة بالعام الماضي. و

 تكلفة سيكون لدينا المزيد من 2020وأوائل عام  2019في عام  تقدمناومع  . التي تم افتتاحها المناطقب

، كلفة االستهالكتلهالك والمزيد من تكلفة التمويل. أعرف أن السؤال التالي سيكون ما هو الحد األقصى االست

البدء بمجرد وذلك ونصف مليون دينار كويتي في السنة  4سيكون في حدود  لالستهالكوالحد األقصى 

إلى  6 قرابةمع اكتمال التشغيل  للتمويلالتكلفة القصوى  ستقدركما . بأكملها المرحلة الرابعةوتشغيل الفندق ب

وبحلول ذلك . 2021عام وبداية  2020ماليين دينار كويتي في السنة، لكن هذا سيبدأ فقط في نهاية عام  7

 ض بعض هذه التكاليف اإلضافية.تعوسوف  الرابعة الوقت، فإن اإليرادات اإلضافية الناتجة عن المرحلة

 

تقدم المزيد عن مشروع جابر األحمد؟ ما هو هذا المشروع؟ هل من المحتمل أن بهل من الممكن أن تخبرنا 

  عطاءات لمشاريع أخرى؟ المباني شركة

  100ما بين سكنية  وحداتالمشروع ، اذ يضم  تجاريسوق و ةنى سكنياعبارة عن مبالمشروع  :السيد وليد

تقديم نحن في المرحلة األخيرة من و مركز للتسوق باالضافة الى  للعائالتسكنية  وحدة  1000 لى ما يقاربإ

نعم بالطبع نحن  الجواب هو؟ ىخرشاريع أأخرى في م عطاءات ونوالسؤال المطروح هل ستقدمالعطاء . 

في هذه  بالمشاركة ونرغبونحن متحمسون لذلك  من هذا النوع متعددةمشاريع على  مقبلةنعتقد أن الحكومة 

 .أخرى شركاتمع اتحاد ضمن المشاريع 

 

 ؟الخبروالرياض  نسبة شركة المباني في مشروعما هي 

في  مولش وستشارك، ها ٪ من 60نمتلك فنحن التابعة لشركة المباني مول القابضة لشبالنسبة السيد وليد: 

كما . الخبر والرياضمشروعي خاصة بالاألراضي  شراءبقمنا . حيث في طور اإلعداد التي المشاريع بعض

حتى يستطيع المستثمرون االستثمار في هذه مشروع بشكل منفصل  لدد من الشركات لكقمنا بتأسيس ع

 المشاريع المختلفة .

 

 ؟ الشركاءفي حصة األرباح من  الكثيرةالتقلبات ما سبب 

 ،إجمالي اإليرادات من، وهي نسبة ضئيلة للغاية عملياتهمالدخل من  تحقيقبللتو بدأ شركائنا  لقدالسيد زاهد: 

مليون دينار  25إلى  23من  يعادلالذي  إجمالي إيراداتب مقارنة دينار ألف 150إلى  130ما يقرب من  مثال

بدأنا كما مؤخًرا  بدأتقد  الشركاء ألن عمليات. ومع ذلك، نظًرا اإلطالق ة علىغير مهم ، وهي نسبةكويتي

 نسبةسوف نشهد تقلبًا أكبر بعض الشيء، لكنه ال يزال لذا كامل،متفي جعل هذه العمليات تعمل بشكل أيضا 

 أخرى. سنوية أو ثالثة أرباع سنويينلربعين  مستقبالمقارنة بإجمالي إيراداتنا  ةغير جوهري

 

  ؟على مراحل  المملكة العربية السعوديةع يراسيتم افتتاح مشهل  
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الذي  البرج األولولمركز التجاري لمرحلة األولى بناء اافسيتم خالل  الرياضبالنسبة لمشروع : السيد وليد

 9حوالي  بتكلفة تصل الى فندق والدورف أستوريا الذي يضم  مكاتب ومرافق طبية، والبرج الثاني يضم

الترتيبات التي يتم القيام كل  ا فانلذوفي المرحلة الثانية سيتم بناء بقية األبراج الثالث .  . لاير سعودي مليار

اعتماد البرجين تم وقد  ، باألبراج الهعالقة  وال تعلق فقط بالمجمع التجاريتمع المقاول والبنوك بها حاليا 

 مستثمرين. تقريبًا من قبل 

هذه  باالستثمار في الراغبينمن مطورين مختلفين وبعض أصحاب األعمال اهتماما أيًضا نتلقى ونحن 

 لكل مكون من مكونات المشروع . المتاحةجميع الخيارات  ونقوم بدراسة،  األبراج 

وفيما يتعلق بمشروع الخبر فان تنفيذه أيضا سيتم على مراحل نظرا لطبيعة التصميم حيث يتم بناء المجمع 

  األبراج .التجاري أوال ومن ثم 

 

 

 

 

 


