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Good afternoon, and welcome to Mabanee’s fourth 
quarter and full year 2021 earnings call. I am joined 
today by Mr. Tareq Al-Adsani, our Deputy Chief 
Executive Officer, and Mr. Zahid Kasmani, our Chief 
Financial Officer and this is Reem Al-Hajri, from 
Investor Relations at Mabanee. 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 two of this presentation.  

ن   للمحللني ي 
الهات�ن المؤتمر  ي 

�ن بكم  نرحب  ا،  مساءكم جم�ع� طاب 

ي   والمستثم��ن
المباين كة  الما�ي   الرابعلل��ــع  ل�ش . 2021  والعام 

ي   طارقالس�د   ينضم إلينا اليوم 
الرئ�س التنف�ذي   نائب  ،العدساين

، والس�د زاهد ي
كة المباين ، الرئ�س الما�ي  ل�ش ي

و  التنف�ذي  كاسماين

ي  محدثتكم ر�م الهاجري من عالقات
كة    المستثم��ن �ن ي ال   �ش

. مباين

 ، ي
تكونوا  أتمىن أن نرحب بالجميع، و�الن�ابة عن ف��ق إدارة المباين

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

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

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 الصفحة الثان�ة من المسؤول�ة 
  .هذا العرض التقد��ي  ال�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 
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. With that, I would like to 
hand the call over to Mr. Tareq Al Adsani.  

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

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

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

ي  طارقالمستثم��ن. واآلن أود أن أنقل ال�لمة للس�د 
 العدساين

http://www.mabanee.com/
http://www.mabanee.com/


 

Mr. Tareq Al-Adsani 
Thank you everyone for joining us this evening hope 
you are all doing well and staying safe. We are 
pleased to report another year of solid performance 
and operational milestones, allowing us to finish 
2021 on a strong note, despite the atmosphere of 
uncertainty and the incredibly challenging two 
years due to the pandemic. And while we are still 
living through unprecedent times, we are 
committed to continue serving our strategic 
priorities and focus on executing our projects. 

ي  الس�د/  
 طارق العدسايف

ا ع� انضمامكم إلينا هذا المساء ، وآمل أن تكونوا   ا ل�م جم�ع� شكر�

ا بصحة ج�دة وأن تظلوا بأمان. �سعدنا أن نعلن عن عام  جم�ع�

ي عززت من مكانة  التشغ�ل�ة ،    تواإلنجازاآخر من األداء القوي   الىت

الما�ي  العام  نها�ة  مع  المال�ة  كة  من  ف،    2021  ال�ش الرغم  ع� 

ي ال   ة الهائل  اتالتحد� ال��اء. و  شهدناە  ىت ن �سبب  ع�  لمدة عامني

ا غ�ي مسبوقة ،    الرغم من أننا  مون   إال أننا ال نزال نع�ش أوقات� ن مل�ت

تنف�ذ   ع�  ن  ك�ي وال�ت ات�ج�ة  االس�ت أول��اتنا  خدمة  بمواصلة 

 .مشار�عنا

   

We delivered another quarter of top and bottom-

line growth, as we reported a net profit of KD14.75 

million and KD 55.41 million for FY-21 and increase 

of 19.9% and 154.5% respectively. While revenues 

recorded for the quarter was KD26.76 million and 

KD 100.5 million for FY 21, an increase of 8.6% year 

over year for the quarter and 53.4% for the full year.  

النمو    ا آخر من  ال��ــحققنا ر�ع� ي 
 ح، ع� مستوى اإليرادات وصا�ن

سجلنا  بلغت    خاللها   ح�ث  صاف�ة  ا  دينار   14.75أر�اح� مليون 

و   ي  المال�ة     55.41ك��ىت للسنة  ي  دينار ك��ىت أي   . 2021مليون 

و  19.9  بلغت��ادة  ب بلغت  ٪154.5  ن  حني ي 
�ن  . التوا�ي ع�   ٪

لل��ــع المسجلة  و     26.76  الرابع   اإليرادات  ي  دينار ك��ىت مليون 

المال�ة    100.5 للسنة  ي  دينار ك��ىت   قدرها   ب��ادة   2021  مليون 

 ٪ للعام بأ�مله. 53.4٪ ع� أساس سنوي لل��ــع و 68.

   

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

The Avenues-Kuwait   ال���ت  –نيوزڤاأل 

Despite the overall uneven pattern of business 

performance in 2021, due to the general health 

situation related to Covid-19 and the new variant, 

the mall’s operations were almost consistent with 

pre-pandemic levels. During the year, we recorded 

increased leasing deals, and occupancy gains which 

reached 94.7% at the end of 2021 representing a 70 

bp increase compared to last year, our sweet spot or 

our KPI is to be between 95 and 97, where we believe 

ي عام  بيئة  ألداء  الغ�ي مستقر  العام    النمط  بالرغم من 
�ن األعمال 

بـوذلك  ،    2021 المتعلق  العام  الص�ي  للوضع  ا    الجائحةنظر�

المتحور و  ، كانت    ظهور  ي  عمل�ات  ال�شاط  الجد�د 
 نيوز ڤاأل �ن

، سجلنا   العام  ال��اء. خالل  قبل  ما  ا مع مست��ات  تق��ب� متسق 

التأج�ي ، و  ي صفقات 
مكاسب إشغال وصلت إ� حققنا    ز�ادة �ن

ي نها�ة عام 94.7
 �مثل ز�ادة قدرها والذي 2021 ٪ �ن

ي   70 
، ح�ث نرى أن المست��ات نقطة أساس مقارنة بالعام الما�ن

ن  المقبولة   بني اوح  ت�ت لنا  لمستوى 97-95بالنسبة  سنصل  إذ   ،

بعض القيود هناك  ال تزال  .  % لإلشغال خالل ال��ــع الحا�ي 95ال



 

will reach the 95% occupancy, within this quarter. Some 

restrictions on certain mall areas persists as in the 

cinema theatres where capacity is still limited to 

70%.  

مناطق   بعض  ي مسارح   المجمعالمفروضة ع� 
�ن الحال  كما هو 

 ٪.  70السينما ح�ث ال تزال السعة محدودة بنسبة 

Footfall rate for the 4th quarter was slightly below 

previous quarter due to the effect of the new 

variant spread, yet overall foot traffic for the year 

recovered to almost 86% of pre-Covid levels in 

2019. 

لل��ــع الرابع أقل بقل�ل من ال��ــع السابق �سبب   اإلقبالكان معدل   

الجد�د ، ومع ذلك فقد تعافت حركة المرور    المتحور تأث�ي انتشار  

للعام من    اإلجمال�ة  �قرب  ما  قبل 86إ�  ما  مست��ات  من   ٪

ي عام  الجائحة
 . 2019�ن

We continue our zoning correction efforts in the 

mall by optimizing tenant mix across all phases 

while attracting new flagship stores and increasing 

the entertainment outlets.  

ي المركز التجاري من لتصح  مستمرة   جهودنا  
يح تقس�م المناطق �ن

ن م��ــــج المستأج��ن ع�ب جميع المراحل مع جذب   ،خالل تحسني

ف�ه.   متاجر رئ�س�ة جد�دة وز�ادة منافذ ال�ت

 

The Avenues’ Management efforts to maintain 

tenant and visitor satisfaction is linked to the new 

changes brought by COVID-19, especially as it 

integrated the various government and health 

protocols and guidelines into its operations and 

activities. The Avenues Management also ensures 

effective communication with its visitors and 

tenants about the changes made to keep them safe 

during the pandemic through emails and multiple 

social media platforms. 

بالجهود إدارة األفنيوز  تجدر اإلشارة إ� أن    حفاظ ع�  مرتبطة 

والزائ��ن المستأج��ن  أحدث   ،رضا  ي  الىت الجد�دة  ات  ها تبالتغي�ي

أنه  الجائحة  
ً
التوجيه�ة ت  ا ، خاصة والمبادئ  وتوكوالت  ال�ب دمج 

ي عمل�اتها وأ�شطتها.  
تضمن كما  الحكوم�ة والصح�ة المختلفة �ن

حول   والمستأج��ن  زوارها  مع  الفعال  التواصل  األفنيوز  إدارة 

ي تم إجراؤها للحفاظ ع� سالمتهم أثناء ال��اء من  ات الىت التغي�ي

االجتماع�ة   الوسائط  ومنصات  ي 
وين اإلل��ت �د  ال�ب رسائل  خالل 

 المتعددة. 

 

As the Avenues mall turns 15 this year, we are 
confident it will continue to be the choice 
destination for shopping and entertainment in 
Kuwait.  
Hopeful with the coming period for more 
improvements in the retail environment and the 
overall health and economic situation in the 
country. 

هذا  منذ افتتاحه      بعامه الخامس ع�ش مجمع األفنيوز    احتفالمع   

من   ثقة  ع�  نحن   ، للتسوق ك   استمرارەالعام  مفضلة  وجهة 

ي ال���ت.  
ف�ه �ن  وال�ت

الت قطاع  ي 
�ن األعمال  بيئة  بتحسن  ن  خاص، آملني �شكل  جزئة 

 . والبيئة االقتصاد�ة والصح�ة �شكل عام

 



 

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.  

ال���ت    إن  جاردن  ه�لتون  ب والفندق  ة  مبا�ش مجمع  متصل 

غرفة ضيوف   385فوروم ، و�ضم  الاألفنيوز  من خالل منطقة  

ي ذلك غرف وأجنحة عائل�ة. 
  بما �ن

The impact of the new variant during Q4 

contributed to the slowdown in business, both 

locally and internationally this was shown in the 

Hotel’s RevPAR decreased by 28% compared to 

previous quarter with an occupancy rate of 34.9% 

mainly driven by transient business from online 

bookings based in GCC & Kuwait.  

تأث�ي  لقد    ي   حور المتانتشار  ساهم 
�ن الرابع  ال��ــع  خالل  الجد�د 

انخفض  ح�ث   ، سواء  حد  ا ع�  ودول�� ا  محل��  ، األعمال  تباطؤ 

ل�ل متاحة    اإليراد  بنسبة    RevPARغرفة  مقارنة 28للفندق   ٪

بنسبة   إشغال  مع معدل  السابق  �شكل  34.9بال��ــع  ا  مدفوع�  ٪

نت و الرحالت العابرة خصوصا   أسا�ي من الحجوزات ع�ب اإلن�ت

 .  من دول الخليج

Despite that, 2021’s performance was generally 

positive, driven by business recovery and loosening 

travel restrictions, where RevPAR increased by 

70.3% compared to 2020 and an occupancy rate of 

28.9% compared to 20.7% in 2020.We are keen to 

see more improvements in the hotel’s 

performance, as we’re targeting 50% occupancy 

أداء عام    ، كان  الرغم من ذلك  ،   2021ع�  ا �شكل عام  إ�جاب��

وتخف�ف   التجار�ة  األعمال  ي 
بتعا�ن ا  أ�شطة  قيود المدفوع�  ع� 

ارتفع   ، ح�ث  ل�ل السفر  متاحة  اإليراد  بنسبة    RevPAR  غرفة 

٪ مقارنة 28.9ومعدل إشغال بنسبة    2020٪ مقارنة بعام  70.3

عام  20.7بـ   ي 
�ن ح��صون ع�   . ٪2020  من نحن  الم��د  رؤ�ة   

ي أداء الفندق ، ح�ث �ستهدف 
 ٪ �سبة إشغال50التحسينات �ن

Currently the hotel’s meeting rooms are closed due 

to the government’s recent instructions. Locals are 

more outdoor activities during the cool months of 

January and February and traveling activities are 

slowing down, therefore, we remain expectant 

whether this will have a short-term effect with 

business gradually increasing after January.   

مغلقة    الفندق  اجتماعات  التعل�مات  حال�ا  غرف  �سبب 

ة.   إ� أنه عادة �شهد ال��ــع األول تجدر اإلشارة،  الحكوم�ة األخ�ي

ي أ�شطة الفندق والذي يوعز إ� توجه الغالب�ة   من العام  
تباطؤا �ن

خصوصا   الخارج�ة  يناير لأل�شطة  من  الباردة  األشهر  خالل 

اير  قب مدى أثر ذلكلذلك ما زلنا    ،وف�ب قص�ي مع ال  ع� المدى  ن�ت

 بعد يناير.  �شاط
�
 األعمال تدر�ج�ا

 
 
 
 

  

 

 



 

The Avenues-Bahrain البح��ن -نيوزڤاأل 

As in Kuwait, Avenues-Bahrain’s operations has also 

witnessed somehow similar business and health 

related issues’ effect, The occupancy rate of the 

mall as at the end of 2021 was 92.5% which was an 

increase of 2.5% compared to the third quarter, 

outperforming pre-covid levels in 2019 by 250 bp. 

We’re hopeful to reach our target of 95% occupancy 

rates during the current year. 

شهد   ، ال���ت  ي 
�ن الحال  هو  عمل�ات  كما  األفنيوزت  - مجمع 

ا إ� حد ما لألعمال التجار�ة والصح�ة   ا مشابه� � ا تأث�ي البح��ن أ�ض�

ي نها�ة عام  ،
٪  92.5  2021بلغ معدل إشغال المركز التجاري �ن

ا ع� مست��ات   %2.5ب��ادة قدرها  
�
مقارنة بال��ــع الثالث ، متفوق

ي عام    الجائحة ما قبل  
نأمل  نقطة أساس.    250�مقدار  و   2019�ن

ي تحقيق معدالت إشغال تبلغ  
٪ 95أن نصل إ� هدفنا المتمثل �ن

 .  خالل العام الحا�ي

 

This was mainly driven by the improvement in retail 

market on account of removal of restrictions due to 

COVID-19 and the re-opening of King Fahad 

causeway. 

ي   
ا �شكل أسا�ي بالتحسن �ن التجزئة �سبب   قطاع كان هذا مدفوع�

�سبب   القيود  فتح    الجائحةإزالة  الو�عادة  مع ج�  فهد  ملك 

 . ةالسعود�

Affected by the new variant, the number of cases 

has seen a steep incline recently in Bahrain, this has 

resulted in certain restrictions where only fully 

vaccinated (with booster) are allowed into malls 

and restaurants (indoors) while the restaurants, 

cinemas and entertainment centers operate at 50% 

capacity. Given its location on Bahrain Bay, the 

mall’s is still attracting local and regional visitors 

especially from Saudi Arabia which enhanced foot 

traffic and hotel occupancies especially during the 

festive season end of year.   

ا    ا   ارتفاعا عدد الحاالت    ت  الجد�د ، شهد  بالمتحور تأثر� ا مؤخر� حاد�

ي البح��ن ، وقد أدى ذلك إ�  
ح�ث ُ�سمح  ،    بعض القيود  فرض  �ن

ن  فقط   (مع  المطعمني ال�امل  التنش�ط�ة بالتطع�م  ي الجرعة 
�ن  (

ي  
المطاعم ودور   تعمل  الداخل) بينما مرا�ز التسوق والمطاعم (�ن

فيه�ة ب ا  50  طاقة است�عاب�ة تصل ل السينما والمرا�ز ال�ت ٪. نظر�

ن  لموقع المم�ي التجاري ه  المركز  يزال  ال   ، البح��ن  خليج  ع� 

ن خاصة من الممل�ة الع���ة   ن واإلقل�ميني �جتذب الزائ��ن المحليني

ادق خاصة و�شغال الفناإلقبال  عزز حركة    األمر الذيالسعود�ة  

ي نها�ة العام. 
 خالل موسم األع�اد �ن

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 
rooms (standard rooms and family suits). During the 
fourth quarter, the hotel continued to enjoy 
positive turnout as the performance was driven by 

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

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

التمتع   ي 
�ن الفندق  استمر   ، الرابع  ال��ــع  خالل  عائل�ة).  وأجنحة 

ونمو  اإلشغال  من  بكل  ا  مدفوع� األداء  ح�ث كان  ي  إ�جايب ب�قبال 



 

both occupancy and rate growth with the ease of 
COVID-19 restrictions and the hike in GCC tourists 
especially during the festive season, which lead to 
an occupancy rate of 52%, highest being 64% in the 
month of November 2021 and RevPAR increased by 
37.5% compared to the previous quarter. 

قيود   سهولة  مع  عدد    الجائحةالمعدل  ن وارتفاع    السائحني

إ�  أدى  مما   ، األع�اد  موسم  خالل  خاصة  ن    يقتحق  الخل�جيني

قدرە   إشغال  ،  52معدل  أداء  ٪  �سبة  أع�  ن حققت  ي حني
ي �ن

�ن

ن    . ٪64بلغت    2021شهر نوفم�ب   ي حني
ل�ل يرادات  اإل وارتفعت  �ن

 . ٪ مقارنة بال��ــع السابق37.5بنسبة  متاحة غرفة

Moving on to our projects which are under 

construction : 

 : اإل�شاء  ق�د  مشار�ــــعالإ�  اآلن ننتقل 

Waldorf Astoria-Kuwait  ال���ت -والدورف أســتور�ا 
Waldorf Astoria is a five-star upscale hotel, 
connected to The Avenues-Kuwait’s Prestige 
district, first in Kuwait, comprising of 200 rooms. 
Despite the slowdown in the construction’s 
progress during the year due to the pandemic, 
fortunately, the hotel is in its final stages of 
construction now with a 95% completion rate while 
the hotel’s management’s staff are gradually taking 
over to prepare for operations commencement. 
The expected soft opening time is May this year. 

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

ي ال���ت ،   . �ي ب��ستيج    ع�ب األفنيوز  مجمع  ب
األول من نوعه �ن

أعمال   200و�تألف من   تقدم  ي 
�ن التباطؤ  الرغم من  غرفة. ع� 

لحسن الحظ  إال أنه و ،    ظروف الجائحةالبناء خالل العام �سبب  

ي مراحله النهائ�ة من البناء بمعدل  حال�ا  ق  الفند  أصبح،  
٪ 95�ن

ن   ي حني
ا للتحض�ي لبدء �ن يتو� موظفو إدارة الفندق مهامهم تدر�ج��

ي الفندق والذي من    العمل�ات
مايو    أن يبدأ خالل شهر المتوقع  �ن

 . من هذا العام

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

Jaber Al Ahmad city is one of the Public Authority 
for Housing Welfare developed projects, which will 
be home to around 65,000 people, including 6,700 
Kuwaiti families. Parts of which are investment 
opportunities to be developed by the private sector 
through PPP agreement with the Authority.  

مدينة جابر األحمد �ي واحدة من مشار�ــــع الهيئة العامة للرعا�ة  

حوا�ي   �ستوعب  سوف  ي  والىت  ، المطورة   65,000السكن�ة 

ذلك   ي 
�ن بما   ، فرص   6,700شخص  منها  أجزاء  أ�ة ك��ت�ة. 

ن   ا�ة بني استثمار�ة �طورها القطاع الخاص من خالل اتفاق�ة ال�ش

ن العام والخاص مع الهيئة. ا  لقطاعني

A consortium of companies comprised of Mabanee 
as the Lead Developer, National Industries Group, 
and Privatization Holding Company was selected as 
the “preferred investor” for one of the allocated 
zones for investment, named J3. The project, now 
named ‘Aventura’ is currently under development 
and will include a retail GLA of 108,233 sqm and 
residential facilities with  
 
 

كات مكونة منت  كة   م اخت�ار مجموعة �ش ي كمطور رئ��ي   �ش
المباين

كة الخصخصة القابضة كـ  ، مجموعة الصناعات الوطن�ة ، و�ش

المفضل" لتط��ر   "المستثمر  القطاعات  وذلك  تلك   إحدى 

  ، لالستثمار  اJ3المسماة  و المخصصة   .  ، وع  أطلق  لم�ش والذي 

ا وس�شمل مساحة ،  "أفينتورا"اسم  اآلن  عل�ه   ق�د التط��ر حال��

�ة م��ــع  108,233تبلغ  للتجزئة  تأج�ي سكن�ة   ،  م�ت  ومرافق 



 

a GLA of 49,893 sqm (276 units, comprising 204 
apartments and 72 townhouses). 

�ة  بمساحة   (  49,893تأج�ي ، تضم    276م�ت م��ــع   204وحدة 

 تاون هاوس).  72شقة و 

During the year 2021, we’ve executed all major 
project agreements with the EPC Contractor. The 
contractor is currently on-site mobilizing, and 
excavation is starting soon. It’s worth mentioning 
that we have a strong pre-leasing demand for the 
project given its location in one of the most 
developed cities in Kuwait and the lack of upscale 
retail offering in that part of the country. The city is 
well connected through the existing road network, 
situated just 25 minutes from the airport and 15 
minutes from Kuwait City.  

وع الرئ�س�ة   2021خالل عام    ، قمنا بتنف�ذ جميع اتفاق�ات الم�ش

مقاول وع   مع  الموقع  �عمل  ،    الم�ش ي 
�ن ستبدأ   و ،  حال�ا المقاول 

ا للتأج�ي  عمل�ات الحفر   ا ق��� ا. وتجدر اإلشارة إ� أن لدينا طلب� ق��ب�

ي  
ي واحدة من أ��� المدن تطورا� �ن

ا لموقعه �ن وع نظر� المسبق للم�ش

بال���ت   الراق�لنقص  مدعومة  بالتجزئة  البيع  ي ذلك    ةعروض 
�ن

شبكة  ��شكل ج�د من خالل  م��وطة  الجزء من البالد. المدينة  

دق�قة فقط من المطار و    25د  تقع ع� بع كما  الطرق الحال�ة ،  

 دق�قة من مدينة ال���ت.  15

The Avenues Bahrain - Phase 2  المرحلة الثان�ة  -البح��ن  - نيوز ڤاأل 

Avenues Bahrain currently ranks amongst the top 

malls in Bahrain with regards to footfall per sqm of 

GLA. In addition, Phase 2 which forms an extension 

of the west part of The Avenues, extends across 

125,000 sqm and will result in increase of GLA to 

approx. 76,000 sqm of GLA where the leasing mix is 

primarily focused on retail the remaining divided 

between F&B and FEC.  

ي -صنف األفنيوز   
التسوق �ن ن أفضل مرا�ز  بني ا من  البح��ن حال��

المساحة ل�ل م�ت م��ــع من    اإلقبالالبح��ن ف�ما يتعلق بمعدل  

�ة ي �شكل و . باإلضافة إ� ذلك ، تمتد المرحلة الثان�ة  التأج�ي الىت

من   ي  الغريب للجزء  ا  مساحة   الحا�ي   األفنيوز مجمع  امتداد� ع� 

�ةمساحة ال ؤدي إ� ز�ادة يسمما م�ت م��ــع  125,000 إ�   التأج�ي

من    76,000حوا�ي   م��ــع  �ة. م�ت  التأج�ي م��ــــج    المساحة  يركز 

ن  البيع    قطاع  التأج�ي �شكل أسا�ي ع� ي مقسم بني
بالتجزئة والبا�ت

ف�ه  .  أ�شطة المطاعم و ال�ت

With regards to size, development of Avenues 
Phase 2 will result in Avenues transforming as one 
of the top malls with regards to GLA in Bahrain.  
 

وع ف�ما يتعلق  أما    تط��ر األفنيوز المرحلة   س�ساهم،    بحجم الم�ش

األفنيوز كواحد من أفضل مرا�ز التسوق  مجمع  الثان�ة إ� تح��ل  

�ة اإلجمال�ةمن ح�ث  ي البح��ن.  المساحة التأج�ي
 �ن

On the construction side, 40% of reclamation and 
structural piling works have commenced. The 
tenders for the main contract have been issued end 
of the fourth quarter. The start of the main 
construction works will be expected during the 
second quarter of 2022, with an expected duration 
of 18 months to hand over. In addition, most of the 
consultants have been appointed for the project 
(cost managers, project managers, main engineers, 

   ، البناء  الع� صع�د  تم  الردم  40  بنسبة  بدأ فقد  أعمال  من   ٪

تم ط�ح مناقصات العقد الرئ��ي  كما  وأعمال األساسات اله�كل�ة.  

ي نها�ة ال��ــع الرابع.  
من المتوقع بدء األعمال اإل�شائ�ة الرئ�س�ة و �ن

عام   من  ي 
الثاين ال��ــع  المتوقع  .   2022خالل  يتم   أ�ضا   من  أن 

ن    18  خالل�سل�مها   تعيني تم   ، ذلك  إ�  باإلضافة  ا.    أغلبشهر�

(ال  مستشاري وع  مدراءم�ش ،    من  ،   مدراء التكلفة  وع  الم�ش



 

development managers) and financing for the 
project was secured in 2021. 

  ، ن  الرئ�سيني ن  تم��ل  كما  التط��ر)    ومدراء المهندسني ن  تأمني تم 

وع    . 2021عام  خالل الم�ش

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�ش
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.  

In 2021 we got back on track with the project, 
where we signed with the main contractor in 
October 2021. Subsequently, the main construction 
works commenced on 15 January 2022, you 
probably saw our news on the market and other 
media platforms during this week the 
groundbreaking ceremony which was held under 
the patronage of the governor of Riyadh, His Royal 
Highness, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz. 

ي   
�سبب ،    2021�ن توقفه  بعد  لمسارە  وع  الم�ش عودة  شهدنا 

الجائحة أ�ت��ر   ظروف  ي 
�ن الرئ��ي  المقاول  مع  وقعنا  ح�ث   ،

2021    ، ذلك  بعد  ي  ب  بدأنا ، 
�ن الرئ�س�ة  البناء  يناير    15أعمال 

قد    .   2022 تكون  السوق    تابعتمر�ما  ي 
�ن خالل    و أأخبارنا  من 

األسب�عاأل عالم�ة  اإل منصات  ال هذا  خالل  وضع   ،  خرى  حفل 

حجر األساس الذي أق�م تحت رعا�ة أم�ي منطقة ال��اض صاحب 

 . السمو المل�ي األم�ي ف�صل بن بندر بن عبد الع��ز 

It’s worth mentioning that the project will be built 
with the finest and best designs, including the best 
standards for environmental preservation and 
sustainability elements, and obtaining the 
Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) certification by the American Green Building 
Council. 

وع بأر�ت و أفضل التصام�م     الجدير بالذكر، فإنه سيتم إ�شاء الم�ش

للحفاظ ع�   المعاي�ي  العالم ح�ث يتضمن أفضل  ع� مستوى 

ي  
البيئة وعنا� اإلستدامة والحصول ع� شهادة  نظام ال��ادة �ن

والبيئة   الطاقة  األم���ي   (LEED)تصم�مات  المجلس  قبل  من 

اء   لألبن�ة الخ�ن

In the meantime, our leasing team is active with 
their leasing activities, to add new international 
retail brands and luxury retail to one of the largest 
and most prominent tourism and entertainment 
destination in the world. 

ذاته،    الوقت  ي 
، �ن التأج�ي  أ�شطة  ي 

�ن لدينا  التأج�ي  ف��ق  ينشط 

عالم�ةعإلضافة   تجار�ة  إ�    المات  الفاخرة  والتجزئة  لتجزئة 

ي العالم. 
فيه�ة �ن  واحدة من أ��ب وأبرز الوجهات الس�اح�ة وال�ت

We strongly believe in this immense, exciting 
project that will contribute to the introduction of 
super-regional malls in KSA as well as its vital 
importance in the Saudi market and the region. The 
development will create many job opportunities, 
serve the local market, and support economic 
growth. 

وع الهائل والمث�ي    ا بهذا الم�ش ا راسخ�
�
الذي س�ساهم و نؤمن إ�مان

ي  
ى    دخول �ن ال��ب اإلقل�م�ة  التسوق  الع���ة ا  إ� مرا�ز  لممل�ة 

السعودي   السوق  ي 
�ن الحي��ة  أهميته  إ�  باإلضافة  السعود�ة 

 ، العمل  فرص  من  العد�د  التط��ر  س�خلق  ح�ث   ، والمنطقة 

 دعم النمو االقتصادي. �و 



 

The Avenues in the Kingdom follows Mabanee’s 
strategic vision in re-creating The Avenues brand 
across the region. This is done successfully with 
each project development, while following the 
same brand DNA, it has distinctive components that 
serve each respective local market. 

ي إعادة إ�شاء    نيوز ڤتبع األت 
ات�ج�ة �ن ي االس�ت

ي الممل�ة رؤ�ة المباين
�ن

ي جميع أنحاء المنطقة
يتحقق    ح�ث    . عالمة األفنيوز التجار�ة �ن

وعتط��ر    فمع   ،بنجاح  ذلك  ع� الرغم من اتباع نفس  و ،  كل م�ش

وع  العالمة التجار�ة ، �حتوي ة تخدم   كل م�ش ن ع� مكونات مم�ي

 .  كل سوق مح�ي

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 �ش من  آخر  مث�ي  تط��ر  وع   - األفنيوز  وهو    م�ش

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�ش المنطقة  ي 
�ن ف�ه  وال�ت الع�   التجزئة  الممل�ة  ��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. During the fourth quarter of 
2021, the company successfully signed a land 
excavating & shoring contract, ushered in the 
beginning of the project implementation while 
finalizing negotiations with banks and working 
towards the financial close by mid-2022.  

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

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�ش

ي مرحلة الحقة. خالل ال��ــع الرابع من عام  
ن آخ��ن �ن  2021برجني

وتدع�م   توقيع عقد حفر  ي 
�ن كة  ال�ش نجحت  وعرض  أل،  ،  الم�ش

وع مع االنتهاء من المفاوضات مع البنوك  إ�ذانا ببدء تنف�ذ الم�ش

 . 2022والعمل ع� اإلغالق الما�ي بحلول منتصف عام 

Environment, Social, and Governance (ESG)  كات  الحوكمة البيئ�ة واإلجتماع�ة وحوكمة ال�ث

Throughout 2021, we took action to bolster our ESG 
efforts. Starting with the formation of the ESG 
committee with a key focus on tracking our 
sustainability progress and defining ESG risks and 
opportunities in the group and the group’s projects. 
On the side of both ESG and investor interaction, we 
strive to do more where we will shed more light on 
Mabanee’s efforts in this front and introduce  
 
 

إجراءات    2021عام    إبان  اتخذنا  مجال ،  ي 
�ن جهودنا  لتع��ز 

واالجتماع�ة   البيئ�ة  كات. الحوكمة  ال�ش تشك�ل ب  بدأت  وحوكمة 

كاتلجنة   مع   (ESG)    للحوكمة البيئ�ة واالجتماع�ة وحوكمة ال�ش

ع�   رئ��ي  �شكل  ن  ك�ي مشار�ــــع  تقدم  ال  متابعةال�ت ي 
لمتعلقة ا�ن

وفرص  مع  لدينا  باالستدامة   مخاطر  البيئ�ة تحد�د  الحوكمة 

) كات  ال�ش حوكمة  و  المجموعة.   ESG)واالجتماع�ة  مشار�ــــع  ي 
�ن

كات    صع�د ع�   كل من الحوكمة البيئ�ة واالجتماع�ة وحوكمة ال�ش

  ، المستثم��ن  الم��د  فأننا  وتفاعل  لبذل  جاهدين  من �س� 

ي هذا الشأن ، 
ا من الضوء ع� جهود الجهود �ن ي م��د�

ح�ث سنل�ت



 

regular results to report to the public in general and 
investors in particular.  

نتائج   ونقدم  المجال  هذا  ي 
�ن ي 

الجمهور   إلطالعمنتظمة  المباين

   �شكل عام والمستثم��ن ع� وجه الخصوص. 

Since its establishment, Mabanee has always placed 
its corporate environmental & social responsibility 
at the forefront of its business operations 
publishing a CSR annual report since 2010, 
Mabanee has continuously led a comprehensive 
journey that continues to expand year after Its 
largest contribution is utilizing The Avenues, one of 
the largest retail, entertainment, and leisure 
destinations in the world. It serves as a wonderful 
platform to reach thousands of people every day, 
where the Company provides its space to non-profit 
organizations, charities, youth organizations, 
ministries, governmental, social, and 
environmental entities free of charge. 

مسؤوليت  ا  دائم� ي 
المباين وضعت   ، تأس�سها  البيئ�ة منذ  ها 

طل�عة   ي 
�ن ��ش  وذلك  التجار�ة    أعمالها واالجتماع�ة  خالل  من 

كات منذ عام     2010تق��ر سنوي عن المسؤول�ة االجتماع�ة لل�ش

ي التوسع بعد    كما تقود ،  
ي باستمرار رحلة شاملة استمرت �ن

المباين

  ، األفنيوز  من  االستفادة  و�ي  لها  مساهمة  أ��ب  ع�  عام  مرور 

ي العالم. 
ف�ه والتسل�ة �ن واحدة من أ��ب وجهات البيع بالتجزئة وال�ت

يوم ،  للوصول إ� آالف األشخاص كل  إنها بمثابة منصة رائعة 

كة مساحتها للمنظ مات غ�ي ال��ح�ة والجمع�ات  ح�ث توفر ال�ش

الحكوم�ة   والهيئات  والوزارات  الشباب�ة  والمنظمات  �ة  الخ�ي

ا
�
 . واالجتماع�ة والبيئ�ة مجان

   

Recent operational updates increased our 
confidence in our positioning and as we look to 
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. 

ة    راتلقد ساهمت التطو   ي مكانتنا    ب��ادة  التشغ�ل�ة األخ�ي
ثقتنا �ن

ن ،   ي حني
ي تنف�ذ    2022عام  ل  تطلعاتنا   ف�ن

ا �ن ا مستمر� تقدم� ، نرى 

المستدام   النمو  إ�  والعودة  ات�جيتنا  الوقت. مع  اس�ت مرور 

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

�ستهدف التجار�ة   ي   أخرى   أصول فئات    بينما 
مع   �ن المنطقة 

 . ن ن والمساهمني امنا تجاە المساهمني ن  الحفاظ ع� ال�ت

 
 
 
 

  

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. Zahid Kasmani. 

س�د    لك  الما�ي    طارقشكرا  االداء  لمناقشة   أنقلن  أود  أواآلن 

ي كالمكالمة للس�د زاهد  
 . اسماين

 
 
 
 

  
 
 



 

Mr. Zahid Kasmani ي كلس�د زاهد  ا
 اسمايف

Thank you all for joining us for the discussion on the 
financial performance for the financial year ended 
December 31, 2021. 

ا ع� انضمامكم إلينا    ا ل�م جم�ع�   مناقشة األداء الما�ي للسنةلشكر�

ي  
 2021  د�سم�ب  31المال�ة المنته�ة �ن

The Avenues Kuwait is now operating normal 
capacity, at a level close to pre-covid, but not at full 
capacity, as the kid entertainment zones were 
opened for public access midway during the year 
with certain restrictions.  

مجمع  الشتغ�ل�ةال���ت  -األفنيوز  �عود  ، ال  لعمل�اته  عاد�ة 
، ول�ن ل�س    مست��ات ما قبل الجائحةمن ما    ةق��ب  �اتبمست� 

بكامل طاقته ، ح�ث تم فتح مناطق ترف�ه األطفال للدخول العام 
ي منتصف الط��ق خالل العام مع 

 .بعض القيودوجود  �ن

As compared to 2020, where the group lost revenue 
due to covid discounts, 2021 results have returned 
close to pre-covid levels. The core operating income 
has recovered to pre-covid levels with the operating 
income for 2021 at KD 96.55 million, a sharp rise of 
51.93% and performance 0.2% better than 2019’s 
pre-covid level of performance.  
 

عام    مع  اإليرادات   2020بالمقارنة  المجموعة  خ�ت  ح�ث   ،

الخصومات بالجائحة �سبب  نتائج   المتعلقة  عادت   ،2021  

تعا�ن الدخل التشغ��ي كما  .  الجائحةمن مست��ات ما قبل    ق��بة

قبل   ما  مست��ات  إ�  الدخل   الجائحة،األسا�ي  بلغ  ح�ث 

ي ، بارتفاع    96.55  2021  التشغ��ي لعام   كب�ي مليون دينار ك��ىت

٪ عن مستوى أداء 0.2وأداء أفضل بنسبة    ، ٪51.93بنسبة  أي   

 .2019ما قبل المرض لعام 

Our results from hospitality operations have been 
performing well with 99.45% growth from 2020 to 
achieve KD 3.96 million in 2021. As the RevPAR for 
Hilton Garden Inn Hotel has been better than 
expectations, mainly due to increased demand 
locally, lower government restrictions and 
improved visitor confidence post Q2 of 2021. 
 

عمل�ات    من  نتائجنا  نمو قطاع  حققت  مع  ا  ج�د� أداًء  الض�افة 

عام  99.45بنسبة   من  إ�    ٪2020  دينار   3.96لتصل  مليون 

ي ع
ي �ن ي فندق  2021ام  ك��ىت

ا ألن إيرادات الغرفة المتاحة �ن . نظر�

ا  ه�لتون جاردن إن كانت أفضل من التوقعات ، و�رجع ذلك أساس�

ا ، وانخفاض القيود الحكوم�ة ، وتحسن  إ� ز�ادة الطلب محل��

ي من عام 
 .2021ثقة الزوار بعد ال��ــع الثاين

The operating expenses of The Avenues Kuwait 
increased by 1.09% to KD 20.37 million mainly 
reflecting the Group’s continuous spending on 
operational business for improved performance 
and reduce covid impact on visitors. The Group was 
able to improve its operating margins for core 
business from 68.29% in 2020 to 78.90% in 2021, 
reflecting the results of lower discounts offered to 
the investors of the units during the current year 
and a good cost control mechanism that allows us 
to increase our margins. 

ل   التشغ�ل�ة  المصار�ف  بنسب-األفنيوز    مجمعارتفعت  ة ال���ت 

إ�  1.09 لتصل  �عكس    ٪20.37  ما  ، وهو  ي  دينار ك��ىت مليون 

�شكل رئ��ي اإلنفاق المستمر للمجموعة ع� األعمال التشغ�ل�ة 

تأث�ي   وتقل�ل  األداء  ن  تمكنت    الجائحةلتحسني الزوار.  ع� 

ن هوامشها التشغ�ل�ة لألعمال األساس�ة من   المجموعة من تحسني

ي عام  68.29
ي ع78.90إ�    2020٪ �ن

، مما �عكس   2021ام  ٪ �ن

العام  خالل  الوحدات  لمستثمري  المقدمة  التخف�ضات  نتائج 

ز�ادة  ذلك  لنا  تتيح  التكال�ف  ي 
�ن للتحكم  ج�دة  وآل�ة  الحا�ي 

 .هوامش ال��ــح



 

 
The hospitality operations were better than our 
expectations where we achieved an operating 
margin of 20.61% compared to 2020, which 
suffered the impact of covid closures.  

الض�افة أفضل من توقعاتنا ح�ث حققنا قطاع  كانت عمل�ات  لقد   

ا بنسبة   ا �شغ�ل�� ، الذي عاين   2020٪ مقارنة بعام  20.61هامش�

 .ات أثناء الجائحةغالقاإل من تأث�ي 

As you can see on the graph, our returns on average 
assets and returns on average equity are back to 
normal levels. 

ي ، عادت عائداتنا ع� متوسط    امكميبدو أمكما   
ي الرسم الب�اين

�ن
حقوق المل��ة إ� المست��ات األصول والعائدات ع� متوسط  

 .الطب�ع�ة
Mabanee continues its spending on asset creation, 
expansion, and higher retention of profits in the 
business.  

واالحتفاظ   والتوسع  األصول  إ�شاء  ع�  إنفاقها  ي 
المباين تواصل 

ي األعمال
 .باألر�اح �شكل أ��ب �ن

 
Finally, I would like to take this opportunity to thank 
you for attending this session.  
 

هذە  ختاما،  حضور  ع�  ألشكركم  الفرصة  هذە  أغتنم  أن  أود 
 .الجلسة

 
Thank you, Mr. Zahid. Ladies and gentlemen, we will 
start taking your question now 

   ، زاهد  س�د  لك  باستقبال  شكرا  نقوم  سوف  ي 
ساديت ي 

س�دايت
 أسألتكم اآلن

Mr. Ojo: Can you please comment about MSCI 
classification of Mabanee under high climate 
flooding risk? What is the risk mitigation factors 
management have to manage this risk?  

كة   MSCI التعليق ع� تصن�فهل �مكنك  الس�د/ أوجو:   ل�ث

ي  
مخاطر الف�ضانات المناخ�ة العال�ة؟ ما �ي بند  تحت  المبايف

هذە   إدارة  تديرها  أن  �جب  ي 
اليت المخاطر  تخف�ف  عوامل 

 المخاطر؟ 
Tareq Abdulwahab AlAdsani Let me speak in 
general on this subject. We do acknowledge the 
MSCI ESG rating, and the report issued on 
Mabanee. I believe despite the nature of the 
mechanism used and its complexity to evaluate ESG 
related frameworks, we are constantly reviewing 
them to work towards tackling them. As you know 
ratings’ inputs relies solely on the publicly available 
information, therefore, we work enhancing our 
reporting and what reflects the status quo of the 
company and work on mainstreaming ESG related 
data and unify them one of which the point you’re 
raising, while identifying the risk mitigation and 
opportunities presented by ESG.  

  : ي 
العدسايف طارق  هذا    الس�د/  عن  عام  �شكل  أتحدث  ي  دعىن

والتق��ر الصادر عن   MSCI ESGتصن�ف    ندركالموض�ع. نحن  

اآلل�ة  الرغم من طب�عة  ي من قبلهم. أعتقد أنه ع� 
المباين كة  �ش

بالحوكمة   المرتبطة  األطر  لتقي�م  ما  نوعا  المعقدة  المستخدمة 

بمراجعتها   نقوم  أننا  إال   ، والمؤسس�ة  واالجتماع�ة  البيئ�ة 

فإن   ، تعلم  مخرجاتها. كما  معالجة  للعمل ع�  وذلك  باستمرار 

لتقي�مات تعتمد فقط ع� المعلومات العامة والمتاحة  مدخالت ا

ي تعكس   الىت تقار�رنا  تع��ز  فإننا نعمل ع�   ، ، و�التا�ي  للجمهور 

بالحوكمة   المتعلقة  الب�انات  تعم�م  ع�  نعمل  كة كما  ال�ش واقع 

ي   الىت النقطة  و�ي   ، وتوح�دها  والمؤسس�ة  واالجتماع�ة  البيئ�ة 

ا تحد�د  أثناء   ، ي سؤالك 
�ن واتقي�م  أثرتها  المخاطر  من  لتخف�ف 

ي تقدمها أطر الحوكمة البيئ�ة واالجتماع�ة والمؤسس�ة   لفرص الىت

 .  ESGأو ما�عرف ب 



 

Mr. Oju. Can you please share the project costs and 
completion timeline for all your projects? 

�مكنك  : أوجو   / الس�د   كةتكال�ف  ذكر    مهل  ال�ث  مشار�ــــع 

ي والجدول 
وع  إلنجاز الزميف  ؟ كل م�ث

Tareq Abdulwahab AlAdsani Yes. For the Riyadh 
project it is expected to finish in early 2025. Khobar, 
maybe late 2025. Avenues Bahrain end of '23 or 
early '24. J3, yet to be confirmed. Waldorf Astoria, 
as we have said, it should be a couple of months 
from now, in May. Of course, time estimation for 
the completion of these projects is not final and 
maybe subject to change therefore we will make 
sure to update them. 
 

ي  
العدسايف طارق  من :  الس�د/   ، ال��اض  وع  لم�ش بالنسبة  نعم. 

أوائل عام   ي 
�ن ينت�ي  أن  أواخر عام 2025المتوقع  ر�ما   ، الخ�ب   .

توسعة.  2025 وع  م�ش أن البح��ن  بفنيوز  األ  أما  المتوقع  فمن 

ي عام  
أوائل عام    2023�كون �ن يتم تأ��دها    J3.  2024أو  ، لم 

بعد فندف  بعد.   �كون  أن  �جب   ، قلنا  ، كما  أستور�ا    والدورف 

هذە   الوقت إلنجاز  تقدير   ، بالطبع  مايو.  ي 
�ن  ، اآلن  من  شه��ن 

ا ور�ما �خضع للتغي�ي ، لذلك سنحرص ع�   المشار�ــــع ل�س نهائ��

 تحديثها. 

Mr. Muhammad Haider. What's the percentage of 
GLA for renewal in 2022 in Avenues Kuwait? 
Should we expect an escalation in rents on these 
and renewals? 

�ة القابلة لاما �ي �سبة    : محمد ح�در   / الس�د     مساحات التأج�ي

ي  
�ف ي    2022للتجد�د 

نتوقع مجمع  �ف هل  ال���ت؟  األفنيوز 

ي 
 اإل�جارات ؟ق�مةتصع�دا �ف

Tareq Abdulwahab AlAdsani In terms of GLA and 
contracts, we have some long-term contracts, 10 
plus years, which do not go into renewal very 
frequently. Then, we have five years and three 
years contracts. That being said, a good percentage 
(10-15%) always goes into renewal annually. In 
some renewals now, since we are not enforcing 
escalation year on year, instead we do the 
escalation at the time of renewals. I don't have a 
specific percentage for this year; but on average, it 
is between 10% to 15% annually. 

   : ي
العدسايف طارق  �ة   لقيتع الس�د/  التأج�ي بالمساحة    ذلك 

ي ت��د  و العقود ط��لة األجل ،  فوالعقود ، سنوات    10عن  مدتها  الىت

ا  �   ذات المدة عقود  ال  أما .  بحكم طب�عة مدتها   ، ال يتم تجد�دها كث�ي

  منها   يتم تجد�د �سبة ج�دة   عادة  سنوات )5-3الزمن�ة األق� (

ا.  10-15( التصع�د    أننا   و�ما ٪) سن��� نقوم    السنويال نفرض   ،

ي وقت   ب��ادة الق�مة اإل�جار�ة
 .  تجد�د العقود �ن

ن  ها  ل�س لدي �سبة معينة لهذا العام. ل�ن اوح بني ٪ 15٪ إ�  10ت�ت

ا.   سن���

Mr. Zahid Kasmani: Just to add on Mr. Tareq's 
statement, the major renewal cycle was in the year 
2019. And so, the next major renewal cycle is going 
to be around 2024 where we will see approximately 
25% to 28% of our GLA on renewal, and every year 
just about 10% to 15%. 

  : ي
الس�د طارق ، كانت   أض�ف ع� ما ذكرە  الس�د/ زاهد كاسمايف

عام   ي 
�ن الرئ�س�ة  التجد�د  دورة 2019دورة  ستكون   ، وهكذا   .

  تجد�د   ح�ث سنشهد   2024التجد�د الرئ�س�ة التال�ة حوا�ي عام  

�ة بالمجمع٪ من  28٪ إ� 25ما �قرب من   .  المساحات التأج�ي

   

Mr. Haider: How much CapEx will be spent on 
construction in Avenues Riyadh in 2022? 

 ع� بناءالنفقات الرأسمال�ة  ماهو حجم    : محمد ح�در   / الس�د  

وع   ؟ 2022ال��اض عام -األفنيوزم�ث



 

Mr. Zahid Kasmani: for Avenues Riyadh and in 
2022, we are expecting to spend approximately SAR 
1.2 billion, out of which around SAR300 million will 
represent our equity contribution. We have already 
injected over SAR 250 million during the first 
quarter of 2022. So, the rest of the investment into 
the Riyadh project will come mostly from the 
lending institution. 

   : ي
ي الس�د/ زاهد كاسمايف

، نتوقع إنفاق ما �قرب من    2022عام    �ن

مليون ر�ال سعودي   300مل�ار ر�ال سعودي ، منها حوا�ي    1.2

ي   ي حقوق المل��ة. لقد قمنا بالفعل بضخ والىت
تمثل مساهمتنا �ن

من   من    250أ���  األول  ال��ــع  خالل  سعودي  ر�ال  عام  مليون 

ي 2022
ي �ن

ال��اض س�أيت وع  ي م�ش
ي االستثمار �ن

با�ت ، فإن  لذلك   .

 الغالب من المؤسسة المقرضة. 

Mr. Garami: What is the outlook on hotels 
portfolio? What kind of occupancy is the 
companies targeting? What kind of occupancy is 
the company targeting? 

محفظة  / س�د ال  ع�  المستقبل�ة  النظرة  �ي  ما  جارا�ي 

ن�ع   كات؟ما  ال�ث �ستهدفه  الذي  اإلشغال  ن�ع  ما  الفنادق؟ 

كة؟  اإلشغال الذي �ستهدفه ال�ث

Tareq Abdulwahab AlAdsani Well, first, hospitality 
has been a new focus to us for three years back. Our 
main target is to complement our retail activities 
and to complement the Avenues brand. Currently, 
there is no plan to go beyond that. And we’re doing 
the same with our other projects in Bahrain and 
KSA, where in Bahrain we have the same model, HGI 
attached to the Avenues Bahrain and then in KSA, 
we’re planning to implement the same. So, our 
hospitality projects are attached to our main spine 
of retail operation. 
 

  : ي
ء ، كان الس�د/ طارق العدسايف ي

ا ، أوً� وقبل كل �ش   قطاع   حسن�

ن جد�د لنا منذ ثالث سنوات ماض�ة. هدف نا الض�افة محط ترك�ي

األفنيوز.    لعالمة   مكمال لدينا و   للمجمع  أن مكمال هو  منه  الرئ��ي  

األمر  ي  وكذلك 
�ن األخرى  مشار�عنا  والممل�ة ممل�ة  مع  البح��ن 

البح��ن   ي 
السعود�ة ، ح�ث لدينا �ن ،    ذاتالع���ة  من النموذج 

إن جاردن  ه�لتون  فندق  بمجمع  خالل   - األفنيوز  والمتصل 

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة ، نخطط لتنف�ذ نفس 
البح��ن ثم �ن

مرتبطة   لدينا  الض�افة  مشار�ــــع  فإن   ، لذلك   �شكلالنموذج. 

 . بعمل�ات مرا�ز التسوق أسا�ي 

In terms of occupancy, I think that varies across 
markets and hotel brands. In lower priced brands, 
we tend to have higher occupancies while in higher 
priced brands, there is less occupancy rates covered 
by higher ADR rates. We are targeting an occupancy 
rate of more than 50%. I believe some hotels 
mature between 60% to 65%, which is a good target 
for us while some can go over that to 70%. But this 
is more of a general information which can be 
shared today. 

األسواق   باختالف  أن ذلك �ختلف  أعتقد   ، اإلشغال  من ح�ث 

ا ،   ي العالمات التجار�ة األقل سعر�
والعالمات التجار�ة للفنادق. �ن

ي العالمات التجار�ة  
بينما �ن نم�ل إ� الحصول ع� إشغال أع� 

بمعدالت  مغطاة  أقل  إشغال  معدالت  توجد   ، ا  سعر� األع� 

�ستهدف معدل إشغال   أع�. نحنADRمتوسط المعدل اليو�ي 

ن    قد تصل ٪. أعتقد أن بعض الفنادق  50ي��د عن   ٪ إ� 60بني

٪ ، وهو هدف ج�د بالنسبة لنا بينما �مكن للبعض أن يتجاوز 65

 ٪. ل�ن هذە معلومات عامة �مكن مشاركتها اليوم. 70ذلك إ� 

What we’ve experienced during certain time of the 
pandemic cannot be considered a benchmark for 
us, especially in Kuwait. If we take Hilton Garden in 
Kuwait, for example, during summertime and 

ة معينة من     مق�اسا ال �مكن اعتبارە  الجائحةما شهدناە خالل ف�ت

ي ال���ت  
ي ال���ت. إذا أخذنا فندق ه�لتون جاردن �ن

لنا ، خاصة �ن

ب ، ع� سب�ل المثال ، خالل فصل الص�ف و�سبب ما �س�  



 

because of what's so-called “staycation”, we’ve 
achieved 50 and 60% in occupancy. However, after 
school started in September, we went back down to 
twenties in occupancy. Today, as we speak, the 
hotel’s occupancy rate is picking up to 30s again, 
and hopefully continues to increase as we get closer 
to summer. 

Staycation  ن اوح بني ٪.  60و    50، فقد حققنا �سبة إشغال ت�ت

بعد    ، ذلك  الدراسةومع  إ�    عودة  عدنا   ، سبتم�ب  ي 
مستوى �ن

�نات اإلشغال  الع�ش ي 
ن�ن ونحن   ، اليوم  معدل .  يرتفع   ، تحدث 

إ� الفندق  أن   الثالثينات  مستوى  إشغال  ونأمل   ، أخرى  مرة 

ابنا من   ي ال��ادة مع اق�ت
 الص�ف. موسم �ستمر �ن

But again, we still believe that the hotel can achieve 
better than what it had due to pandemic and the 
ease of restrictions that affects the hotel’s business 
directly such as business traveling and the 
resumption of social and corporate events. All in all, 
we believe that the hotel in Kuwait can achieve 60% 
in the near future. 

ول�ن مرة أخرى ، ما زلنا نعتقد أن الفندق �مكن أن �حقق أفضل  

و مما   الجائحة  �سبب  ع� مع  حققه  تؤثر  ي  الىت القيود  سهولة 

واستئناف   ألداء األعمالأعمال الفندق �شكل مبا�ش مثل السفر  

كات. �شكل عام ، نعتقد أن أ�شطة  االجتماع�ة و   المناسبات ال�ش

ي ال���ت �مكن أن تحقق  الفنادق
ي المستقبل الق��ب. 60�ن

 ٪ �ن

Mr. Richard do you see the Qatar World Cup 
adding to your hotel occupancy? 

ي قطر   استضافة  ر�تشارد ، هل ترى أن  / الس�د  
 قد   كأس العالم �ف

 ؟فنادقكم�ض�ف إ� إشغال 

Tareq Abdulwahab AlAdsani Possibly, if there will 
be any liaisons between the two governments 
related to transiting activities from different 
countries to and from Doha during the World Cup, 
although Qatar is very well prepared for that. With 
that said we can’t identify how significant this might 
be. 

  : ي
العدسايف ن    الس�د/ طارق  بني اتصاالت  أي  إذا كان هناك   ، ر�ما 

ن ف�ما يتعلق   العابرة من مختلف البلدان من   بالرحالتالحكومتني

و�� الدوحة خالل كأس العالم ، ع� الرغم من أن قطر مستعدة 

 ذلك   حجملذلك �شكل ج�د. مع ذلك ، ال �مكننا تحد�د مدى  

ە علينا   . ومدى تأث�ي

Mr. Thomas Matthew, how's the preceding 
demand for Avenues Riyadh Mall? And are you 
satisfied with the lease rates? 

ماثيو ك�ف  د/ س�ال  المجمع الطلب ع�    ترونتوماس  وع  م�ث

ي  
�ف أنت-أفنيوزالتجاري  وهل  ؟  ف راٍض   مال��اض  معدالت   ني عن 

 اإل�جار؟ 

Tareq Abdulwahab AlAdsani As we mentioned 
though the call and while talking about the Avenues 
Riyadh’s project, we’ve mentioned the fact that the 
Mall will be one of the first to introduce the concept 
of super regional malls to the market. And a head of 
the newly ones in the expected time to open, 
strategically located in the city of Riyadh where 
accessibility is one of key success factors for such 
project. In terms of how we see demand? Demand 
is relatively high. We can see it from at least from 

  : ي
العدسايف طارق  وأثناء    الس�د/  المكالمة  خالل  من  ذكرنا  كما 

أن  حق�قة  ذكرنا  فقد   ، ال��اض  األفنيوز  وع  م�ش عن  الحد�ث 

التجاري المشار�ــــع س�كون من    المجمع  تقدم مفهوم   أوائل  ي  الىت

السوق إ�  ى  ال��ب اإلقل�م�ة  التسوق   و�سبق.  السعودي  مرا�ز 

باإلضافة ،    الفتتاحه الوقت المتوقع    المشار�ــــع األخرى من ح�ث 

ي مدينة ال��اض ح�ث تعد إمكان�ة إ� وجودە  
ي �ن ات��ب بموقع اس�ت

وع.  ك�ف  الوصول أحد عوامل النجاح الرئ�س�ة لمثل هذا الم�ش

نرى الطلب؟ الطلب مرتفع �سب�ا. �مكننا رؤ�ته ، ع� األقل من 



 

tenant's perspective. And subsequently tenants 
reflect their anticipation in terms of the number of 
visitors.  As far as for rates, I think it's premature to 
finalize them given the duration of the project. 

. و�التا�ي �عكس المستأجرون توقعاتهم من �نمنظور المستأج� 

ف�ما يتعلق باألسعار ، أعتقد أنه من السابق   اما   ح�ث عدد الزوار. 

وع.    ألوانه االنتهاء منها بالنظر إ� مدة الم�ش

However, in our feasibility studies, market surveys, 
third party surveys we have authenticated our 
targets with more room for improvements, with all 
the rapid developments going on currently in the 
city of Riyadh. All in all, we're very optimistic on the 
lease rates that we can achieve in Riyadh. 
 

واستطالعات     ، بنا  الخاصة  الجدوى  دراسات  ي 
�ن  ، ذلك  ومع 

السوق ، واستطالعات الطرف الثالث ، قمنا بتوثيق أهدافنا مع  

أ��ب  مساحة  عليها   توف�ي  التطورات   إ�  بالنظر   .   للتعد�الت 

ي �شهدها ال��عة   ا   الىت ال��اض حال�� بأننا و مدينة  القول    ، �مكننا 

�مكننا  ي  الىت اإل�جار  معدالت  �شأن  ا  جد� متفائلون   ، عام  �شكل 

 . هناكتحق�قها 

Mr. Varun: Could you please repeat the CapEx of 
the Avenues Riyadh out of the total of CapEx of 
500 million KD, how much has been spent? Is your 
stake at 60%? 

�مكنك    / الس�د   هل  الرأسمال�ة ذكر  تكرار  م  فارون:  النفقات 

مليون دينار    500ألفنيوز ال��اض من إجما�ي رأس المال البالغ  

ي ، ما هو المبلغ الذي تم إنفاقه؟ هل  
 ٪؟60  محصتكتبلغ  ك��يت

Tareq Abdulwahab AlAdsani: for Riyadh’s 
Project’s mall component’s cost is around SAR 11 
billion. And SAR 14 billion with the towers.  
 
But today, we're talking about approx. SAR 10 
billion, which is The Mall. Out of the 10 billion, the 
land was secured for 1.5. And then, we have spent 
around 600 to 700 million.  

  : ي
العدسايف طارق  تكلفة    الس�د/  التسوقتبلغ  وع    مركز  م�ش ي 

�ن

 مل�ار ر�ال مع األبراج.   14مل�ار ر�ال سعودي. و    11ال��اض حوا�ي  

 

. مركز التسوقمل�ار ر�ال وهو    10ل�ن اليوم نتحدث عن تق��با  

ن األرض مقابل  10من أصل  . و�عد ذلك ، 1.5مل�ارات ، تم تأمني

 مليون.  700إ�  600أنفقنا حوا�ي 

Translated into our equity contribution, an amount 
of around SAR 2.3 billion has already been injected 
in the project with the remaining being around SAR 
2.5 to SAR 2.8 billion. And, as Mr. Zahid has 
demonstrated, we already paid this quarter around 
SAR 250 million from that. The rest will be during 
the construction of The Mall. So, equity required 
during the next four years is around 2.5 billion. And 
yes, our stake is 60% so far.  

تم    وقد   ، المال  رأس  ي 
�ن مساهمتنا  إ�  المبلغ  هذا  ترجمة  تمت 

وع مع بقاء المبلغ    2.3بالفعل ضخ حوا�ي   ي الم�ش
ر�ال سعودي �ن

حوا�ي   ي 
إ�    2.5المتب�ت سعودي  وكما   2.8ر�ال  سعودي.  ر�ال 

مليون   250أوضح الزاهد ، فقد دفعنا بالفعل هذا ال��ــع حوا�ي  

ي   ر�ال سعودي
خالل إ�شاء المول. لذا ، فإن    من ذلك المبلغ. البا�ت

تبلغ   المقبلة  األر�ــع  السنوات  خالل  المطل��ة  المل��ة  حقوق 

 ٪ حىت اآلن. 60مليون. ونعم ، حصتنا  2.5حوا�ي  

 
 
 
 

  

 

 



 

Mr. AbdulAziz: I think you are disappointed with 
the tourism traffic business travel activity into 
Kuwait since opening the hotel. Do you think the 
lower-than-expected activity is more due to 
abnormally strict restrictions or does the market 
have a structural demand issue? 

�شعرونعبدالع��ز:  / الس�د  السفر   هل  من حركة  أمل  بخيبة 

الفندق. هل تعتقد   والس�احة التجار�ة إ� ال���ت منذ افتتاح

أن النشاط األقل من المتوقع يرجع إ� قيود صارمة �شكل غ�ي  

ي الطلب؟
ي من مشكلة ه�كل�ة �ف

 طب��ي أم أن السوق �عايف

Tareq Abdulwahab AlAdsani I agree with you. I do 
think that it doesn't have a structural demand issue. 
We worked our feasibility study-based on the 
market condition prior to the pandemic. At that 
time, we have analyzed the demand and based on 
that we expected its success. So, it's not a demand 
issue rather than the effect of the unprecedent 
market condition due to the pandemic. Going 
forward, I believe our hotels’ portfolio will enjoy 
good occupancy.  

  : ي
العدسايف طارق  توجد    الس�د/  ال  أنه  أعتقد  معك.  أتفق  أنا 

ي  
الطلب. لقد عملنا ع� دراسة الجدوى بناًء ع�  مشكلة ه�كل�ة �ن

الطلب  بتحل�ل  ، قمنا  الوقت  ي ذلك 
�ن ال��اء.  قبل  السوق  حالة 

طلب  قض�ة  ل�ست  ف�ي   ، لذا  نجاحه.  توقعنا  ذلك  ع�  و�ناًء 

ي  
للم�ن ال��اء.  المسبوقة �سبب  السوق غ�ي  تأث�ي حالة  ول�ست 

ا ، أعتقد أن محفظة فنادقنا ستتمتع ب�شغال ج�د   . قدم�

 

One reason being their attachments to the malls, 
and two, their locations to airports where it will also 
benefit from transit business. Not to mention, the 
increasing demand for more hotel in Kuwait, and in 
general. So, we believe we are in the right track. 
And, as the effect of Corona vanishes away, we will 
see that directly reflecting in our numbers. 

ا ، مواقعهم     أحد األسباب هو ارتباطهم بالمرا�ز التجار�ة ، وثان��

لموقع أعمال    بالنسبة  من  ا  أ�ض� س�ستف�دون  ح�ث  المطارات 

ا�د ع� الم��د من   ن ان��ت. ناه�ك عن الطلب الم�ت ي  ال�ت
الفنادق �ن

الط��ق  ع�  �س�ي  أننا  نعتقد   ، لذلك  عام.  و�شكل  ال���ت 

ى ذلك ينعكس �شكل  تأث�ي كورونا ، س�ن الصحيح. ومع اختفاء 

ي أرقامنا 
 مبا�ش �ن

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 ، ختاما،   
نود أن �شكر الجميع ع� مشاركتهم �ن

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

االتصال ، ح�ث تتوفر معلومات االتصال الخاصة بنا ع� صفحة  

 . ي
وين  عالقات المستثم��ن بالموقع اإلل��ت
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