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INTRODUCTION:
Ms. Reem Al Hajri-Investor Relations
Good afternoon, and welcome to Mabanee’s 
Investors and Analysts Call to discuss the 
operational and financial performance for Q1 
2021. This is Reem Al-Hajri, from Investor 
Relations at Mabanee and I am joined 
today by Mr. Tareq Al-Adsani, Deputy Chief 
Executive Officer of Mabanee, Mr. Zahid 
Kasmani, Chief Financial Officer. 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. 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, afterword’s, a Q&A session 
will take place immediately.

Mr. Tariq Al-Adsani
Thank you everyone for joining us today 
hope you are all doing well and staying 
safe. The COVID pandemic continues to 
present significant hurdles for businesses 
and communities alike, not only in Kuwait 
but globally. 
Fortunately, there have been some 
encouraging developments, particularly 
with the availability of the vaccine and 

المقدمة:

الســيدة ريم الهاجري - عالقات المســتثمرين 
طــاب مســاءكم جميعًا، نرحب بكم فــي المؤتمر 
لمناقشــة  والمســتثمرين  للمحلليــن  الهاتفــي 
األداء المالــي والتشــغيلي لشــركة المبانــي للربــع 
الهاجــري  ريــم  محدثتكــم   .2021 لعــام  األول 
مــن عالقــات المســتثمرين فــي شــركة المبانــي، 
ينضــم إلينا اليوم الســيد طــارق العدســاني، نائب 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة المباني، والســيد زاهد 
نرحــب  التنفيــذي.  المالــي  الرئيــس  كاســماني، 
بالجميــع، وبالنيابــة عن فريــق إدارة المبانــي، أتمنى 
أن تكونــوا أنتم وعائالتكم بأمــان. أود أن أذكركم 
بأن نقاشــنا اليوم ســيتضمن بيانات مســتقبلية بناًء 
على توقعات الشــركة وتقديراتها. أي أنها ليســت 
ضمانــًا ألدائنــا أو إنجازنــا أو نتائجنا في المســتقبل. 
كما أود اإلشــارة إلى نص إخالء المســؤولية الكامل 
فــي الصفحــة الثانية من هــذا العــرض التقديمي.

عــرض  الهاتفــي  المؤتمــر  فــي  اليــوم  ســنقدم 
حيــث  دقيقــة،   15 إلــى   10 مدتــه  تقديمــي 
سيشــارككم المتحدثــون بيانهــم الخــاص حــول 
أرباح الشــركة. وبعد ذلك، ســتعقد جلســة أســئلة 

وأجوبــة.

السيد/طارق العدساني
فــي البدايــة، أود أن أتوجه لكــم جميعًا بالشــكر على 
انضمامكــم إلينا اليوم، وأتمنى أن تكونوا جميعًا بأمان 

وتمام الصحــة والعافية. ما زالــت جائحة كوڤيد-19 
تشــكل عقبات صعبــة أمــام الشــركات والمجتمعات 
علــى حد ســواء، ليــس فقــط فــي الكويت، بــل وعلى 

العالم أجمع.  مســتوى 

التطــورات  بعــض  هنــاك  كانــت  الحــظ،  ولحســن 
المشــجعة، خاصة فــي ظل توافــر اللقاحــات وتقدم 



 مؤتمر أرباح شركة المباني للربع األول من عام 2021  4     

عملية التطعيــم في الكويت. ولذلك، نشــعر بالتفاؤل 
مكافحــة  فــي  الجهــود  تلــك  تأثيــرات  تجــاه  الحــذر 

الفيــروس فــي المســتقبل القريــب.

ســتظل إســتراتيجيتنا كما هي دون تغيير، وســنواصل 
التركيز على توســع العالمة التجاريــة الخاصة باألڤنيوز 
المنطقــة، واســتهداف فئــات أصــول  علــى مســتوى 
تأثيــرات  تقييــم  ومواصلــة  المنطقــة،  فــي  جديــدة 
الجائحــة علــى نطــاق العمــل والتكاليــف واإليجــارات 
والتوقيــت والعائــد علــى االســتثمارات المختلفة لكل 
والمشــاريع  التنفيــذ  قيــد  المشــاريع  مــن  مشــروع 
إطــار  فــي  الشــركة  أعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة 

جهودنــا لتحديــد أفضــل وأنســب اإلســتراتيجيات.

• األڤنيوز - الكويت
نظــرًا للظــروف الصحية العامــة، وفي إطار االســتجابة 
لتدابيــر حظــر التجــول الجزئــي الــذي بــدأ فــي مــارس 

ســاعات  بتعديــل  الكويــت  األڤنيــوز-  قــام   ،2021
إلــى  هــذا  والمســتأجرين،  الــزوار  الســتيعاب  العمــل 
جانب اســتمرار القيــود المفروضة على الســفر وتعليق 
دور  مثــل  الترفيهيــة  بالوحــدات  المتعلقــة  األنشــطة 

الســينما ومناطــق ألعــاب األطفــال والمطاعــم.
أمــا بالنســبة لمعــدالت اإلشــغال، فمــا يــزال المعــدل 

يتــراوح فــي حــدود 92%. حيث نؤمــن إيمانًا راســخًا بأن 
هذه المســتويات ستتحســن بمجــرد تخفيــف التدابير 
االحترازية المتعلقة بالســفر، مما سيتيح المجال أمامنا 
لجذب مســتأجرين إقليميين ودولييــن جدد ممن ليس 
لديهــم تواجــد فــي الكويــت. من جهــة أخــرى، فقد 
تراجــع عدد الــزوار مقارنة بالفتــرات الســابقة، وهو أمر 
متوقــع، نظرًا لفــرض حظر التجــول الجزئي وســاعات 
العمــل المحــدودة كمــا أســلفنا الذكــر. عدد الــزوار = 

)معدل التغيير على أســاس ربع ســنوي: -14.4%، الربع 

الرابــع من عــام 2020: -%20(.

• هيلتون جاردن إن - الكويت
يضــم فنــدق هيلتــون جــاردن إن- الكويــت، ذو األربع 

نجــوم، 390 غرفــة ويقــع بجــوار منطقتــي الفوروم 
وإليكتــرا باألڤنيــوز. وخــالل هذا الربــع، تأثــر أداء هيلتون 

vaccination role out in Kuwait. Therefore, 
we are cautiously optimistic about the near 
future impact of these efforts to combat the 
virus.   
Our strategy will remain the same, we will 
continue to focus on our niche market 
expanding The Avenues brand and 
targeting other asset classes in the region 
and to continue to evaluate the impact of the 
pandemic to project scope, costs, tenancy, 
timing and return on investment, on both in-
process and pipeline projects to determine 
the most appropriate strategy.  

• The Avenues-Kuwait 
Affected by the overall health circumstances 
and in response to the partial curfew beginning 
in March, The Avenues adjusted its operating 
hours to accommodate to our visitors and 
tenants, not to mention the continuity of travel 
restrictions and the suspension of activities 
related to entertainment outlets such as 
cinemas, kids’ area, and restaurants dine-in 
services. As for the Mall’s occupancy rates, 
the rate continues to hover around 92% with a 
slight decrease from last year’s rate. we firmly 
believe that these levels will improve upon travel 
convenience which will allow us to attract new 
regional and international tenants who do not 
have a presence in Kuwait. On the other hand, 
footfall rates fell back compared to previous 
periods, which is expected, given the imposed 
partial curfew and the limited operating hours 
which we have mentioned earlier. Footfall= 
(Q-on-Q-14.4%, Q4-20: -20%)

•Hilton Garden Inn-Kuwait
Hilton Garden Inn is a four-star hotel with 390 
guestrooms adjoining two of the new districts 
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جــاردن إن مرة أخرى بشــكل مباشــر بالقيــود اإلضافية 

المفروضــة في البالد بداية من شــهر مارس 2021، إال 
أن إدارة الفنــدق كثفت تركيزها علــى احتواء التكاليف، 
مــع الحفاظ علــى تقديم أعلــى قيمــة وأفضل جودة 
للنــزالء. وقــد بــدأ الفندق في اســتالم بعــض حجوزات 
الحجــر الصحــي المؤسســي، وبلغت نســبة اإلشــغال 

المســجلة للربع األول من العــام الجاري 18%، ونأمل أن 
تتحســن هذه النســبة خــالل الفتــرات المقبلة في ظل 
تخفيــف القيــود المفروضة على الســفر إلــى الكويت.

• األڤنيوز  - البحرين
البيــع  وجهــات  أكثــر  مــن  البحريــن  األڤنيــوز-  يعتبــر 
بالتجزئــة زيارة على المســتوى المحلــي، ويتميز بموقع 
إســتراتيجي فــي قلــب المنامة. وكمــا هو الحــال في 
الكويــت، يواجــه األڤنيــوز - البحريــن تحديــات تجارية 
االحترازيــة  والتدابيــر  الجائحــة  خلفيــة  علــى  مماثلــة 
المختلفــة التــي طبقتهــا ممكلــة البحريــن. وقد أدى 
ذلك إلــى اســتمرار تعليــق بعــض األنشــطة المتعلقة 
بالترفيه وخدمات تناول الطعــام في المطاعم. وكما 
تــرون، لــم تكن هنــاك أحــداث جوهرية أو مســتجدات 
خــالل األشــهر الثالثــة األولــى من العــام الحالــي، فما 

 %89 مســتوى  عنــد  مســتقرًا  اإلشــغال  معــدل  يــزال 
مقارنــة بمعــدالت اإلشــغال اإلجمالية لقطــاع التجزئة 

فــي البحريــن التــي تبلــغ نســبتها 80.7%، وتعتبر تلك 
المعــدالت نتيجــة طبيعيــة لألوضــاع غيــر المســبوقة 
الــذي نمر بهــا حاليًا، مــع تأكيــد إيماننا الكامــل بقدرة 
أنشــطة األعمــال فــي  العمــل علــى تحســين  فريــق 
المســتقبل. وعلــى صعيــد عــدد الــزوار، تتميــز البحرين 
بتزايــد الطلــب المحلي نظــرًا لقلة الســفر إلــى الخارج، 
وذلــك علــى الرغــم مــن تأثيــر قلــة الــزوار القادميــن 
مــن  وخاصــة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  مــن 
علــى  المفروضــة  القيــود  اســتمرار  مــع  الســعودية، 
الســفر عبر جســر الملك فهد حتى وقتنــا الحالي ومن 
المتوقــع إعادة فتحــه خالل شــهر مايو. عــدد الزوار = 

)معــدل التغييــر على أســاس ربــع ســنوي: -21%، الربع 

الرابــع مــن عــام 2020: -%10(.

in the Avenues, which are the Forum and 
Electra. For this quarter, Hilton Garden Inn’s 
performance is again, directly impacted by the 
additional restrictions imposed in the country 
beginning of March, yet the hotel’s management 
increased the focus on cost containment while 
keeping the delivery of value and quality for 
guests. The hotel started receiving some 
bookings for the Institutional quarantine. The 
recorded occupancy rate for the first quarter of 
this year was 18%, which we hope to improve 
in the coming periods with the ease of travel 
restrictions to the country.

• The Avenues-Bahrain
The Avenues - Bahrain is one of the country’s 
most-visited retail destinations strategically 
located in the heart of Manama. As in Kuwait, 
the mall is facing similar business challenges 
due to the pandemic and country-related 
restrictions with different applications. The 
suspension of certain activities related 
to entertainment and restaurant dine-in 
services continues. As you can see there 
were no major events or updates during 
the first three months of the year, the 
occupancy rate of the Mall remains at 89% 
compared to the overall occupancy rates in 
the Bahrain retail space sector of 80.7%, it 
is believed to be a natural outcome to the 
unprecedented situation as we believe on 
our team’s ability to improve the business 
going forward. In terms of footfall numbers, 
Bahrain enjoys an increasing local demand 
due to lack of traveling out of it, despite the 
effect of lack of visitors traveling in from the 
GCC region, especially from Saudi Arabia, 
where restrictions on travel using the King 
Fahad Causeway continues till date and 
expected to re-open by this month. Footfall= 
(Q-on-Q: -21% Q4-20: -10%)
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• والدورف أســتوريا - الكويت
يعــد فنــدق والدورف اســتوريا مــن أرقى الفنــادق ذات 
الخمــس نجــوم. ويضم والــدورف أســــتوريا- الكويت 

200 غرفــة، وهــو حاليًا قيد اإلنشــاء وقــد بلغ معدل 
إنجــاز المشــروع حوالــي 85%. ومــن المتوقــع أن يتــم 
االنتهــاء مــن أعمــال البنــاء بنهايــة الربــع الثانــي مــن 
العــام الحالي. وســوف يحتــاج بعدها مشــغل الفندق 
فتــرة تتــراوح مــا بيــن شــهرين إلــى ثالثــة أشــهر لبــدء 
أعمــال التشــغيل قبــل االفتتاح الســتقبال الــزوار بالربع 
الرابــع من العــام الحالي، وهذا يعتمد مــرة أخرى على 
تخفيف قيود الســفر لتعييــن الموظفيــن المطلوبين.

• فندق هيلتون جاردن إن - البحرين
يتميــز فنــدق هيلتــون جــاردن إن - البحريــن باتصالــه 
مباشــرة باألڤنيــوز- البحريــن، وســوف يضــم الفنــدق 

197 غرفــة وشــقة فندقيــة. ومــازال المشــروع حاليًا 
قيــد التنفيــذ، وقــد وصــل معــدل إنجــاز أعمــال البناء 

إلــى 90%، بمــا في ذلــك أعمــال التصميمــات الداخلية 
واســتعدادات االفتتاح، ومــن المتوقع افتتاحــه بنهاية 

مايــو 2021 بالتزامــن مــع إعــادة فتــح طريــق الملك 
. فهد

J3 مدينة جابر األحمد •
مدينــة جابــر األحمد هــي إحدى مشــاريع المؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية، ومــن المقــرر أن تســتوعب 

 6,700 ذلــك  فــي  بمــا  شــخص،  ألــف   65 حوالــي 
أســرة كويتيــة. وتتضمن بعض أجــزاء المشــروع فرصًا 
اســتثمارية يتولــى القطاع الخــاص تطويرهــا بالتعاون 
مع هيئة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العام 

2020، وقــع االختيــار علــى  والخــاص. وفــي أكتوبــر 
تحالــف يضــم شــركة المبانــي -المطــور الرئيســي- 
ومجموعــة الصناعــات الوطنيــة وشــركة التخصيــص 
القابضــة باعتبــاره »المســتثمر الفائــز« لتطويــر إحــدى 
المناطــق المخصصــة لالســتثمار والتــي يطلــق عليها 

اســم )J3(. وســوف يشــمل المشــروع، الذي يعد في 

• Waldorf Astoria-Kuwait
Waldorf Astoria is a five-star upscale hotel. 
which will include 200 rooms. Currently, 
under construction with a completion rate at 
85% and expected to be completed at the 
end of the second quarter this year. The hotel 
operator would then require approximately 
two to three months to begin operation 
before it opens its doors for visitors during 
the fourth quarter, again this dependable 
on the ease of travel restrictions to hire the 
required staff.

• Hilton Garden Inn – Bahrain
Hilton Garden Inn - Bahrain enjoys direct 
access to The Avenues Bahrain and will 
include 197 rooms and hotel apartments. 
Currently under construction with an overall 
completion rate of 90% which includes ID 
works and preparations for the opening 
which is expected to be at the end of May 
2021 hopefully in conjunction with the re-
opening of King Fahad Causeway.

• Aventura, Jaber Al Ahmad – Kuwait 
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. 
In October 2020, a consortium of companies 
comprised of Mabanee-the lead developer, 
National Industries Group and Privatization 
Holding Company was selected as the 
“preferred investor” for one of the allocated 
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مرحلــة التطوير حاليًا، مركــزًا تجاريًا بمســاحة تأجيرية 

تمتد على نحو 104 ألف متر مربع ومســاحة ســكنية 

تصــل إلــى 51 ألــف متــر مربــع )278 وحدة(.

وسيشــمل هــذا المشــروع اإلنمائــي الشــامل تصميمًا 
توافــر  مــع  مجتمعيــة  أجــواء  فــي  حديثــًا  معماريــًا 
العديد مــن المرافــق والخدمات الســتيعاب متطلبات 
واحتياجــات الســكان والــزوار، بمــا فــي ذلــك الحدائق 
والمــدارس ومراكــز البيــع بالتجزئة التي تضــم المتاجر 
الخاصــة بالعالمــات التجاريــة العالميــة، والعديــد من 
المأكــوالت والمشــروبات.  الخاصــة بمجــال  الوحــدات 
ونود اإلشــارة إلى أن المشــروع يســير حاليًا على المسار 
الصحيــح، حيث وصلنــا اآلن لمرحلــة مراجعة التخطيط 
الشــامل للمشــروع والحصول على الموافقات الالزمة 
من المؤسســة العامــة للرعاية الســكنية بالتزامن مع 
االنتهــاء مــن توقيع كافــة اتفاقيات المشــروع ووثائق 
التمويــل. وبالتالــي، نتوقع بــدء المشــروع وبداية أعمال 

البنــاء خالل الربــع الثالث مــن العــام الحالي.

• األڤنيوز  البحرين - المرحلة الثانية
دخلــت المرحلــة الثانيــة مــن األڤنيــوز - البحريــن، 
والتــي تعتبر امتــدادًا للجــزء الغربي من المشــروع، 
حاليــًا مراحــل التصميــم النهائيــة، ومــن المتوقع 
اســتكمالها فــي يونيــو 2021، كمــا يتوقــع بــدء 
أعمــال العقــد الرئيســي في الربــع الرابــع من عام 
2021. وتمتــد تلــك المرحلــة على مســاحة 125 
 41 ألــف متــر مربــع وتبلــغ مســاحتها التأجيريــة 
ألــف متــر مربــع. ويتكون المشــروع من مســاحات 
تجاريــة، محــالت بيــع بالتجزئــة، وســوق ومحــالت 
خاصة بالمأكوالت والمشــروبات إلــى جانب العديد 
مــن المناطق الترفيهية مثل دور الســينما ومناطق 

ألعــاب األطفــال وحلبــة للتزلج علــى الجليد.
وســتقدم المرحلــة الثانيــة تجربــة تســوق حديثة 
ومتنوعــة إلثــراء تجربــة زوار األڤنيــوز– البحرين، إلى 
جانــب تعزيــز وضعه التنافســي على ســاحة البيع 

بالتجزئــة فــي مملكــة البحرين.

zones for investment, named J3. The project, 
which is currently under development, will 
include a retail GLA of 104,000 sqm and 
a residential space 51,000 sqm (278 
units). The comprehensive development 
will include modern architectural design 
in a community feel, with several facilities 
and services to accommodate its residents 
and visitors including parks, schools, and a 
retail component consisting of international 
retail and F&B brands. We are on track with 
the project, Master plan is currently in the 
review and approvals phase with PAHW 
while finalizing all project agreements and 
financing documents. Hence, we anticipate 
commencing the project and construction 
during the third quarter of this year.

• The Avenues Bahrain - Phase 2
Phase II, which forms an extension of 
the west part of The Avenues-Bahrain, is 
currently in the final design’s stages and 
expected to be completed in June 2021, 
with the expectation to start main contract 
work in Q4 2021. Extends across 125,000 
sqm with a leasable area of 41,000 sqm. 
comprised of commercial and retail spaces, 
Souq, F&B along with entertainment areas 
such as cinemas and children’s play areas 
and an ice rink. 
The extension will deliver a new and 
diversified offering to enrich the customer 
experience in the Avenues-Bahrain aside 
from an enhanced competitive positioning 
in the retail space in Bahrain.
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• األڤنيوز  -  الرياض
يتميز بموقع إســتراتيجي يطــل على تقاطع طريق 
الملــك ســلمان وجســر الملــك فهــد، ويمتــد على 
مســاحة 390 ألــف متــر مربــع بمســاحة تأجيرية 
تبلــغ 400 ألــف متــر مربع. وقبــل أســبوعين، كان 
من دواعــي ســرورنا أن نعلن عن اســتئناف عمليات 
هذا المشــروع بعد 6 أشــهر من التوقف، ونأمل أن 
نعــود إلى المســار التشــغيلي قريبًا، حيث نســتعد 
لكشــف النقــاب عــن الجــدول الزمنــي للترتيبــات 

النهائيــة وأعمال البنــاء الخاصة بالمشــروع.
وممــا يعــزز جهودنا تجــاه هــذا المشــروع، إيماننا 
الراســخ بإمكانيات وأهمية الســوق الســعودي في 
المنطقــة، ومــدى أهميتــه كأحد أهــم المحفزات 
ونمــو  التجاريــة  لعالمتنــا  الداعمــة  الجوهريــة 

اســتثماراتنا.

• األڤنيوز  -  الخبر
يعتبــر األڤنيوز- الخبر أحد المشــاريع الواعدة لشــركة 

المبانــي، ويمتــد على مســاحة 197,600 متــر مربع 

مــن  مربــع  متــر  ألــف   166 تبلــغ  تأجيريــة  بمســاحة 
تجاريــة  مناطــق  المشــروع  ويشــمل  األرض.  مســاحة 
وترفيهيــة تحمــل االســم التجــاري »األڤنيــوز« بالطبع، 
باإلضافــة إلــى أربعــة أبــراج ســتضم شــققًا ســكنية، 
قاعــات  معــارض،  طبيــة،  مرافــق  مكاتــب،  فنــادق، 
احتفــاالت ومراكــز مؤتمــرات. وقــد تــم االنتهــاء مــن 
تصميــم المشــروع، ونحــن اآلن بصــدد الحصــول على 

تمويــل بنكــي للمشــروع.

• األڤنيوز  - الشارقة
نقــوم حاليــًا بتقييم أوضاع الســوق، حيث تــم االنتهاء 
من تصميمات المشــروع، وأصبحنا على اســتعداد لبدء 
أعمــال البنــاء. إال اننــا فــي انتظــار الحصول علــى مزيد 
مــن المعلومــات لتقييــم مــدى اإلقبال على التســوق 
مــن جانب الزوار والمســتأجرين. لذا، وحتــى تتوافر هذه 
المعلومــات، فإننــا لــن ندفــع المشــروع قدمــًا حتــى 

نصل إلــى مســتوى مريح مــن الطلب.

• The Avenues – Riyadh
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.  Two 
weeks ago, we were glad to announce the 
resumption of this project’s operations after 
6 months of suspension. We are hoping 
to get back to the operational track soon 
where we will be unveiling final project 
configurations and construction timeline. 
Our effort towards this project is derived 
from our firm belief in the potential and 
the importance of the Saudi market in the 
region, and the fact that this is a catalyst for 
our brand and investment’s growth.

• The Avenues – Khobar
The Avenues - Khobar, another promising 
product by Mabanee, that stretches over 
197,600 sqm with a GLA of 166,000 sqm 
of land space. And includes commercial 
and entertainment areas under the brand 
name of “The Avenues” of course, as well 
as four towers that will house residential 
apartments, hotels, offices, medical 
facilities, exhibitions, ballrooms, and 
conference halls. The project design has 
been completed and we are currently in the 
process to source bank financing.

• The Avenues – Sharjah
As for Sharjah, we are currently evaluating 
the market, the design has been completed 
and we are ready to begin construction. 
However, we are waiting to obtain further 
information to gauge the appetite for a 
mall from both the visitor’s and tenants’ 
sides. Therefore, until we do so, we are not 
pushing the project forward, until we arrive 
at a comfortable level of demand.
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• مشروع السالمية
يمتــد المشــروع على قطعــة أرض بمســاحة 9,761 
متر مربع فــي موقع متميز على شــارع الخليج العربي، 
والتــي تعتبــر ضمــن آخــر قطــع األراضــي المتاحة في 
الســالمية، والتــي تتمتــع بســهولة الوصول إلــى البحر 
باإلضافــة إلــى مختلــف الخدمــات. ونتيجــة لتداعيــات 
الجائحــة، ال يــزال المشــروع معلقًا حتى إشــعار آخر، إال 
أن تلك الظروف منحتنا المزيد من الوقت الستكشــاف 
مثــل  متعــددة،  تصــورات  وتقييــم  مختلفــة  خيــارات 
تصميــم جــزء ســكني / تجــاري / فندقــي، وذلــك من 
خــالل تقييم احتياجات الســوق والطلــب بالتعاون مع 

فريــق االســتثمار لدينا.

األداء المالي
السيد/ زاهد كاسماني

أود أن أشــكركم جميعــًا علــى انضمامكــم إلينــا 
اليوم لمناقشــة األداء المالي للربع األول من العام 

الحالــي المنتهي فــي 31 مــارس 2021.

بــدأت عمليــات تشــغيل األڤنيوز- الكويــت العودة 
تدريجيــًا إلــى المســتويات الطبيعيــة، وذلــك على 
الرغــم مــن اســتمرار انعــكاس تداعيــات جائحــة 
كوڤيــد -19 علــى بعــض أنشــطة األعمــال، مثل 
عــدم فتح األنشــطة الترفيهية بعــد، وإعادة فرض 
القيــود علــى تنــاول الطعــام فــي المطاعم في 
التشــغيلي  الدخــل  ارتفــع  وقــد   .2021 مــارس 
للمجموعــة بنســبة 13% تقريبــًا، إذ وصــل إلــى 24 
مليون دينــار كويتــي، مقارنة بالربــع األول من عام 
2020، ممــا يعكــس تأثيــر انخفــاض الخصومات 
والعودة إلــى عمليات التشــغيل بمســتويات أقرب 
إلــى المســتويات االعتيادية. ويشــمل ذلــك الرقم 
عمليــات  إيــرادات  مــن  كويتــي  دينــار  ألــف   710
الفنــدق، فيما يعــد أقل قليــاًل من العــام الماضي 
نتيجة للتأثيرات المســتمرة للجائحة على العمليات 
الفندقيــة. مــن جهة أخــرى، انخفضــت المصاريف 

• Salmiya Project
A 9,761 sqm land with a prime location 
on the Arabian Gulf Street considered one 
of the last available sizeable land plots in 
Salmiya, benefiting from sea access and 
great connectivity. Due to the pandemic, 
the project is still on hold till further notice, 
however, this gave us more time to explore 
different options while evaluating multiple 
concepts, like residential/retail/hotel 
component, while evaluating market needs 
and demand with our Investment team.

Financial Performance
Mr. Zahid Kasmani
Thank you all for joining us to discuss 
the financial performance for the quarter 
ended March 31, 2021.
The operation of The Avenues Kuwait is 
gradually returning to normal levels, even 
though, some Covid related impacts 
are still visible, like Entertainment is yet 
to open, and dine-in restrictions in F&B 
were reintroduced in March 2021. 
The group’s operating income rose by 
almost 13% to  KWD 24m, compared 
to Q1 of 2020, reflecting the impact of 
lower discounts and return to closer to 
normal operations. This includes KWD 
710 thousands of income from Hotel’s 
operations, which is slightly lower than 
last year, as a result of the continuing 
impact of Covid on the hotel operations. 
The operating expenses decreased to 
KWD 5.7m in 2021 compared to KWD 
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التشــغيلية إلــى 5.7 مليون دينــار كويتي في عام 
2021 مقابــل 6 مالييــن دينــار كويتــي فــي عــام 
2020، فيما يعزى بصفة رئيســية لجهود تحسين 

إجــراءات ضبــط التكاليف.

أمــا فيمــا يتعلــق بهامش التشــغيل، فإننــا نالحظ 
ارتفاعــه من حوالــي 72% تقريبًا إلــى 76% في الربع 
األول من عــام 2021 مقارنة بالفتــرة المماثلة من 
عــام 2020 نتيجــة لتحســن اإليــرادات وانخفــاض 
التكاليــف. ونتيجــة لذلــك، فقــد ارتفــع صافي ربح 
للربع األول من 9.3 مليــون دينار كويتي إلى 13.1 
مليــون دينــار كويتــي، كمــا ارتفع هامــش صافي 
الربــح إلــى 54.5% في عــام 2021 مقابــل %43.7 

في عــام 2020.

فقــد  البيانــي،  الرســم  خــالل  مــن  يتضــح  وكمــا 
بــدأ العائــد علــى متوســط األصــول والعائــد على 
متوســط حقوق المســاهمين في العودة تدريجيًا 
إلــى المســتويات االعتيادية. وارتفعت نســبة الدين 
إلى حقوق المســاهمين إلــى 75% في عام 2021 
مقابــل 73% في عــام 2020. وظل معــدل الدين 
إلــى األصول ثابتــًا إلى حــد كبير عند مســتوى %36 
فــي عــام 2021 مقارنــة بــأداء عــام 2020. وبلغ 
إجمالــي األصــول والقيم الدفتريــة 1,004 مليون 
دينــار كويتــي و 416 فلســًا على التوالــي في 31 
مــارس 2021 مقابــل 989 مليون دينــار كويتي و 

413 فلســًا في 31 مــارس 2020.

وارتفعــت ربحيــة الســهم للربــع األول مــن عــام 
2021 إلى 11.19 فلســًا مقابل 7.97 فلســًا في 
عــام 2020 )ربحيــة الســهم المعدلــة(. وتواصل 
والتوســع  األصــول  تعزيــز  علــى  اإلنفــاق  المبانــي 
أربــاح أنشــطة  واالحتفــاظ بمســتويات أعلــى مــن 

. ل عما أل ا
وأخيــرًا، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتوجــه لكم 
جميعًا بالشــكر علــى الحضور وحســن االســتماع.

6m in 2020. This is mainly resulting 
from better cost controls. The operating 
margin increased from almost 72% to 
76% for the quarter ended of 2021, 
compared to the same period in 2020, 
because of improved revenue and cost 
savings. 

Consequently, the net profit for the 
quarter increased to KWD 13.1m from 
KWD 9.3m. and the net profit margin 
increased to 54.5% in 2021, as 
compared to 43.7% in 2020.

As you can see on the graph, our 
returns on average assets and returns 
on average equity are adjusting back to 
the normal levels gradually. The debt-to-
equity ratio increased to 75% in 2021 
as compared to 73% in 2020. Debt to 
asset has remained almost flat at 36% 
in 2021 compared to 2020. The total 
assets and the book values stand at KWD 
1,004m and 416 fils respectively as 
of March 31, 2021 compared to KWD 
989m and 413 fils in March. 
31, 2020. The EPS for Q1 2021 
increased to 11.19 fils from 7.97 fils in 
2020 (adjusted). 

Mabanee continues spending on asset 
creation, expansion, and higher retention 
of profits in the business. Finally, I would 
like to take this opportunity to thank you 
for attending this session.
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ريم الهاجري
الســيدات والســادة ســنبدأ اآلن اإلجابة على أسألتكم، 
يمكنكــم كتابــة أســألتكم فــي المربــع المخصــص 

. سئلة لأل

الســؤال األول: مــا المقدار المحجــوز من قيمة 
 220 والبالــغ  الماليــة  البيانــات  فــي  األرض 
مليــون ريال ســعودي؟ هل تــم الحصول على 

هــذه األرض مــن خــالل الديــون أو النقد؟
مــن  لــكل  أرض  قطعتــي  يوجــد  طــارق:  الســيد 
مشــروعي األفنيوز - الرياض واألفنيــوز - الخبر وتمتلك 

60% منهمــا. المبانــي 

الســيد زاهــد: تــم الحصــول علــى األرض مــن خالل 
دفعــة نقدية تــم ضخها في البدايــة كحقوق ملكية 

الســعودية. الشركة  في 

الســؤال الثانــي: ســؤال حول اســتخدام الدين 
الســندات  فــي  البنكيــة  التســهيالت  فــوق 
والصكوك. هل ســيكون هــذا اعتبــاًرا ألي من 

مشــاريع التوســعة الخاصــة بكــم؟
الســيد طــارق: لقد قمنا ســابقًا بدراســة ومناقشــة 
اســتخدام الســندات والصكوك في تمويل المشــاريع، 
ومــع ذلــك، كان هذا األمــر هو األقــل تفضيــاًل لتمويل 
مــن  ولكــن  الداخلــي،  لتحليلنــا  وفقــًا  مشــاريعنا 
المؤكــد أننا سنستكشــفها خالل دراســتنا للمشــاريع 

المســتقبلية فــي ســياق ظــروف ســوق الدين .

الزمنــي  الجــدول  هــو  مــا  الثالــث:  الســؤال 
إلكمــال  المطلوبــة  الرأســمالية  والنفقــات 

الريــاض؟ مشــروع 

الســيد طارق: يبلغ إجمالي حقوق الملكية المتبقية 
لمشــروعنا فــي الريــاض 2 مليار ريــال ســعودي، والتي 
ســيتم ضخهــا مــن قبــل المســاهمين، حيث تشــكل 

المبانــي 60% منهــا. يتــم توزيــع النفقات الرأســمالية 

علــى فترة 4 ســنوات حتــى اكتمال المشــروع.

Reem Al Hajri
Ladies & Gentleman we will now open up 
for questions, please type in your questions 
in the chat box. 

Question 1: How much of the SAR 220 
million land in KSA is booked in the 
financials? Was this land acquired 
through debt or cash?
Mr. Tareq: There are two plots of lands, 
for both Riyadh and Khobar projects and 
Mabanee owns 60% of them.
Mr. Zahid: The land was acquired through a 
cash payment which was injected initially as 
equity into the Saudi company.

Question 2: A question regarding the 
utilization of debt over and above bank 
facilities in terms of bonds and sukuks. 
Would this be a consideration of any of 
your expansion projects?
Mr. Tareq: We have always studied and 
discussed utilizing bonds and sukuks, 
however, these were least favorite to finance 
our projects as per our internal analysis, but 
definitely a financing instrument which we 
will explore in future projects in the context 
of debt market conditions. 

Question 3: What is the timeline and 
CAPEX required to complete the Riyadh 
project?
Mr. Tareq: The total remaining equity for our 
project in Riyadh is SAR 2 billion which will be 
injected by shareholders, where Mabanee 
comprises 60% of equity required. CAPEX 
is spread over a period of 4 years until the 
project completion. 
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الســؤال الرابــع: مــا هــي الميزانيــة اإلجماليــة 
للمرحلــة األولى مــن األڤنيــوز- الرياض؟ وكم 

تبلــغ قيمــة تكلفــة األرض مــن الميزانية؟
الســيد طارق: تبلغ تكلفة مشــروع األڤنيوز- الرياض 
10 مليــارات ريال ســعودي. وتبلغ قيمــة التمويل فيها 
5.6 مليــار ريــال ســعودي، حيث تــم بالفعل اســتثمار 

2.2 مليار ريال ســعودي كحقــوق ملكية.

الســؤال الخامــس: مــاذا تشــمل قيمــة النقد 
األول؟ للربــع 

الســيد زاهد: بلــغ إجمالــي النقد للربــع األول 80.2 
الصنــدوق،  النقــد فــي  ، ويتكــون مــن  دينــار كويتــي 
والحســاب الجاري والحســاب تحت الطلب لدى البنوك، 

والودائــع النقديــة، والنقــد من الشــركات التابعــة لنا.

الســؤال الســادس: مــا هــو التغير الــذي دفع 
المبانــي نحــو إحيــاء األڤنيــوز- الرياض؟

الســيد طارق: لقد واجه مشــروع األفنيــوز - الرياض 
بعــض التحديــات، وبعــض المســائل القانونيــة، ولكن 
كانــت هنــاك العديــد مــن التطــورات اإليجابيــة، وتــم 
تخطــي العديــد مــن تلــك العقبات. لقــد تلقينــا ردود 
فعــل مشــجعة للغاية مــن المســؤولين الحكوميين 
علــى جميــع المســتويات هنــاك، ممــا شــجعنا علــى 

المضــي قدمــًا في المشــروع.

الســؤال الســابع: مــا هــي توقعــات توزيعات 
األربــاح لعــام 2021؟

الســيد طــارق: تحــرص شــركة المبانــي دائمــًا على 
بيــن  التــوازن  وتحقيــق  مســاهميها  مصالــح  خدمــة 
نفقاتهــا الرأســمالية ومتطلباتهــا النقديــة وتوزيعات 
األربــاح. وقــد أثبتنــا ذلك خــالل توزيعــات أرباحنــا لعام 

للوبــاء  الصعــب  التأثيــر  مــن  الرغــم  فعلــى   ،2020
علــى التدفقــات النقديــة، إال أننــا ظللنا ملتزميــن تجاه 

مســاهمينا.

Question 4: What is the total budget for 
phase 1 of Avenues Riyadh? And how 
much of the budget is land cost? 
Mr. Tareq:  Avenues Riyadh’s project cost 
is a SAR 10 billion. Financing is SAR 5.6 
billion, where SAR 2.2 billion has been 
already deployed as equity.

Question 5: What was the cash at the end 
of Q1?
Mr. Zahid: Total cash for the first quarter 
is KD 80.2 which is comprised of cash in 
hand, current and call account with banks, 
deposits cash by our subsidiaries. 

Question 6: What changed so that 
Mabanee decided to revive The Avenues 
- Riyadh?
Mr. Tareq: The Avenues - Riyadh has 
faced some challenges, and certain legal 
issues, however, there were many positive 
developments where many of the obstacles 
were cleared. We got a very encouraging 
feedback from government officials at all 
levels there, which encouraged us to move 
forward with the project.

Question 7: What are the dividend 
expectations for 2021?
Mr. Tareq: Mabanee is always keen to 
serve the best interest of its shareholders, 
and to achieve the balance between its 
capital expenditure, cash requirements 
and dividends. We have proven that in our 
dividends for the year 2020, where despite 
the challenging effect of the pandemic on 
cashflows we remained committed to our 
shareholders. 
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Question 8: Regarding the Khobar 
expansion, would this be an Avenue-
branded construction?
Mr. Tareq: Yes, it will be The Avenues 
brand, it is called The Avenues - Khobar. 
All our projects under “The Avenues” brand 
whether in Riyadh, Khobar or Bahrain 
will carry the same DNA, running with the 
same strategy as The Avenues Kuwait 
while continuing to present innovative and 
elevated projects.
Question 9: What do the KD 74 million 
minority interest refers to? Is it the 40% 
minority stake in the Saudi land?
Mr. Zahid: Our investments in KSA through 
a subsidiary which Mabanee owns 60% of, 
35% owned by the Saudi partner and the 
remaining 5% is owned by Alshaya Group. 
The 40% of the entire investment equity 
translates to the minority interest figure of 
74 million KD.
Question 10: How have tenants performed 
to date, considering recent curfews?
Mr. Tareq: We do not have the exact data. 
However, our Tenants Relations department 
conducts surveys and uses other 
quantifying performance means which are 
both showing somehow positive results for 
retailers and the contrary for both F&B’s and 
entertainment outlets due to closure.

Question 11: Why did finance expenses 
drop year-over-year in Q1-2021?
Mr. Zahid: Interest rates were high at the 
beginning of 2020, During the pandemic 
the Central Bank of Kuwait and as in the rest 
of the world started supporting businesses 
and interest rates were reduced. Interest 
rates remains relatively low as the economic 
effect of the pandemic continues, hence the 
decrease in the finance cost figures.

الســؤال الثامــن: هل ســيحمل مشــروع الخبر 
األڤنيوز؟ اســم 

عالمــة  ضمــن  ســيكون  نعــم،  طــارق:  الســيد 
األڤنيوز، وســيحمل اســم األڤنيوز- الخبر. ستحمل 
جميع مشــاريعنا العالمة التجارية »األڤنيوز« ســواء 
فــي الريــاض أو الخبــر أو البحريــن نفــس الطابــع، 
الكويــت  األڤنيــوز-  إســتراتيجية  بنفــس  وتعمــل 
مــع االســتمرار فــي تقديــم المشــاريع الجديــدة 

والمبتكــرة.
الســؤال التاســع: إلى ماذا تشير حقوق األقلية 
البالغــة 74 مليــون دينــار كويتــي؟ هــل هي 

حصــة األقليــة 40% في األرض الســعودية؟
المملكــة  فــي  اســتثماراتنا  تتــم  زاهــد:  الســيد 
العربيــة الســعودية من خالل شــركة تابعة تمتلك 
للشــريك  مملوكــة   %35 و  منهــا،   %50 المبانــي 
لمجموعــة  مملوكــة  الباقيــة   %5 و  الســعودي، 
الشــايع. وُتترجــم نســبة 40% من إجمالــي حقوق 
الملكيــة االســتثمارية إلــى حقــوق األقليــة البالغة 

74 مليــون دينــار كويتــي.
الســؤال العاشــر: كيف كان أداء المســتأجرين 

حتــى اآلن، مع مراعــاة حظر التجــول األخير؟
ومــع  دقيقــة.  بيانــات  لدينــا  ليــس  طــارق:  الســيد 
ذلــك، تقــوم إدارة عالقــات المســتأجرين لدينــا بإجراء 
اســتطالعات واســتخدام وســائل قيــاس أخــرى لألداء، 
والتــي تظهــر نتائــج إيجابية إلى حــد ما لتجــار التجزئة، 
والعكــس لكل مــن قطــاع المأكــوالت والمشــروبات 

اإلغالق. الترفيــه بســبب  ومنافــذ 

الســؤال الحادي عشــر: لماذا انخفضت نفقات 
التمويــل على أســاس ســنوي في الربــع األول 

من عــام 2021؟
الســيد زاهــد: لقــد كانــت أســعار الفائــدة مرتفعة 
فــي بدايــة عــام 2020، ولكــن خــالل الجائحــة، بــدأ 
بنــك الكويــت المركــزي، وإســوة بباقــي دول العالــم، 
فــي تخفيض نســب الفائــدة لدعــم األعمــال. وال تزال 
أســعار الفائــدة منخفضــة نســبيًا مــع اســتمرار التأثير 
االقتصــادي للجائحة، وبالتالي انخفضــت أرقام تكلفة 

لدينا. التمويــل 
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الســؤال الثاني عشــر: ما هي ميزانية مشــروع 
األڤنيــوز- الخبر؟

الســيد زاهــد: 6 مليــارات ريــال ســعودي، أي مــا 
يقارب من 500 مليون هــي تكلفة األرض، ونتوقع 
70% مــن  65% إلــى  تمويــل مشــروع فــي حــدود 

التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع.

ريم الهاجري: 
حضوركــم  علــى  أشــكركم  وســادتي  ســيداتي 
اليــوم. نــود أن نذكركــم أنــه إذا كان لديكــم أي 
فــي  بنــا  باالتصــال  دائمــًا  نرحــب  فنحــن  أســئلة، 
عالقات المســتثمرين. شــكرًا لكم جميعًا ونتمنى 

ســعيد. يــوم  لكم 

Question 12: What is the budget for The 
Avenues - Khobar Project?
Mr. Zahid: Its SAR 6 billion, approximately 
500 million is the cost of land, and we are 
expecting a project finance in the range of 
65% to 70% of the total project cost.

Reem Al-Hajri: 
Ladies and gentlemen, thank you for your 
attendance today. We would like to remind 
you that should you have any questions, 
you’re always welcome to contact us at 
investor relations. Thank you all and have a 
good evening.

MABANEE COMPANY K.P.S.C

investorsrelations@mabanee.com

P.O. Box 5132 Safat l 13052 Kuwait 

+965 222 444 44

www.mabanee.com


