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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 
Q2 2021. I am joined today by Mr. Waleed 
Alsharian, our 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. 

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. Waleed Alsharian

Mr. Waleed Alsharian
Good evening everyone I’m glad to join 
to you hope you are all doing well and 
staying safe. Impacted by the COVID-19 
global pandemic, the current operating 

المقدمة:

الســيدة ريم الهاجري - عالقات المســتثمرين 
طــاب مســاءكم جميًعا، نرحب بكم فــي المؤتمر 
لمناقشــة  والمســتثمرين  للمحلليــن  الهاتفــي 
األداء المالــي والتشــغيلي لشــركة المبانــي للربــع 
2021  . ينضــم إلينــا اليــوم الســيد  الثانــي لعــام 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  الشــريعان،  وليــد 
المبانــي، والســيد زاهد كاســماني، الرئيــس المالي 
التنفيــذي و محدثتكــم ريم الهاجــري من عالقات 
المســتثمرين في شــركة  المباني. نرحب بالجميع، 
وبالنيابــة عن فريــق إدارة المباني، أتمنــى أن تكونوا 
أنتم وعائالتكم بأمان. أود أن أذكركم بأن نقاشــنا 
اليــوم ســيحتوي على بيانات مســتقبلية بنــاًء على 
أي  وتقديراتهــا.  وتوقعاتهــا  الشــركة  توقعــات 
أنها ليســت ضماًنــا ألدائنــا أو إنجازنــا أو نتائجنا في 
المســتقبل. أود اإلشــارة إلى نص إخالء المســؤولية 
الكامــل فــي الصفحــة الثانيــة مــن هــذا العــرض 

 . يمي لتقد ا

عــرض  الهاتفــي  المؤتمــر  فــي  اليــوم  ســنقدم 
تقديمي مدتــه 10 إلى 15 دقيقة، حيث سيشــارك 
المتحدثــون معكــم بيانهــم الخــاص حــول أرباح 
أســئلة  جلســة  ســتعقد  ذلــك،  بعــد  الشــركة، 
التقديمــي  العــرض  بــأن  العلــم،  يرجــى  وأجوبــة. 
المرفــق باإلضافة إلــى البيانات المالية ســتجدونها 
علــى موقع الشــركة www.mabanee.com في 
أنقــل  أن  أود  واآلن  المســتثمرين.  عالقــات  قســم 

الكلمــة للســيد وليــد الشــريعان

السيد/ وليد الشريعان

مســاء الخيــر جميعا ســعيد بانضمامي إليكــم اليوم، 

التحديــات  مازالــت  بخيــر.   جميعــا  تكونــوا  أن  أتمنــى 

الناجمــة عــن الجائحــة تؤثــر علــى البيئــة التشــغيلية 

بشــكل عــام محليــا وعالميــا، لكــن مــع ذلــك، بدأنــا 
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نشــهد بعــض التحســن خــالل األيــام الماضيــة، مــن 

حيــث إعــادة فتــح البــالد واســتئناف بعــض األنشــطة 

االقتصاديــة وذلــك نتيجــة لزيــادة معــدالت التطعيم 

والجهــود الراميــة للتعايــش مــع الوضــع الحالــي.

في شــهر مايو ، لعبت شــركة المبانــي دوًرا مهًما في 

دعــم جهــود وزارة الصحــة فــي الكويــت مــن خــالل 

تدشــين حملة للتطعيم وتنظيم »يــوم التطعيم في 

األڤنيــوز« والتــي تهــدف للحفــاظ على ســالمة جميع 

العامليــن فــي األڤنيــوز ، حيث تم تطعيم  تســع آالف 

شــخص من العاملين فــي مجمــع األڤنيوز.

لقــد حققنا أرباًحا فصليــة إيجابية أخرى  حيث ســجلنا 

صافــي ربــح قــدره 13.3 مليــون دينــاًرا كويتًيــا بمعدل 

ربحيــة للســهم بلــغ 11.4 فلــس. توضح نتائــج النصف 

دينــار  مليــون   26.4 بلغــت  والتــي  العــام  مــن  األول 

كويتي، أننا نســتعيد زخــم األرباح حيــث أن من أولويات 

إســتراتيجيتنا هي تحســين أداءالشــركة وتحقيق نتائج 

أفضــل للفتــرات القادمة.

اآلن ، ننتقــل للحديــث عــن أعمــال ومشــاريع الشــركة 

بالتفصيــل

• األڤنيوز - الكويت
شــهد المجمع خالل الربع الثاني العديد من التطورات 
الصلــة  ذات  الحكومــة  لتعليمــات  اســتجابة  وذلــك 
بالصحــة العامة. في منتصف شــهر مايو تــم االنتهاء 
مــن مرحلة حظــر التجــول الجزئي والذي اســتمر لمدة 
شــهرين ، مما أدى الحًقا إلى انتعــاش في حركة الزوار، 
إذ زادت معدالت اإلقبال بنســبة 9% عن مســتويات الربع 
األول ، مدعومــة بإعــادة فتــح دور الســينما والمطاعم 
بشــروط و ســعة محــددة. لقــد انعكــس هــذا اإلقبال 
على أداء المســتأجرين بشــكل إيجابي. من جهة أخرى، 
مازالــت هناك بعض األنشــطة المغلقة مثــل المناطق 
الترفيهيــة الخاصــة باألطفــال والتي يتوقــع افتتاحها 
فــي شــهر ســبتمبر. فــي 27 يونيــو ، أعلنــت الحكومة 
مجموعــة جديدة مــن القيــود و التي تمنــع بموجبها 

environment remains challenging in Kuwait 
as it is in rest of the world. However, 
with that we are starting to see some 
improvement in the past days in terms of 
the country reopening and the resumption 
of some economic activities as a result of 
the increased vaccination rates and the co-
existence efforts with the current situation. 
In May, Mabanee played an important role 
in supporting the efforts of the Ministry of 
Health by holding “The Avenues Vaccination 
Day” to maintain the safety of all Avenues 
workers, where 9,000 people working at 
The Avenues were vaccinated. 
We posted another positive quarterly 
earnings, as we reported a net profit of KD 
13.3 million and earnings per share of 11.4 
fils. The first half results of KD26.4 million 
demonstrate that we’re regaining earnings 
momentum as our strategic priority is to 
deliver better results in the coming periods.
Now, coming to the specific businesses.

• The Avenues-Kuwait 
During the second quarter, the Mall witnessed 
several events in response to the government’s 
health related instructions. The two-month 
partial curfew was ended in mid-May which 
subsequently led to a rebound in traffic where 
footfall rates increased by 9% from Q1 levels, 
this was supported by the re-opening of 
Cinema theatres and restaurants dine-in under 
certain conditions and capacity. This was 
positively reflected in tenants’ performance. 
However, other activities remain closed such 
as Kid’s entertainment areas which is expected 
to open in September. On June 27th, the 
government announced new set of restrictions 
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األشــخاص غير المطعميــن من دخول مراكز التســوق 
الكبــرى ، لكن حركة الــزوار لم تتأثر كثيــًرا بهذا الفصل 
حيــث تم تطعيم غالبية الســكان بجرعــة واحدة على 
األقل. يســعدنا اليــوم عودة المجمع للعمل بســاعات 

العمــل المعتادة لمــا كانت عليه قبــل الجائحة.

فقــد  المجمــع،  فــي  اإلشــغال  نســبة  صعيــد  علــى 
ارتفعــت بقيمــة 60 نقطــة أســاس عــن الربع الســابق 
هــذه  أن  راســًخا  اعتقــاًدا  نعتقــد   .%92.6 إلــى  لتصــل 
المســتويات ستتحســن فــي الفتــرات المقبلــة حيــث 
التأجيــر  المزيــد مــن صفقــات  أننــا بصــدد اســتكمال 
ونظــًرا لوجود طلــب متزايد علــى اســتئجار المزيد من 
المســاحات خاصًة في قطاع المأكوالت والمشــروبات.

رضــا  علــى  للحفــاظ  المجمــع  إدارة  جهــود  ترتبــط 
التــي  الجديــدة  بالتغييــرات  والزائريــن  المســتأجرين 
دمــج  تــم  أنــه  خاصــًة  الجائحــة،  ظــروف  أحدثتهــا 
والصحيــة  الحكوميــة  واإلرشــادات  البروتوكــوالت 
المختلفــة في عمليات وأنشــطة المجمع. تضمن إدارة 
األڤنيــوز التواصــل الفعــال مــع زوارهــا والمســتأجرين 
علــى  للحفــاظ  إجراؤهــا  تــم  التــي  التغييــرات  حــول 
البريــد  الجائحــة مــن خــالل رســائل  إبــان  ســالمتهم 
اإللكترونــي ومنصات التواصــل االجتماعــي المتعددة.

• هيلتون جاردن إن - الكويت
فــي هــذا الربــع ، زادت اإليــرادات لــكل غرفــة متاحــة 
 2021 عــام  مــن  األول  بالربــع  مقارنــة   %50 بنســبة 
مدفوعة بالطلــب المحلي القوي ، والتي شــكلت أكثر 
مــن 90% من ليالــي الغرفــة ، وبالتالي زادت مســتويات 
اإلشــغال التــي بلغــت أعلــى مســتوياتها فــي يونيــو 
لتصــل إلــى 39.6%. وعليــه حقق الفنــدق تبايًنــا إيجابيا 
بالمقارنــة بالميزانيــة المرصودة على الرغــم من إغالق 
بعض األنشــطة مثــل غــرف االجتماعات ، وذلــك وفًقا 

لتعليمــات الســلطة المحليــة.

وكمــا هــو الحــال فــي هــذا القطــاع علــى مســتوى 
العالــم ، ال يزال مــن غير الواضح متى يمكن للشــركات 
أن تعــود إلــى مســتوياتها التشــغيلية الطبيعية ، ومع 

banning unvaccinated people from entering 
major shopping malls, however traffic was not 
impacted much by this segregation as the 
majority of the population got vaccinated by at 
least one dose and today, we are glad that the 
mall is back to operating at its usual pre-Covid 
hours.
On the occupancy front, it increased by 60 
basis points from the previous quarter to 92.6%. 
We firmly believe that these levels will improve 
in the coming periods as we’re closing more 
leasing deals and as there’s an increasing 
demand to lease more spaces especially with 
F&B. 
The Mall 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 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.

• Hilton Garden Inn-Kuwait
For this quarter, RevPAR (revenue per 
available rooms) increased by 50% versus 
Q1 2021 driven by strong local demand 
and staycations, which accounted for more 
than 90% of room nights, subsequently 
increasing occupancy levels which hit the 
highest in June to 39.6%. The hotel achieved 
favorable budget variance despite the 
closure of certain activities such as meeting 
rooms, and this is as per the local authority’s 
instructions. 
As in the rest of the industry globally, there is 
still no visibility around when businesses can 
return to normal levels, However, the hotel’s 
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ذلــك ، تســتمر إدارة الفندق في العمل الــدؤوب ليكون 
الفنــدق المفضل فــي قطاع الترفيه محليــا ، والحفاظ 
علــى مكانتــه الرائــدة فــي إيــرادات الغــرف المتاحــة 
)بتحقيــق مزيــج من نســبة اإلشــغال ومتوســط ســعر 
الغرفة( حيث تؤمن اإلدارة باســتمرارية تحســن الطلب 
مع تحســن الوضــع الصحــي وتخفيــف قيود الســفر 

إلــى البالد.

• األڤنيوز  - البحرين
البيــع  وجهــات  أكثــر  مــن  البحريــن  األڤنيــوز  يعتبــر 
بالتجزئة زيــارة على المســتوى المحلــي ويتميز بموقع 
بســبب  المنامــة.  العاصمــة  قلــب  فــي  اســتراتيجي 
القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة المحلية ، تــم إغالق 
المجمــع لمــدة 5 أســابيع وذلــك فــي الفتــرة مــن 27 
الســوق  اإلغــالق  يشــمل  ولــم  يوليــو،   2 حتــى  مايــو 
المركــزي أوالصيدليــة خــالل هــذا الوقــت ، فــي حيــن 
اقتصرت منافذ المأكوالت والمشــروبات على اســتالم 
الطلــب والتوصيــل. حاليــا المجمــع مفتــوح  بالكامــل 
للزوار، مــع اقتصار الدخول على األشــخاص المحصنين 
ممــن تلقــوا التطعيمــات كاملــة. كما تعمــل كل من 

 .%50 الســينما بســعة  المطاعــم والمقاهــي وودور 

ال يزال معدل إشــغال المركز التجاري عنــد 89% مقارنة 
بمعدالت اإلشــغال اإلجماليــة في قطــاع التجزئة في 
البحريــن والبالغــة 78%. تحســنت نســب اإلقبــال فــي 
المجمــع مدعومــا من الطلــب المحلــي باإلضافة إلى 
فتح حــدود المملكــة لبعض الــزوار الدولييــن ، وخاصة 
أولئــك القادميــن مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
حيــث تــم فتــح جســر الملــك فهــد اآلن للمواطنيــن 

الســعوديين الذيــن تــم تطعيمهــم بالكامل

• هيلتون جاردن إن – البحرين
يقــع فندق هيلتون جــاردن إن البحرين فــي قلب خليج 
البحريــن ، وهو أول فندق تم افتتاحــه ضمن مجموعة 
 ، هيلتــون للعالمــات التجاريــة فــي مملكــة البحريــن 
ويتمتــع بإمكانية الوصول المباشــر إلى مجمع األڤنيوز 

management keeps pushing to consolidate 
as the hotel of choice for local leisure 
segment, to keep market leading position 
in RevPAR (combination of occupancy and 
average rate) as it believes in the continuity 
of solid demand with the improvement in 
the health situation and border restrictions 
ease.

• The Avenues-Bahrain
The Avenues Bahrain is one of the country’s 
most-visited retail destinations, strategically 
located in the heart of Manama. On 
account of restrictions imposed by the local 
government, the Avenues-Bahrain was 
closed for 5 weeks starting from the 27th 
of May until July 2nd. The supermarket and 
pharmacy were fully operational during this 
time, while F&B outlets operated with take-
away and delivery services only. The Mall 
is fully open now, with restricted access to 
immunized people only. Restaurants and 
cafes dine-in and cinemas are also open 
now and operating with 50% capacity.
The occupancy rate of the mall remains at 
89% compared to the overall occupancy 
rates in the Bahrain retail space sector of 
78%. Improved mall traffic was supported 
by domestic demand as well as the opening 
of the kingdom’s boarders to certain 
international visitors, especially those 
coming from Saudi Arabia as King Fahad 
causeway is now open to fully vaccinated 
visitors.

• Hilton Garden Inn – Bahrain
Nestled in the heart of Bahrain Bay, Hilton 
Garden Inn Bahrain the first to open under 
Hilton’s portfolio of brands in the Kingdom 
of Bahrain, enjoys a direct access to The 
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تــم  عائلًيــا.  وجناًحــا  غرفــة   192 ويضــم  البحريــن   -
االفتتــاح التجريبــي للفندق فــي 15 يوليو ، مــع اإلعالن 

للفنــدق قريبا. الرســمي  لإلفتتاح 

ننتقل اآلن إلى مشاريعنا والتي مازالت قيد اإلنشاء

• والدورف أســتوريا- الكويت
فنــدق راٍق من فئــة الخمس نجــوم يشــمل على 200 
غرفــة ، وهو قيد اإلنشــاء حاليــا بمعدل إنجــاز بلغ %89 
حيــث من المتوقــع أن يكتمــل انجازه فــي نهاية الربع 
الثالــث من هذا العام. بعد ذلك، ســوف يحتاج مشــغل 
الفنــدق مــا يقــارب الشــهرين إلــى الثالثــة أشــهر لبدء 

التشــغيل قبــل أن يفتح أبوابــه للزوار.

• افنتورا - جابر األحمد - الكويت
تعتبــر مدينة جابر األحمــد الصباح واحدة من مشــاريع 
والتــي  المطــورة،  الســكنية  للرعايــة  العامــة  الهيئــة 
مــن المقــرر ان تســتوعب حوالــي 65 ألف شــخص،  بما 
في ذلــك 6700 أســرة كويتيــة.  وتتضمن بعــض أجزاء 
المشــروع فرصــً اســتثمارية يتولــى القطــاع الخــاص 
تطويرهــا بالتعــاون مــع المؤسســة بنظام الشــراكة 

بيــن القطاعيــن العــام والخاص 

فــي أكتوبــر 2020، وقــع االختيــار علــى تحالــف يضم 
ومجموعــة  الرئيســي  المطــور   - المبانــي  شــركة 
القابضــة  التخصيــص  وشــركة  الوطنيــة  الصناعــات 
باعتبــاره »المســتثمر الفائــز« لتطويــر إحــدى المناطــق 
 .)J3( المخصصة لالســتثمار والتــي يطلق عليها اســم
الــذي يعــد فــي مرحلــة  المشــروع،  وســوف يشــمل 
التطويــر حاليــً ، مركــزًا تجاريً بمســاحة تأجيريــه تمتد 
علــى نحــو 104 ألف متــر مربــع ومرافق ســكنية تصل 
إلــى 42 ألــف متــر مربــع )276 وحــدة ، تتألف مــن 204 

شــقة و 72 تــاون هــاوس(.

مســتمرين بالمضي قدما نحو البدأ في إنجاز المشروع 
، حيــث تمت الموافقة على المخطط الرئيســي لقطاع 
J3 مــن قبل المؤسســة العامة للرعاية الســكنية وتم 

Avenues mall- Bahrain and includes 192 
rooms and family suits. The Hotel’s soft 
opening was held on July 15th with the 
official opening to be announced soon. 

• Waldorf Astoria-Kuwait
Waldorf Astoria is a five-star upscale hotel. 
which will include 200 rooms. Currently, 
under construction with a completion rate at 
89% and expected to be completed at the 
end of the third quarter this year. The hotel 
operator would then require approximately 
two to three months to begin operation 
before it opens its doors for visitors.

• 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 
zones for investment, named J3. The project, 
which is currently under development, 
will include a retail GLA of 104,000 sqm 
and residential facilities with a GLA of 
42,400 sqm (276 units, comprising of 204 
apartments and 72 townhouses).
We are on track with the project, The J3 Master 
plan has been approved by PAHW and 
incorporated into the Jaber Al-Ahmad City 
masterplan, which is currently under review 
with Kuwait Municipality. The Environmental 
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دمجها فــي المخطط الرئيســي لمدينة جابــر األحمد، 
والــذي يخضــع حالًيــا للمراجعــة مــع بلديــة الكويت. 
كمــا تمــت الموافقــة علــى تقريــر تقييــم األثــر البيئي 
واالجتماعــي والحصــول علــى الموافقات األخــرى، بما 
في ذلــك تصاريــح البناء حيث ســيتم إصدارهــا بمجرد 
الرئيســي  المخطــط  علــى  الكويــت  بلديــة  موافقــة 
لمدينــة جابــر األحمــد. فــي الوقــت نفســه ، نحن في 
مرحلــة االنتهاء مــن جميــع اتفاقيات المشــروع وتلك 
المتعلقــة بالتمويــل. وبالتالــي ، نتوقــع بدء المشــروع 

والبنــاء خــالل الربع الثالــث من هــذا العام.

• األڤنيوز  البحرين - المرحلة الثانية
تمتــد المرحلــة الثانيــة ، والتــي تشــكل امتــداًدا للجزء 
الغربــي مــن األڤنيــوز - البحريــن ، علــى مســاحة 125 
ألــف متــر مربــع بمســاحة تأجيريــة تبلــغ 41 ألــف متر 
مربــع. حيث تتألف من مســاحات تجاريــة ومحالت بيع 
بالتجزئة وســوق ومطاعم إلى جانــب مناطق ترفيهية 
مثــل دور الســينما ومناطــق ترفيهية لألطفــال وحلبة 

للتزلــج علــى الجليد.

تــم التوقيــع علــى خطــاب اتفــاق لتمكيــن األعمــال 
الخدمــات( فــي  ، األساســات وإعــادة توجيــه  )الــردم 
يوليــو وقد بــدأ المقاولــون العمــل في األســبوع األول 
من أغســطس. المدة اإلجمالية لذلك 8 أشــهر بتكلفة 
تقريبيــة 8 مليــون دينــار بحرينــي. فــي غضــون ذلــك ، 
للعقــد  والمناقصــة  التصميــم  مــن  االنتهــاء  ســيتم 

الرئيســي.

ســتقدم هذه التوســعة عرًضا جديــًدا ومتنوًعــا إلثراء 
تجربــة العمــالء فــي األڤنيــوز - البحريــن إلــى جانــب 
تعزيز الموقع التنافســي في مســاحة البيــع بالتجزئة 

البحرين. فــي 

• األڤنيوز  -  الرياض
يقــع األڤنيــوز - الريــاض فــي موقــع متميــز فــي 
المدينــة حيــث يطــل علــى تقاطــع طريــق الملك 
ســلمان وجســر الملك فهــد ويمتد على مســاحة 
390 ألــف متر مربع بمســاحة تأجيرية تبلغ 400 ألف 

and Social Impact Assessment Report has 
been approved, and the Kuwait Environment 
Public Authority’s Environmental Approval 
letter received. Other approvals including 
building permits, are under process and 
will be issued once Kuwait Municipality’s 
approval of Jaber Al Ahmad City Master 
plan is achieved. Meanwhile, we are in the 
stage of 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, 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. 
Letter of agreement for enabling works 
(reclamation, piling and services re-routing) 
was signed in July and the contractors will 
commence work on the first week of August. 
The total duration for that is 8 months at an 
approximate cost of BD 8 million. In the 
meantime, detailed design to be finalized 
and tender for main contract.
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.

• The Avenues – Riyadh
The Avenues Riyadh 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 
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متــر مربــع. نأمل أن نعــود إلى المســار التشــغيلي 
تكوينــات  عــن  النقــاب  سنكشــف  حيــث  قريًبــا 

المشــروع النهائيــة والجــدول الزمنــي للبناء.
مســتمدة  المشــروع  هــذا  تجــاه  جهودنــا  إن 
الســوق  بإمكانيــات وأهميــة  الراســخ  إيماننــا  مــن 
الســعودي فــي المنطقــة ، وحقيقــة أن هــذا هو 

واالســتثمار. التجاريــة  عالمتنــا  لنمــو  محفــز 

• األڤنيوز  -  الخبر
األڤنيــوز- الخبــر ، يعــد مــن أحــد المشــاريع الواعــدة 
لشــركة المبانــي ، يمتــد علــى مســاحة 197,600 متر 
مربــع بمســاحة تأجيريــة تبلــغ 175 ألــف متــر مربــع. 
تحــت  وترفيهيــة  تجاريــة  مناطــق  المشــروع  يشــمل 
االســم التجاري »األڤنيوز« بالطبــع ، باإلضافة إلى برجين 
ســيضمان مكاتب وعيادات وفندق فورســيزونز. يسمح 
تصميــم المشــروع بتطوير برجيــن آخرين فــي مرحلة 
الحقــة. المشــروع فــي مراحــل التصميــم التفصيلية 

. ئية لنها ا

نحــن واثقــون في شــركة المبانــي من أنــه  ومن خالل 

االســتمرار فــي إحــراز تقدم فــي تنفيــذ اســتراتيجيتنا، 

فإننا ســنضع الشــركة في موضع يمكنها من العودة 

النمــو المســتدام مــع مــرور الوقــت. ســنواصل  إلــى 

التركيــز علــى أعمالنــا المتخصصــة  وتوســيع عالمــة 

األڤنيوز التجارية مع اســتهداف فئــات أصول أخرى في 

المنطقــة ومواصلــة تقييــم تأثير الجائحــة على نطاق 

المشــروع والتكاليف واإليجــار والتوقيــت والعائد على 

االســتثمار ، علــى حد ســواء. مــع الحفاظ علــى االلتزام 

تجــاه كل مــن المســاهمين وأصحــاب المصالح.

السيدة ريم الهاجري
شــكرا لك ســيد وليــد واآلن لمناقشــة االداء المالي أود 

أن أنقــل المكالمة للســيد زاهد كاســماني.

of 400,000 sqm. We are hoping to get back 
to the operational track soon where we will 
be unveiling final project configurations and 
construction timeline. 
Our efforts towards this project are 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 175,000 sqm of 
land space. 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. The project is 
in final detailed design stages.
We are confident at Mabanee that, by 
continuing to make progress executing on 
our strategy, we will position the company 
to 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 
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 
and to determine the most appropriate 
strategy, while staying committed to both 
our stakeholders and shareholders.

Ms. Reem Alhajri 
Thank you, Mr. Waleed, and now to discuss 
the financial performance I would like to 
hand the call over to Mr. Zahid Kasmani
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األداء المالي
السيد/ زاهد كاسماني

إلينــا  انضمامكــم  علــى  جميًعــا  لكــم  شــكًرا 
للربــع  المبانــي  لشــركة  المالــي  األداء  لمناقشــة 

.2021 يونيــو   30 فــي  المنتهيــة  للفتــرة  الثانــي 

كمــا ذكرنا قبــل قليل ، فلقد عــادت العمليات في 
مجمع األڤنيــوز- الكويت تقريًبا إلى مســتويات ما 
قبل الجائحة مع اســتمرار بعض القيــود المتعلقة 
بالصحــة العامــة. وكمــا تعلمــون  فقــد تــم فتح 
دور الســينما خالل هــذه الفترة   بطاقة اســتيعابية 
األطفــال  مناطــق  إغــالق  واســتمرارية  محــدودة 

. فيهية لتر ا

بالمقارنــة بالربــع الثاني مــن العــام الماضي ، حيث 
تأثرت اإليــرادات بعمليات اإلغالق المرتبطة بـــانتشار 
الجائحة، عــاد أداء الربع الثاني هذا العام تقريًبا إلى 
مســتوى ما قبــل الجائحة.كمــا  عاد أيضــا إيرادات 
التأجير تقريًبا إلى مســتويات مــا قبل الجائحة ، في 
حيــن أن اإليــرادات األخــرى ، مــن الخدمات بشــكل 
أساســي ، تســير علــى الطريــق الصحيــح لتحقيــق 
االنتعاش. حققنا إيرادا تشــغيليً قــدره 24.5 مليون 
دينــار كويتــي فــي الربــع الثاني مــن عــام 2021 و 
48.5 مليــون دينــار كويتــي للنصــف األول من عام 
2021. وقد شــمل ذلك إيرادا  بمقــدار 731 ألف دينار 
كويتي من عمليــات الفندق في الربــع الثاني و 1.4 
مليــون دينار كويتــي للنصف األول من عــام 2021. 
تحســنت إيــرادات الغــرف المتاحــة أو مــا يعرف ب 
RevPAR بشــكل ملحــوظ نتيجة تخفيــف القيود 

الحكوميــة وزيادة الطلــب المحلي.

ارتفعت المصروفات التشــغيلية لمجمع األڤنيوز- 
الكويــت إلــى 5.6 مليــون دينــار كويتــي فــي الربع 
الثانــي مــن عــام 2021 مقارنــة بـــ 5.3 مليــون دينار 
كويتــي فــي عــام 2020 ، ويرجــع ذلك إلــى بعض 
الوفــورات فــي المصروفــات والتــي تــم تحقيقها 

Financial Performance
Mr. Zahid Kasmani
Thank you, Ms. Reem, and thank you 
all for joining us to discuss Mabanee’s 
second-quarter financial performance 
for the period ended June 30, 2021.
As mentioned, the operation at The 
Avenues Kuwait is almost back to pre-
Covid levels with the continuity of certain 
health-related restrictions. Cinemas 
are now opened with limited capacity 
whereas kids’ zones remain closed.
Compared to the second quarter of last 
year, where revenues were impacted by 
Covid-19 related shutdowns during that 
time, Q2 2021 performance is almost 
back to the pre-covid level. The leasing 
income has almost recovered to pre-covid 
levels, whereas the other income, mainly 
services, are on track for a recovery. We 
achieved an operating income of KD 
24.5m in the second quarter of ‘21 and 
KD 48.5m for the first half of 2021. This 
includes KD 731K income from the Hotel’s 
operations in the second quarter and KD 
1.4m for the first half of 2021. The Hotel’s 
RevPAR significantly improved driven by 
the ease of government restrictions and 
the increase in local demand.
The Avenues’ operating expenses 
increased to KD 5.6m in the second 
quarter of 2021 compared to KD 5.3m in 
2020, this is due to certain cost savings 
made with the government restrictions 
in place on The Avenues’ operation. 
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مــع القيــود الحكوميــة المفروضــة علــى عمليات 
إجمالــي   ظــل   ، ذلــك  ومــع  األڤنيــوز.  مجمــع 
المصروفــات التشــغيلية للنصــف األول مــن عــام 
2021 ثابًتــا تقريًبــا عنــد 11.3 مليــون دينــار كويتــي 

مقارنــة بعــام 2020.

عــاد الهامــش التشــغيلي إلى مســتويات مــا قبل 
الجائحــة إلــى 77٪ للربع الثاني من عــام 2021 وإلى 
76% لفتــرة 6 أشــهر ، بســبب انخفــاض الخصومات 
المقدمــة للمســتأجرين هــذا العام.ونتيجة لذلك ، 
حققــت المجموعــة صافي ربــح 13.3 مليــون دينار 
كويتــي فــي األشــهر الثالثــة و 26.4 مليــون دينــار 

كويتي لمدة ســتة أشــهر.

كمــا تــرون فــي الرســم البيانــي أمامكــم ، فــإن 
علــى  والعائــد  األصــول  متوســط  علــى  العائــد 
مــرة  تدريجيــا  تعــود  الملكيــة  حقــوق  متوســط 
أخرى إلى المســتويات المعتادة.ظلت نســبة الدين 
إلــى حقــوق الملكية ثابتة فــي عــام 2021 مقارنة 
بعــام 2020 عنــد 76%.بلغ إجمالي األصــول والقيم 
الدفتريــة 1,048 مليــون دينــار كويتي و 426 فلســا 
علــى التوالــي فــي 30 يونيــو 2021 ، مقارنــة بـ 969 
مليــون دينــار كويتــي و 395 فلســا فــي 30 يونيــو 
2020. كمــا ارتفعــت ربحيــة الســهم للنصف األول 
مــن عــام 2021 إلــى 22.58 فلســا من 1.34 فلســا 

فــي عــام 2020 ) معدلــة(.

األصــول  إنشــاء  علــى  اإلنفــاق  المبانــي  تواصــل 
والتوســع و الحفــاظ علــى مســتويات أعلــى مــن 
الفرصــة  هــذه  أغتنــم  أن  أود  أخيــرا  و   . الربحيــة 

الجلســة. هــذه  حضــور  علــى  ألشــكركم 

السيدة ريم الهاجري
شــكرا لك الســيد زاهد، الســيدات والسادة ســنبدأ اآلن 
اإلجابــة علــى أســألتكم، يمكنكــم كتابــة أســألتكم 

بالمربــع المخصــص لألســألة و األجوبة.

However, the total operating expense for 
the first half of 2021 has remained almost 
constant at KWD 11.3m compared to 
2020.
The operating margin returned to pre-
covid levels to 77% for Q2 2021 and 
to 76% for the 6 months period, due to 
lower discounts offered to tenants this 
year. Consequently, the Group achieved 
a net profit of KD 13.3m in the 3 months 
and KD 26.4m for six months. 
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 has remained constant in 
2021 compared to 2020 at 76%. The total 
assets and book values stand at KWD 
1,048 million and 426 fils respectively 
as of June 30, 2021, compared to KWD 
969m and 395 fils on June 30, 2020. The 
EPS for H1 2021 increased to 22.58 fils 
from 1.34 fils in 2020 (adjusted). 

Mabanee continues spending on asset 
creation, expansion, and higher retention 
of profits in the business. I would like 
to take this opportunity to thank you for 
attending this session. 

Ms. Reem Al Hajri
Thank you, Mr. Zahid, Ladies & Gentleman, 
we will now open up for questions, please 
type in your questions in the Q&A section of 
the screen. 
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النهائيــة  المكونــات  هــي  مــا  األول:  ســؤال 
لمشــاريع السعودية. هل كان هناك أي تحرك 
إلعــادة النظر فــي / زيــادة / تقليل مســاهمة 
الســكن / المكاتــب / البيــع بالتجزئة في تلك 

؟ المشاريع 

الســيد وليد: مازالت مكونات المشــروع كما هي، 
وهذا يعني بالنســبة لمشــروع الرياض أنه سيشمل 
برجا للمكاتب كما ســيضم مراكــز طبية وعيادات 
، وبرًجــا آخــر ســكني ، و 3 فنــادق منهــا والــدورف 
العالمــة  نــدرس  نــزال  ال  بينمــا  وكونــراد  أســتوريا 
التجاريــة الثالثــة،  قد يتأثــر التصميم و المســاحات 
التأجيرية للمشــروع قليال و ذلك لزيادة المســاحات 
الترفيهيــة في المجمــع التجاري و لكنهــا تغييرات 

. بسيطة

اإلشــغال  نســبة  ماهــي  الثانــي:   الســؤال 
ونســبة  األڤنيــوز  لمجمــع  الرابعــة  للمرحلــة 

عــام؟ بشــكل  المجمــع  إشــغال 

الســيد وليــد: كمــا ذكرنا ســابقا، نســبة إشــغال 
فــي  كمــا   %92.6 بلغــت  عــام  بشــكل  المجمــع 
نهايــة شــهر يونيــو ، بالنســبة للمرحلــة 4 ، فهناك 
طلــب كبيــر علــى المرحلــة 4 ، دعنــا نوضــح أحدث 
معــدالت اإلشــغال فــي جميــع المراحــل ، حيــث 
تشــمل  حيــث   ٪95.3 األولــى  بالمرحلــة  بلغــت 
المســاحات الكبيرة ، بينما بلغــت 88% في المرحلة 
الثانيــة ، و 92% فــي المرحلــة الثالثة والرابعــة. تبلغ 
نســبة إشــغال المجمع بشــكل عــام حتــى اليوم 
93% مســتمرين في تقســيم المناطق في المركز 
فــي  األولــى  المرحلــة  ستشــمل  حيــث  التجــاري 
المنزلــي والمتاجــر ذات  األثــاث والديكــور  الغالــب 
الصلــة بهــذه األنشــطة. فــي الوقــت ذاتــه ، تأثرت 
نســبة اإلشــغال في بعــض أجــزاء المرحلــة الثانية 
وذلــك بســبب التحول فــي الطلب إلــى المرحلتين 

Question 1: What are the finalized 
Saudi projects components. Has 
there been any move to reconsider/
increase/decrease the contribution 
of residential/office/retail in those 
projects?
Mr. Waleed: The components are the 
same, meaning for Riyadh project it 
will include an office building that will 
include medical centers and clinics, a 
residential tower, and 3 hotels of which is 
Waldorf Astoria and Conrad while we’re 
still studying the third brand. The design 
and leasable areas may be impacted 
slightly by increasing the entertainment 
component in the mall however it won’t 
be a major change 

Question 2: What is the mall overall 
occupancy rate and what is the 
occupancy rate for phase 4?
Mr. Waleed: As we mentioned the overall 
occupancy rate of the mall was 92.6% as 
of end of June, as for phase 4, there’s a 
big demand on phase 4, let’s demonstrate 
the latest occupancy rates across all 
phases, where Phase 1 is 95.3% and 
that’s mainly because it includes big 
boxes, Phase 2 is 88%, Phases 3 & 4 
are 92%. The overall occupancy rate as 
of today had reached 93%. Our zoning 
efforts in the mall continues where Phase 
1 will mostly include furniture & Home 
décor and appliances related stores that 
explains the vacancies which we have in 
Phase 1 as we are redirecting activities to 
other phases. Meanwhile the occupancy 
in some parts of Phase 2 was impacted 
due to a shift in demand in Phases 3 and 
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4, however, we are looking into how to 
best tackle this. 

Question 3: Do you Plan to complete 
both Avenues-Riyadh and Avenues 
-Khobar projects in phases to?
The mall in Riyadh is to be completed 
in one go. The towers construction may 
start at a later stage and be completed at 
the same time with the mall.
The Avenues Khobar will be completed 
in two phases with the first including the 
mall, the Four Seasons hotel and an office 
tower above the podium and the second 
phase may include two other mixed-use 
towers on a separate plot.

Mr. Waleed Alsharian
I would like to thank everyone today, 
if you ever require more information or 
clarifications, please don’t hesitate to contact 
us the Management or our Investor Relations 
team, we’re keen on being transparent with 
everyone through effective communication. 
Thank you and have a good day

أفضــل  بدراســة  حاليــا  ونقــوم  والرابعــة،  الثالثــة 
الطــرق لحــل ذلك.

مشــروعي  ســينفذ  هــل    : الثالــث  الســؤال 
علــى  الخبــر   - واألڤنيــوز  الريــاض   - األڤنيــوز 

أيضــا؟ مراحــل 

ســيتم االنتهــاء مــن المركــز التجاري في مشــروع 
الريــاض علــى دفعــة واحــدة. قــد يبــدأ بنــاء األبراج 
فــي مرحلة الحقــة ويتــم االنتهاء منــه في نفس 

الوقــت مــع المركــز التجاري.

علــى  منــه  االنتهــاء  ســيتم  الخبــر  مشــروع  أمــا 
مرحلتيــن ، األولــى تشــمل المركــز التجــاري ، فندق 
الفورســيزنس وبرج للمكاتب ، وقد تشــمل المرحلة 
الثانيــة برجين آخريــن متعددي االســتخدامات في 

قطعــة أرض منفصلــة.

السيد/ وليد الشريعان

أود أن أشــكر الجميع اليوم ، لمزيد من المعلومات 
أو التوضيــح ، أرجــو أن ال تتــرددوا فــي االتصــال بنــا 
المســتثمرين  عالقــات  بفريــق  أو  تنفيذيــة  كإدارة 
لدينــا ، فنحــن حريصون علــى مبدأ الشــفافية مع 
الجميــع من خــالل االتصال الفعال. شــكرا للجميع 

واتمنــى لكم يوم ســعيد.

MABANEE COMPANY K.P.S.C

investorsrelations@mabanee.com

P.O. Box 5132 Safat l 13052 Kuwait 

+965 222 444 44

www.mabanee.com


