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 :المقدمة

 السيدة شعاع القاطي

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

اليوم  ى  ينضم إل. في شركة المباني تصاالتإلالتنفيذي لمدير المحدثتكم شعاع القاطي، . 2019من عام  األول

 . كبير المدراء الماليينوالسيد زاهد كاسماني نائب الرئيس التنفيذي  طارق العدساني/ السيدكل من 

 ...نرحب بالجميع

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

تعتمد على توقعات الشركة وتقديراتها وهي ال تشكل ضمانا  هانات تطلعيبيبعض البيانات في هذا العرض هي 

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

  .العرض

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

، للمشاركة يرجى كتابة ةاألجوبيلي هذا العرض جلسة األسئلة و.  من هذا العام األولبأرباح الشركة للربع 

 . أسئلتكم في الشاشة في أي وقت خالل هذا العرض

 .لشركة المبانينائب الرئيس التنفيذي  - طارق العدساني/ واآلن أنقل الكلمة للسيد السيد

 :طارق العدسانيالسيد 

لشركة  ألولانتائج الربع الذي سيتناول  الهاتفي لمؤتمرافي جميع بال نرحبأيها السيدات والسادة ومساء الخير 

 . باني ومشاريعها الرئيسية وتوقعاتهامشركة السوف أقدم لكم لمحة سريعة عن . المباني

دينار كويتي مقارنة  13,756,238يعادل  صافي ربح 2019في الربع األول من عام حققت شركة المباني 

 . %13  تقدر بـزيادة  وهيدينار كويتي،  12,170,387األرباح  بلغتحيث  2018بالفترة نفسها لعام 

مراكز  ارةتطوير وإدفي توسعها المحلي واإلقليمي من خالل اتباع استراتيجية لالستثمار  الشركةتواصل 

 . مع ضمان عائد استثمار جيد ومستمر التسوق في مواقع مميزة

تجارية ة عالم الذي أصبح األڤنيوزسوق والترفيه والضيافة تحت اسم تتميز مشاريعنا بتطوير وجهات الت

شراكات مع مجموعة من عقد مباشرة أو التثمارات سالتم تنفيذ هذه التوسعات من خالل ايحيث . مميزة

 . الخليجيين البارزينالمستثمرين 



ات نادق والمشروعمن خالل استهداف قطاعات جديدة مثل الف ستثمارالسياسة تنويع االمباني شركة  هجتنتو

 . تتناسب مع احتياجات كل سوق ومنطقة التي الضخمةمشاريع التطوير ل إضافة، السكنية والطبية

 تشكل بعض األسواق أن إال، العالميبعض التحديات في سوق التجزئة وجود أنه على الرغم من  كما نؤمن

 . فرصة استثمارية مشجعة

ث تم حي، سير كما هو مخطط لهيالمرحلة الرابعة تطور ، فإن لكويتفي ا األڤنيوز روعبمشفيما يتعلق أما 

 . المرحلة الرابعة في متاجرال إجماليمن  ٪ 66، وهو ما يمثل متاجر حتى اآلن 203تتاح أكثر من اف

هيئة العامة بالتعاون مع الوذلك ، عامين ستستغرق، والتي في تحسين البنية التحتية للمرور بدأ المقاولونكما 

لمرحلة ا إشغالمعدل  يقدربينما ، ٪ 95معدل اإلشغال للمرحلة األولى والثانية والثالثة يقدر . للطرق والنقل

 . مستأجرمتجر  1037، منها متجر 1095 جميع المراحلفي العدد اإلجمالي للمتاجر  يبلغو. ٪ 94 الرابعة

عض في بمن خالل توفير متاجر  الكويت يدعم المشاريع  الصغيرة والمتوسطة - األڤنيوزأن  ر بالذكريجد

شروع مهما و ،لفئتين ميدجائزة  على فقد حصلت المرحلة الرابعة م الجميعوكما يعل. األڤنيوزفي  المناطق

 . هو أمر رائعو سياحة والترفيهالعام لللعقارات التجارية ومشروع العام ل

 ،نيوزاألڤخارج  لشركة المبانيسيكون أول مشروع متعدد االستخدامات فمشروع السالمية، ب أما فيما يتعلق

 ام المشروع البالغة مساحته مفهوم وجدوى تطوير خضعوسي. وسيعكس معايير جديدة للتصميم والخبرة

 .مربع لدراسة شاملة متر 10,000يقارب 

إلى إمكانية الشراكة مع الحكومة في تطوير عدد من مشاريعها من خالل المباني  شركة فيكما نتطلع 

صرة مختالقائمة ال اختيار الشركة من ضمنه تم أنا بعلم  ، في الكويت شراكة بين القطاعين العام والخاصال

 .مشاريعال د منعدب الخاصةللمشاركة في المناقصة 

االبحري-نيوزڤشهد األي ا كبير  ف المرحلة الثانية الذي سيضيالخاص ب تصميمالتحديث ل، مما دفعنا ن نجاح 

فندق هيلتون في بناء أعمال الدأ تبومن المقرر أن . المشروعمن  إلى الجزء الغربيأكبر  يةمساحة تأجير

جاري المركز التبمباشر  بشكلالفندق  وسيتصل. جاردن إن والمرحلة الثانية خالل األشهر القليلة المقبلة

ا،  120مع  ٪85دل اإلشغال يبلغ مع. غرفة 210وسيضم  ا أن . منها 103تم تأجير متجر  ومن المعروف أيض 

 ضمن مسابقة العقاراتأفضل تصميم معماري في قطاع التجزئة  قد حصل على جائزة البحرين- األڤنيوز

 .العربية

شركة ل، وهو أكبر مشروع الرياض - األڤنيوزسيكون ف، عنا في المملكة العربية السعوديةبالنسبة لمشاري أما

 لقد تم بالفعل اختيار المقاولو. ، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم مع خمسة أبراج متعددة األغراضالمباني

مليار لاير سعودي من خالل اتفاقية  5.1تم تأمين كما . في المستقبل القريبالرئيسي وسيتم توقيع اتفاقية 

 لتمويل جزءمن وزارة المالية ع يرابنوك خليجية وتم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المش 9مبدئية مع 

 لمتينة التي تعكس الثقة.ونحن نثمن هذه العالقات ا. سعوديمليون لاير  500من المشروع بقيمة 

http://www.kapp.gov.kw/


وسيشمل مناطق  ،على التصميم الموافقة مرحلةفي الخبر  - األڤنيوز مشروع يزال ال ،من ناحية أخرى

، ارضالمع، طبيةمرافق ، مكاتب، قفناد، سكنية اشقق  باإلضافة إلى أربعة أبراج تضم  ،تجارية وترفيهية

 .مؤتمراتللوقاعات  احتفاالتقاعات 

 من خالل، الشارقة مشروعهو و العربي الخليج منطقةفي إطالق مشروع آخر  المبانيشركة  كما تعتزم

د بن على طريق الشيخ محمالمشروع  يقعو (شروق)هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير شراكة استراتيجية مع 

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

 .التطويراليزال التصميم قيد و .ألف متر مربع 182على مساحة أكثر من  غرفة 200وفندق عصري يضم 

الذي و ،الكويت-هيلتون غاردن إنفندق  سيجاور، حيث ببناء فنادق متعددة في المنطقة اأيض   المبانيتقوم 

سيصبح أكبر فندق للعالمة حيث . الفوروم وإليكتراهما و ةجديدال ثنتين من المناطقا، غرفة 400ضم يس

بدأ الذي نأمل أن ي الفندقتجهيز بشركة هافلوك  ستقومكما . التجارية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

فندق يقع كما  . ٪ 85.5المشروع هذا معدل إنجاز يبلغ و. تشغيله في الربع الثالث أو الرابع من هذا العام

 مساحتها التااحتفوسيضم قاعة " بريستيج"في منطقة  غرفة 200يضم سالذي و، الكويت-والدورف أستوريا

ا وخيارات متعددة  640 ا مربع  ا في الهواء الطلق وسبا من المطاعممتر  معدل إنجاز الفندق يبلغ و. ومسبح 

54٪. 

مع إطاللة فريدة على  فندقيةق قوش غرف 210 البحرين - فندق هيلتون غاردن إن سيضم، من ناحية أخرى

 .البحر

ا ببناء كما  ، بتكلفة تصل إلى متر مربع 3800 تبلغ موظفين في منطقة الفنطاس على مساحةللسكن نقوم أيض 

 .دينار كويتي يينمال 8

 :السيدة شعاع القاطي

 .شركة المبانيفي كبير المدراء الماليين زاهد كاسماني،  واآلن أنقل الكلمة للسيد. سيد طارق ا لكشكر  

 زاهد كاسمانيالسيد 

 31إلينا لمناقشة األداء المالي للربع المنتهي في  همانضمامونشكر السادة الحضور على . شكرا سيدة شعاع

 2019مارس 

مليون دينار كويتي في الربع األول من  23تقريب ا ليصل إلى  ٪22ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 

ا إلى افتتاح المرحلة الرابعة في أوائل عام 2018مقارنة بالربع األول من عام  2019عام  ، ويرجع ذلك أساس 

 .2018في نهاية الربع األول من عام  حيث تم افتتاحها. 2018

ا إلى 2018مقارنة بالربع األول من عام  ٪26بنسبة  للمجمع يةتشغيلالمصاريف الارتفعت  ، ويرجع ذلك أساس 

تغطية ل طاتاالحتيااتخذنا بعض فقد ، في الكويت الخدمات رأسعا ونظرا الرتفاع. المرحلة الرابعةافتتاح 

يرجع االنخفاض الطفيف في الهامش التشغيلي بشكل أساسي إلى أن إيرادات و. المتأخرة اتقراءالبعض 



تشغيل  يكتملعندما  مستقبال  األمر توقع أن يتحسن هذا ومن الم. إمكاناتها أقصىبعد  تحققالمرحلة الرابعة لم 

 .المرحلة الرابعة

 31منتهية في الارتفع صافي الربح لفترة الثالثة أشهر ، حيث تحقيق هدفنابالمساهمة تواصل المرحلة الرابعة 

 ٪13، مما يمثل زيادة قدرها مليون دينار كويتي 13.8لتبلغ مليون دينار كويتي  1.6، بمقدار 2019مارس 

 .2018مقارنة بنفس الفترة من عام 

 .2018في عام  ٪ 6.05مقارنة مع  ٪ 6.39بلغ العائد على األصول للفترة الحالية 

، مما 2018في عام  ٪ 12.5  بـمقارنة  2019في عام  ٪ 12.7ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى بينما 

 .المرحلة الرابعة تشغيلكما هو متوقع من يعكس ربحية أفضل 

ا إلى ما ، ويرجع ذلك أساس  2018في عام  ٪ 64.3  بـ، مقارنة ٪ 59.8فض هامش الربح الصافي إلى انخ

 :يلي

 .كاملطاقته اإلنتاجية بالدخل المرحلة الرابعة لم يحقق 

 .الهوامشمما أدى إلى تراجع في  ؛ويل بالفعل على األرباح والخسائرتم احتساب رسوم االستهالك والتم

 .المرحلة الرابعة إيرادات بأقصى إمكاناتهاتحقق  حيثنتوقع أن يتحسن هذا الهامش و

 األولفي الربع  ٪73.1مقارنة بنسبة  2019في الربع األول من عام  ٪68ملكية إلى الحقوق ديون تحسنت 

مقارنة بـ  2019في الربع األول من عام  ٪34.2 لتبلغ الدين إلى األصول  نسبة تتحسنكما . 2018من عام 

 .2018في عام  35.4٪

ا على التوالي في الربع  446مليون دينار كويتي و  873الدفترية إلى  ةارتفع إجمالي األصول والقيم فلس 

ا في عام  422كويتي و مليون دينار  816مقارنة بـ  2019األول من عام  ا إلى   2018فلس  ويرجع ذلك أساس 

 .ر اإلنفاق على إنشاء األصول والتوسع وزيادة االحتفاظ باألرباحاستمرا

فلس في الربع  11.71 بـ  مقارنة 2019فلس في الربع األول من عام  13.25سهم إلى ارتفع العائد على األ

 .2019مارس  31للفترة المنتهية في ، وذلك 2018األول من عام 

ا توزيعات نقد ، والتي تمثل توزيعات نقدية دينار كويتي 11،750،050ية بقيمة أصدرت المجموعة مؤخر 

 ليبلغ،  ٪6، على أسهم مجانية بنسبة 2019أبريل  9في  الرقابيةحصلت على موافقة الجهات  ٪12بنسبة 

 .دينار كويتي 104،254،148 المال رأس

 .على حضوركم هذه الجلسةا جميع  أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم 

 

 

 

 



. سنتوقف لمدة دقيقة. شكراً لك يا سيد زاهد ، سنبدأ اآلن باإلجابة على أسئلتكم: القاطيشعاع السيدة 

، وهو: السؤال األول يتعلق بالمرحلة الرابعة لإلجابة عنها فور وصولها.ونذكركم بمواصلة كتابة أسئلتكم 

 ومعدل %94 يبلغ في ضوء الفرق بين معدل إشغال االفتتاحمن  مالذي يؤخر مستأجري المرحلة الرابعة

؟ %66 افتتاح المتاجر البالغ  

العامل األول هو . الفرق تحدثعدة عوامل  على، أوال وقبل كل شيء. نعم، شكرا لسؤالكم: السيد طارق

بعض التشغيل لونوع   السبب الثاني هو نوع العميل . اإليجار وبداية اإليجار عقدبين توقيع  فترة السماح

 بدء وكذلك أطولوقًتا ل تلك المساحة يشغتستغرق ، يالعالمات التجارية الراقية أو المساحات الكبيرة

غرق قد يست كما  .لمطاعمل مخصصةتكن لم  ما حجما في الوحدات األصغر نوع التشغيل أسهل إن .اإليجار

. لتغلغل في متاجرهمهذان هما السببان الرئيسيان ل. يق التغلغلقبعض المستأجرين وقًتا أطول لتح  

 500مالية بقيمة الوزارة  مساهمة ستكون هل :الرياض  - األڤنيوزبيتعلق  السيدة شعاع: سؤالنا الثاني

؟حصتها كم تبلغإذا كان األمر كذلك لملكية األسهم والرياض  - األڤنيوزلمجمع  سعودي مليون لاير  

من التمويل الذي يأتي من البنوك ووزارة المالية  ا  جزءو ديًنا خالًصاوزارة المساهمة ستكون  :السيد طارق

 لهاال عالقة ، شروط متفق عليهافق ولتمويل وقد تم ا. وزارة الماليةمساهمة يشمل لاير  5.6بإجمالي 

.باألسهم متعلقة ليست مشاركة وهي، باألسهم  

مشروع لبالنسبة السيدة شعاع: السؤال التالي يتعلق أيًضا بمشروعنا في المملكة العربية السعودية. 

لتمويل ل الشروط الحاليةبعض ب تزودناأن  من الممكن، هل المملكة العربية السعودية في مبانيشركة ال

؟يبدأسومتى سداد ال وموعد المرجحةالتمويل  تمعدالمثل متوسط   

البنوك  اتحادكجزء من  ،لسوقالمواتية ل شروطالمبني على  ةالسعودي نا فيمشروعتمويل  إن :السيد زاهد

السداد يتماشى مع التدفق النقدي  موعدوللغاية  مواتيةفي القريب العاجل، لكنها شروط  لنهاسنعالتي التسعة 

ذلك بالتفصيل من قبل المستشارين الماليين إعداد للمشروع. تم  

عمل سعر الغرفة واإلشغال المحتمل وهامش ب ويتعلق الفنادق في الكويتعن التالي  السؤالالسيدة شعاع: 

؟الفندق لمساعدتنا في نماذجنا المالية  

أعتقد أن نسبة اإلشغال في الكويت ، حسًنا ، كجزء من دراستنا ، ليس لدي أرقام مؤكدة السيد طارق: 

 أننا. لكن نؤمن عر الغرفةسوكذلك األمر بالنسبة ل. هموقعالفندق وحسب مستوى  ٪60و  50تتراوح بين 

 به وهما واتصال الفندقين األڤنيوز عدد زوار االعتبارب ينخذآ ،أعلى من المتوسط ، أعلى من السوقسنكون 

، نعم ، نعتقد أنه يمكننا تحقيق معدل أفضل خالصة األمرأقرب إلى المطار مقارنة بالفنادق األخرى. 

وإشغال أفضل مقارنة بما هو متوفر في السوق. ومع ذلك يمكن البحث في بيانات السوق. أعتقد أن هناك 

.تتعلق بهذا األمرمعلومات عامة   

 في الكاملالتأثير لمرحلة الرابعة تحقق اتتوقع أن  من العام في أي ربع :شعاع: السؤال التالي هوالسيدة 

 اإليرادات؟

 العقود  تبدأالسؤال األول ، عندما  في، كما عقد المستأجر يبدأأعتقد عندما  ذلك،  : لتحديدالسيد طارق

يظهر في كما  تدريجي، أمرهذا و. الفعلي الدفع أو عندما يبدأ اإليجارب ٪94 المستأجرة التي بلغت نسبتها

. قد يكون منه في الربع األولتحديدا ،  2020الربع تلو اآلخر عندما يصل إلى كامل إمكاناته في أوائل عام 



 التاريخ، لكننا نعتقد أن هذا هو الموعد المحدد بعدأو  قبل قليالً شهر الموعد يتغيرأن كبالطبع  تدريجيا

.مستأجرة حتى اآلنال ٪94 نسبة ، أو على األقلالمرحلة الرابعة إمكاناتمعظم  لتحقيق  

 

المركز  يتم تشغيلالرياض ، متى تتوقع أن - األڤنيوزبمرة أخرى  يتعلق السؤال التاليالسيدة شعاع: 

؟المساحة التأجيريةوهل ترى أن السوق لديه القدرة على تغطية  ، التجاري  

،  به تاريخ البدءعلى  المشروع كتمالاسنوات ، ويعتمد  4 يستغرق المشروعمن المتوقع أن  :السيد طارق

، إذا ناهدفالربع الثالث. هذا هو  بدايةأواخر الربع الثاني أو  في،  هذا العام صيف في ذلكيكون  ونأمل أن

،  2023صيف أي في ،  1920سنوات من صيف  4بعد  تم االنتهاء من المشروع، فسيهذا األمرتحقق 

المساحة  لقدرة على تغطيةبالنسبة لأما اآلن.  ما نهدف لها هذهذه تواريخ مبدئية ولكن على األقل  طبعا

فريق تأجير رائع بفي الكويت ، إذا فهمت السؤال بشكل صحيح ،  تناتجربعلى  ناءا  نؤمن ب فإننا ةالتأجيري

الًيا مع اثنين من إننا نتناقش حنسبًيا.  سهالتجعل من عملية تأجير هذا المجمع أمرا كبيرة  يةتأجير وإمكانات

بدأت جهود التأجير من اليوم ، فقد المستأجرين الرئيسيين حول كيفية استيعابهم في هذا المركز التجاري، لذا 

. كلإلجابة على سؤالهذا حتى قبل بدء المشروع ،   

 تشهدون هل ؛" الكويت - األڤنيوز " من والثانية االولي بالمرحلتين التالي السؤاليتعلق : شعاع السيدة

؟ والثانية االولي المرحلتين ، المراحل هذه في نيجرلمستأا حركة دوران  

يكون  قد نعم. جديده مرحله حتافتاب يرتبطأمر ال  دوران للمستأجرين وهويكون هناك  ما دائما :طارق السيد

 مستوي يفهو  عام بشكل التجاري المركز في لديناالمستأجرين دوران ن معدل أنشدد  ولكن لذلك تأثير

حركة  ترتبط، حيث آخر إلى ربع من بشكل كبير رلم يتأث الدين لاشغاإل معدلفإن رأيتم  كماو. مطمئن

 حولهم من التغييراتعند عدم قدرتهم على مواكبة  المشغلين بعض يتأثر إذ ،المجمع داخل المنافسةب دورانال

 منه ضولكنالمستأجر هو أمر واقع  دوران إن. المجمع خارج االنتقال إلى ويميلون همهدف قيحقعدم ت أو

.ربالخط ينذر والمعقول  مستوي  

؟ 2018عام ل جرينالمستأ مبيعات إجمالي توضيحب التالي السؤال يتعلق: شعاع السيدة  

 أداء عن حقيقية صوره تعطينا ال هي ولهذا دوران، عقود ليست جرينامستأ مع العقود نوعإن  :طارق السيد

 مما بالمتابعة تقوم التي اإلدارات بعض ولدينا ستقصائية،ا دراساتبعمل  نقوم ننافإ ذلك، ومع. جرينالمستأ

 جيد مستوي ستقصائيةالا دراساتال تلك تظهر كما .حاليا أدائها عن ةواقعي معلومات من بدال دالالت يعطينا

.جرينالمستأ رضال  

أن نذكركم أنه في جميًعا على حضوركم ود أن نشكركم نوا لعدم وجود أي أسئلة أخرى، نظرً : السيدة شعاع

حال رغبتم بطرح أي أسئلة أخرى يمكنك القيام بذلك عبر البريد اإللكتروني لعالقات المستثمرين والمدرج 

 .المشغل إلى أخرى مره المكالمة سأنقل .اا لكم جميعً شكرً  .لكترونيإلفي موقعنا ا


