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 :المقدمة

 السيدة شعاع القاطي

 2018ن عام م الرابعطاب مساؤكم جميعا ونرحب بكم في المؤتمر الهاتفي للمحللين والمستثمرين لمناقشة أرباح الشركة للربع 

نائب   -ي طارق العدسان السيدينضم إلى اليوم كل من . محدثتكم شعاع القاطي، المدير  التنفيذي لالتصاالت في شركة المباني. 

 .  كبير المدراء الماليين - والسيد زاهد كاسماني الرئيس التنفيذي 

 ..نرحب بالجميع

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

بيانات تطلعية تعتمد على توقعات الشركة وتقديراتها وهي ال تشكل ضمانا لألداء المستقبلي، بعض البيانات في هذا العرض هي 

  .أنوه لوجود النص كامال في الصفحة الثانية من هذا العرض وأرغب أن. االنجازات أو النتائج

حيث سيطرح المتحدثون البيانات المتعلقة بأرباح الشركة  دقيقة، 15إلى  10الهاتفي بعرض تقديمي لمدة  نستهل هذا المؤتمر

جلسة األسئلة واألجوبه، للمشاركة يرجى كتابة أسئلتكم في الشاشة في أي وقت  يلي هذا العرض.  للربع الثالث من هذا العام

 . خالل هذا العرض

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

 

 :السيد طارق العدساني

حيث  ،بع لشركة المبانيالراالذي سيتناول نتائج الربع  المؤتمر الهاتفيأيها السيدات والسادة وأرحب بكم في طاب مساؤكم 

  .نظرة عامة على شركة المباني، ومشاريعها الرئيسية وتطلعاتها سأستعرض معكم

إلى  2017مليون دينار كويتي في عام  49,15من  أرباحها السنوية التي تمثلت بنمو األرباح على شركة المباني حافظت 

 االستثمارتنتهج الشركة سياسة توسع محكمة في كل من الكويت والمنطقة من خالل . 2018مليون دينار كويتي في عام  52,53

 .  ربح مستمر في تطوير وإدارة مجمعات التسوق مع ضمان

  .تتميز مشاريعنا بتطوير وجهات للتسوق، الترفيه والضيافة تحت اسم األفنيوز، والذي أصبح عالمة تجارية فريدة من نوعها

لمباني وتنتهج ا. الرائدين في الخليجمع مجموعة من المستثمرين  تتم عمليات التوسع من خالل استثمارات مباشرة أو شراكات

طوير مشاريع إضافة إلى ت كالفنادق والمشاريع الطبية والسكنية قطاعات جديدة االستثمار نستهدف من خاللهااستراتيجية لتنويع 

، حول العالمسوق التجزئة  التي يواجههات ض التحدياوعلى الرغم من بع .كبرى تتناسب مع احتياجات كل منطقة وأسواقها

  .استثمارية مشجعةالتزال األسواق العربية والخليجية تشكل فرصة 

كثر من خطط له، حيث افتتح أيسير وفق ما مرحلة الرابعة من األفنيوز تقدما تحقق البمشروعاتنا في الكويت، أما فيما يتعلق 

 كما أننا نتعاون حاليا مع .في كل المناطق %98المناطق الجديدة تدريجيا بمعدل إشغال يبلغ  كما تتفتتح متجرا حتى اآلن، 190

الكامل في مبنى مؤجرا بباإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة .لمرورللتحسين البنية التحتية  الهيئة العامة للطرق ووزارة الداخلية

  .متر مربع 4500متر مربع، ومساحة تأجيرية تقدر بـمايقارب  600بمساحة تبلغ مدينة الكويت 

لذي تبلغ ا دراسة الجدوى لتطوير هذا المشروعمعايير جديدة للتصميم والخبرة ، حيث نقوم حاليا ب سيعكس مشروعنا بالسالمية

للمشاركة بالمناقصة الخاصة بعدد من المختارة إدراج شركة المباني في الالئحة  كما تم .لدراسة شاملة متر مربع 9761مساحته 

لتطوير عدد من مشاريعها من  شراكة مع الحكومةنتطلع لحيث من خالل الهيئة العامة للرعاية السكنية  الحكومية المشاريع 

 . خالل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام



 الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، نجاحا كبيرا، مما يدفعنا لتحديث التصاميم البحرين -ألفنيوزا من ناحية أخري، يشهد

إن ، الذي  اردنذه المرحلة، إضافة لفندق هيلتون جستبدأ أعمال البناء به. للجزء الغربي والتي ستضيف مساحة تأجيرية أكبر

كما و . %88غرفة، والذي سيكون متصال بالمجمع، خالل األشهر القليلة القادمة، كما يبلغ معدل اإلشغال  210سيحتوي على 

ة أفضل تصميم معماري في قطاع التجزئة ضمن مسابقة العقارات على جائز  البحرين -هو معروف، فقد حصل األفنيوز 

 .العربية

تصميم ب المباني وواحدا من أكبر المجمعات التجارية في العالم شركة أكبر مشاريع الرياض، فسيكون -أما فيما يتعلق باألفنيوز

 . معماري فريد من نوعه يتضمن خمسة أبراج متعددة األغراض

مليار لاير  5.6وقد تم تأمين مبلغ . المختارة وذلك الختيار المقاول الرئيسي الالئحةفي  تم إدراج عروض المقاولين كما 

 باالعالن عن تفاصيل هذا الموضوعويت، والمملكة العربية السعودية وسنقوم قريبا سعودي من قبل مجموعة من البنوك من الك

.  

افة إلى أربع إض، مناطق تجارية وترفيهية ضموسي. العتمادفي مرحلة ا، فاليزال تصميم المشروع الخبر –أما بالنسبة لألفنيوز 

 .سكنية وفنادق ومكاتب ومرافق طبية ومعارض وقاعات لالحتفاالت والمؤتمرات استضم شقق أبراج

اإلمارات  في شروق -الشارقة شراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير -مشروع األفنيوزمن ناحية أخري، يعد 

ينطوي المشروع على . في الشارقة المهمةالشوارع  وهو أحد في شارع الشيخ محمد بن زايد يقع المشروع.  العربية المتحدة

حاليا إنجاز التصميم  يتم . غرفة 200وفندق يضم  متر مربع 58000مساحة تأجيرية إجمالية تقدر بلاستثمار وتطوير 

 .أفضل مهندسي العمارة في العالم من مجموعة متر مربع، من قبل  65000 تبلغ على مساحة القائمللمشروع 

األربع نجوم  ذو ،الكويت– اردن إنيقع فندق هيلتون ج. في الكويت وآخر في البحرين بتشييد فندقين تقوم شركة المبانيكما 

غرفة، ليصبح بذلك أكبر فندق لهذه العالمة في  400وسيضم ، بجوار منطقتي إليكترا والفوروم  2019والمقرر افتتاحه في عام

 . %74ويبلغ معدل اإلنجاز  .أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

ويقع في  غرفة 200، وسيضم 2020في عام  بالكويت   فندق والدورف استوريا ذو الخمس نجوم ، سيتم افتتاحمن ناحية أخرى

ومسبح  متر مربع وخيارات متعددة من المطاعم 640كما سيضم الفندق قاعة احتفاالت بمساحة  .موقع متميز في منطقة برستيج

 .%42يبلغ معدل إنجاز هذا المشروع  .وسبا

، ويتمتع 2022، في عام غرفة 210، والذي سيضم ، فمن المقرر أن يتم افتتاح فندق هيلتون قاردن إنأما فيما يتعلق بالبحرين

 .للمجمع التجاري بشكل مباشرمع إمكانية الوصول  فريدة على خليج البحرين المشروع بإطاللة

حة ، ويقع في منطقة الفنطاس على مساأنجزت الشركة أعمال البناء لمبنى خاص إلسكان موظفي الفنادقفقد افة لكل ماسبق، إض

    .مليون دينار كويتي 8لفة تصل إلى كوت متر مربع 3800تبلغ 

 :السيدة شعاع القاطي

 .شركة المبانيفي كبير المدراء الماليين زاهد كاسماني،  واآلن أنقل الكلمة للسيد. سيد طارق شكرا لك

  زاهد كاسماني

 . أرحب بالجميع و أهال بكم مرة أخرى

 . 2018يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة ألستعرض معكم النتائج المالية للسنة المالية 

 85.5ليصل إلى  %11إلى نمو تراكمي في الدخل التشغيلي بنسبة  2018أدى افتتاح المرحلة الرابعة خالل الربع األول من عام 

 . مليون دينار خالل العام الماضي



خالل العام الماضي، مستفيدة بشكل رئيسي من وفورات الحجم بسبب افتتاح المرحلة  %6ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 

نقطة أساسية في  19شكل دخل المرحلة الرابعة جزءا من السنة مما أدى  إلى انخفاض  في . الرابعة مقارنة بالعام الماضي

 . 2017في عام  %69.1مقارنة بـ  %68.9ما يعادل  2018بلغ هامش التشغيل في عام  . هامش التشغيل

على أدائنا األساسي، حيث ارتفع صافي الربح للسنة المنتهية  في أرباحا  وعلى غرار الربح التشغيلي، أضافت المرحلة الرابعة 

خالل نفس الفترة في  %7مليون دينار كويتي، ممثال زيادة بنسبة  52.5مليون دينار كويتي  ليبلغ  3.4إلى  2018ديسمبر  31

  . 2017عام 

ويعود االنخفاض الطفيف . 2017في عام  %6.4مقارنة بـ   2018 ديسمبر  31شهر حتى  12خالل  %6.3بلغ عائد األصول 

في العائد على األصول إلى اإلضافات الهامة للعقارات االستثمارية قيد التطوير في الكويت، البحرين والمملكة العربية السعودية 

 .فات  غير جاهز لتحقيق العائدات لمجموعتناواليزال جزءا كبيرا من هذه اإلضا

يعود هذا االنخفاض  بشكل رئيسي  . في العام الحالي % 13.0إلى  2017في عام  %0.5انخفض عائد حقوق المساهمين بنسبة 

تعلقة مإضافة لذلك، تم دفع تكاليف التمويل ال. إلى أن المرحلة الرابعة لم تشغل بكامل طاقتها ولم تشغل لسنة مالية كاملة

 . بالقروض المسحوبة لتطوير المرحلة الرابعة بشكل مباشر ألرباحنا 

ويرجع ذلك أساسا إلى أن الدخل الناتج عن . 2017في عام  %63.6مقارنة بـ  %61.5انخفض هامش الربح  الصافي إلى 

يتطلب منا المبدأ المحاسبي أن في حين . المرحلة الرابعة كان لجزء من السنة، وارتفع مستوى اإلشغال تدريجيا خالل العام

 .نفرض تكلفة التمويل عندما يكون األصل جاهزا لالستخدام

كما تحسنت نسبة . 2017في عام  %75.2مقارنة مع  2018في عام  %71.3تحسنت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين إلى 

 . 2017في عام  %35.9مقارنة بـ  2018في عام  %35.2الدين إلى األصول إلى 

مليون  803مقارنة ب2018فلس على التوالي  في عام  432مليون دينار و 863فع إجمالي األصول والقيمة الدفترية إلى ارت

يرجع هذا بشكل أساسي إلى استمرار اإلنفاق على إنشاء األصول وزيادة االحتفاظ باألرباح في . 2017فلس في عام  410و

 . األعمال

 . 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2017فلس في  50.14مقارنة ب 2018فلس في  53.60ارتفع العائد على األسهم إلى 

وأرباح  %10مقارنة بـأرباح نقدية بنسبة  %6وأرباح أسهم بنسبة  %12توزيعات أرباح نقدية بنسبة بمجلس اإلدارة اوصى 

 .  2017في عام  %5أسهم بنسبة 

وهريا حيث نواصل قيادتنا لألعمال األساسية، محافظين على حصة مهيمنة ومستقبال، يستمر مسارنا االستراتيجي دون تغيير ج

 . في السوق الكويتي، وهو موقع يدعمه النمو الذي نحققه في مشاريعنا

نا واقفنا في اسواقأما خارج الكويت، فنحن ما زلنا نسعى للفرص ولكن  نركز بشكل عام على بصمتنا الحالية، وتعزيز م

 . على  النمو الناجح الرئيسية بناء

  .سنسعى في المملكة العربية السعودية لتطوير التشغيل بعد االنتهاء من المشروعين الجديدين في الرياض والخبر بنجاح

وكما يتبين لكم، تتمتع شركة المباني بقيم ومستقبل ونموذج أعمال مستدام ومربح، وهي شركة ذات نموذج أعمال مستدام 

 . واضحة لمستقبل مزدهر  ذو قاعدة دخل متنامية ومربح، ومبادرات نمو

 أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم على حضوركم لهذه الجلسة

 

 



 :  السؤال األول هو . شكراً لك يا سيد زاهد ، سنبدأ اآلن باإلجابة على أسئلتكم: شعاع القاطيالسيدة 

 

 لشركة المباني؟من األصول الجديدة هل يعد العقار المكتبي في مدينة الكويت 

جزءا من محفظة شركة المباني منذ عدة سنوات، وتم بالفعل احتساب دخله المكتبي في مدينة الكويت  عقار اليعد  :السيد طارق

  .2018في البيانات المالية لعام 

 

 اردن إن؟جهل لك أن تزودنا بجدول زمني إلنجاز فندقي والدورف أستوريا وهيلتون 

من المتوقع أن يتم إنجاز فندق هيلتون غاردن إن، كما أشرنا،  في الربع الثالث من هذا العام، بينما يتم إنجاز فندق : السيد طارق

 .هااستهالك معظم ، فقد تمالمال أما فيما يتعلق بنفقات رأس . 2020والدورف استوريا في نفس الوقت من العام المقبل 

 2020-2019رة تمليون دينار كويتي خالل الف 60المتبقي للفنادق بالكويت حوالي يبلغ إجمالي رأس المال  :السيد زاهد

 . الستكمال الفنادق

 

 ؟2019كيف من الممكن أن تتطور في عام . 2018في عام كانت ثابتة  الكويت  –اإليجار لألفنيوز  معدالت 

 في الكويت بشكل عام فقد شهدنا ضغوطا أقلومع ذلك، ,  أن يتعرض سوق التجزئة للضغوط ليس من المفاجئ: طارقالسيد 

عطت أ والتي  مع عمالئنا ومؤجرينا بإجراء دراسات استقصائيةكما نقوم بشكل مستمر   ،وفي األفنيوز على وجه الخصوص

المعدالت بشكل عام على الرغم من ارتفاعها في بعض القطاعات  نعم، لم ترتفع .لسوقالحالي لوضع المؤشرا إيجابيا مقارنة ب

  . جيدة حتى اآلن 2019ولكننا نعتقد أن بداية  ،من القطاعات وانخفاضها في غيرها

 

 المبلغ الذي تم استثماره بالفعل؟ ، وماهوالرياض -مشروع األفنيوزلماذا لم يتم البدء ب

ق فيما يتعلسواء من الطبيعي أن يستغرق وقتا  ه، فإنواإلعداد الالزم له وضخامته بالنظر إلى حجم المشروع: طارقالسيد 

 رحلة واحدةمخالل  ،الكويت-والمطابق لألفنيوز ،الرياض -األفنيوزبناء يتم سحيث  .أو التصميمالتمويل أو اختيار المقاولين ب

ييم استغرق تق كما ,المصممين والمستشارين مع  مراتالتصميم عدة على دراسة ومراجعة كنا حريصين ولقد   .حدوفي وقت وا

، ل أي معضلةلم يشكوبالنسبة للتمويل فإنه . ختيار األفضل اإل توصل إلىبهدف ال المقاولين المناسبين للمشروع بعض الوقت

 . المعدةحيث نمضي قدما وفقا للخطة 

 لتكاليف، إضافة الى ا مليار لاير سعودي 1.5بتكلفة تقدر باألرض فقد تم شراء , وفيما يتعلق بالمبلغ الذي تم استثماره 

 .مليار لاير سعودي 2ا يقارب مليصل المبلغ اإلجمالي إلى  بالفعل تم انجازهذي ال التحضيرية وغيرها من النفقات مثل الحفر 

 

 بشكل عام؟هل من الممكن أن تزودنا بالجدول الزمني لنفقات رأس المال بما في ذلك الصيانه والتطوير 

 60الكويت تبلغ حوالي  –األفنيوز أسمالية الالزمة إلكمال مشروعنا فإن إجمالي النفقات الركما ذكرت مسبقا، : زاهدالسيد 

تكون س لتطوير المشاريع في المملكة العربية السعودية متطلبات نفقات رأس المالو .خالل العامين المقبلين مليون دينار كويتي

 بصدد االنتهاء من جميع ، فنحن النزالال يتعين علينا اقتراض أي شئ إضافي لهذا الغرض.  النقدية ضمن هامش التدفقات

 .يبفي المستقبل القر وسنقوم بإعالمكم بأي مستجدات تتعلق بهذا األمرتفاصيل التمويل والخطط اإلجمالية



 

 ماسبب انخفاض اإليرادات خالل الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث؟

تتطور مع تطورات افتتاح المتاجر من  األمورالتزال المرحلة الرابعة في طور االستقرار، حيث التزال بعض : طارقالسيد 

 ومع ذلك،.والتي تتفاوت الرتباطها بالعديد من اإلجراءات سواء الخاصة بنا أو المتعلقة بالجهات الحكومية ،  لمستأجرينا قبل 

 البد من النظر إليه بصورة أشمل، وبشكل أكثر اتساقا، مع يستمر المشروع بالتقدم ومارأيتموه  في الربع الرابع هو تأثير مؤقت

  .الربع الثالث

 

على بيان الدخل وكم سيكون  وتكلفة التمويل للمرحلة الرابعة  نخفاض قيمة األصولالمتى سيتم التعرف على التأثير الكامل 

 بالنسبة لكل ربع؟

هو و جميع المستأجرين متاجرهمح تفتأن يتبعد رسملة التمويل وبدء احتساب االستهالك حسنا، سوف تتوقف  :السيد طارق

لذا،  .2020بع يتعلق البعض منها بالفندق الذي سيفتتح بعام وبالط .2019في منتصف عام منه واالنتهاء ع حدوثه قاألمر المتو

 . في العام التالي واحتساب االستهالك  سيتم التعرف على تكلفة التمويل 

 كون تكلفة التمويل ضعف هذه القيمةوست. بأكمله 2019ماليين دينار تقريبا على مدار عام  4االستهالك  قيمةيبلغ  : السيد زاهد

  .مرة ونصف إلى مرتين حسب استكمال ذلك الجزء من المشروع

 

  في المملكة العربية السعودية؟ الرياض خصوصا مع انخفاض أسعار معظم مواد البناء-مستجدات بخصوص األفنيوز هل من

الربع في هذا الربع و يجدات أخرى ستأتونعتقد أن مست .، نحن في المراحل األخيرة للبدء بالمشروعكما قلت سابقا السيد طارق

سننتقل و مع المقاول والتمويل لالتفاقفي المراحل األخيرة  حيث أننا ونحن نشعر بالرضى عن المستوى الذي بلغناه اآلن .المقبل

إذا بدأنا هذا العام . شهرا الستكماله 42سيستغرق المشروع  .ع عند توقيع العقود الخاصة بهماإلى المرحلة التالية من المشرو

 .  2023أو بداية  2022عام فسيتم افتتاح المشروع في نهاية 

 

الكويت؟ ما هي المساحة المتوفرة حاليا والمساحة التي تم  -ماهي المساحة التأجيرية اإلجمالية للمرحلة الرابعة من األفنيوز

 تأجيرها وما مقدار االيرادات التي يتم تحقيقها؟

المساحة . ألف متر مربع 85-80هذا سؤال جيد، تقدر المساحة التأجيرية اإلجمالية للمرحلة الرابعة حوالي : السيد طارق

يخضع  للمتاجر التي بدأت التشغيل  في هذه المرحلة التقدم ومع هذا فإن .تقريبا  %99إلى  %98حوالي تقدر بمنها  المستأجرة 

 . %70 - %60ما بين حيث وصلت المتاجر المشغلة  للتغير بشكل يومي

 

 ماهو مقدار اإليرادات والتشغيل المتوقعين من الفنادق في الكويت، وكم من الوقت سيتسغرق زيادة االنتاج؟ 

فنحن  ،أما توقعاتنا بالنسبة لمعدل اإلشغال. بناء على دراساتنا، من المتوقع أن تحقق فنادق الكويت عائد مالي جيد :السيد طارق

معدالت السوق ونعتقد أنها ستقفز إلى   %40إلى  %30ارب بما يق قد نبدأ. دريجيتونتوقع أنها ستزيد بشكل  نبدي بعض التحفظ

دل مع بالنظر إلى الفنادق األخرى المتصلة بمجمعات التسوق بالمنطقة، فإنها غالبا ما تحقق ومع ذلك،. %60صل الى التي ت

  . %75و  %70معدل إشغال يبلغ  لى وقد تصل إ ادق األخرىنمن الف إشغال أعلى من غيرها

  



 ماهو الجدول الزمني المتوقع للفندقين في الكويت؟

، بينما سيتم االنتهاء من 2019كما ذكرنا في العرض التقديمي، سيتم االنتهاء من أول فندق  في الربع الثالث لعام  :السيد طارق

 . 2020الفندق الثاني في الربع الثاني من عام 

 

  توجد شراكة ؟أم  الرياض بشكل كامل لشركة المباني؟-ملكية األفنيوزهل تعود 

تي أسست من قبل المباني اللشركة شمول، وهي شراكة الخبر  –الرياض واألفنيوز  –تعود ملكية كل من األفنيوز  :السيد طارق

 .بين شركتين أخريينالمتبقية  %40 وتتوزع %60تمتلك فيها 

 

 لألرباح التشغيلية أو األرباح المتكررة ؟ماهي النسبة المئوية 

 .بياناتنا المالية هو مدرج في الذي و, تشغيلي يكاد يكون إجمالي الدخل  :سيد زاهدال

 

نظرا لعدم وجود أي أسئلة أخرى،  نود أن نشكركم جميًعا على حضوركم و أن نذكركم أنه في حال رغبتم : السيدة شعاع

شكرا لكم  .القيام بذلك عبر البريد اإللكتروني لعالقات المستثمرين والمدرج في موقعنا الكترونيبطرح أي أسئلة أخرى يمكنك 

 .جميعا
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DISCLAIMER

The information set out in this presentation and provided in the discussion subsequent thereto does not constitute an offer, an 
agreement, or solicitation of an offer to buy or sell securities.  It is solely for use at an investor presentation and is provided as 
information only. This presentation has been prepared by, and is the sole responsibility of, Mabanee Co. The information herein may 
be amended and supplemented and may not as such be relied upon for the purpose of entering into any transaction
 
This presentation may not be reproduced, distributed or transmitted without the Company’s prior written consent.  All projections, 
valuations and statistical analyses are provided to assist the recipient in the evaluation of the matters described herein. They may 
be based on subjective assessments and assumptions and may use one among alternative methodologies that produce different 
results and therefore should not be relied upon as an accurate prediction of future performance. Mabanee Co. is under no obligation 
to update the information contained herein. No person shall have any right of action against the Company or any other person in 
relation to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. No person is authorized to give any 
information or to make any representation not contained in and not consistent with this presentation, and if given or made, such 
information or representation must not be relied upon as having been authorized by or on behalf of the company

Certain statements in this presentation may constitute forward-looking statements. These statements reflect the Company’s 
expectations and are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially and may adversely affect 
the outcome and financial effects of the plans described herein. You are cautioned not to rely on such forward-looking statements. 
The company does not assume any obligation to update its view of such risks and uncertainties or to publicly announce the result 
of any revisions to the forward-looking statements made herein
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FINANCIAL STABILITY AND WELL-PLANNED EXPANSION POLICY

The Company continues to maintain its annual profits. We achieved profits 
amounting to 52,53 million  K.D. in 2018, compared to 49,15 million  K.D. in 
2017.
Mabanee continues its local and regional expansion by following a strategy of 
investing in developing and managing shopping malls in distinctive locations, 
while ensuring a good and continuous investment return.

Our projects are distinguished by the development of shopping, entertainment 
and hospitality destinations under a brand name that has become iconic in 
the tourism and commercial sectors.

The Company implements these expansions by direct investment or 
partnerships, in varying proportions, with a group of leading Gulf investors.

The Company has adopted a policy of diversifying its investments by targeting 
new sectors such as hotels, residential and medical projects, as well as 
developing projects of sizes and components commensurate with the needs 
of each market and region.

We believe that despite some challenges in the international retail market, 
the Gulf and Arab markets continue to be an encouraging investment 
opportunity.
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KUWAIT

THE AVENUES - KUWAIT 

Phase IV is progressing as per plan with over 190 stores opened to date

New districts are opening gradually which will offer distinguished 
experiences

Improving the traffic infrastructure in collaboration with the Ministry 
of Interior In order to ensure an integrated experience for the visitors

Occupancy rate for all districts is 97%

Salhiya Building

The company owns a fully rented building in Salhiya on a land area of 
600 sqm with a leasable area of around 4,500 sqm.
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KUWAIT KUWAIT

SALMIYA PROJECT
A key development on the Arabian Gulf Street in Salmiya, a major 
urban center in Kuwait, on one of the last available sizeable land plots, 
benefiting of sea access and great connectivity

This will be Mabanee’s first mixed-use project outside of The Avenues 
and It will reflect new standards of design and experience.

The concept and the feasibility of developing the 9,761 m2 land is under 
a comprehensive  study

PPPs
Mabanee is looking forward to the possibility of partnership with the 
government in developing a number of its projects through PPP in 
Kuwait. The company was short-listed to participate in the tender for 
several projects

Staff Housing:
The company has completed the construction work of the hotels staff 
building, which is located in Al-Fintas area on a land space of 3800 sqm, 
with a cost of up to 8 million K.D.

Salmiya Mixed-Use Development
Salmiya, Kuwait

Option 1
Massing

Salmiya Mixed-Use Development
Salmiya, Kuwait

Site Analysis
Views

Staff Housing

SALMIYA PROJECT

SALMIYA PROJECT
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BAHRAIN

THE AVENUES - BAHRAIN 

The project is witnessing a great success and is attracting a number 
of visitors from Bahrain and abroad, which has driven us to update the 
design of the second phase of the project

Phase II of the mall will add more leasable space to the western part 
of the project

The construction of the Hilton Garden Inn hotel and phase II will 
commence within the next few months. The hotel will have direct access 
to the mall and will include 210 keys

The occupancy rate is 88%

The Avenues - Bahrain was awarded The Best Retail Architecture 
Award in the Arabian Property Awards
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BAHRAIN KSA 

THE AVENUES – Riyadh  
The Avenues - Riyadh, Mabanee’s largest project, will be one of the 
largest malls in the world with a unique architectural design that will 
include five multi-purpose towers

Contractors’ offers are currently being studied and have been shortlisted 
to select the main contractor for the project

5.6 Bn SAR have been secured by a consortium of banks from Kuwait, 
Saudi Arabia and UAE

The Avenues- Khobar
In the approval stage of the project‘s design. It will include commercial 
and entertainment areas, as well as four towers that will house 
residential apartments, hotels, offices, medical facilities, exhibitions, 
ballrooms and conferences halls

THE AVENUES - RIYADH 

THE AVENUES -
 RIYADH 

THE AVENUES -
 KHOBAR
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THE AVENUES – Sharjah  

The Project is a strategic partnership with Shurooq, the Sharjah 
Investment and Development Authority in the UAE.

The development land is strategically located on Sheikh Mohammed 
Bin Zayed Road, a major transport artery in Sharjah.

The project entails the investment and development of ca. 58,000 m2 
GLA and a 13,000 m2,  200 key smart urban hotel proposition over a BUA 
of 182,000 m2.

Design is under progress, working with best-in-class global architects, 
delivering novelty in terms of theming, design originality, fun and 
cultural experiences and retail mix, catering to the up-and-coming 
young segment of the population of Sharjah and the Northern Emirates.

The land area is 65,000 sqm.

SHARJAH

THE AVENUES - SHARJAH 

test
18.09.2018   Avenues Sharjah - Concept Presentation15

 

test
18.09.2018   Avenues Sharjah - Concept Presentation16
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SHARJAH Hotels

Hilton Garden Inn (2019)
A four-star hotel with 400 guestrooms will be adjoining two of the new 
districts, The Forum and Electra. It will become the brand’s largest 
hotel in Europe, Middle East, & Africa. Havelock AHI has been awarded 
the turnkey fit-out packages for the Hilton Garden Inn Kuwait.
Accomplishment rate is 74%

Waldorf Astoria Kuwait (2020)
A five-star hotel with 200 guestrooms that will be located in “Prestige” 
district. The hotel will feature a 640 sqm ballroom, multiple dining 
options and outdoor pool and Spa
Accomplishment rate is 42%
  

Hilton Garden Inn Bahrain (2021)
The Avenues – Bahrain presents the first Hilton Garden Inn with 210 
rooms and apartments with a unique sea front view – Bahrain Bay. 
Guests will have direct access to the mall.



12

The 
Avenues - 
Sharjah 

GCC Deveploment Time Frame

2019 2020 2021 2022 2023 2024

The
Avenues - 
Riyadh 

Hilton 
Garden 
Inn
Bahrain

The 
Avenues -
Khobar

09 06 09 090202

Garden Inn
Kuwait

Waldorf Astoria
Kuwait

The Avenues - Bahrain 
Phase II

03



13

The 
Avenues -
Khobar

CONTENTS

OVERVIEW OF MABANEE 

MABANEE, KEY PROJECTS & OUTLOOK

FINANCIAL PERFORMANCE

Section 1

Section 2

Section 3



14

Financial Performance

2017

Operating Income - KD Mn Operating Margin - %

Operating Expense - KD Mn

2017

2017

77.2

69.1

16.9

2018 2018

2018

85.5 68.9

17.8



15

2017

2017

Net Profit- KD Mn

Return on Equity - %

Net Profit Margin - %

Return on Assets - %

2017

2017

49.2

13.5

63.6

6.4

2018

2018

2018

2018

52.5

13.0

61.5

6.3

Financial Performance (cont’d)
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Financial Performance (cont’d)

2017

Debt Equity - % Debt to asset - %

2017

75.2 35.9

2018 2018

71.3

35.2
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2017

2017

Total Assets - KD Mn

Book Value - KD Fils 

Earning Per Share - KD Fils

803

410

2018

2018

863

432

Financial Performance (cont’d)

53.6

50.14

20182017
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Consolidated Statement of Income
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Consolidated Statement of Financial Position (Assets)
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Consolidated Statement of Financial Position (Liabilities and Equity)
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Project Cost
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Appendix
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THE AVENUES - KUWAIT 

360,000
USD 1.9 BN

GLA
sqm

PLOT AREA BUILT-UP AREA

MILLION KD

425,000

14,000 1,1001.4

28 12 600
14

1,400,000
LENGTH OF 

THE AVENUES

CINEMAS DISTRICTS TOTAL COST

PARKING 
CAPACITY

NUMBER 
OF STORES

ANCHORS

sqm

km

sqm
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THE AVENUES - BAHRAIN
Current Project (Phase 1)

272,000

1,100 130
10 3 65

87,000 40,000
USD 170 MN

PLOT AREA

CINEMAS DISTRICTS TOTAL COST

PARKING 
CAPACITY

NUMBER 
OF STORES

BUILT-UP AREA

sqm

MILLION BD

GLAsqm

sqm
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THE AVENUES - BAHRAIN
Current Project (Phase 1)

40,000

THE AVENUES - RIYADH  
Upcoming Project

400,000
USD 3.5 BN

sqm

GLA
390,000

15,000 1,300
5 9 13

1,800,000
PLOT AREA

TOWERS DISTRICTS TOTAL COST

PARKING 
CAPACITY

NUMBER 
OF STORES

BUILT-UP AREA

sqm

BILLION SAR

sqm
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600 6.5
NUMBER 

OF STORES
TOTAL COST

BILLION SAR

180,000
USD 1.9 BN

sqm

GLA
180,000

5 2022
1,000,000

PLOT AREA

Opening

BUILT-UP AREA

sqm sqm
Towers

THE AVENUES - KHOBAR
Upcoming Project 
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THE AVENUES - SHARJAH 
Upcoming Project

65,000 200
55,000

LAND

sqm

UP TO

STORES

sqm

GLA
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Thank You 


