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سعد املنيفي

أرحب بكم في مؤتمر املحللني واملستثمرين الثالث لشركة عقارات الكويت، لعرض ومناقشة أداء 
الشركة خالل الربع الثالث من عام 2021. بداية أود أن أقدم لكم املتحدثني في هذا املؤتمر:

السيد طالل جاسم البحر

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

السيد ماهر سمير خلف

مساعد نائب رئيس – اإلدارة املالية

وأنا، سعد ناصر املنيفي

نائب رئيس – إدارة األصول وعالقات املستثمرين

قبل أن نبدأ، أود أن ألفت عنايتكم إلى أن عرضنا التقديمي وحوارنا النقاشي اليوم قد يحتويان 
على معلومات تطلعية قائمة على توقعات الشركة وتقديراتها، وتخضع هذه التوقعات والتقديرات 
والتنبؤات الواردة هنا ملخاطر وشكوك معينة قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية. لذا، أود أن 

أحيلكم إلى اإلفصاح الكامل املتضمن في العرض التقديمي ملؤتمر اليوم.

شهد الربع الثالث من العام استمرارا لتعافي بيئة األعمال، مدعوما باالرتفاع الكبير 
 19-COVID في عدد متلقي اللقاح بالكامل، وانخفاض حاالت اإلصابة بفيروس

الجديدة مما أدى إلى تخفيف إضافي لقيود العمل والسفر.

إجماال، بلغت اإليرادات التأجيرية املسجلة في الربع الثالث من العام مبلغ 5.4 
مليون دينار كويتي مقارنة بـ 5.2 مليون دينار كويتي تم تحقيقها في الربع الثالث 

من عام 2020. أما بالنسبة لصافي الدخل، فقد تم تحقيق 2.3 مليون دينار كويتي 
للفترة مقارنة بـ 1 مليون دينار كويتي تم تسجيلها في الفترة نفسها من عام 2020. 

ومنذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، بلغت اإليرادات التأجيرية 15.7 مليون 
دينار كويتي، مقارنة بـ 15.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام املاضي. 
كما بلغ صافي الربح في نهاية الربع الثالث 5.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 3 

ماليني دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2020. 

هذه مجرد ملحة سريعة عن أداء شركة عقارات الكويت وسوف نتناولها بمزيد من 
التفاصيل الحًقا خالل املكاملة.
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املحفظة املدرة للدخل 

واصلت محفظة الشركة املدرة للدخل نموها الصحي على أساس ربع سنوي 
وسنوي. وال توجد تطورات رئيسية محليا لإلفصاح عنها. انتقاال الى الواليات املتحدة 

االمريكية، يشهد فندق Yotel New York تحسنًا كبيرًا في معدل اإلشغال، ومن 
املتوقع أن يستمر هذا التحسن في الربع الرابع بسبب إعالن استئناف دخول 

 Yotel األوروبيني إلى الواليات املتحدة في الثامن من نوفمبر. بالنسبة إلى فندق
San Francisco الذي تم االنتهاء منه وافتتاحه في أواخر عام 2019 وتم إغالقه 

بسبب الجائحة؛ من املقرر افتتاحه في الربع الرابع من العام الحالي. وباالنتقال إلى 
دبي، تم تسليم مشروع دوموس 1 للمستأجر، وهو مؤجر بنسبة 100٪. أخيرًا، 

تهدف شركة عقارات إلى إنهاء تمويل إغالق صفقة شراء فندق Th8 في دبي خالل 
شهر ديسمبر أو يناير. هذا وقد بدأ الفندق في استقبال الضيوف في يوليو وتم 

حجزه بالكامل منذ أغسطس بسبب رفع قيود السفر بعد الجائحة ومعرض إكسبو 
.2020

مشاريع قيد التطوير 

تسير جميع مشاريع الشركة قيد التطوير محلياً كما هو مخطط لها. ومن ضمنها 
تجديد 3 مبان في الرقعي، والتي من املتوقع االنتهاء من تجديدها بحلول نهاية 

العام. في الكويت أيًضا، يسير مشروع تطوير فندق أرابيال كما هو مقرر ومن املتوقع 
أن يكتمل إنشاؤه في عام 2022. في الواليات املتحدة، من املتوقع أن يكتمل فندق 
Yotel Miami في الربع الرابع من عام 2021 كما هو مقرر. باالنتقال إلى دبي، 

من املتوقع أن يتم االنتهاء من Domus 2 في الربع الرابع من عام 2021 وقد تم 
تأجير من املشروع 35% مسبًقا، ومن املتوقع أن يتم تأجير العقار بنسبة 100٪ في 

غضون 3 أشهر.

نظرة عامة على األداء املالي

سجلت شركة عقارات الكويت إيرادات تأجيرية بلغت 5.4 مليون دينار كويتي للربع 
الثالث وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4٪ عن األرقام املسجلة في الربع الثاث من عام 

2020. بلغ صافي الدخل التأجيري للفترة 4.7 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 

1.89% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي. هذا االنخفاض البسيط جاء نتيجة 

ارتفاع مصاريف تشغيل وإدارة العقارات في الربع الثالث من 2021 مقارنة بالعام 
املاضي حيث كانت املصاريف منخفضة نتيجة االغالقات. 

بـلغ صـافـي الـربـح املـحقق لـلربـع الـثالـث 2.3 مـليون ديـنار كـويـتي، بـزيـادة قـدرهـا 123% عـن صـافـي 
الدخل املحقق في الربع الثالث من عام 2020. 
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انــخفض إجــمالــي املــطلوبــات بنســبة 5٪ عــن مســتوى ســبتمبر 2020 لــيصل إلــى 208,642,049 
ديـــنار كـــويـــتي بـــينما لـــم يـــتغير إجـــمالـــي األصـــول تـــقريـــبًا عـــند 343،275،560 ديـــنار كـــويـــتي. هـــذا 

وبلغت نسبة األصول إلى املطلوبات 1.65.

بـلغ الـعائـد عـلى حـقوق املـلكية والـعائـد عـلى األصـول لـلفترة 1.7٪ و 0.0.7٪ عـلى الـتوالـي مـقارنـة بـ 
0.8٪ و 0.03٪ للفترة ذاتها من عام 2020. 

وبــلغت ربــحية الــسهم 2.45 فــلسا مــقارنــة بـ 1.15 فــلسا لــلفترة ذاتــها مــن عــام 2020. ومــنذ بــدايــة 
العام، بلغت ربحية السهم 6.21 فلسا مقارنة بـ3.46 فلسا للسهم للفترة ذاتها من عام 2020.

الجــديــر بــالــذكــر أن الشــركــة بــدأت عــملية ادراج أســهمها فــي ســوق دبــي املــالــي خــالل الــربــع الــثالــث، 
وذلــك بــناًء عــلى مــوافــقة الجــمعية الــعامــة للشــركــة، ومــوافــقة هــيئة اســواق املــال. حــالــيا، نــحن بــانــتظار 

موافقة سوق دبي املالي على االدراج. 

خـــتامـــا، يـــعرب مجـــلس اإلدارة واإلدارة الـــتنفيذيـــة عـــن ســـعادتـــهما بـــالـــنتائـــج املـــحققة واألســـلوب الـــذي 
انـتهجته شـركـة عـقارات الـكويـت لـلتصدي لـتأثـيرات جـائـحة كـوفـيد-19. ونـؤكـد عـلى الـتزامـنا بـمواصـلة 

نمو وتعزيز القيمة ملساهمينا ومستثمرينا.

خـتامـا، نـود أن ننتهـز هـذه الـفرصـة لـنشكركـم جـميًعا عـلى حـضور هـذه الجـلسة وسـنفتح االتـصال ألي 
أسئلة قد تكون لديكم.



 

AQARAT’S  

 Investors Presentation
 Sunday, 14 November 2021 

 At 1:30pm (Kuwait Time) 

2021  

AQARAT INVESTORS PRESENTATION !1



 

SPEAKERS 

Mr. Talal Jassem Al Bahar 
Vice Chairman & CEO  

Mr. Maher Khalaf 
Assistant Vice President – Finance Department  

Mr. Saad Al Muneefi 
Vice President – Asset Management & Investor 

Relations  

AQARAT INVESTORS PRESENTATION !2



 

AQARAT INVESTORS PRESENTATION !3

Greetings and welcome to AQARAT’s Third Quarter 2021 Investor & Analyst 

conference Call to present and discuss the Company’s performance for the 

period. Please allow me to introduce the speakers in Today’s call :

Mr. Talal Al Bahar – Vice Chairman & CEO

Mr. Maher Khalaf – AVP - Finance 

And myself Saad Almuneefi, Vice President of the Asset Management & Investor 

Relation Departments.

Before we start, I would like to bring to your attention that today’s presentation 

and discussion may contain forward looking statements based on the Company’s 

expectations and estimates. These expectations, estimates and predictions 

herein are subject to certain risks and uncertainties that may cause actual results 

to differ materially. In this matter, I would like to refer you to the full disclosure 

contained in the presentation for today’s call.

The recovery in the business environment continued in the third quarter of the 

year due to the spike in the fully vaccinated population and significant decrease 

in new COVID-19 cases which resulted in additional easing of business and 

travel restrictions.

In aggregate, the rental revenue recorded in the third quarter of 2021 was KD 5.4 

million compared to KD5.2 million achieved in Q3 2020. As for the Net Profit, 

KD2.3 million was achieved for the period compared to KD1 million recorded for 

the same period in 2020. YTD, rental income stood at KD 15.7 million compared 

to KD 15.2 million achieved in 2020. Net profit as of the end of Q3 was KD 5.6 

million compared to KD 3 million achieved in the same period of 2020.  This is 

just a snapshot of AQARAT’s performance and we will go into more details later 

in the call.
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Income Generating Portfolio

Moving to the income generating portfolio, the portfolio continued its 

healthygrowth QoQ and YoY. There is no major events to be reported in this 

front locally. However, in the US, Yotel New York is witnessing significant 

improvement in occupancy and this improvement is expected to continue in Q4 

due to the announcement of resumption of entry to the US by Europeans on 

November 8th.  As for Yotel San Francisco which was completed and opened in 

late 2019 and was shut down due to the Pandemic; is now scheduled to open in 

Q4. Moving to Dubai, Domus 1, was handed over to the tenant and is 100% 

leased. Finally, Aqarat is aiming to conclude the financing the closing of the 

purchase of The 8 Hotel in Dubai during December or January. The Hotel 

started receiving guests in July and has been fully booked since August due to 

the impact of post pandemic travel and Expo 2020. 

Projects Under Development 

As for the projects under development, all projects under development locally 

are on schedule; namely the refurbishment of 3 buildings in Riqea which are 

expected to be completed by year end. In Kuwait as well, Arabella Hotel 

development is moving as scheduled and is expected to be completed in 2022. 

In the US Yotel Miami is expected to be completed in Q4 2021 as scheduled. 

Moving to Dubai, Domus 2 is expected to be completed in Q4 2021 with 35% 

pre-leased as of today and it is expected the property will be 100% leased 

within 3 months.

Financial Performance Overview 

AQARAT recorded a rental income of KD 5.4 million in Q3, representing an 

increase of 4% from the figures recorded in Q3 2020. The Net Rental Income 

for the period was KD 4.7 million, a decrease of 1.89% compared to same 

period last year. This slight decrease is due to the relative increase in Real 

Estate Operating expense in Q3 2021 Compared to the expenses incurred in 

2020. The increase in expense is attributed to the fact that in Q3 2020 

expenses were lower due to the forced shutdown. 

Net Profit achieved is KD2.3 million, an increase of 123% from the Net Income 

achieved in Q3 2020.
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The Total Liabilities increased by 5% from September 2020 level reaching 

KD208,642,049 whereas the Total Assets were almost unchanged at 

KD343,275,560. Assets to Liabilities ratio stands at 1.65. 

The ROE and ROA for the period were 1.7% and 0.7% respectively compared to 

0.8% and 0.03% for the same period in 2020.

The EPS recorded is 2.45 fils vs 1.15 fils recorded in Q3 2020. YTD, the 

Company recorded an EPS of 6.21 fils compared to 3.46 fils for the same period 

in 2020.

It is worth noting that during the 3rd quarter the Company started the process of 

listing its shares in Dubai Financial Markets as per the General Assembly and 

CMA approvals. The application is with DFM and we are awaiting their approval. 

In Conclusion, The Board and Executive Management are pleased with the 

results achieved and the way AQARAT weathered and still weathering the effects 

of the COVID-19 Pandemic. We are committed to continue our growth and 

enhancing the value for our shareholders and investors. 

 We would like to take this opportunity to thank you all for attending this session 

and we will open the call for any questions you may have.


