
 % التغير الربع السابق  %التغير الربع المماثل من العام السابق  الربع الحالي  بند 

 6.337- 508.1 16.873- 572.5 475.9 المبيعات/االيرادات 

 5.95- 317.6 23.956- 392.8 298.7 اجمالي الربح )الخسارة( 

 30.2 204.3 18.728- 327.3 266 الربح )الخسارة( التشغيلي 

 58.161 96.8 32.555- 227 153.1 صافي الربح )الخسارة( بعد الزكاة والضريبة 

 76.553 99.8 21.827- 225.4 176.2 اجمالي الدخل الشامل 

 جميع األرقام بالـ )مليون( لاير سعودي 

 
 

 %التغير الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالية  بند 

 2.684 5,997.8 6,158.8 إجمالي حقوق المساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( 

  0.47 0.32 ربحية )خسارة( السهم

 جميع األرقام بالـ )مليون( لاير سعودي 

 
 

 توضيح  بند 

يعود سبب االرتفاع )  

االنخفاض ( في صافي  

الربح خالل الربع الحالي  

مقارنة مع الربع المماثل  

 من العام السابق إلى

م مقارنة بـ  2021مليون لاير خالل الربع األول من السنة المالية  153.1% ليبلغ  32.5انخفض صافي الربح بنسبة  

بشكل رئيسي إلى صافي أثر األسباب التاليةق، ويرجع ذلك مليون لاير خالل نفس الفترة من العام الساب 227.0 : 

  96.7م، أي ما يعادل 2021% خالل الربع األول من السنة المالية 16.9اإليرادات: انخفضت بنسبة  •

م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قرار شركة  2020مليون لاير مقارنة بالربع األول من السنة المالية 

ميع المستأجرين تنازالا عن اإليجارات التعاقدية ورسوم الخدمات لمدة ستة  المراكز العربية بمنح ج 

ا( بدءاا من  45أسابيع ) طة األكثر تأثراا من جائحة م، باإلضافة لقيامها بدعم األنش2020مارس   16يوما

فيروس كورونا المستجد مثل األنشطة الترفيهية والمحالت التجارية التي تم إغالقها بشكل إلزامي  

جب التوجيهات الحكومية. كما قامت الشركة بتمديد منح تلك التخفيضات اإلضافية بهدف دعم  بمو

المستأجرين في مواجهة األثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. والجدير بالذكر  

مليون   203أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيضات المقدمة للمستأجرين نتيجة هذه األزمة مبلغ 

ا بأنه تم تسجيل لاير والت مليون لاير خالل   81.0ي سيتم تسجيلها على مدار مدة العقود اإليجارية، علما

مليون لاير خالل الربع األول من   63.2م، باإلضافة إلى تسجيل 2020الربع األخير من السنة المالية 

حالي تقييد األنشطة التشغيلية داخل  م. كما يعكس تراجع اإليرادات خالل الربع ال2021السنة المالية 
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مراكز الشركة التجارية خالل الفترة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود 

 .الحكومية الحتواء انتشاره

 :(IFRS 16) تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •

مليون لاير خالل الربع األول  43.5تفعت إلى مصروفات االستهالك عن حق استخدام األصول: ار .1

مليون لاير خالل نفس الفترة من العام السابق. ويرجع هذا   38.8م، مقابل 2021من السنة المالية 

االرتفاع بشكل أساسي إلى قيام الشركة بإطالق المركزين التجاريين الجديدين "يوو ووك" بالرياض 

م، باإلضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة تجديد عقد اإليجار 2019ر و"مول النخيل" بالدمام خالل شهر سبتمب

 .السنوي لمركز "النخيل بالزا" بالقصيم

مليون لاير خالل الربع األول  35.9مصروفات الفائدة على التزامات عقود اإليجار: ارتفعت إلى  .2

السابق. ويرجع ذلك  مليون لاير خالل نفس الفترة من العام  25.0بل م، مقا 2021من السنة المالية 

بشكل رئيسي إلى قيام شركة المراكز العربية بإطالق المركزين التجاريين الجديدين "يوو ووك"  

م، باإلضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة تجديد 2019بالرياض و"مول النخيل" بالدمام خالل شهر سبتمبر 

 .عقد اإليجار السنوي لمركز "النخيل بالزا" بالقصيم

مليون لاير. ويرجع هذا االنخفاض  16.6%، أي ما يعادل 21.6ادات: انخفضت بنسبة تكلفة اإلير •

انتشار فيروس كورونا، حيث  بشكل أساسي إلى اإلغالق المؤقت لمراكز الشركة التجارية نتيجة أزمة

أدى هذا اإلغالق إلى التوفير في بعض بنود المصروفات خالل الفترة، ومن بينها التوفير في  

مليون لاير والذي كان أحد مسبباته أيضاا توفير الدعم من قبل   12.6لخدمات بقيمة مصروفات ا

الحكومة الرشيدة من خالل التخفيض الممنوح لفواتير الكهرباء للقطاع التجاري، والتوفير في  

مليون لاير، عالوة على االنخفاض في رواتب  4.7مصروفات أعمال الصيانة واإلصالحات بقيمة 

مليون لاير والذي أتى بشكل رئيسي نتيجة الدعم الحكومي من خالل   1.1ملين بواقع ومكافآت العا 

 .تفعيل برنامج ساند

مليون لاير مقارنة بنفس الفترة من العام   2.6مصروفات الدعاية والتسويق: ارتفعت بما يعادل  •

سباني لكرة القدمشكل رئيسي إلى إبرام اتفاقية رعاية مع نادي ألميريا اإلالسابق، حيث يرجع ذلك ب . 

مليون لاير   9.0%، أي ما يعادل 55.9خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة: ارتفعت بنسبة  •

م، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اإلغالق المؤقت  2020مقارنة بالربع األول من السنة المالية 

شار فيروس م نتيجة أزمة انت2020لمراكز الشركة التجارية بدءاا من الربع األخير من السنة المالية 

ا بأن كورونا، حيث أسفرت فترة اإلغال ق عن تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة، علما

مراكز الشركة التجارية قامت باستئناف أنشطتها التشغيلية بشكل كامل وفق مواقيت العمل الطبيعية في 

م2020يونيو  21جميع أنحاء المملكة بدءاا من تاريخ  . 
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مليون لاير. ويرجع    9.4%، أي ما يعادل 19.5مومية واإلدارية: انخفضت بنسبة المصروفات الع •

شار فيروس كورونا، تيجة أزمة انتذلك بشكل رئيسي إلى اإلغالق المؤقت لمراكز الشركة التجارية ن

والذي نتج عنه وفراا في بعض بنود المصروفات خالل الفترة، ومن بينها انخفاض رواتب ومكافآت  

مليون لاير  1.4مليون لاير، فضالا عن انخفاض مصروفات االتصاالت بواقع  7.3واقع العاملين ب . 

يعود سبب االرتفاع )  

االنخفاض ( في صافي  

الربح خالل الربع الحالي  

مقارنة مع الربع السابق  

 إلى

م مقارنة بـ  2021مليون لاير خالل الربع األول من السنة المالية  153.1% ليبلغ 58.1ارتفع صافي الربح بنسبة 

م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى2020مليون لاير خالل الربع األخير من السنة المالية  96.9 : 

  32.2، أي ما يعادل م2021% خالل الربع األول من السنة المالية 6.4اإليرادات: انخفضت بنسبة  •

م. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تقييد 2020مليون لاير مقارنة بالربع األخير من السنة المالية 

األنشطة التشغيلية داخل مراكز الشركة التجارية خالل الفترة نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد في  

بشكل ملحوظ نتيجة قرار شركة المراكز   إطار الجهود الحكومية الحتواء انتشاره. كما تأثرت اإليرادات

العربية بتقديم تنازالا عن اإليجارات التعاقدية ورسوم الخدمات لجميع المستأجرين لدعمهم في مواجهة  

 .األثر السلبي لتداعيات هذه األزمة

مليون لاير مقارنة بالربع األخير   29.1%، أي ما يعادل 468.1اإليرادات األخرى: ارتفعت بنسبة  •

م، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التخفيضات اإليجارية الممنوحة للشركة بقيمة  2020السنة المالية  من

مليون لاير خالل الربع الحالي من قبل مالكي األراضي المقام عليها بعض مراكز الشركة   35.3

ل تلك التجارية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليها من اإلغالق المؤقت لها خال

 .الفترة

المصروفات األخرى: عدم تسجيل أية مصروفات أخرى خالل الربع األول من السنة المالية   •

مليون لاير خالل الربع األخير من السنة المالية   3.3م، مقارنة بتسجيل مصروفات أخرى بقيمة 2021

م2020 . 

مقارنة بالربع األخير من  4.3%، أي ما يعادل 53.7مصروفات الدعاية والتسويق: انخفضت بنسبة  •

ز الشركة التجارية بدءاا من الربع األخير من م، مدفوعاا باإلغالق المؤقت لمراك2020السنة المالية 

م نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد2020السنة المالية  . 

  مليون لاير  36.2%، أي ما يعادل 58.9خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة: انخفضت بنسبة  •

م، حيث يرجع تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة الذمم 2020ارنة بالربع األخير من السنة المالية مق

م إلى اإلغالق المؤقت لمراكز الشركة التجارية  2020المدينة خالل الربع األخير من السنة المالية 

ة صحة وسالمة  نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد وفقاا لتوجيهات حكومة المملكة الرامية لحماي

المواطنين والمقيمين واحتواء انتشار الفيروس. وفي هذا اإلطار، أغلقت الشركة وبصفة مؤقتة جميع  
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م، حيث أسفرت فترة اإلغالق 2020مارس  16مراكزها التجارية في أنحاء المملكة بدءاا من تاريخ 

 .عن تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

مليون لاير مقارنة    7.8%، أي ما يعادل 16.7ة واإلدارية: انخفضت بنسبة المصروفات العمومي •

كل رئيسي إلى انخفاض رواتب ومكافآت م. ويرجع ذلك بش 2020بالربع األخير من السنة المالية 

مليون لاير، باإلضافة إلى انخفاض مصروفات االتصاالت   4.3العاملين خالل الربع الحالي بواقع 

 . خالل نفس الفترةمليون لاير 1.9بقيمة 

مليون   15.7%، أي ما يعادل 30.3مصروفات الفائدة على التزامات عقود اإليجار: انخفضت بنسبة  •

م، حيث يرجع ذلك بصفة أساسية إلى التعديل 2020لاير مقارنة بالربع األخير من السنة المالية 

م2020ة المالية االستثنائي في التزامات عقود اإليجار خالل الربع األخير من السن . 

طبيعة رأي مراجع  

 الرأي غير المعدل الحسابات

إعادة تبويب بعض أرقام  

 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية المقارنة 

 معلومات اضافية

مليون لاير   94.1م، أي ما يعادل 2120% خالل الربع األول من السنة المالية  24.0انخفض إجمالي الربح بنسبة   •

 .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعكس ذلك تأثير انخفاض اإليرادات خالل الربع الحالي

مليون لاير خالل   392.6بلغت األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  •

م السابق. % مقارنة بنفس الفترة من العا 11.9ض قدره م، بانخفا 2021الربع األول من السنة المالية 

نقطة مئوية   4.7وارتفع هامش األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء بواقع 

% خالل نفس الفترة. ويرجع انخفاض األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة 82.5ليبلغ 

انخفاض إجمالي الربح خالل الفترة الحاليةواالستهالك واإلطفاء إلى  . 

م،  2021مليون لاير خالل الربع األول من السنة المالية  234.4بلغت األموال من العمليات  •

% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض صافي الربح 21.9بانخفاض قدره 

% خالل الربع األول من السنة المالية 49.3العمليات  خالل الفترة الحالية. وبلغ هامش األموال من

% خالل نفس الفترة من العام السابق52.4م، مقابل 2021 . 

مليون لاير خالل الربع األول من السنة المالية    104.9بلغ النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  •

مليون لاير خالل نفس الفترة من السنة الماضية، ويرجع ذلك بصورة  83.6م، صعوداا من 2021

 .رئيسية إلى انخفاض األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة )المستحقات اإليجارية(

مليون لاير خالل الربع األول من السنة المالية  59.0بلغ النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  •

مليون لاير خالل نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بصورة   95.8م، وهو انخفاض مقابل 2021
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شاءات، باإلضافة إلى رئيسية إلى انخفاض قيمة الدفعات المقدمة إلى المقاولين المتعلقة بتكاليف اإلن

 .انخفاض اإلضافات الجديدة للعقارات االستثمارية

مليون   376.6م، صعوداا من 2020يونيو  30مليون لاير حتى  921.0بلغت النقدية وما في حكمها  •

م، وهو ما يعكس عملية إعادة التمويل الناجحة، باإلضافة إلى قيام الشركة 2019يونيو  30لاير حتى 

المرابحة الدّوارة التي حصلت عليها كإجراء احترازي في إدارة المخاطر بسحب تسهيالت  . 

م، أوضح السيد/  2021وفي تعليقه على النتائج المالية والتشغيلية خالل الربع األول من السنة المالية  •

يد تحمل العد 2021فيصل الجديعي الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، إن السنة المالية الحالية 

ت في شتى أنحاء من التحوالت التشغيلية الملحوظة على صعيد شركة المراكز العربية وجميع الشركا 

العالم. وأعرب الجديعي عن اعتزاز اإلدارة بالمرونة التي أظهرتها الشركة في مواجهة التحديات  

رد الالزمة الصعبة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، مع ثقتها في امتالك الشركة الموا

 .واالستراتيجيات السليمة الداعمة لقدرة الشركة على تجاوز التحديات المستمرة

ولفت الجديعي إلى مبادرة الشركة بتزويد المستأجرين بحزم تسهيالت ودعم قوية، بالتزامن مع قيامها  

كة  فاوض للحصول على تخفيضات مماثلة مع مالكي األراضي المقامة عليها بعض مراكز الشربالت

التجارية. وجدد الجديعي التزام الشركة بوضع صحة وسالمة العاملين وماليين الزوار والمرتادين على 

رأس أولوياتها في ظل استمرار تداعيات األزمة الراهنة. كما ستعمل اإلدارة على دراسة تقديم دعم  

التزامن مع مواصلة  إضافي للمستأجرين بحسب مدى تأثر كل حالة على حدة من تداعيات هذه األزمة، ب

التفاوض مع مالكي األراضي المقامة عليها بعض مراكز الشركة التجارية للحصول على المزيد من  

 .التخفيضات اإليجارية

(: تأثر األداء المالي لشركة المراكز العربية بتداعيات 19 –تأثير تداعيات انتشار فيروس )كوفيد  •

ا خالل 21التزمت مراكز الشركة التجارية البالغة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. فقد   مركزا

ات اإلغالق الجزئي والمؤقت الصادرة م بسلسلة من قرار2020يونيو  21مارس و 16الفترة ما بين 

ا فرض  عن حكومة المملكة ضمن جهودها السديدة الحتواء انتشار هذا الفيروس، والتي شملت أيضا

ف في شتى أنحاء المملكةحظر التجول وتقييد التنقل بشكل مكث . 

  وتواصل إدارة الشركة الوفاء بمسئولياتها تجاه المستأجرين الذين تأثرت أنشطتهم بتداعيات هذه

األزمة، من خالل التوصل لتزويدهم بحزم تسهيالت ودعم تحقق المنفعة للطرفين على حد سواء، وهو  

م. كما  2020ع األخير من السنة المالية ما تعكسه التخفيضات اإلضافية التي منحتها الشركة خالل الرب

نجحت الشركة في التفاوض إلبرام اتفاقيات تهدف إلى تحسين مصروفات اإليجار مع مالكي األراضي 

المقام عليها بعض المراكز التابعة. وبالتزامن مع ذلك، قامت الشركة بتطبيق مجموعة من اإلجراءات 

الزوار والعاملين، طبقاا ألحدث التوجيهات اإلرشادية  الوقائية الرامية إلى حماية صحة وسالمة جمع 

 .الصادرة عن وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية
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وتعكف اإلدارة على متابعة ودراسة حجم التأثيرات المحتملة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا 

واضحة حول مدى وأبعاد تلك  تزال الرؤية غير المستجد على أعمال الشركة بصفة مستمرة، حيث ال 

ا بأن اإلدارة تلتزم باإلعالن عن أي تطورات متعلقة بحجم تلك التأثيرات بمجرد االنتهاء  التأثيرات، علما

من دراستها بشكل دقيق. والجدير بالذكر أن الشركة قامت بمنح جميع المستأجرين تنازالا عن  

ا( بدءاا من تاريخ  45)  اإليجارات التعاقدية ورسوم الخدمات لمدة ستة أسابيع م،  2020مارس  16يوما

باإلضافة لقيامها بدعم األنشطة شديدة التأثر باألزمة الراهنة مثل األنشطة الترفيهية والمحالت التجارية  

التي تم إغالقها بشكل إلزامي بموجب التوجيهات الحكومية. كما قامت الشركة بتمديد منح تلك  

مستأجرين في مواجهة األثر السلبي لتداعيات هذه األزمة. والجدير  التخفيضات اإلضافية بهدف دعم ال

(  19-بالذكر أيضاا أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيضات المقدمة للمستأجرين نتيجة أزمة )كوفيد 

ا بأنه تم تسجيل  320   81.0مليون لاير، والتي سيتم تسجيلها على مدار مدة العقود اإليجارية، علما

مليون لاير خالل   63.2م، باإلضافة إلى تسجيل 2020 خالل الربع األخير من السنة المالية مليون لاير

م. وفي إطار استمرار عودة األوضاع إلى طبيعتها مرة أخرى، 2021الربع األول من السنة المالية 

قع تتوقع اإلدارة أن تساهم محفظة الشركة من المراكز التجارية الفاخرة المنتشرة بأفضل الموا

االستراتيجية بالمملكة في ترسيخ مكانتها الرائدة كأكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجارية التي  

 .تالئم مختلف أنماط الحياة العصرية بالمملكة العربية السعودية

ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن  
محتويات هذا اإلفصاح، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحًة  
من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد على  

ّي جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في اإلفصاح، و يأكد  أ
وجود  ال يعلم ب -بأنه بعد اتخاذه اإلجراءات الالزمة للتحري، وبناًء على ما لديه من معلومات وحقائق

ير دقيقأي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل اإلفصاح مضلالً أو ناقصاً أو غ . 
 


