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 2019 يونيو 30الفترة المالية المنتهية في عن والتشغيلية المالية  هاشركة المراكز العربية تعلن نتائج
 

، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل وإدارة (4321 "تداولالمالية السعودية "الشركة على السوق رمز ) ةشركة المراكز العربيأعلنت اليوم  – 2019 أغسطس 20الرياض في 

، حيث (2020السنة المالية )الربع األول من  2019 يونيو 30في المنتهية المالية  عن الفترةوالتشغيلية المالية  هانتائج، عن في المملكة العربية السعوديةالفاخرة المراكز التجارية 

مليون لاير سعودي خالل نفس  81.0مليون لاير سعودي، مقابل  227.0ليبلغ بواقع ثالثة أضعاف تقريبًا  حوارتفع صافي الرب ،مليون لاير سعودي 572.5إجمالي اإليرادات  بلغ

  الفترة من العام السابق.

 

 )مليون لاير سعود( قائمة الدخل الملخصة
 2020الربع األول 

IFRS 
 2019الربع األول 

IFRS 
 التغيير )٪(

%2.5 558.3 572.5 إجمالي اإليرادات  
%10.1 355.8 391.7 مجمل الربح  

%68.4 اإلجمالي الربح هامش  63.7%  4.7 pts 

%180.4 81.0 227.0 صافي الربح  

%39.6 هامش صافي الربح  14.5%  25.1 pts 

    أبرز مؤشرات الربحية
%21.8 365.8 445.5 والزكاة واالستهالك واإلطفاءاألرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل   

%77.8 هامش األرباح التشغيلية  65.5%  12.3 pts 
%3.2 431.9 445.5 أجيروتكاليف الت األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  

اليف وتك واإلطفاءاألرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك هامش 
 التأجير/إعادة الهيكلة

77.8%  77.4%  0.5 pts 

%101.1 149.2 300.1 1األموال من العمليات  

%52.4 هامش األموال من العمليات  26.7%  25.7 pts 
    أبرز المؤشرات التشغيلية
%1.0 1.074 1.083 )مليون متر مربع( المساحات القابلة للتأجير  

%93.2 في نهاية الفترة نسبة اإلشغال  92.4%  0.8 pts 
%4.0 30.2 31.4 )مليون زائر( عدد الزوار متوسط  

 

 الرئيسيةالمؤشرات المالية 
 منح  ةسياس تحسيناتيعكس ذلك مردود  حيث، 2020السنة المالية الربع األول من خالل  %2.5بمعدل سنوي  على أساس المثل بالمثل ارتفع إجمالي اإليرادات

ا سااانويسا بمعدل  اإليجاريةشاااهد صاااافي اإليرادات و .إيرادات المبيعات اإلعالميةونمو ضاااات يالتخف نفس خالل  %3.7)عند المقارنة على أسااااس المبل بالمبلم نموس

 .الفترة

  ح اإلجمالي هامش الرب، وصننناحل  لك نمو 2020 السننننة الماليةمليون لاير خالل الربع األول من  391.7ليسنننجل  %10.1مجمل الربح بمعدل سننننوي ارتفع

ولي إلعداد المعيار الد تطبيقبعد  اإليجارية المصروفات، وكذلك انخفاض النفقاتتدابير التحكم في بفضل  خالل نفس الفترة %68.4 إلىنقطة مئوية  4.7بواقع 

 .مIFRS 16)التقارير المالية 

  وبلغ هامش 2020 السااااانة الماليةخالل الربع األول من  %21.8 سننننننوي واإلطفاء بمعدل والزكاة واالسنننننتهالك تكلفة التمويللتشنننننغيلية قبل اح ربااألارتفعت ،

ارير المعيار الدولي إلعداد التق تطبيق بعدليف االسااتهالك اتراجع تكمجمل الربح، باإلضااافة إلى تحساان ذلك عكس . ويخالل نفس الفترة %77.8األرباح التشااغيلية 

 م.IFRS 16المالية )

  2020السااانة المالية خالل الربع األول من  %3.2بمعدل سننننوي  والزكاة واالسنننتهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير تكلفة التمويلالتشنننغيلية قبل ارتفعت األرباح ،

قارير دولي إلعداد التالمعيار ال تطبيقويمبل ذلك نساااابة النمو مقارنسة بنفس الفترة من العام السااااابق بعد  خالل نفس الفترة. %77.8وبلغ هامش األرباح التشااااغيلية 

ا من ا أبريل IFRS 16المالية )  م.اإليجاريةمصروفات ال)يتم بمقتضاه استبعاد  2019م بدءس

 بفضل انخفاض مصروفات التمويل.  هامش صافي الربحقفزة كبيرة في مصحوبسا ب، %180.4بنسبة صافي الربح  ارتفع 

  المالية خالل الفترة  %52.4وبلغ هامش األموال من العمليات  .%101.1مليون لاير سنننننننعودي، وهو نمو سننننننننوي بمعدل  300.1بلغت األموال من العمليات

 خالل نفس الفترة من العام السابق بفضل انخفاض مصروفات التمويل. %26.4مقابل  2019يونيو  30المنتهية في 

 مليون لاير سعودي. 82الفترة خالل الجديدة المراكز التجارية لتغطية إنشاءات وتجهيزات  بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 

                                                           

 إن وجدت.العقارات االستبمارية وتكلفة شطب أرباح الفترة ويخصم منها تكلفة استهالك العقارات االستبمارية والموجودات البابتة : يشمل صافي األموال من العملياتبند 1 

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_Tx8nD0MLIy83V1DjA0czVx8nYP8PI0MDAz0I4EKzBEKDEJDLYEKjJ0DA11MjQzcTfXDCSkoyE7zBAC-SKhH/?companySymbol=4321
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  2019السنة المالية في سعودي مليون لاير  6,283.3مقابل  ،2019 يونيو 30مليون لاير سعودي حتى  5,712.2بلغ صافي الدين. 

 

 الرئيسية المؤشرات التشغيلية 

  قابلة المسناحات الإجمالي . ويبلغ 2019يونيو  30حتى  مناطق اساتراتيجية بالمملكة العربية الساعوديةفي  اتجاري   امركز   19شاركة بامتالك وإدارة وتشاغيل التقوم

  .%1بمعدل سنوية وهي زيادة  مليون متر مربع، 1.1للتأجير 

 من العام السابق.نفس الفترة خالل  %92.4 مقابل ،التابعة للشركة ةفي المراكز التجاري %93.2 بالمثل المثل أساس على في نهاية الفترة اإلشغال نسبة تبلغ 

  خالل فترة التقرير بفروق أسعار إيجابية اعقد   801 تجديدبقامت الشركة. 

  2019في أغسطس العرب أول قاعة سينما بمول الشركة تفتتح. 

القوية  بالنتائجاعتزازه  عن ،الرئيس التنفي ي لشركة المراكز العربيةالسيد أوليفييه نوجارو أعرل للشركة  المستقبليةتعليقه على النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات  وفي
 سعلى أساقوية نمو معدالت  تحقيقإلى  الشركة عودةشهادة على كما أنها ، تمهد الطريق لطفرة أخرى مرتقبة على مدار العام هاالربع األول من العام المالي الجديد وأنخالل 

تكاملة األركان م ةساااتراتيجياتتزامن مع تطبيق االنطالقة القوية لقطاع التجزئة بالمملكة العربية الساااعودية  أن وأضااااف .بشاااكل عام الربحية مؤشاااراتمع تحسااان  لمبلبا لمبلا
وأشاااار . ضااااتالتخفي منح ساااياسااااتتحساااين  معفروق أساااعار إيجابية بتجديد العقود اإليجارية  عن تأبمر التيهي االساااتراتيجية و ،للتأجير القابلة المسااااحات ةمحفظلتعزيز 
ا بأن الشركة تتوقع زيادة  2019إلى قيام الشركة بافتتاح أول قاعة سينما في أغسطس  نوجارو باعتباره خطوة كبيرة تجاه تنمية أعمال ونتائج الشركة خالل القترة المقبلة، علمس

 في للشااااركة، المؤشاااارات المالية والتشااااغيلية تعزيز انعكس مردودها اإليجابي على اإلدارةجهود  أننوجارو  وضااااحأعدد الزوار بالتزامن مع إطالق المزيد من القاعات. كما 
  المالية. هاقوائماألرباح على  امشوه نمو ضوء

 
ا إلى مضيالعام نهاية حتى بالمبل المبل أساس على %8-6توقعاتها بتحقيق نمو يتراوح بين  تجدد اإلدارةأن نوجارو  وتابع االشركة  ، مشيرس  المخططة اتالتوسعتنفيذ في  قدمس
أخرى  مربع ألف 129إضااااافة حوالي  فضااااالس عن ،2019 عام نهايةبحلول تقريبسا من المساااااحات القابلة للتأجير  ألف متر مربع 172حوالي سااااتضاااايف إلى محفظتها  والتي

 رتنمية المسااااحات القابلة للتأجي بالتوازي مع. واختتم نوجارو أن تلك التطورات التي تنفذها الشاااركة األجل صااايرةقخطة التوساااعات االساااتبمارية  ضااامن 2020بحلول أبريل 
يم تعظقدرتها على  تعزيزكذلك شااركة في سااوق المملكة العربية السااعودية وال ترساايم مكانةفي سااوف تساااهم ، ألف متر مربع 358بواقع  األجل متوسااطة المشااروعاتضاامن 

 .المقبلةخالل الفترة المردود االستبماري 
 

. ويمكن تحميل القوائم المالية كاملةس عبر زيارة الموقع اإللكتروني 2020 السااااااانة الماليةوفيما يلي عرض للنتائج المالية والتشاااااااغيلية للشاااااااركة خالل فترة الربع األول من 

ir.arabiancentres.com 

 

 العربيةشركة المراكز عن 

ن األنشطة بباقة متكاملة متزويد عمالئها وتركز الشركة على التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية. للمراكز تُعد شركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشغل 

والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكبر الوجهات جاذبيةس بالمملكة، ملبية بذلك متطلبات الفائقة جودة المتميزة بالالتجارية الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها 

ا من المستهلكين في المملكة.  ا  19محفظة الشركة تضمنت  ،2019 يونيو 30واعتبارس مدن رئيسية بالمملكة. وتتولّى  10تجاريسا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن مركزس

التجارية في السوق المحلية بما فيها مول العرب، والظهران مول، والنخيل مول الذي حصد لقب وجهة التسوق المفضلة في الرياض المراكز عدد من أبرز  الشركة تشغيل

 .مليون زائر سنويسا 109متجر، كما تستقطب نحو  4,100وتحتضن مراكز التسّوق التابعة للشركة أكبر من  .بحسب آراء المستهلكين خالل مؤتمر "عالم الرفاهية العربي"

 www.arabiancentres.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:

 

 لالستعالم والتواصل

 إدارة عالقات المستثمرين

ir@arabiancentres.com  

2080 825 11 966+ 

 العرض التقديمي والمؤتمر الهاتفي للمحللين

ي من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة وذلك فمحللين شركة المراكز العربية المؤتمر الهاتفي للستستضيف 

، لهاتفيالمؤتمر اللحصول على تفاصيل  .السعوديةبتوقيت  مساءس الرابعة الساعة تمام في  2019أغسطس  21الموافق  األربعاء يوم

موقع التقديمي للمستبمرين عبر العرض ويمكن تحميل ال. ir@arabiancentres.com يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى

 abiancentres.comir.arاإللكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية

http://ir.arabiancentres.com/ar/consolidated-financial-statements
http://www.arabiancentres.com/
mailto:ir@arabiancentres.com
mailto:ir@arabiancentres.com
http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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ا بموجب أي تشريع معمول به التقديميالمعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض  ا عامس ا للبيع وال ،ال تشكل عرضس مبابة تعد ب وال ،شراء أي أوراق مالية أو أدوات ماليةل نوعمن أي  توصيةأو  ،تشكل عرضس

ائد على هذه العبالسعر الذي تم عنده شراء أو بيع االستبمارات في الماضي، أو  والمتعلقةنصيحة أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي 

 .االستبمارات لتلككمؤشر لألداء المستقبلي  عليهااالستبمارات، ال يمكن االعتماد 

 

من أوجه عدم اليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو األداء أو  غيرهاتنطوي تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، و قديحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. 

ى افتراضات عديدة فيما ات التطلعية علضمنيسا بهذه البيانات االستشرافية. تعتمد البيان اإلنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"م مختلفة جوهريسا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو

 األعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستقبل. ومناخيتعلق باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية 

 

راضات التي تستند أو اكتمال االفت دقةأو تأكيد أو ضمان ب ضمنيةإشارة  منهاأي  اعتبارغي وال ينب ،أو وعود مؤشراتفي هذا العرض التقديمي بمبابة  المتضمنةأو التوقعات  المستقبليةال ينبغي اعتبار أي من التقديرات و

ا لمتطلبات االمتبال للقوانين واللوائح المعمول بها.  هيتاريم إصدارها، و فيفقط  تٌعنىإليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية  د بنشر أي تحديبات ي التزام أو تعهالشركة صراحةس من أ وتتبرأتخضع أيضس

 و أي تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل التي تؤبر على هذه العبارات.أتعكس النتائج الفعلية لضمنة في العرض التقديمي تأو مراجعات على أي بيانات تطلعية م

 

تعتمد ومسبق.  قد تخضع للتغيير دون إشعار لكنهاعامة تم جمعها في هذا التاريم و بياناتالمعلومات واآلراء إلى  تلكريم العرض التقديمي، وتستند بها فقط في تا يعتدالمعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي 

م بالقوانين واللوائح المعمول بها، ال تنوي الشركة أو أي من وكالئها أو موظفيها أو ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزا ،الشركة على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موبوقة

 .ههذا العرض التقديمي أو أي معلومات واردة فيلمراجعة التحديث أو اللتعديل أو ا سبيل على سواءأي معلومات إضافية، بأو عليها أي واجب أو التزام نحو تزويد المستلم  ،مستشاريها

 

قارير المالية و / إلعداد الت الدوليةمعايير الاإلدارة عن  تقاريراختالفات بين آليات إعداد  هناككون ي. قد المدققة غيرالمالية  والقوائماإلدارة  تقريرمن  التقديميبعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض  اقتباستم 

ا في الواليات المتحدة  عليها المترتبةار اآلب منلفهم هذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأي النافي للجهالة  الفحصإلى مستشاريك المحترفين و / أو إجراء  الرجوععليك  ينبغي لذلكو ،أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومس

ي وفقسا لذلك، قد ال تكون األرقام العددية الموضحة فوالتقريب.  بهدف التقديمي إلى تعديالتتخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض والمعلومات المالية ذات الصلة الواردة في هذا العرض. ب يتعلق فيما

 حسابي لألرقام التي سبقتها.التجميع لل مطابقاس جداول  بعضالمجموع في  خانات
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 اإليرادات إجمالي 
 )مليون لاير سعودي(

 
 

 توزيع اإليرادات

 
 

قبل تكلفة التمويل والزكاة األرباح التشغيلية 
 واالستهالك واإلطفاء

 (/ الهامش )مليون لاير سعودي

 
 
 

 

 عرض المؤشرات المالية والتشغيلية
 

 اإليرادات
 

وهو ، 2019يونيو  30الفترة المالية المنتهية في مليون لاير سااااعودي خالل  572.5بلغ إجمالي اإليرادات 
صاااافي احتل وقد . نفس الفترة من العام الساااابقمليون لاير خالل  558.3مقابل  %2.5نمو سااانوي بمعدل 

مليون لاير  523.3أو ما يعادل  %91 إجمالي اإليرادات بنساابة صاادارة المساااهمة فياإليرادات اإليجارية 
 من إجمالي اإليرادات %4نساابة المبيعات اإلعالمية  إيراداتمبلت و. %3.7بزيادة ساانوية نساابتها  سااعودي

إيرادات المرافق  بلغااتو. %44.9وهو نمو سااااااانوي بمعاادل  ،مليون لاير ساااااااعودي 19.3 حيااث بلغاات
وهو انخفاض  ،2020 الساااانة الماليةخالل الربع األول من  يمليون لاير سااااعود 29.9 واإليرادات األخرى

خالل  %7مقابل  %5ما أدى إلى تراجع مسااااااهمتها في إجمالي اإليرادات إلى ، م%26.1 بنسااااابةسااااانوي 
  من العام السابق. األولالربع 

 
بنتها ت التي ساااااااتراتيجيةاال مردود لكوكذ صااااااااافي اإليرادات اإليجارية ارتفاع تأبير اإليرادات نمو عكسيو

خفيضااات متوسااط الت بلغ وقد. لمسااتأجرين الداخليينل خاصااة ،الممنوحة التخفيضااات ةسااياساا تحسااينل الشااركة
خالل الفترة  مساااعودي لاير مليون 15.1)أو ما يعادل  %2.9الممنوحة للمساااتأجرين الداخليين والخارجيين 

 نفس خاللم ساااااااعودي لاير مليون 37.9 يعادلما  أو) %6.5 مقابل، 2019يونيو  30المالية المنتهية في 
 . السابق العام من الفترة

 
ا ساااانويسا بمعدل بالمبل المبل أساااااس على المقارنة عند) اإليجاريةصااااافي اإليرادات  شااااهدقد و  %3.7م نموس

الفترة لاير خالل  2,090 ليبلغ %3.4أسااعار اإليجار لكل متر مربع بمعدل ساانوي  متوسااط ارتفاعب بفضاال
خالل نفس الفترة من العام السابق، باإلضافة إلى ارتفاع  2.022مقابل  2019يونيو  30في المالية المنتهية 

مقابل  2020 الساااانة الماليةبنهاية الربع األول من  %93.2نساااابة اإلشااااغال على أساااااس المبل بالمبل لتبلغ 
 في نهاية نفس الفترة من العام السابق. 92.4%

 
عقدسا  801 جديدبت قامت حيث التأجير، بأنشاااااااطة القوية االنطالقة زخم على الحفاظ في الشاااااااركة ونجحت
من  %53تم تجديد حوالي  كما. 2019يونيو  30خالل الفترة المالية المنتهية في  إيجابية أساااااااعاربفروق 

 ندعمتوسط مدة العقود اإليجارية غير المنتهية  استقر كما. الجاري العام خالل ستنتهي التيالعقود اإليجارية 
ا  5.3 ا 4.6مقابل  ،2019 يونيو 30 ىحتعامس   .السابق عامالنفس الفترة من  خالل عامس

 

اإلشغال نسبة مقابل اإليجارية العقود مدة متوسط  

 
 

 األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء
 

خالل  لاير سااعودي مليون 445.5 واإلطفاءاألرباح التشااغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسااتهالك بلغت 
، ما نتج عنه نمو هامش األرباح %21.8، بزيادة ساااانوية قدرها 2019 يونيو 30 في المنتهية المالية الفترة

ية  بل  %77.8 ليبلغالتشاااااااغيل عام السااااااااابق. %65.5مقا فاع األرباح  خالل نفس الفترة من ال ويعكس ارت
ي تحقيقها ، والتي نجحت الشركة فتدابير خفض المصروفاتوالتشغيلية الكفاءة  تعزيزخطة  مردودالتشغيلية 

601

558

573

الربع األول 
2018

الربع األول 
2019

الربع األول 
2020

91%

4%
5%

صافي اإليرادات اإليجارية
المبيعات اإلعالمية
دخل المرافق واإليرادات األخرى

383 366 

446 

63.7% 65.5%

77.8%

0.0 %

10. 0%

20. 0%

30. 0%

40. 0%

50. 0%

60. 0%

70. 0%

80. 0%

90. 0%

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

الربع األول 
2018

الربع األول 
2019

الربع األول 
2020

4.7 4.6
5.3

90.8% 93.0% 92.5%

93.0% 92.4% 93.2%

50. 0%

55. 0%

60. 0%

65. 0%

70. 0%

75. 0%

80. 0%

85. 0%

90. 0%

95. 0%

100 .0%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2018الربع األول  2019الربع األول  2020الربع األول 

(سنوي)متوسط مدة العقود اإليجارية  نسبة اإلشغال في نهاية الفترة (المبل بالمبل)نسبة اإلشغال 

573 
 مليون لاير



 

 

 شركة المراكز العربية  |  5

 تقرير النتائج المالية والتشغيلية
 2019يونيو  30 المنتهية فيالفترة المالية  عن

 2019 أغسطس 20الرياض في 

 

األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة 
 وتكاليف التأجير واالستهالك واإلطفاء

(/ الهامش )مليون لاير سعودي

 
 

 صافي الربح
 (/ الهامش )مليون لاير سعودي

 

 
 
 

 األموال من العمليات
 (الهامش/  سعودي لاير)مليون 

 
 

مبل شااركات )عبر عدة وسااائل من بينها إعادة التفاوض على العقود المبرمة مع شااركات الخدمات الخارجية 
 .الطاقة استهالك ترشيد سياسات ونجاحم النظافةاألمن و

 
 ود اإليجارالخاص بعق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تطبيق إلىالتشاااااغيلية األرباح  عاارتف يرجع كما

IFRS 16 ،الربع  خاللمليون لاير ساااااااعودي  65.1 بواقع يجاريةاإل تكاليفال خفضإلى  ذلك أدى حيث
 األصول المستأجرة حق استخدام عنمصروفات استهالك أخرى  تسجيل مع 2020 السنة الماليةاألول من 

قيمة ب د اإليجاروعلى التزامات عق الفائدةمصااروف تسااجيل  باإلضااافة إلى، مليون لاير سااعودي 38.8 بقيمة
تقارير المعيار الدولي إلعداد ال تطبيقحالة اسااتبعاد تأبير  فيو .خالل نفس الفترة مليون لاير سااعودي 25.0
 ف التأجيروتكالي واالسااتهالك واإلطفاءاألرباح التشااغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة ، فإن IFRS 16المالية 

 مليون لاير سااعودي 445.5 بلغساات م2019بع األول من الساانة المالية للر )باسااتبناء المصااروفات اإليجارية
مليون لاير سااعودي  431.9مقابل  %3.2قدرها ساانوية  بزيادة 2020 الساانة الماليةالربع األول من  خالل

خالل الربع األول من  %77.8التشغيلية إلى هامش األرباح  سيرتفعكما  ،خالل نفس الفترة من العام السابق
 ، فيما يعكس جهود الشركة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة من عملياتها.2020 السنة المالية

  

 مصروفات االستهالك
 

األول الربع  خاللمليون لاير سااعودي  64.8اسااتهالك العقارات االسااتبمارية بقيمة  تكاليفسااجلت الشااركة 
مليون لاير ساااعودي خالل نفس الفترة  60.3مقابل  %7.5 قدرها ةسااانوي زيادةب ،2020من السااانة المالية 

نتيجة مليون لاير ساااعودي  38.8من العام الساااابق. كما ساااجلت الشاااركة مصاااروفات اساااتهالك أخرى بقيمة 
ستخدام بند إضافة شركة. وبذلك  األصول المستأجرة حق ا  روفاتمص إجمالي بلغيإلى الميزانية العمومية لل

 .الفترة خالل سعودي لاير مليون 103.6 االستهالك
 

 األعباء المالية
 

 وهو، 2019يونيو  30المنتهية في  المالية الفترة خاللمليون لاير ساااااااعودي  73.9بلغت األعباء المالية 
 .السااااابق العام من الفترة نفس خاللمليون لاير سااااعودي  210.8 بلمقا %65.0 بنساااابةساااانوي  انخفاض

 6.7 مقابل، 2019يونيو  30في  مليار لاير سااااعودي 6.1لتبلغ ويرجع ذلك إلى انخفاض مسااااتويات الدين 
، باإلضااافة إلى 2018يونيو  30في  مليار لاير سااعودي 6.4و، 2019 مارس 31في  سااعودي لاير مليار

شآت القديمليون لاير سعودي م 125.1بقيمة  تكاليفشطب  الل خ التي تم التخلص منها ةمتعلقة بإحدى المن
مليار  7.2تسااهيل جديد بقيمة  بتأمينالشااركة  قياموتجدر اإلشااارة إلى  .2019 الساانة الماليةالربع األول من 

 .ات المخططةتكاليف التوسعتمويل و مالال رأسبهدف تعزيز هيكل  2018دي خالل أبريل لاير سعو
 

مليون لاير سااعودي خالل  25.0 على التزامات عقود اإليجار الفائدة اتمصااروف بلغتإلى ذلك،  وباإلضااافة
ا 2020السنة المالية الربع األول من   .IFRS 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  لتطبيق نظرس

 

 صافي الربح
 

وهو نمو سااانوي بمعدل  ،2020السااانة المالية  من األول الربعمليون لاير خالل  227.0 الربحصاااافي  بلغ
اإليرادات نمو مردود  ذلك ويعكسمليون لاير خالل نفس الفترة من العام الساااابق.  81.0 مقابل. 180.4%

من جهة و. خالل فترة التقرير المالية عباءاألوبسا بالتراجع الملحوظ في مساااتوى حصاااوارتفاع مجمل الربح م
سنة في نهاية الربع األول من  %39.6ليسجل نقطة مئوية  25.1بواقع  الربح صافي هامش ارتفعأخرى  ال
 .2020 المالية

 

 من العمليات األموال
 

يونيو  30خالل الفترة المالية المنتهية في  سااعودي لاير مليون 300.1لتبلغ العمليات  من األموالتضاااعفت 
هامش  نمووصاااااحب ذلك  .مليون لاير سااااعودي خالل نفس الفترة من العام السااااابق 149.2مقابل  ،2019
 .%52.4 ليسجل مئوية نقطة 25.7 بواقعمن العمليات  األموال

 

 المستقبلية والتوسعات القائمة األصول
 

 مركز تجاري قائمم 19العقارات االسااتبمارية )تشاامل اسااتبمارات الشااركة في  جماليبلغت القيمة الدفترية إل
 خاللمليون لاير سااااااعودي  10,983.8مقابل ، 2019يونيو  30 حتىمليون لاير سااااااعودي  11,018.7

قيمة المشروعات  تمبل) للمقاولين المقدمة الدفعات قيمة وبلغت. 2019مارس  31المنتهية في  الماليةالسنة 
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 صافي الدين / األرباح التشغيلية

 
 

)الربع  على أساس سنوي/ األرباح التشغيلية 2019يونيو  30حتى  الدين صافي *

 م4 × 2020 السنة المالية من األول
 

 قيمة الشركة إلى التسهيالتنسبة 

 
 

 

 31 حتىمليون لاير  604.9 مقابل، 2019يونيو  30 حتىمليون لاير ساااااااعودي  647.1 التنفيذمتحت 
 .2019مارس 

 
 خاللمليون لاير سعودي  82 الجديدة الجاري إنشائهامشروعات الب الخاصة نفقات الرأسماليةالإجمالي  وبلغ
سنة المالية  من األول الربع رئيسي في تغطية المشروعات قصيرة ، حيث تم استخدام المبلغ بشكل 2020ال
ا بأناألجل سمالية النفقات إجمالي ، علمس مليار لاير  1.8 بلغ المشروعات قصيرة األجل لتغطية المطلوبة الرأ

 السااااانة المالية مليار لاير ساااااعودي خالل 0.22وذلك على أن يتم اساااااتخدام المبلغ المتبقي بقيمة ساااااعودي، 
طوير بالبة مراكز تجارية جديدة هي: )بوليفارد الجامعة، ت األجل قصيرة الشركة مشروعات وتضم. 2020

 ، وهي مشااااااروعاتنخيل الدمام مول، الخليج مولم، فضااااااالس عن بناء ملحق مركز النخيل مول في الرياض
 ،وعالوة على ذلك. لتأجيرلقابلة الألف متر مربع إلى المساااااااحات  172حوالي ما يبلغ إجماليه  سااااااتضاااااايف

مام صاافقة اسااتحواذها على الحقوق التأجيرية في مشااروع جدة بارك، وهو أحد الركائز نجحت الشااركة في إت
ألف  129تأجيرية جديدة تبلغ  اتالرئيساية الساتراتيجية التوساعات قصايرة األجل والمقرر أن تضايف مسااح

 .2020متر مربع تقريبسا عند اكتمالها خالل أبريل 
 

، لاير ساااعودي ارملي 6.6األجل  لمشاااروعات متوساااطةل المتوقعة، بلغت النفقات الرأسااامالية ومن جانب آخر
 إلى تقريبساألف متر مربع  358إلضاااافة  مشاااروعاتخمساااة  وتطويرحيث تمضاااي المجموعة قدما في بناء 

وتجدر . 2024بحلول عام  المشاااااااروعات تلك من تنفيذ من المقرر االنتهاءو. القابلة للتأجير المساااااااااحات
راضااي أ ةتكلف تشاامل متوسااطة األجل لمشااروعاتا ذتنفيل الالزمةإجمالي النفقات الرأساامالية  اإلشااارة إلى أن

الربع  خاللمليار لاير سااااعودي  3.4 حيث تم اسااااتخدامجوهرة جدة،  مولالرياض وبمول العرب  مشااااروع
 .2020 السنة الماليةاألول من 

 

 وصافي الدين األولي العام الطرح عمليةحصالت مت
 

 500منها ، 2019في شااااهر مايو لاير سااااعودي  مليون 780متحصااااالت عملية الطرح العام األولي بلغت 
 قساطألبغرض السداد المعجل  2020السنة المالية األول من  الربعخالل  استخدامهامليون لاير سعودي تم 

كة الذي حصاالت عليه الشاار التسااهيل لقسااط المبكر السااداد أسااهم وقد. الشااركة عليها حصاالت التي لتسااهيالتا
 .2029 عام بدالس من 2028عام التعجيل بتاريم التسوية النهائية خالل  فيمليار لاير سعودي  7.2بقيمة 

 
مليون لاير سااااااعودي أخرى وفقسا لجدول أقساااااااط  224.5بسااااااداد  2019قامت الشااااااركة خالل أبريل  كما

خالل الربع األول من  مليون لاير سااعودي 724.5 المسااددةتسااويات الديون إجمالي  بذلك بلغ. والتسااهيالت
متحصااالت عملية الطرح العام مليون لاير سااعودي تم ساادادها من  500)تشاامل مبلغ  2020 الساانة المالية

مقابل ، 2019يونيو  30 حتىمليون لاير ساااعودي  6,088.9 نديال إجماليبلغ هذه الخلفية  علىو. ماألولي
الجزء المتداول من التساااااهيالت طويلة  وانخفض. 2019مارس  31 حتىمليون لاير ساااااعودي  6,741.0
يونيو  30 حتى %28وقد بلغت نسبة التسهيالت إلى قيمة الشركة مليون لاير سعودي.  449.5األجل إلى 

 .2019مارس  31 حتى %32مقابل  ،2019
 

مليون  457.7 بلمقا ،2019يونيو  30 حتىمليون لاير ساااااااعودي  376.7النقدية وما في حكمها  وبلغت
 .2019مارس  31 حتىلاير سعودي 

 
 مقابل، 2019يونيو  30حتى  مليون لاير ساااعودي 5,712.2إلى  صاااافي الدين انخفضوعلى هذه الخلفية 

األرباح التشغيلية قبل إلى صافي الدين  معدلبلغ و. 2019مارس  31 حتىمليون لاير سعودي  6.283.3
 2019يونيو في نهاية مرة تقريبسا  3.2على أساااااااس ساااااانوي  واإلطفاءتكلفة التمويل والزكاة واالسااااااتهالك 

 .2019مارس  31كما في مرة  4.2، مقابل مIFRS-16 تطبيق قبلمرة  3.6)حوالي 
 

 الملكية  حقوق
 

 5,064.8 مقابل، 2019يونيو  30 حتى ساااااااعودي لاير مليون 6,001.9 إجمالي حقوق المسااااااااهمينبلغ 
 .2019مارس  31 حتىمليون لاير سعودي 

 

 –نهاية البيان  –
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الربع األول 
2018

الربع األول 
2019

الربع األول 
2020*

26%

32%
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