تقرير النتائج المالية والتشغيلية
عن فترة الربع الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرياض 4 ،فبراير 2021م

تعلن شررررالم اكزاالع اكعانتم جها الا اكزاكتم شاكهيرررر تلتم عن فهاة اكانع اكثاكث اكزنهلتم في  31ديسررررز ا
2020م
اكاياض 4 ،ف اايا 2021م – أعلنت اليوم شركة المراكز العربية (رمز الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"  ،)4321وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل
وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية ،عن نتائجها المالية والتشغيلية عن الفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م (الربع الثالث من السنة
المالية 2021م) ،حيث بلغ صافي الربح  95.6مليون اير ،وبلغ إجمالي اإليرادات  469.4مليون اير خالل نفس الفترة .وخالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 31ديسمبر
2020م ،بلغ صافي الربح  359.7مليون اير ،وبلغ إجمالي اإليرادات  1,410.1مليون اير خالل نفس الفترة.

قا زم اكدخل اكزلخصم (ملتون لاير)
إجزاكي اإلياادات
إجزاكي اكانح

هامش إجمالي الربح
صافي اكانح

هامش صافي الربح
أناز مؤشاات اكانحتم
األرناح اكهي تلتم ق ل تكلفم اكهزويل شاكعلاة
شاالسهلالك شاإلطفاء

اكانع
اكثاكث2021م

اكانع اكثاكث
2020م

اكه تتا ()٪

تسعم أشلا
2021م

تسعم أشلا
2020م

اكه تتا ()٪

469.4
248.9
53.0%
95.6
20.4%

557.5
361.7
64.9%
110.6
19.8%

-15.8%
-31.2%
-11.8 pts
-13.6%
0.5 pts

1,410.1
802.4
56.9%
359.7
25.5%

1,689.2
1,120.8
66.4%
545.8
32.3%

-16.5%
-28.4%
-9.5 pts
-34.1%
-6.8 pts

331.4

418.0

-20.7%

1,073.4

1,290.2

-16.8%

هامش األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة
واالستهالك واإلطفاء

70.6%

75.0%

-4.4 pts

76.1%

76.4%

-0.3 pts

األرناح اكهي تلتم اكزهكارة ق ل تكلفم اكهزويل شاكعلاة
1
شاالسهلالك شاإلطفاء

349.8

418.0

-16.3%

1,128.9

1,290.2

-12.5%

هامش األرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل
والزكاة واالستهالك واإلطفاء

74.5%

75.0%

-0.4 pts

80.1%

76.4%

3.7 pts

هامش األموال من العمليات

182.0
38.8%

190.5
34.2%

-4.5%
4.6 pts

609.9
43.3%

773.6
45.8%

-21.2%
-2.5 pts

اكزساحات اكقانلم كلهأجتا (ملتون مها مانع)

األموال من اكعزلتات

2

أناز اكزؤشاات اكهي تلتم
جس م اإلش ال في جلايم اكفهاة على أساس اكزثل
ناكزثل ( 19مالع تااري)
مهوسط عدد اكعشار (ملتون زا ا)

1.201

1.205

-0.4%

1.201

1.205

-0.4%

90.2%

93.7%

-3.5 pts

90.2%

93.7%

-3.5 pts

18.0

24.9

-27.6%

42.3

84.6

-49.9%

جظاة على األداء اكزاكي
•

اجخفض إجزاكي اإلياادات نزعدل سرررنوي  %15.8كت لغ  469.4ملتون لاير خالل اكانع اكثاكث من اكسرررنم اكزاكتم 2021م ،نتنزا اجخفض إجزاكي اإلياادات
على أسرراس اكزثل ناكزثل ننسرر م سررنويم قدر ا  %20.7خالل جفس اكفهاة .ويعكس هذا االنخفاض ،مواصلللة الشللركة إطفاء الخصللومات اإلضللافية رير
المتكررة التي قامت بمنحها بهدف دعم المسلتججرين في مواجهة األرر السللبي لتداعيات أةمة انتشلار فيروك (كوفيد –  ،)19والتي قامت الشلركة بمنح أرلبها
أيضل لا بانخفاض أسلللعار التججير بعيود اإليجار التي قامت الشلللركة
خالل فترتي الربع األول والربع الثاني من السلللنة المالية 2021م .وقد تجررت اإليرادات ب
بتجلديلدهلا خالل الربع الثلاللث من السللللنلة الملاليلة 2021م ،والتي تتركز في المراكز التجلاريلة التلابعلة ف لة ( ) .كملا تلجررت اإليرادات بلالتراجع الطفية لنسللللبلة
اإلشلغال على أسلاك المثل بالمثل من  %93.7خالل الربع الثالث من السلنة المالية 2020م إلى  %90.2خالل الربع الثالث من السلنة المالية 2021م .وخالل
فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021م انخفض إجمالي اإليرادات بمعدل سنوي  %16.5وكذلك  %21.7على أساك المثل بالمثل ،ليبلغ  1,410.1مليون
اير ،نتيجة الخصلومات رير المتكررة الممنوحة للمسلتججرين لدعمهم في مواجهة األرر السلبي لتداعيات أةمة انتشار فيروك (كوفيد –  .)19جدير بالذكر أنه
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الخصللومات الميدمة للمسللتججرين نتيجة أةمة انتشللار فيروك (كوفيد –  569.0 )19مليون اير ،والتي سلليتم تسللجيلها على مدار
مدة العيود اإليجارية .وقد قامت الشللركة بتيديم خصللومات رير متكررة لدعم المسللتججرين في مواجهة األرر السلللبي ألةمة انتشللار فيروك كورونا المسللتجد
بييمة  193.8مليون اير خالل فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021م.

 1األرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء تستثني البنود غير المتكررة.
 2بند األموال من العمليات :يشمل صافي أرباح الفترة ويضاف إليه تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ثم يخصم منها تكلفة شطب العقارات االستثمارية إن وجدت.
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•

نلغ مهوسرط اكخصرومات اكززنوحم ( %12.1أش ما يعادل  59.8ملتون لاير) خالل اكانع اكثاكث من اكسرنم اكزاكتم 2021م ،بزيادة ملحوظة ميابل ( %2.8أو
ما يعادل  14.8مليون اير) خالل الربع الثالث من السلللنة المالية 2020م .وقد مثلت الخصلللومات اإلضلللافية رير المتكررة المتعلية بمواجهة األرر السللللبي
لتداعيات أةمة انتشللار فيروك (كوفيد – ( %91.1 )19أو ما يعادل  54.5مليون اير) من إجمالي الخصللومات الميدمة خالل الربع الثالث من السللنة المالية
2021م .وخالل فترة التسللعة أشل هر من السللنة المالية 2021م ،بلغ متوسللا الخصللومات الممنوحة للمسللتججرين الداخليين والخارجيين ( %13.2أو ما يعادل
 197.2مليون اير) ميلابلل ( %3.4أو ملا يعلادل  54.7مليون اير) خالل نفس الفترة من السللللنلة الملاليلة 2020م ،حيلث مثللت الخصللللوملات اإلضللللافيلة رير
المتكررة الممنوحة للمسلللتججرين لدعمهم في مواجهة األرر السللللبي لتداعيات أةمة انتشلللار فيروك (كوفيد –  %93.1 )19من إجمالي خصلللومات اإليجار
الممنوحة خالل فترة التسلعة أشلهر من السلنة المالية 2021م ،عل بما بجنه تم تسجيل األرر المالي لخصومات اإليجار الميدمة المذكورة بصورة كاملة بنهاية الربع
الثالث من السللنة المالية 2021م .وتجدر اإلشللارة أنه في حالة اسللتبعاد الخصللومات رير المتكررة المذكورة؛ سلليتبين مضللي متوسللا الخصللومات الممنوحة
للمستججرين الداخليين والخارجيين على مسار االنخفاض الذي حافظت عليه الشركة منذ السنة المالية 2018م.

•

نلغ إجزاكي اكانح  248.9ملتون لاير خالل اكانع اكثاكث من اكسررنم اكزاكتم 2021م ،ناجخفاض سررنوي قدر  ،%31.2وصللاحذ كلك تراجع هامش إجمالي
الربح بواقع  11.8نيطة م وية إلى  %53.0خالل نفس الفترة .ويعكس كلك تراجع اإليرادات مع ارتفاع تكلفة اإليرادات بالتزامن مع تكثية األنشطة التشغيلية
مرخرا خالل الفترة ،وهيم مركز النخيل مول بالدمام ،ومركز يو ووك ،وتوسلعة مركز النخيل مول بالرياض.
باألصلول الجديدة التي قامت الشلركة بالطالقها
ب
عالوة على الزيادة المسلتمرة لننشلطة التشلغيلية باألصلول الجديدة التي أطليتها خالل الفترات السلابية .وخالل فترة التسلعة أشلهر من السلنة المالية 2021م،
انخفض إجمالي الربح بمعدل سللنوي  %28.4إلى  802.4مليون اير ،مصللحوببا بوصللول هامش إجمالي الربح إلى  ،%56.9وهو انخفاض بواقع  9.5نيطة
م وية ميارنة بنفس الفترة من العام السابق.
اجخفضر األرناح اكهير تلتم ق ل تكلفم اكهزويل شاكعلاة شاالسرهلالك شاإلطفاء نزعدل سرنوي  %20.7كه لغ  331.4ملتون لاير خالل اكانع اكثاكث من اكسرنم
اكزاكتم 2021م ،وصللاحذ كلك نمو هامش األرباح التشللغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسللتهالك واإلطفاء بواقع  4.4نيطة م وية ليسللجل  %70.6خالل
نفس الفترة .ويرجع انخفاض األرباح التشلغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسلتهالك واإلطفاء إلى تجرير الخصومات اإلضافية رير المتكررة الممنوحة خالل
الربع الثالث من السلللنة المالية  ،2021وارتفاع خسلللائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة ،عالوة على ةيادة تكالية الدعاية والتسلللويق وكذلك المصلللروفات
العمومية واإلدارية .رير أن الشركة نجحت في مواةنة تلك التجريرات نسب بيا عيذ حصولها على أرباح بييمة  40.3مليون اير عن صفية التخار الناجحة من
اسلتثمار رير أسلاسلي المتمثل في شلركة أسلواق المسلتيبل للتجارة المالكة لمركز بانوراما مول بمدينة الرياض .وخالل فترة التسلعة أشلهر من السلنة المالية
2021م ،انخفضلت األرباح التشلغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسلتهالك واإلطفاء بمعدل سلنوي  ،%16.8وصلاحذ كلك وصلول هامش األرباح التشلغيلية
قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء إلى  %76.1ميابل  %76.4خالل نفس الفترة من العام السابق.

•

نل األرناح اكهير ر تلتم اكزهكارة ق ل تكلفم اكهزويل شاكعلاة شاالسرررهلالك شاإلطفاء (قبل احتساااال البنود ير المتةررة  349.8 3ملتون لاير خالل اكانع
اكثراكرث من اكسررررنرم اكزراكترم 2021م ،وهو انخفاا سااااانول بم ادل  ،%16.3مع تراجع هاام األربااح التشاااااغيلياة المتكررة قبال تكلفاة التمويال والزكااة
واالساااتهالك واإلطفاء بواقع  0.4نقطة مئوية ليبلغ  %74.5خالل نفس الفترة .وخالل فترة التساااعة أشاااهر من السااانة المالية 2021م ،تراجعت األرباح
التشاغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء بمعدل سنوي  ،%12.5بينما ارتفع هام األرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل
والزكاة واالساتهالك واإلطفاء بواقع  3.7نقطة مئوية ليبلغ  %80.1خالل نفس الفترة ،نتيجة انخفاض المصلروفات العمومية واإلدارية بمعدل سلنوي %2.5
خالل فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021م.
اجخفض صررافي اكانح نزعدل سررنوي  %13.6كت لغ  95.6ملتون لاير خالل اكانع اكثاكث من اكسررنم اكزاكتم 2021م ،بينما ارتفع هام صاااافي الربل إل
 %20.4خالل الربع الثالث من السانة المالية 2021م مقابل  %19.8خالل نفس الفترة من العام السااب  .ويعكس انخفاض صاافي الربل تثثير الخصاومات
اإلضاافية الممنوةة للمسلتججرين لدعمهم في مواجهة األرر السللبي لتداعيات أةمة انتشلار فيروك (كوفيد –  ،)19باإلضاافة إل ارتفاع خساائر االنخفاض في
قيمة الذمم المدينة نتيجة منهج التحفظ الصلللارم الذي تتبنال الشلللركة بشلللجن الذمم المدينة ،عيذ تجرير فترة إرالق المراكز التجارية التابعة نتيجة أةمة انتشلللار
فيروك (كوفيد –  )19خالل الربع األول من السلنة المالية 2021م ،فضلالب عن قيامها بتحديث نموك تيديرات الخسلائر االئتمانية الداخلية .وتجدر اإلشلارة إلى
قيام الشللركة بتنفيذ عملية شللطذ اسللتثنائية (رير متكررة) لمبلغ  54.9مليون اير خالل الربع الثالث من السللنة المالية 2021م .كما يرجع انخفاض صااافي
الربل خالل الربع الثالث من السللنة المالية 2021م إلى زيادة المصاااروفات التشاااغيلية خالل نفس الفترة .رير أن الشللركة نجحت في الحد من تلك التجريرات
جزئيبا عبر نجاحها في خفض مصلروفات التمويل على أسلاك سلنوي بميدار  85.6مليون اير خالل نفس الفترة ،نتيجة قيام الشلركة بتنفيذ عملية شلطذ رسلوم
بييمة  63.5مليون اير متعلية بصللفية إعادة التمويل التي نجحت الشللركة في إتمامها خالل شللهر نوفمبر  .2019كما تم تيليص إجمالي التكالية خالل الربع
الثالث من السلنة المالية 2021م بفضلل حصلول الشلركة على إيرادات بييمة  40.3مليون اير عن صلفية التخار الناجحة من اسلتثمار رير أسلاسي المتمثل في
شللركة أسللواق المسللتيبل للتجارة المالكة لمركز بانوراما مول بمدينة الرياض .وخالل فترة التسااعة أشااهر من الساانة المالية 2021م ،انخفض صااافي الربل
بمعدل سنوي  %34.1ليبلغ  359.8مليون اير ،وصاحذ كلك تراجع هامش صافي الربح بواقع  6.8نيطة م وية ليسجل  %25.5خالل نفس الفترة.
اجخفضرر األموال من اكعزلتات 4نزعدل سرررنوي  %4.5كه لغ  182.0ملتون لاير خالل اكانع اكثاكث من اكسرررنم اكزاكتم 2021م ،رير أن هامش األموال من
العمليات ارتفع بواقع  4.6نيطة ليبلغ  %38.8خالل نفس الفترة .وخالل فترة التسلعة أشلهر من السلنة المالية 2021م ،انخفضلت األموال من العمليات بنسلبة
سلنوية  %21.2لتبلغ  609.9مليون اير .وصلاحذ كلك وصلول هامش األموال من العمليات إلى  %43.3خالل فترة التسلعة أشلهر من السلنة المالية 2021م
ميابل  %45.8خالل نفس الفترة من العام السابق.

•

•

•

تش مل الخصاومات االساتثنائية الممنوةة من مالكي األراضاي والمراكز المساتثجرة والتي تم تصانيفها ضامن بند اإليرادات األخر  ،وكذلك الخصاومات اإلضاافية الممنوةة
 3البنود غير المتكررة :ا
للمستثجرين لدعهم في مواجهة األثر السلبي لتداعيات (كوفيد –  ،) 19باإلضافة إل اإليرادات التي ةصلت عليها الشركة مقابل التخارج من االستثمارات غير األساسية.
 4بند األموال من العمل يات :يشمل صافي أرباح الفترة ويضاف إليه تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ثم يخصم منها تكلفة شطب العقارات االستثمارية إن وجدت.
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•

نلغ إجزاكي اكنفقات اكاأسررررزاكتم لتغطية إنشللللاءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة  111.5مليون اير خالل الربع الثالث من السللللنة المالية 2021م،
و 214.4مليون اير خالل فترة التسلللعة أشلللهر من السلللنة المالية 2021م .كما بلغ إجمالي نفيات أعمال الصللليانة للمراكز التجارية اليائمة  43.7مليون اير
خالل الربع الثالث من السنة المالية 2021م ،و 98.9مليون اير خالل فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021م.

•

نلغ صررافي اكدين 6,181.9 5ملتون لاير لزا في جلايم فهاة اكهسررعم أشررلا من اكسررنم اكزاكتم 2021م (اكزنهلتم في  31ديسررز ا 2020م) ،ميابل 5,970.1
مليون اير خالل السللللنلة الملاليلة 2020م (المنتهيلة في  31ملارك 2020م) .شارتفعر اكنقرديرم شمرا في حكزلرا إكى  793.6ملتون لاير لزرا في  31ديسررررز ا
2020م ،ميابل  177.7مليون اير خالل نفس الفترة من العام السلللابق ،وهو ما يعكس صلللفية إعادة التمويل الناجحة ،باإلضلللافة إلى قيام الشلللركة بسلللحذ
الدوارة التي حصللت عليها كالجراء احتراةي في إدارة المخاطر خالل الربع الثالث من السلنة المالية 2021م ،مما يعكس مسلاهمة الصلفية
تسلهيالت المرابحة ا
الناجحة في دعم جهود اإلدارة المتواصللة لتحسلين هيكل رأك المال والتزامها باإلدارة النيدية الرشليدة .كما قامت الشلركة بسلداد مبلغ  45.0مليون اير خالل
نفس الفترة متعلية بالتسهيالت التمويلية اليائمة المتوافية مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وافق مجلس إدارة الشللركة في يوم األربعاء الموافق  27يناير 2021م نهحصررتل  350.3ملتون لاير اكزسررهحقم من شررالم فاس اكقانضررم كلفناد (طا ش
أراض ومبنى واحد موةعة على مدن جدة
عالقم) ،حيث سليتم كلك جزئيا ب من خالل تحصليل مبلغ نيدي باإلضلافة لتسلوية عينية عن طريق اسلتالم عدد أربعة
ٍ
والدمام واإلحسلاء والخر  .وقد اتفق الطرفان بجن تتسللم المراكز العربية هذل العيارات بنسلبة  %9أقل من متوسلا التيييم ،عل بما بجن األرر المالي لتلك المعاملة
سلينعكس على النتائج المالية للشلركة خالل الربع األخير من السلنة المالية 2021م .جدير بالذكر أن األصلول العينية المذكورة موةعة على مواقع اسلتراتيجية،
حيث تتصللل قطعتان من األراضللي المشللار إليها بمركزين تجاريين قائمين ،مما يسللاهم في اسللتكمال جهود الشللركة لتنفيذ اسللتراتيجيتها الرامية إلى التوسللع
بجعمالها في المواقع االستراتيجية التي تواكذ مختلة أنماط الحياة العصرية.
شهد ختام الربع الثالث من السنة المالية 2021م موافية مجلس اإلدارة على توزيع أرناح جقديم على اكزسا زتن عن اكنصف االشل من اكسنم اكزاكتم 2021م،
ش كك نقتزم  0.50لاير عن اكسررلا اكواحد (اكقتزم اإلجزاكتم كألرناح اكزوزعم  237.5ملتون لاير سررعودي) .وقد تم توةيع األرباح على المسللاهمين في 14
يناير من عام 2021م.

•

•
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•

قامت المراكز العربية بتيديم تناة ٍل عن اإليجارات التعاقدية ورسللوم الخدمات لجميع المسللتججرين لمدة سللتة أسللابيع بد بءا من  16مارك 2020م .كما اسللتفاد
المسللللتججرون ممن تم إرالق متاجرهم بشللللكل إلزامي بموجذ قرار الحكومة ،من برنامج دعم المسللللتججرين الذي قدمته الشللللركة .وبلغت الييمة اإلجمالية
للخصللومات الممنوحة للمسللتججرين المتعلية بمعالجة أةمة انتشللار فيروك كورونا المسللتجد  214.2مليون اير منذ الربع األخير من السللنة المالية 2020م،
وهو ما انعكس على صافي اإليرادات اإليجارية .شقد قام اكيالم نهقديا خصومات غتا مهكارة كدعا اكزسهأجاين في مواجلم األثا اكسل ي ألزمم اجهيار
فتاشس لورشجا اكزسهاد نقتزم  193.8ملتون لاير خالل فهاة اكهسعم أشلا من اكسنم اكزاكتم 2021م ،تا تساتل  62.4ملتون لاير منلا خالل اكانع اكثاكث
من اكسررررنرم اكزراكترم 2021م ،ش 68.7ملتون لاير خالل اكانع اكثراجي من اكسررررنرم اكزراكترم 2021م ،ش 62.7ملتون لاير خالل اكانع األشل من اكسررررنرم اكزراكترم
2021م .جدير بالذكر أن الخصومات الميدمة لدعم المستججرين في مواجهة األرر السلبي ألةمة انتشار فيروك كورونا المستجد انخفضت بنسبة  %9.2خالل
الربع الثالث من السنة المالية 2021م ،ميارنة بالربع السابق ،مما يعكس مواصلة تعافي األنشطة التجارية بالتزامن مع استمرار عودة األوضاع إلى طبيعتها.

•

قام اكيالم نهعلتق أي زيادات في قتزم عقود اإلياار خالل اكعامتن 2020م ش2021م.

•

نجحت الشللركة في إبرام مجموعة من االتفاقيات التي تحيق المنفعة للطرفين مع مالكي األراضللي والمراكز المسللتججرة ،مما أرمر عن تحسللين مصللروفات
اإليجار ،حيث حصرل اكيرالم على خصرومات من ق ل ماككي األراضري شاكزاالع اكزسرهأجاة نقتزم  76.7ملتون لاير خالل فهاة اكهسرعم أشرلا من اكسرنم
اكزاكتم 2021م ،منلا  3.8ملتون لاير حصررررل علتلا اكيررررالم خالل اكانع اكثاكث من اكسررررنم اكزاكتم 2021م .جدير بالذكر أن الشللللركة نجحت في إتمام
المفاوضلللات مع مالكي األرض الميام عليها مركزها التجاري "يو ووك" بمدينة جدة قيد اإلنشلللاء (المعروف سلللابيبا باسلللم الزهراء مول) ،والتي أرمرت عن
تخفيض الييمة اإلجمالية لإليجار من  1.785مليار اير إلى  1.075مليار اير ،وهو انخفاض بميدار  620مليون اير.

•

قامت الشركة باتخاك مجموعة من الخطوات األخرى لتيليص أرر ارتفاع الخصومات الميدمة خالل الفترة ،والتي أدت إلى تاشتد اكهكاكتف نقتزم  29.0ملتون
لاير ،شتحقتق شفورات نزصاشفات اكهزويل نقتزم  28.9ملتون لاير خالل فهاة اكهسعم أشلا من اكسنم اكزاكتم 2021م.

•

قام اكيررررالم في يوم اكخزتس اكزوافق  28ينايا 2021م نهوقتع اتفاقتم مع "شررررالم لوارا كلهزويل" كدعا شتزويل أصررررحا اكزيرررراشعات اكصررر تاة
شاكزهوسرةم مزن يدياشن أجيرةم تااريم ماالع اكيرالم اكهااريم .وسلوف تثمر هذل االتفاقية عن تسلهيل حصلول المسلتججرين أصلحاش المشلروعات الصلغيرة
والمتوسللطة على تسللهيالت ائتمانية موسللعة في إطار "برنامج كفالة تمويل المنشللرت الصللغيرة والمتوسللطة" ،تتسللم بمجموعة من المميزات التي تنسللجم مع
متطلباتهم ،ومن تلك المميزات حصلللولهم على تمويل بالجراءات سلللهلة وميسلللرة ،وفترة دراسلللة ائتمانية أقل ،وتكالية تمويلية منخفضلللة .وانطالقبا من قيام
أصلحاش المشلروعات الصلغيرة والمتوسطة بتوظية تلك التسهيالت في تسوية مستحياتهم ،فمن المتوقع أن تساهم االتفاقية في خفض مستوى األرصدة المدينة
ضللمن قائمة المركز المالي لشللركة المراكز العربية على المدى اليريذ والمتوسللا .كما سللتثمر االتفاقية عن ةيادة ودعم نسللذ اإلشللغال لدى مراكز الشللركة
التجارية ،في ضلوء قيام المسلتفيدين بتوظية التسلهيالت في تخفية تكلفة اإليجارات ودعم رأك المال العامل خالل نشلاط حركة المبيعات الموسلمية وكذلك

صافي الدينم الديون المالية ويخصم منها النيدية وما في حكمها
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لدعم التوسعات الرأسمالية ،عل بما بجن أصحاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفين يشغلون حوالي  %45من إجمالي المساحات اليابلة للتججير داخل
مراكز الشركة التجارية.

اكزؤشاات اكهي تلتم اكا تستم
•

نلغ عدد ماالع اكهسرو اكهي تقوم اكيرالم نامهالللا شتير تللا  21مالعً ا تااريًا بنهاية فترة التسلعة أشلهر من السلنة المالية 2021م .وقد نجحت الشلركة في
إطالق توسلعة مركز النخيل مول بمدينة الرياض خالل الربع الثاني من السلنة المالية 2021م ،مما أرمر عن إضلافة  16ألة متر مربع إلى إجمالي المسلاحات
اليابلة للتججير ،عل بما بجن نسللبة التججير المسللبق بتوسللعة مركز النخيل مول بمدينة الرياض وصلللت إلى  %95من إجمالي المسللاحات اليابلة للتججير كما في
تاريخ  31ديسلللمبر 2020م .وقد بلغ إجزاكي اكزسررراحات اكقانلم كلهأجتا  1.201ملتون مها مانع خالل فهاة اكهسرررعم أشرررلا من اكسرررنم اكزاكتم 2021م،
ناجخفاض سرنوي جسر ه  ،%0.4ةيث تقوم الشااركة بترقية وتحسلين محفظتها من المسلاحات رير اليابلة للتججير في الوقت الراهن ،ومن المحتمل أن تيوم
بتخصيصها لتدشين منشرت سينمائية أو مرافق ترفيهية مستيبال.

•

جاح اكيرالم في تدشرتن دشر سرتنزا جديدة موزعم على  10ماالع تااريم تانعم خالل فهاة اكهسرعم أشرلا من اكسرنم اكزاكتم 2021م .وتسلتهدف الشلركة
تدشين دور سينما جديدة في تسعة مراكز تجارية تابعة إضافية بحلول سبتمبر 2021م.

•

نل جسر ر م اإلشر ر ال في جلايم اكفهاة اكحاكتم على أسررراس اكزثل ناكزثل (في  19مركز تجاري فيا)  %90.2حتى  31ديسلللمبر 2020م ،بانخفاض طفية
ميابل  %93.7حتى  31ديسلمبر 2019م ،حيث برجع كلك إلى االنخفاض الطفية في معدالت تجديد عيود اإليجار عيذ فترة إرالق المراكز التجارية التابعة
خالل الربع األول من السللللنلة الملاليلة 2021م المتعليلة بلاحتواء انتشللللار فيروك (كوفيلد –  ،)19والتي تركزت في المراكز التجلاريلة التلابعلة ف لة ( ) ،وكلذلك
تخصيص مساحات إضافية لياعات السينما الجديدة خالل الفترة.

•

نلغ عدد زشار اكزاالع اكهااريم اكهانعم كليرالم  42.3ملتون زا ا خالل فهاة اكهسرعم من اكسرنم اكزاكتم 2021م ،انخفاضلب ا من  84.6مليون ةائر خالل نفس
الفترة من العام السلابق ،ويرجع كلك إل اإلغالق المؤقت لمراكز الشاركة التجارية خالل الربع األول من السانة المالية 2021م امتثاالً للتوجيهات الةكومية
الرامية إل اةتواء انتشااار فيروس (كوفيد –  .)19جدير بالذكر أن الفترة بين شااهر أبريل ويونيو (فترة الربع األول) تمثل موساام الذروة الساانوي إلقبال
الزوار عل المراكز التجارية التابعة للشااااركة ،وقد أساااافرت القيود االةترازية المفروضااااة خالل الفترة المذكورة عن االنخفاض الملةوظ في عدد زوار
المراكز التجارية التابعة مقارنة بالمتوسااطات المعهودة خالل موساام الذروة الساانوي .غير أن عدد زشار اكزاالع اكهااريم اكهانعم كليررالم شاصررل مسررار
اكهصرراعدي على أسرراس رنع سررنوي ،حتث ارتفع ننس ر م  %4.9كت لغ  18.0ملتون زا ا خالل اكانع اكثاكث من اكسررنم اكزاكتم 2021م ،ميابل  17.2مليون
ةائر خالل الربع الثاني من السلنة المالية 2021م ،نتيجة للجهود المثمرة التي بذلتها المملكة الحتواء انتشلار الفيروك واسلتمرار حالة الثية بين المسلتهلكين في
ضوء عودة األنشطة التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى .وقد قادت المراكز التجارية التابعة الواقعة بالمنطية الغربية مستوى التعافي الربع سنوي الملحوظ لعدد
الزوار ،حيث ارتفع عدد الزوار بها بنسلبة  %8.1خالل الفترة بين الربع الثاني والربع الثالث من السلنة المالية 2021م ،فيما شلهدت المراكز التجارية التابعة
الواقعة بالمنطية الوسللطى ةيادة في عدد الزوار بنسللبة  %2.3على أسللاك ربع سللنوي خالل الربع الثالث من السللنة المالية 2021م ،بينما ارتفع عدد الزوار
بالمراكز التجارية التابعة الواقعة بالمنطية الشلرقية بنسلبة  %1.2خالل نفس الفترة .وتجدر اإلشلارة إلى اسلتثناء عدد ةوار المراكز التجارية التابعة التي قامت
مرخرا (مركز يو ووك ،ومركز النخيل مول بالدمام ،وتوسللعة مركز النخيل مول بمدينة الرياض) من إجمالي عدد ةوار المراكز التجارية
الشللركة بالطالقها
ب
التابعة خالل الربع الثالث من السللنة المالية 2021م .وفي حالة عدم اسللتثناء عدد ةوار المراكز المذكورة ،سلليبلغ عدد ةوار المراكز التجارية التابعة للشللركة
 20.0مليون ةائر خالل الربع الثالث من السنة المالية 2021م ،ميابل  18.0مليون ةائر على أساك المثل بالمثل خالل نفس الفترة.

•

جاح اكيرالم في اكحفاظ على اكوتتاة اكزاتفعم كهاديد عقود اإلياار ،حتث قام نهاديد  1,518عقدًا خالل فهاة اكهسرعم أشرلا من اكسرنم اكزاكتم 2021م،
وهو ما يمثل  %91.5من العيود المنتهية خالل السللنة المالية 2021م ،والتي تم تجديدها حتى  31ديسللمبر 2020م ،عل بما بجن الضللغوط الراهنة التي تشللهدها
أسعار التججير انعكست على أسعار عيود اإليجار التي قامت الشركة بتجديدها خالل الفترة الحالية ،خاصة بالمراكز التجارية من الف ة (ش) و( ).
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تعلتق اكا تس اكهنفتذي عل اكنها ج اكزاكتم شاكهي تلتم
أشراد اكسرتد فتصرل اكاديعي اكا تس اكهنفتذي كيالم اكزاالع اكعانتم ،بالتيدم الملحوظ الذي تواصل الشركة إحراةل على صعيد مسار التعافي ،في ضوء الجهود
الدؤوبة والمثمرة التي تبذلها سللطات المملكة ،والتي أرمرت عن خفض عدد حاالت اإلصلابة بفيروك (كوفيد –  )19بشلكل كبير ميارنة بفترة كروة انتشلارل خالل
شللهر مارك من العام السللابق ،مما سللاهم بدورل في اسللتمرار مختلة األنشللطة التشللغيلية العامة في بي ة آمنة وبصللورة طبيعية قدر المسللتطاع بما يتناسللذ مع
الظروف الراهنة .وأوضلح الجديعي أن الشلركة نجحت في جني رمار هذل التطورات ،في ضلوء التعافي المسلتمر الذي يشلهدل إقبال الزوار على المراكز التجارية
التابعة بصلفة ربع سلنوية ،فضلال عن حفاظها على قوة معدالت اإلشلغال عند  ،%90.2مدعومةب ببرنامج الدعم الشلامل الذي تيدمه الشلركة للمسلتججرين لمسلاعدتهم
على مواجهة التداعيات التي أسلفرت عن انتشلار الفيروك .وعلى الررم من اسلتمرار تجرير الجهود الداعمة المذكورة على صلافي إيرادات اإليجار نتيجة ارتفاع
انخفاضلا متواصلال لييمة الخصلومات الممنوحة المسلجلة خالل الفترة اليادمة ،حيث تيوم الشلركة بالطفائها
مسلتويات الخصلومات الممنوحة ،إال أن اإلدارة تتوقع
ب
على مدار فترة عيود اإليجار اليائمة .وبالتزامن مع كلك ،نجحت الشلركة في الحفاظ على الوتيرة المرتفعة لتجديد عيود اإليجار ،بهدف الوصلول إلى معدل إشلغال
تتراوح نسلبته بين  93و ،%94مع اسلتمرار جهود تعزيز االسلتراتيجية التي تتبناها الهادفة إلى تنويع المسلتججرين وف اتهم ،لتيديم المزيد من العروض والخدمات
التي تواكذ مختلة أنماط الحياة العصرية.
وأضلاف الجديعي أن اإلجراءات والخطوات السلريعة كات الرؤية التطلعية السلديدة التي اتخذتها اإلدارة ،سلاهمت بيوة في ترسليخ المكانة السلوقية الرائدة للشلركة
والحفاظ على مسلتويات هوامش ربحيتها األسلاسلية .فيد شلهد الربع الثالث ارتفاع هامش صلافي الربح وهامش األموال من العمليات ،ررم الخصلومات اإلضلافية
رير المتكررة المتعليلة بمواجهلة األرر السلللللبي لتلداعيلات أةملة انتشللللار فيروك (كوفيلد –  ،)19مملا يعكس نجلاح الجهود الفعلاللة اللذي بلذلتهلا اإلدارة لخفض
المصروفات المالية ،والتخار من االستثمارات رير األساسية ،باإلضافة إلى تيليص مصروفات اإليجار في ضوء االتفاقيات كات المنفعة المشتركة التي أبرمتها
مع مالكي األراضلي والمراكز المسلتججرة ،والتي من بينها االتفاقية التي أبرمتها الشلركة مع شلركاءها االسلتراتيجيين بمركزها التجاري "يو ووك" بجدة ،والتي
ساهمت في تحييق وفورات بييمة  620مليون اير على مدار فترة عيد اإليجار المتعلق بذلك المشروع.
وأعرش الجديعي عن تفاؤل اإلدارة بشلجن النشلاط اإليجابي الذي يشلهدل السلوق ،والمتوقع اسلتمرارل خالل الربع األخير من السلنة المالية 2021م ،والسلنة المالية
2022م ،والتي سلتتزامن مع موسلم اإلجاةات واألعياد السلنوية وكروة نشلاط سلوق تجارة التجزئة بالمملكة .وجدد الجديعي التزام الشلركة بتعظيم االسلتفادة من
الفرص التي يطرحها قطاع التجزئة المتنامي بالمملكة ،ومواصللة تكثية اسلتثماراتها في التوسلع ببصلمتها الجغرافية ،وال سليما في ضلوء التوسلعات المسلتيبلية
المخططة ،والتي يتبيى منها مشلروعين على المدى اليريذ ،عالوة على شلت مشلروعات متوسلطة األجل ،مما سليثمر عن تنمية محفظة الشلركة من المسلاحات
اإلجمالية اليابلة للتججير بنسبة  %36تيريببا خالل السنوات الثالرة اليادمة.
يمكن تحميل اليوائم المالية كاملةب عبر ةيارة الموقع اإللكتروني ir.arabiancentres.com
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تقرير النتائج المالية والتشغيلية
عن فترة الربع الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرياض 4 ،فبراير 2021م

عن شالم اكزاالع اكعانتم
تعد شللركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشللغل للمراكز التجارية العصللرية في المملكة العربية السللعودية .وتركز الشللركة على تزويد عمالئها بباقة متكاملة من
األنشللطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائية والمصللممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاكبيةب بالمملكة ،ملبية
ب
مركزا تجاريبا تيع جميعها في مواقع اسللتراتيجية ضللمن  10مدن
بذلك متطلبات المسللتهلكين في المملكة .وكما في  31ديسللمبر 2021م ،تضللمنت محفظة الشللركة 21
رئيسلية بالمملكة .وتتولاى الشلركة تشلغيل عدد من أبرة المراكز التجارية في السلوق المحلية بما فيها مول العرش بجدة ،والظهران مول ،والنخيل مول في الرياض (الذي
التسلوق التابعة للشلركة
حصلد ليذ وجهة التسلوق المفضللة في الرياض بحسلذ آراء المسلتهلكين خالل مرتمر "عالم الرفاهية العربي" لعام 2017م) .وتحتضلن مراكز
ا
أكلثلر ملن  4,100ملتلجلر ،واسللللتليلطلبللت نلحلو  111مل ليلون ةائلر خلالل السللللنللة اللمللالليللة 2020م .لملزيللد ملن ا لملعلللومللات ،يلرجلى ةيللارة ملوقلعلنللا اإل لكلتلرونليم
www.arabiancentres.com

كالسهعالم شاكهواصل

اكعاض اكهقديزي شاكزؤتزا اكلاتفي كلزحللتن

إدارة عالقات اكزسهثزاين
ir@arabiancentres.com
+966 11 825 2080

ستستضية ال شركة المرتمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة لفترة التسعة أشهر
المنتهية في  31ديسمبر 2020م وكلك في يوم اإلرنين الموافق  8فبراير 2021م في تمام الساعة 00م 4مسا بء بتوقيت السعودية.
للحصول على تفاصيل المرتمر الهاتفي ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  .ir@arabiancentres.comويمكن تحميل
العرض التيديمي للمستثمرين عبر الموقع اإللكترونيم ir.arabiancentres.com

اكهوقعات شاإلفادات اكزسهق لتم
المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التيديمي ال تشكل عرضبا عا بما بموجذ أي تشريع معمول به ،وال تشكل عرضبا للبيع ،أو توصية من أي نوع لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية ،وال تعد بمثابة
نصيحة أو توصية فيما يتعلق بهذل األوراق المالية أو ريرها من األدوات المالية .المعلومات الواردة في هذا العرض التيديمي والمتعلية بالسعر الذي تم عندل شراء أو بيع االستثمارات في الماضي ،أو العائد على هذل
االستثمارات ،ال يمكن االعتماد عليها كمرشر لنداء المستيبلي لتلك االستثمارات.
يحتوي هذا العرض التيديمي على بيانات تطلعية .قد تنطوي تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة ورير معروفة ،وريرها من أوجه عدم الييين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبذ في أن تكون النتائج أو األداء أو
اإلنجاةات الفعلية لشركة المراكز العربية ("الشركة") مختلفة جوهريبا عن أي نتائج أو أداء أو إنجاةات مستيبلية يتم التعبير عنها أو ضمنيبا بهذل البيانات االستشرافية .تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعلق
باستراتيجيات الشركة الحالية والمستيبلية ومناخ األعمال والبي ة التي تعمل بها الشركة في المستيبل.
وال ينبغي اعتبار أي من التيديرات المستيبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العرض التيديمي بمثابة مرشرات أو وعود ،وال ينبغي اعتبار أي منها إشارة ضمنية أو تجكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال االفتراضات التي تستند
إليها هذل التوقعات أو التيديرات .هذل البيانات التطلعية تٌعنى فيا في تاريخ إصدارها ،وهي تخضع أيضبا لمتطلبات االمتثال لليوانين واللوائح المعمول بها .وتتبرأ الشركة صراحةب من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو
مراجعات على أي بيانات تطلعية متضمنة في العرض التيديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أي تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل التي تررر على هذل العبارات.
المعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التيديمي يعتد بها فيا في تاريخ العرض التيديمي ،وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات عامة تم جمعها في هذا التاريخ ولكنها قد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق .وتعتمد
الشركة على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر يعتيد أنها موروقة ،ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها .مع مراعاة االلتزام با ليوانين واللوائح المعمول بها ،ال تنوي الشركة أو أي من وكالئها أو موظفيها أو
مستشاريها ،أو عل يها أي واجذ أو التزام نحو تزويد المستلم بجي معلومات إضافية ،سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهذا العرض التيديمي أو أي معلومات واردة فيه.
تم اقتباك بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التيديمي من تيرير اإلدارة واليوائم المالية رير المدق ية .قد يكون هناك اختالفات بين آليات إعداد تيارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التيارير المالية و  /أو
مبادئ المحاسبة الميبولة عمو بما في الواليات المتحدة ،ولذلك ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك المحترفين و  /أو إجراء الفحص النافي للجهالة لفهم هذل االختالفات بشكل كامل ومفصل وأي من اآلرار المترتبة عليها فيما
يتعلق بالمعلومات المالية كات الصلة الواردة في هذا العرض .وتخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التيديمي إلى تعديالت بهدف التيريذ .ووفيبا لذلك ،قد ال تكون األرقام العددية الموضحة في خانات
المجموع في بعض جداول مطابيا ب للتجميع الحسابي لنرقام التي سبيتها.
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