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 تقرير النتائج المالية والتشغيلية 
 م 2020سبتمبر  30 فيالمنتهية  فترة الربع الثاني عن

 م 2020 نوفمبر  3 ،الرياض

 سرررررهزرا  30عن فهاة اكانع اكثاجي اكزنهلتم في شررررالم اكزاالع اكعانتم جها الا اكزاكتم شاكهيرررر تلتم  تعلن  

 م2020
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل  4321تداول"  الشركة على السوق المالية السعودية "أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز    –   م2020  جوفزرا   3 ،اكاياض

السنة  الربع الثاني من  ) م2020  سبتمبر  30المالية المنتهية في  فترة  الوإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن  

السنة المالية  من  وخالل فترة الستة أشهر    .الفترةخالل نفس    مليون لاير   464.8  إجمالي اإليرادات، وبلغ  مليون لاير  111.1صافي الربح  (، حيث بلغ  م2021المالية  

 . الفترةخالل نفس  مليون لاير 940.7 إجمالي اإليراداتمليون لاير، وبلغ  264.2صافي الربح بلغ   ،م2020 سبتمبر 30المنتهية في  م2021

 

 اكزلخصم )ملتون لاير( قا زم اكدخل 

اكانع اكثاجي  

 م 2021

اكانع اكثاجي  

 اكه تتا )٪( م 2020

  اكنصف األشل

 م 2021

 

  اكنصف األشل

 م 2020

 

 اكه تتا )٪(

 %16.9- 1,131.6 940.7 %16.9- 559.1 464.8 إجزاكي اإلياادات

 %27.1- 759.1 553.4 %30.5- 366.3 254.8  إجزاكي اكانح 

 pts 58.8% 67.1% -8.2 pts 10.7- %65.5 %54.8 هامش إجمالي الربح 

 %39.3- 435.1 264.2 %46.6- 208.2 111.1 صافي اكانح 

 pts 28.1% 38.5% -10.4 pts 13.3- %37.2 %23.9 هامش صافي الربح 

       أناز مؤشاات اكانحتم 

األرناح اكهي تلتم قرل تكلفم اكهزويل شاكعلاة  

 شاالسهلالك شاإلطفاء 
361.5 426.7 -15.3% 754.1 872.3 -13.5% 

قبل تكلفة التمويل والزكاة   هامش األرباح التشغيلية
 واالستهالك واإلطفاء

77.8% 76.3% 1.5 pts 80.2% 77.1% 3.1 pts 

قرل تكلفم اكهزويل شاكعلاة   كارةهاكز األرناح اكهي تلتم

 1شاالسهلالك شاإلطفاء 
392.5 426.7 -8.0% 792.2 872.3 -9.3% 

قبل تكلفة التمويل   كررةتالم  هامش األرباح التشغيلية
 والزكاة واالستهالك واإلطفاء  

84.4% 76.3% 8.1 pts 84.1% 77.1% 7.0 pts 

 %26.6- 583.1 427.9 %31.6- 283.0 193.5 2األموال من اكعزلتات 

 pts 45.5% 51.5% -6.0 pts 9.0- %50.6 % 41.6 هامش األموال من العمليات 

       أناز اكزؤشاات اكهي تلتم

 %4.2 1.202 1.253 %4.2 1.202 1.253 )ملتون مها مانع( اكزساحات اكقانلم كلهأجتا 

جسرم اإلش ال في جلايم اكفهاة على أساس اكزثل  

 مالع تااري(  19ناكزثل )
90.5% 93.2% -2.7 pts 90.5% 93.2% -2.7 pts 

 %59.3- 59.7 24.3 %39.2- 28.3 17.2 )ملتون زا ا( مهوسط عدد اكعشار  

 

 جظاة على األداء اكزاكي 

إجزاكي اإلياادات    نتنزا اجخفض،  م2021اكسررنم اكزاكتم اكانع اكثاجي من خالل   ملتون لاير  464.8كترلغ   ٪16.9إجزاكي اإلياادات نزعدل سررنوي    اجخفض •

  بهدف  غير متكررة  إضرافية خصرومات  بمنح  الشرركة  قيامهذا االنخفاض ويعكس  خالل جفس اكفهاة.  ٪22.1على أسراس اكزثل ناكزثل ننسررم سرنويم قدر ا 

 م2021  المالية  السنة منوخالل النصف األول من   .الفترةنفس  خالل  (19  –  كوفيد)  فيروس  انتشار  أزمة  لتداعيات  السلبي  األثر  مواجهة في  المستأجرين  دعم

  غير المتكررة  الخصرررروماتمليون لاير، نتيجة   940.7بلغ  يعلى أسرررراس المثل بالمثل، ل %22.2وكذلك  %16.9انخفض إجمالي اإليرادات بمعدل سررررنو   

نسربة  بالتراجع الطفيف بتأثر اإليرادات  باإلضرافة إلى ،  (19 –  كوفيد)  فيروس  انتشرار  أزمة لتداعيات  السرلبي  األثر مواجهة  فيلدعمهم الممنوحة للمسرتأجرين  

  فيروس  انتشرارأزمة  جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الخصرومات المددمة للمسرتأجرين نتيجة    خالل نفس الفترة.على أسراس المثل بالمثل  اإلشرغال

 .والتي سيتم تسجيلها على مدار مدة العدود اإليجارية ،مليون لاير 535.9 (19 – كوفيد)

اكسرررنم اكزاكتم اكانع اكثاجي من ملتون لاير( خالل    71.2)أش ما يعادل    ٪14.4اكززنوحم كلزسرررهأجاين اكداخلتتن شاكخارجتتن    اكخصررروماتنلغ مهوسرررط   •

غير    اإلضررافية الخصرروماتمثلت   . وقدم2020السررنة المالية الربع الثاني من مليون لاير( خالل   33.1)أو ما يعادل  %5.6مدابل  بزيادة ملحوظة  ،  م2021

 الخصررروماتمليون لاير( من إجمالي   68.7)أو ما يعادل  %96.4(  19 –  كوفيد)  فيروس  انتشرررار  أزمة لتداعيات  السرررلبي  األثر بمواجهة  المتعلدة  المتكررة

الممنوحة للمسررتأجرين  الخصرروماتمتوسرر   بلغ، م2021خالل فترة السررتة أشررهر من السررنة المالية  وم. 2021المددمة خالل الربع الثاني من السررنة المالية  

 
 . البنود غير المتكررةستثني ت قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  كررة تالم األرباح التشغيلية  1
 إن وجدت. العقارات االستثمارية   تكلفة شطب يخصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ويضاف إليه أرباح الفترة : يشمل صافي األموال من العملياتبند  2

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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، م2020السرررنة المالية  مليون لاير( خالل نفس الفترة من  39.9)أو ما يعادل  %3.7مدابل  مليون لاير(   137.4)أو ما يعادل   %13.4الداخليين والخارجيين 

( 19  –  كوفيد)  فيروس  انتشرررار  أزمة لتداعيات  السرررلبي  األثر مواجهةدعمهم في  الممنوحة للمسرررتأجرين ل غير المتكررة  حيث مثلت الخصرررومات اإلضرررافية

كما تجدر اإلشررارة إلى تدديم الشررركة خصررومات غير متكررة  . م2021المالية  فترة السررتة أشررهر من السررنة الممنوحة خالل    الخصرروماتمن إجمالي  97.7%

مليون لاير خالل الربع األخير من السررنة المالية  20.4بديمة   ( 19 –  كوفيد)  فيروس  انتشررار أزمة  لتداعيات السررلبي  األثر مواجهةدعمهم في  للمسررتأجرين ل

سرار على مللمسرتأجرين الداخليين والخارجيين    الممنوحة  الخصروماتمتوسر   مضري تبين  يسر ؛كورةغير المتكررة المذ  الخصروماتوفي حالة اسرتبعاد  م. 2020

 م.2018منذ السنة المالية الذ  حافظت عليه الشركة االنخفاض 

هامش إجمالي   تراجعوصراح  للك   ،٪30.5ناجخفاض سرنوي قدر    م،2021اكسرنم اكزاكتم اكانع اكثاجي من  ملتون لاير خالل   254.8إجزاكي اكانح   نلغ •

  ضررافةإتراجع اإليرادات وارتفاع مصررروفات االسررتهالك مع بشرركل رئيسرري إلى  للكويرجع  خالل نفس الفترة.    %54.8ندطة مئوية إلى  10.7الربح بواقع  

تسرررراهم في زيادة   من المتوقع أن  ، والتيالعام السرررراب مدارنة بنفس الفترة من  م2021الربع الثاني من السررررنة المالية  مجموعة من األصررررول الجديدة خالل  

م، انخفض إجمالي الربح بمعدل سررنو   2021اإليرادات خالل الفترة المدبلة بالتزامن مع تكثيف األنشررطة التشررغيلية. وخالل النصررف األول من السررنة المالية  

فترة من العام ندطة مئوية مدارنة بنفس ال 8.2، وهو انخفاض بواقع  %58.8إلى   الربح ، مصرررحوببا بوصرررول هامش إجماليمليون لاير 553.4إلى  27.1%

 الساب .

اكسرنم اكانع اكثاجي من ملتون لاير خالل    361.5كهرلغ    ٪15.3األرناح اكهير تلتم قرل تكلفم اكهزويل شاكعلاة شاالسرهلالك شاإلطفاء نزعدل سرنوي اجخفضر    •

خالل  %77.8ندطة مئوية ليسرجل  1.5بواقع  قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسرتهالك واإلطفاء  وصراح  للك نمو هامش األرباح التشرغيلية    م،2021اكزاكتم 

تراجع اإليرادات وإجمالي الربح، غير أن بصرفة رئيسرية إلى قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسرتهالك واإلطفاء  انخفاض األرباح التشرغيلية  نفس الفترة. ويرجع  

بصررفة رئيسررية  قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسررتهالك واإلطفاء    هامش األرباح التشررغيليةأثمرت عن دعم    تي نفذتها اإلدارةنجاح خطة التحكم في النفدات ال

 بمعدل  واإلطفاء واالسررتهالك والزكاة التمويل  تكلفة  قبل  التشررغيلية  األرباح  م، انخفضررت2021وخالل فترة السررتة أشررهر من السررنة المالية    .خالل نفس الفترة

خالل نفس الفترة   %77.1مدابل   %80.2إلى   قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسرتهالك واإلطفاءهامش األرباح التشرغيلية  وصراح  للك وصرول  ،%13.5 سرنو 

 م.2021خالل النصف األول من السنة المالية  %9.2واإلدارية بنسبة سنوية  العمومية من العام الساب ، حيث يعكس للك تراجع المصروفات

خالل اكانع  لاير ملتون   392.5  (كررةتاحتساااال البنوي  ير المقبل )قرل تكلفم اكهزويل شاكعلاة شاالسرررهلالك شاإلطفاء  كارة  هاكز األرناح اكهيررر تلتمنل     •

 واالستهالك والزكاة التمويل  تكلفة قبل  تكررةالم  التشغيلية  األرباح هامش  ارتفعبينما    ،%8.0بمعيل وهو انخفاض سنوي    ،م2021اكثاجي من اكسنم اكزاكتم 
  تكررةالم  التشتغيلية  األرباح م، تراجعت2021 المالية  الستنة من أشتهر الستتة  . وخالل فترةنفس الفترةخالل   %84.4نقطة مئوية ليبلغ  8.1بواقع    واإلطفاء

 والزكاة التمويل  تكلفة قبل  تكررةالم التشتغيلية  األرباح هامشوصتابب للك وصتول  ،%9.3بمعدل ستنو    واإلطفاء  واالستتهالك والزكاة التمويل  تكلفة قبل
 خالل نفس الفترة. %84.1إلى  واإلطفاء  واالستهالك

انخفض هامش صتتتافي الرب   كما    .م2021اكسرررنم اكزاكتم اكانع اكثاجي من ملتون لاير خالل    111.1كترلغ   ٪46.6اجخفض صرررافي اكانح نزعدل سرررنوي  •
  الفائدة اإلضتافية الممنوبة وكللك ارتفا  مصتروفات خصتوماتالتأثر صتافي الرب  بويعكس للك خالل نفس الفترة.   %23.9نقطة مئوية إلى  13.3بواقع  
اللمم المدينة    قيمةمليون جنيه من   26.0 مبلغل  ةشتتتتطب غير متكررالرببية بتنفيل عملية  ، كما تأثر صتتتتافي خالل نفس الفترة  اإليجار  عقود التزامات على

 264.2ليبلغ   %39.3ستتنو   بمعدل الرب   م، انخفض صتتافي2021وخالل النصتتف األول من الستتنة المالية   م.2021خالل الربع الثاني من الستتنة المالية 
  خستتائر لفترة. ويرجع للك بصتتفة رئيستتية إلىخالل نفس ا %28.1نقطة مئوية ليستتجل  10.4مليون لاير، مصتتبوب ا بتراجع هامش صتتافي الرب  بواقع  

  .تسجيل مخصصات مرتفعة خالل الفترةمع  ،الل  تتبناه الشركة التبفظمنهج  المدينة نتيجة اللمم قيمة في االنخفاض

. وتراجع هامش األموال من  م1202اكسرنم اكزاكتم  من  اكانع اكثاجي  ملتون لاير خالل  193.5كهرلغ    ٪31.6نزعدل سرنوي    3األموال من اكعزلتات  اجخفضر  •

م، انخفضررت األموال من العمليات بنسرربة سررنوية  2021وخالل النصررف األول من السررنة المالية    خالل نفس الفترة. %41.6ندطة ليبلغ   9.0العمليات بواقع  

م مدابل 2021خالل النصرررف األول من السرررنة المالية  %45.5إلى    هامش األموال من العملياتمليون لاير. وصررراح  للك وصرررول  427.9لتبلغ   26.6%

 خالل نفس الفترة من العام الساب .  51.5%

، م2021السررررنة المالية   الربع الثاني من خاللمليون لاير  109.7لتغطية إنشرررراءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة   نلغ إجزاكي اكنفقات اكاأسررررزاكتم •

 م. 2021فترة الستة أشهر من السنة المالية  خاللمليون لاير  156.0و

 5,970.1مدابل م(،  2020 سررهزرا  30 م )اكزنهلتم في1202اكسرنم اكزاكتم  فهاة اكسرهم أشرلا من جلايم لزا في ملتون لاير   6,137.8  4نلغ صرافي اكدين •

سرررررهزرا    30  لزا في لاير ملتون  878.6 إكى  حكزلا  في شما اكنقديم  شارتفع   .م(2020 مارس 31م )المنتهية في  2020مليون لاير خالل السررررنة المالية  

إلى قيام الشرررركة بسرررح  وهو ما يعكس عملية إعادة التمويل الناجحة، باإلضرررافة  ، خالل نفس الفترة من العام السررراب   لاير مليون 422.9  مدابل  م،2020

 .تسهيالت المرابحة الدّوارة التي حصلت عليها كإجراء احتراز  في إدارة المخاطر

م، شذكك نقتزم 2020اكسررنم اكزاكتم قتام اكيررالم نهوزيع أرناح جقديم على اكزسررا زتن عن اكنصررف اكثاجي من  م 2021شررهد الربع الثاني من السررنة المالية   •

 ملتون لاير سعودي(. 237.5 اكقتزم اإلجزاكتم كألرناح اكزوزعملاير عن اكسلم اكواحد ) 0.50

 

 

 
 إن وجدت. العقارات االستثمارية   تكلفة شطب يخصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ويضاف إليه أرباح الفترة : يشمل صافي العملياتاألموال من بند  3
 صافي الدين: الديون المالية ويخصم منها النددية وما في حكمها    4
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 ( 19 –)لوفتد اجهيار فتاشس ناجامج دعم اكزسهأجاين في مواجلم تداعتات 

ا من    دديم تنازل  قامت المراكز العربية بت • اسررتفاد   كمام. 2020مارس   16عن اإليجارات التعاقدية ورسرروم الخدمات لجميع المسررتأجرين لمدة سررتة أسررابيع بدءب

شقد قام  اكيرررالم نهقديم . الذ  قدمته الشرررركة دعم المسرررتأجرينالمسرررتأجرون ممن تم إغالق متاجرهم بشررركل إلزامي بموج  قرار الحكومة، من برنام   

ملتون لاير خالل اكانع اكثاجي من   68.7نقتزم كدعم اكزسرهأجاين في مواجلم األرا اكسرلري ألزمم اجهيرار فتاشس لورشجا اكزسرهاد  خصرومات يتا مهكارة 

م، بلغرت الديمة  2020السررررنرة المراليرة  ومنرذ الربع األخير منم.  2021ملتون لاير خالل اكانع األشل من اكسررررنرم اكزراكترم    62.7م، ش2021اكسررررنرم اكزراكترم  

مليون لاير، وهو ما انعكس على صرررافي   151.7اإلجمالية للخصرررومات الممنوحة للمسرررتأجرين المتعلدة بمعالجة أزمة انتشرررار فيروس كورونا المسرررتجد  

 .م2021م و2020ما تم تعلي  أية زيادات في قيمة عدود اإليجار للعامين ك اإليرادات اإليجارية.

تحسين مصروفات ، مما أثمر عن والمراكز المستأجرة مع مالكي األراضي المدامتحد  المنفعة للطرفين  التي   الشركة في إبرام مجموعة من االتفاقياتنجحت  •

خالل اكنصرف األشل من اكسرنم اكزاكتم  ملتون لاير  73.0نقتزم   شاكزاالع اكزسرهأجاةماككي األراضري    خصرومات من قرلحصرل  اكيرالم على ، حيث اإليجار

 م.2021ملتون لاير حصل  علتلا اكيالم خالل اكانع اكثاجي من اكسنم اكزاكتم  37.7م، منلا 2021

 

 اكزؤشاات اكهي تلتم اكا تستم

شرهد الربع الثاني من وقد  . م2021بنهاية النصرف األول من السرنة المالية   تااريًامالًعا    21عدد ماالع اكهسرو  اكهي تقوم اكيرالم نامهالللا شتير تللا   نلغ •

للتأجير    الدابلة  مسراحاتال إلى إجمالي  تدريببا  ألف متر مربع 16إطالق توسرعة مركز النخيل مول بمدينة الرياض، مما أثمر عن إضرافة  م 2021السرنة المالية  

، والتي من م2020سرربتمبر   30  حتى %86  )وفدبا للحجوزات المبرمة مع المسررتأجرين( بالتوسررعة المذكورة  بلغت نسرربة اإلشررغال المسررب و  خالل نفس الفترة.

شارتفع نذكك إجزاكي اكزسراحات اكقانلم كلهأجتا م. 2021المتوقع أن ينعكس مردودها اإليجابي على النتائ  المالية للشرركة خالل الربع الثالث من السرنة المالية  

 م. 2021ملتون مها مانع خالل اكنصف األشل من اكسنم اكزاكتم  1.253إكى  ٪4.2نزعدل سنوي 

موزعة على مراكزها التجارية الجبيل مول، واإلحسرراء   م،2021تدشررتن أرنعم دشر سررتنزا جديدة خالل اكانع اكثاجي من اكسررنم اكزاكتم  جاح  اكيررالم في   •

ا بأن دور السرينما الجديدة التي تم تدشرينها في الجبي ا، علمب األولى   ل واإلحسراء هيمول، وهيفاء مول، وتوسرعة النخيل المول في الرياض التي تم إطالقها مخخرب

  12,000مقعًدا على مسراحم    3000شراشرم سرتنزا تم نةاقم اسرهتعانتم    35شتيرزل دشر اكسرتنزا اكهي تم إطالقلا خالل اكانع اكحاكي من نوعها بالمنطدتين.  

وتجدر اإلشررارة إلى أن دار السررينما التي تم تدشررينها بمركز النخيل مول تمثل واحدة من أكبر دور السررينما  مها مانع من إجزاكي اكزسرراحات اكقانلم كلهأجتا.

م، نجحت الشرركة في تدشرين أكبر دار سرينما 2020وخالل شرهر أكتوبر    مدعدبا.  1670شراشرة سرينمائية بطاقة اسرتيعابية تبلغ   13بالمملكة، حيث تحتو  على 

ا مربعبا. 9,663مدعدبا على مساحة  2,638شاشة سينمائية بطاقة استيعابية تبلغ  18بمركز "الظهران مول"، حيث تشمل في المملكة على اإلطالق   مترب

انخفاض طفيف مدابل بم،  2020سربتمبر   30حتى  %90.5مركز تجار  فد (   19)في   نل   جسررم اإلشر ال في جلايم اكفهاة اكحاكتم على أسراس اكزثل ناكزثل •

 .الفترةتخصيص مساحات إضافية لداعات السينما الجديدة خالل استمرار الشركة في  ةجينت م2019سبتمبر  30حتى 93.2%

ا م،  2021اكسررنم اكزاكتم اكنصررف األشل من ملتون زا ا خالل    24.3عدد زشار اكزاالع اكهااريم اكهانعم كليررالم   نلغ • مليون زائر خالل   59.7من انخفاضررب

 م امتثاال  للتوجيهات2021إلغالق المؤقت لمراكز الشتتتركة التجارية خالل الربع األول من الستتتنة المالية  لنتيجة  ويعود للك نفس الفترة من العام السررراب ،  

اللروة الستنو  موستم  الفترة بين شتهر أبريل ويونيو )فترة الربع األول( تمثل جدير باللكر أن  .(19 – فيروس )كوفيد    انتشتار إلى ابتواء  الرامية البكومية

عن االنخفاض الملبوظ في عدد زوار   الملكورة  ، وقد أسفرت القيود االبترازية المفروضة خالل الفترةقبال الزوار على المراكز التجارية التابعة للشركةإل

ا عًاارتفشرررلد   كليرررالم اكهانعم اكهااريم  اكزاالع  زشار  عددأن لمعهودة خالل موستتتم اللروة الستتتنو . غير المراكز التجارية التابعة مقارنة بالمتوستتتطات ا

مليون زائر تدريببا خالل الربع األول  7، مدابل م2021ملتون زا ا خالل اكانع اكثاجي من اكسرنم اكزاكتم   17.2نلغ ، حتث  على أسراس رنع سرنوي ملحوظًا

 – فيروس )كوفيد    بانتشرراربالتزامن مع تخفيف الديود االحترازية المتعلدة   مرة أخرى  عودة األنشررطة التجارية إلى طبيعتهاكنتيجة ل م2021من السررنة المالية  

19). 

 وهو،  م2021اكزاكتم  اكسرنم  اكنصرف األشل من عقًدا خالل    1,343تاديد في اكيرالم جاح   ،  على الرغم من الضرغوط الراهنة التي تشرهدها أسرعار التأجير •

ا بم2020  عامخالل  العدود المنتهية   من %75ما يمثل  الربع  تجديدها خالل قامت الشركة بالتي   اإليجار  عدودأن الضغوط المذكورة انعكست على أسعار  ، علمب

  فئة )ب( و)ج(.ال منالمراكز التجارية ب، خاصة م2021من السنة المالية  الثاني
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 شاكهي تلتم اكزاكتم اكنها ج عل اكهنفتذي اكا تس تعلتق

ا في مسرار أن    أشضرح اكسرتدف فتصرل اكاديعي اكا تس اكهنفتذي كيرالم اكزاالع اكعانتم، سرلسرة من التحديات  مواجهة عد   الصرحيح،  لتعافي  االشرركة تمضري قدمب
 التجارية  مراكز ال  زوار عدد  م تضراعف  2021ع الثاني من السرنة المالية  (. فدد شرهدت فترة الرب19 –الصرعبة خالل الفترات السرابدة مع بداية أزمة فيروس )كوفيد  

  ،المفضلة التسوق    التابعة باعتبارها وجهات ة التجزئة، وللك بالتزامن مع عودة إقبال السعوديين مرة أخرى على مراكز تجار للشركة مدارنة بالربع الساب   التابعة

يأتي للك بالتواز   كما  بسب  انتشار الفيروس وما ترت  عليها من قيود احترازية على الحركة والتندل.  مع تطلعهم إلى إتمام خططهم الشرائية التي قاموا بتأجيلها  

  المراكز  زوار   عددوُرغم انخفاض  رية.  التي تحظى بها مجموعة من مراكز الشرركة التجاالواسرعة    من باقة دور السرينماعلى االسرتفادة  السرينما     مرتادحرص مع  
ارتفاعبا ملحوظبا  مدارنة بنفس الفترة من العام السرراب ، إال أنه يمثل  م2021خالل الربع الثاني من السررنة المالية  مليون زائر   17.2إلى    للشررركة  التابعة  التجارية

وأكد  .  م كنتيجة لعودة األنشررطة التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى2021السررنة المالية  مليون زائر تدريببا خالل الربع األول من  7على أسرراس ربع سررنو ، مدابل  

اللوائح  والسررالمة وف   الصررحة    وممارسررات تطبي  تدابير مواصررلة التزامها بمع  الجديعي على الجاهزية التامة للشررركة السررتدبال األعداد المتزايدة من الزوار،  
 التي أقرتها وزارة الصحة. اإلرشادية 

 

الممنوحة للمستأجرين، حيث شهد الربع األول من االستثنائية    خصوماتي المدام األول إلى تأثر اإليرادات بالرجع فالجديعي أن تباطخ معدالت الربحية ي  أضافو
ا  أسرابيع سرتة  لمدة المسرتأجرين  لجميع  الخدمات ورسروم  التعاقدية  اإليجارات عن تنازل    بتدديمم قيام الشرركة  2021السرنة المالية   م، مع 2020  مارس  16 من  بدءب

يبلغ إجمالي  بأن  إلى توقعات اإلدارة    الجديعي  . وأشرار (19  – كوفيد)  فيروس  انتشرار   أزمة  تداعياتبشركل متزايد من منح دعم إضرافي للمسرتأجرين المتضرررين 

مليون لاير منها خالل النصرف األول من السرنة المالية  131.3والتي تم تسرجيل    ،مليون لاير 536  ما يدرب من المددمة للمسرتأجرين نتيجة هذ  األزمة  الخصرومات

د المتبديرة من مردالعلى مردار  الديمرة المتبديرة  إطفراء  أن يتم وتتوقع اإلدارة    .م2020مليون لاير خالل الربع األخير من السررررنرة المراليرة    20.4فضررررالب عن ،  م2021
 الممنوحة للمسرتأجرين  الخصروماتعودة متوسر    ايةبدأن يشرهد مطلع السرنة المالية المدبلة  باإلدارة  طلعات  ت  إلىالجديعي  ولفت    .مع المسرتأجرين  العدود اإليجارية

العديد  خالل الفترة    تأكد الجديعي أن الشرركة شرهدو  المعهود خالل الفترات السرابدة.نخفاض  االسرار مإلى    – (19 –تداعيات أزمة )كوفيد  غير المتعلدة بمعالجة    –

من إجمالي اإليرادات خالل الربع الثاني   %1.3من المخشرررات اإليجابية التي تبرهن بدء تعافي األنشررطة التجارية، حيث مثلت اإليرادات من األنشررطة التجارية  
 ن. خالل الربع الساب ، مما يعكس بوضوح بدء تعافي مبيعات المستأجري %0.9م مدابل 2021من السنة المالية 

 

وهو ما ،  المالي ومسررتويات السرريولة الفريدة التي تحظى بها  هاقوة مركز التي تسررتند إلى   للشررركةالمدومات الواعدة  في  اإلدارة الكاملة   ثدةن عالجديعي  وأعرب  

قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها المالية، فضرررالب عن مضررريها قدمها في تنفيذ اسرررتثماراتها  توزيع األرباح النددية المدررة على المسررراهمين وفي   نجاحهايخكد   
 محفظةمجهزة بدار سينما رائدة، باإلضافة إلى تنمية التوسعة مركز النخيل مول بمدينة الرياض  م إطالق  2021المخططة. فدد شهد الربع الثاني من السنة المالية  

ي الجبيل ت، والتي شرملت تدشرين أول دار  سرينما على اإلطالق بمدينخالل الفترة  إطالق أربعة دور سرينما جديدةالتجارية التابعة من خالل    بالمراكز   السرينما  دور 

تحظى بها المملكة، خاصررة مع األهمية المتزايدة التي    وأكد الجديعي على مواصررلة الشررركة تعظيم االسررتفادة من األسررس الدوية التي يحظى بها سرروقواإلحسرراء.  
كما تسررتهدف الشررركة   باعتبارها الركيزة المحورية لمسرراعي الحكومة نحو تنويع األنشررطة االقتصررادية بشرركل فعال. والترفيه  والثدافة قطاعات تجارة التجزئة

، فضالب عن شراء حدوق محفظة تمويل %15االستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة والتي تضمنت إعفاء التوريدات العدارية من ضريبة الديمة المضافة بنسبة 

 امحركب والذ  يُعد  ن الجديعي تلك الجهود الحثيثة التي سرررتثمر عن تحفيز قطاع العدارات السررركنية والتجارية بشررركل ملحوظ،  مليارات لاير. وثمّ   3عدار  بديمة 
ا إلى أن نمو أنشطة التمويل العدار  تعكس بولنمو االقتصاد السعود ،  ارئيسيب   ضوح مرونة معدالت الطل  بسوق المملكة.مشيرب

 

فرص النمو، مجددبا التزام الشرركة وقدرته على طرح المزيد من  على ثدة تامة بالمرونة التي يحظى بها قطاع تجارة التجزئة  ال تزال بأن الشرركة  الجديعي    واختتم

 .2030هداف رؤية المملكة أل اتعزيز أنشطة الثدافة والترفيه بالمملكة وفدب  باالستراتيجية التي تتبناها بهدف المساهمة الفعالة في
 

 

 ir.arabiancentres.comيمكن تحميل الدوائم المالية كاملةب عبر زيارة الموقع اإللكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ir.arabiancentres.com/ar/consolidated-financial-statements
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 عن شالم اكزاالع اكعانتم 

الشررركة على تزويد عمالئها بباقة متكاملة من تُعد شررركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشررغل للمراكز التجارية العصرررية في المملكة العربية السررعودية. وتركز  

ثر الوجهات جالبيةب بالمملكة، ملبية  األنشررطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائدة والمصررممة وف  أرقى المعايير العالمية في أك

ا تجاريبا تدع جميعها في مواقع اسررتراتيجية ضررمن  21م، تضررمنت محفظة الشررركة  2020مارس   31 كما فيبذلك متطلبات المسررتهلكين في المملكة. و مدن  10مركزب

لنخيل مول في الرياض )الذ   رئيسرية بالمملكة. وتتولّى الشرركة تشرغيل عدد من أبرز المراكز التجارية في السروق المحلية بما فيها مول العرب بجدة، والظهران مول، وا

م(. وتحتضرن مراكز التسرّوق التابعة للشرركة  2017لمفضرلة في الرياض بحسر  اراء المسرتهلكين خالل مختمر "عالم الرفاهية العربي" لعام حصرد لد  وجهة التسروق ا

مرن   نرحرو    4,100أكرثرر  واسررررتردرطربررت  زائرر    111مرترجرر،  الرمررالريررة    خراللمرلريرون  اإللركرتررونري:  2020السررررنررة  مروقرعرنررا  زيررارة  يررجرى  الرمرعرلرومررات،  مرن  لرمرزيررد  م. 

www.arabiancentres.com 

 

 كالسهعالم شاكهواصل 

 إدارة عالقات اكزسهثزاين

ir@arabiancentres.com  

2080 825 11 966 + 

 اكعاض اكهقديزي شاكزؤتزا اكلاتفي كلزحللتن 

  الثالثاء يوم شركة المختمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة النتائ  المالية والتشغيلية للشركة وللك في الستستضيف 

. للحصول على تفاصيل المختمر الهاتفي، يرجى  بتوقيت السعودية  مساءب   4:00م في تمام الساعة  2020  نوفمبر  3المواف   

إلى   إلكتروني  بريد  الموقع  ir@arabiancentres.comإرسال  عبر  للمستثمرين  التدديمي  العرض  تحميل  ويمكن   .

 ir.arabiancentres.comاإللكتروني: 

 

 اكهوقعات شاإلفادات اكزسهقرلتم 

ا للبيع، أو توصية مالمعلومات   ا بموج  أ  تشريع معمول به، وال تشكل عرضب ا عامب ن أ  نوع لشراء أ  أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمثابة  والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التدديمي ال تشكل عرضب

يتعل  بهذ  األوراق المالية أو غيرها من األدوات الم بيع االستثمارات في الماضي، أو العائد على  نصيحة أو توصية فيما  تم عند  شراء أو  هذ   الية. المعلومات الواردة في هذا العرض التدديمي والمتعلدة بالسعر الذ  

 .االستثمارات، ال يمكن االعتماد عليها كمخشر لألداء المستدبلي لتلك االستثمارات

 

النتائ  أو األداء أو  طو  تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغيرها من أوجه عدم اليدين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسب  في أن تكون  يحتو  هذا العرض التدديمي على بيانات تطلعية. قد تن

التعبير عنها أو ضمنيبا بهذ  البيانات االستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعل   اإلنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مختلفة جوهريبا عن أ  نتائ  أو أداء أو إنجازات مستدبلية يتم  

 باستراتيجيات الشركة الحالية والمستدبلية ومناخ األعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستدبل. 

 

فتراضات التي تستند  المتضمنة في هذا العرض التدديمي بمثابة مخشرات أو وعود، وال ينبغي اعتبار أ  منها إشارة ضمنية أو تأكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال اال   وال ينبغي اعتبار أ  من التدديرات المستدبلية أو التوقعات

ا لمتطلبات اال متثال للدوانين واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشركة صراحةب من أ  التزام أو تعهد بنشر أ  تحديثات أو  إليها هذ  التوقعات أو التدديرات. هذ  البيانات التطلعية تٌعنى فد  في تاريخ إصدارها، وهي تخضع أيضب

 التي تخثر على هذ  العبارات. مراجعات على أ  بيانات تطلعية متضمنة في العرض التدديمي لتعكس النتائ  الفعلية أو أ  تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل 

 

ة تم جمعها في هذا التاريخ ولكنها قد تخضع للتغيير دون إشعار مسب . وتعتمد  لومات واآلراء الواردة في هذا العرض التدديمي يعتد بها فد  في تاريخ العرض التدديمي، وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات عامالمع

تنو  الشركة أو أ  من وكالئالشركة على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر يعتدد أن ها أو موظفيها أو  ها موثوقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزام بالدوانين واللوائح المعمول بها، ال 

 مراجعة لهذا العرض التدديمي أو أ  معلومات واردة فيه. مستشاريها، أو عليها أ  واج  أو التزام نحو تزويد المستلم بأ  معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو ال

 

ية و / أو  الفات بين اليات إعداد تدارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التدارير المالتم اقتباس بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التدديمي من تدرير اإلدارة والدوائم المالية غير المدقدة. قد يكون هناك اخت

ا في الواليات المتحدة، ولذلك ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك المحترفين و / أو إجراء الفحص النافي  للجهالة لفهم هذ  االختالفات بشكل كامل ومفصل وأ  من اآلثار المترتبة عليها فيما  مبادئ المحاسبة المدبولة عمومب

خانات في هذا العرض. وتخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التدديمي إلى تعديالت بهدف التدري . ووفدبا لذلك، قد ال تكون األرقيتعل  بالمعلومات المالية لات الصلة الواردة   ام العددية الموضحة في 

ب للتجميع الحسابي لألرقام التي سبدتها.   المجموع في بعض جداول مطابدا
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