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 م2020 مارس 31في  ةالمنتهي للسنة الماليةشركة المراكز العربية نتائجها المالية والتشغيلية تعلن 
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل 4321تداول"  الشركة على السوق المالية السعودية " أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز    –  م2020  فبراير  22  ،الرياض

(،  م2020)السنة المالية    م 2020  مارس  31المالية المنتهية في  السنة  وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن  

 .  السنةخالل نفس  مليون لاير 2,197.3 إجمالي اإليرادات، وبلغ مليون لاير 642.6صافي الربح حيث بلغ 

 

 قائمة الدخل الملخصة )مليون لاير( 
 م 2020السنة المالية 

IFRS 

 م 2019السنة المالية 

IFRS 
 التغيير )٪(

 %1.0 2,176.4 2,197.3 إجمالي اإليرادات

 %3.2 1,393.9 1,438.4  إجمالي الربح 

 pts 1.4 %64.0 %65.5 هامش إجمالي الربح 

 %20.1- 804.1 642.6 صافي الربح 

 pts 7.7- %36.9 %29.2 هامش صافي الربح 

    أبرز مؤشرات الربحية 

 %9.8 11,480.7 1,625.5 األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء 

واالستهالك  قبل تكلفة التمويل والزكاة  هامش األرباح التشغيلية
 واإلطفاء 

74.0% 68.0% 5.9pts 

األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  

 2وتكاليف التأجير 
1,625.5 1,709.0 -4.9% 

قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك   هامش األرباح التشغيلية
 واإلطفاء وتكاليف التأجير 

74.0% 78.5% -4.5 pts 

 %12.8- 1,100.8 959.8 3األموال من العمليات 

 pts 6.9- %50.6 %43.7 هامش األموال من العمليات 

    أبرز المؤشرات التشغيلية

 %11.8 1.086 1.214 )مليون متر مربع( المساحات القابلة للتأجير 

مركز   19نسبة اإلشغال في نهاية الفترة على أساس المثل بالمثل ) 

 تجاري(
93.1% 93.4% -0.3 pts 

 %1.8 108.7 110.7 )مليون زائر( متوسط عدد الزوار  

 

 (  19 –)كوفيد تأثير انتشار فيروس 

( بشركل ملوو،، حيث توتنرن مراكز التسروق التابعة العديد من 19 –م بتداعيات انتشرار فيروس كورونا المسرتجد )كوفيد  2020تأثرت نتائج الشرركة خالل السرنة المالية  

ا باإلجرا ءات االحترازية السررديدة التي المؤسررسررات واألنشررطة االقتاررادية المعنية بالتعامل المباشررر م  الجمهور، والتي توقفت أنشررطتها التشررغيلية لفترات ممتدة التزام 

األنشرطة التشرغيلية بشركل مؤقت في كافة مراكز  مارس الماضري بوقف   16لوماية الاروة والسرالمة العامة. وفي هذا اإلطار، قامت الشرركة في    المملكة  اتخذتها حكومة

ا لتارنيفها ضرمن  ،ماركت السروبرالتسروق التابعة بجمي  أنواء المملكة امتااال  للتوجيهات الوكومية باسرتاناء الاريدليات وموالت  والتي سرممح لها بالعمل طوال الفترة نرر 

 الفترة فرض حرر التجوال وتقييد التنقل في شتى أنواء المملكة.كما شهدت هذه  .األنشطة الويوية المستاناة من قرارات اإلغالق

 

رة تقديم أوجه الدعم وفي هذا السررياق، أوضررح السرريد  فياررل الجديعي الرئيس التنفيذا لشررركة المراكز العربية أن الشررركة وضررعت على رأس أولوياتها خالل تل  الفت

ا بنررمان صرروة 19 –واء انتشررار فيروس )كوفيد  الالزمة لجهود حكومة المملكة العربية السررعودية في احت ا خاصرر  ( وحماية الارروة والسررالمة العامة. كما أولت اهتمام 

، إلى جانب توفير بيئة صروية ممنة لماليين الزوار والمرتادين الذين تسرتقبلهم مختلف مراكز التسروق اإلداراتالعاملين بمختلف  جمي  وسرالمة الفري  اإلدارا للشرركة و

ا. كما عكفت على   اسرتفادت بشركل ملوو، من ارتفام مسرتويات السريولة بفنرلضرا  الجديعي أن الشرركة التابعة. وأ صرفقات إعادة التمويل التي نجوت في إتمامها مؤخر 

لى جانب التفاوض م  مالكي ، إللطرفينالوفاء بمسررررؤولياتها تجاه المسررررتأجرين الذين تأثرت أنشررررطتهم بتداعيات انتشررررار الفيروس، عبر إبرام اتفاقيات توق  المنفعة 

 األراضي المقام عليها بعض المراكز التابعة عند النرورة.

 

 
  األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاءن أل  نظًراعلى أساس المثل بالمثل، ليست  ألرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء المقارنة السنوية ل   1

 . ( IFRS 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) بل تطبيق التي تم احتسابها قمصروفات اإليجار  تضمن م ت2019خالل السنة المالية 
(،  IFRS 16هي مقياس لتحديد ربحية الشركة بعد استبعاد تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )  واإلطفاء وتكاليف التأجير األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك  2

 بدالً من مصروفات التأجير.  ستهالك عن حق استخدام األصول المستأجرةاال مصروفات كما يتم بمقتضاها تسجيل  
 إن وجدت. العقارات االستثمارية   تكلفة شطب يخصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ويضاف إليه أرباح الفترة : يشمل صافي العملياتاألموال من بند  3

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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ا اسرررتانائية لمواصرررلة التطور، باعتباره الركيزة   وأعرب الجديعي عن ثقة اإلدارة الكاملة بالمسرررتقبل الواعد لقطام تجارة التجزئة بالمملكة والذا ال يزال يطرح فرصررر 

مملكة نشرطة االقتارادية غير النفطية. وجدد الجديعي التزام الشرركة بتو،يف أصرولها فائقة الجودة الموزعة على أبرز المواق  االسرتراتيجية بالالموورية لتنمية وتنوي  األ

 .2030رؤية المملكة ل افي تعزيز األنشطة الاقافية والترفيهية وفق  

 

ا من وقد بدأت الشررركة إعادة التشررغيل الجزئي للمراكز التجارية   التخفيف  عن في إطار إعالن الوكومة  ،أبريل الماضرري 26التابعة باسررتاناء مركز "مكة مول" اعتبار 

ا من الساعة التاسعة ص ا وحتى الساعة الخامسة الجزئي لورر التجول على مستوى المملكة )باستاناء مكة المكرمة( والسماح باستئنا  بعض األنشطة االقتاادية بدء  باح 

سررات الارروة شررهر رمنرران المبارك. وتجدر اإلشررارة إلى التزام المراكز التجارية التابعة خالل تل  الفترة بجمي  توجيهات وزارة الارروة المتعلقة بممار مسرراء ا خالل

  ،مداخل المراكز التجرارية ورارة لجمي  المرتادين وتوزي  األقنعرة الواقيرة ومعقمرات األيدا في كافة الفرض إجراءات فوص درجات  توالتي شررررملر ،والسررررالمة العرامة

ا بأن المراف  الترفيهية    يةتجارالوحدات  البالتباعد االجتماعي داخل  المتعلقة  التدابير األخرى    تنفيذ باإلضررررافة إلى واألماكن األخرى بكافة مراكز التسرررروق التابعة، علم 

الجاهزة ،لت مغلقة طوال فترة تخفيف الورر المذكورة. وقد صررردرت توجيهات وقاعات السرررينما وصرررالونات التجميل والعيادات ومنافذ تقديم األغذية والمشرررروبات 

عيد الفطر المبارك جازة  إخالل فترة  ، وذل حكومية عقب انتهاء شرهر رمنران المبارك بالعودة إلى تطبي  من  التجول الكامل طوال اليوم في كافة مدن ومناط  المملكة

 االجتماعية التي قد تسفر عن زيادة انتشار الفيروس. واألنشطة اتم بهد  من  التجمع2020مايو  27إلى  23من 

 

ا بشركل جزئي  لمراكز التجارية التابعةامايو الماضري، أعادت الشرركة تشرغيل   30إلى   28وخالل الفترة من   ، حيث اسرتأنفت أنشرطتها يومي ا من السراعة السرادسرة صرباح 

ا وحتى الاامنة    20مايو الماضري وحتى  31ت العمل من تاريخ  وحتى الاالاة مسراء. وفي تطورا الح ، تم تمديد سراعا يونيو الجارا لتبدأ يومي ا من السراعة السرادسرة صرباح 

اإلجراءات خر، واصررلت السررلطات فرض  م جانبمسرراء والسررماح بتناول األطعمة والمشررروبات داخل المطاعم م  االلتزام باإلرشررادات والتدابير الوقائية الموددة. ومن 

يونيو    20و 6ل الفترة بين االحترازية الاررارمة بمدينة مكة المكرمة طوال الفترة الماضررية، بينما شررهدت مدينة جدة إعادة تشررديد اإلجراءات االحترازية مرة أخرى خال

 . رجةالو حاالت اإلصابةعدد  ارتفامبما في ذل  حرر تناول الطعام داخل منافذ األطعمة والمشروبات نتيجة  ،الجارا

 

ا  الوكوميالسررلطات  تصرردرأوفي تطور الح ،   بشرركل كامل في جمي  مناط  ومدن المملكة والقيود المفروضررة على حركة التنقل  ف  إجراءات من  التجول ربة توجيه 

ا من السراعة السرادسرة من صرباح يوم األحد بشركل طبيعي  التجارية  والسرماح باسرتئنا  جمي  األنشرطة   أعادت وابتداء  من ذل  التاريخ،    .م2020يونيو   21المواف   اعتبار 

التردابير الشرررراملرة المتعلقة  م  االلتزام بتطبي  كرافرة    االحترازيرة،جراءات اإل  قبرل تطبي الطبيعيرة  العمرل  مواقيرت ل اوفقر  الترابعرة    التجراريرة  هرامراكز  يجمة تشررررغيرل الشررررركر

 .بممارسات الاوة والسالمة العامة

 

 نظرة على األداء المالي 

على أسنناس المثل إجمالي اإليرادات    بينما انخفض،  م2020خالل السنننة المالية  مليون لاير 2,197.3ليبلغ  % 1.0ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل سنننوي   •

م توسرن سرياسرات منح التخفينرات، باإلضرافة  2020ويعكس اسرتمرار نمو إيرادات خالل السرنة المالية   خالل نفس الفترة.  %2.0بنسنبة سننوية قدر ا بالمثل 

 التابعة.استمرار تنفيذ استراتيجية الشركة لتنمية موفرة دور العرض السينمائي بجمي  المراكز إلى مردود إطالق مراكز التسوق الجديدة و

 1.4وصنناحذ كلا ارتفاه  امإ إجمالي الربح بواقع   م،2020مليون لاير خالل السنننة المالية   1,438.4% ليبلغ  3.2ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنننوي  •

( منذ مطل   IFRS 16تطبي  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )بشكل رئيسي إلى    إجمالي الربح  ويرج  نمو% خالل نفس الفترة.  65.5إلى   نقطة مئوية

ام،  2020السررنة المالية   من األطرا    التي تواررل عليها الشررركةالخدمات  توسررين كفاءةالتوكم في النفقات، والتي أثمرت عن   الشررركة فينجاح  ب ومدعوم 

 الخارجية.

  م،2020مليون لاير خالل السننة المالية  1,625.5% لتبلغ  9.8بمعدل سننوي    4ارتفعت األرباح التشنغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء •

% خالل نفس الفترة. ويرج   74.0نقطة مئوية ليسرجل   5.9بواق   قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسرتهالك واإلطفاء  وصراحب ذل  نمو هامش األرباح التشرغيلية  

باإلضرررافة إلى نجاح خطة التوكم في  م،  2020( منذ مطل  السرررنة المالية  IFRS 16ذل  بارررفة رئيسرررية إلى تطبي  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 النفقات التي نفذتها اإلدارة.

مليون لاير خالل السننة    1,625.5 % لتبلغ4.9بمعدل سننوي  اإليجارانخفضنت األرباح التشنغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء وتكاليف  •

نقطة مئوية    4.5بواق    اإليجارقبل تكلفة التمويل والزكاة واالسرررتهالك واإلطفاء وتكاليف    ، وصررراحب ذل  انخفاض هامش األرباح التشرررغيليةم2020المالية 

التسرويقية نتيجة إبرام اتفاقية    األنشرطة مارروفاتخالل نفس الفترة، وذل  على خلفية ارتفام خسرائر االضرموالل في األرصردة المدينة، باإلضرافة إلى زيادة  

 سباني لكرة القدم خالل نفس الفترة.رعاية م  نادا الميريا اإل

نقطة مئوية    7.7انخفض هامش صرافي الربح بواق   كما    .م2020مليون لاير خالل السننة المالية   642.6% ليبلغ 20.1انخفض صنافي الربح بمعدل سننوي  •

م، عالوة 2020مليون لاير خالل السررنة المالية    119.3تسررجيل خسررائر االضررموالل في األرصرردة المدينة بقيمة   ويعكس ذل   .% خالل نفس الفترة29.2إلى 

م، كما تجدر  2020السرنة المالية  مليون لاير عن صرفقة إعادة التمويل التي نجوت الشرركة في إتمامها خالل   59.9على شرطب رسروم تمويل اسرتانائية بقيمة  

والتي   ،مليون لاير  75.1م( تنرمن مكاسرب اسرتانائية ناتجة عن عكس مخارص زكاة بقيمة  2019اإلشرارة إلى أن صرافي ربح الفترة المقارنة )السرنة المالية  

ا من الرب  األول   (IFRS 16كما تأثر صرافي الربح بتطبي  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )بدورها قامت بتنرخيم صرافي الربح لفترة المقارنة.   اعتبار 

باإلضرافة إلى تسرجيل مارروفات الفائدة  م، والذا يتم بمقتنراه تسرجيل مارروفات االسرتهالك عن ح  اسرتخدام األصرول المسرتأجرة 2020من السرنة المالية 

 مليون لاير خالل العام. 65.8انخفاض صافي الربح بواق  على التزامات عقود اإليجار، مما أدى إلى 

 
 ( IFRS 16إلعداد التقارير المالية )  الدوليتتضمن مصروفات اإليجار التي تم احتسابها قبل تطبيق المعيار األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء   4
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. وتراج  هامش األموال من العمليات بواق   م2020مليون لاير خالل السنننة المالية    959.8% لتبلغ 12.8بمعدل سنننوي    5ألموال من العملياتا  انخفضننت •

 % خالل نفس الفترة.43.7نقطة ليبلغ  6.9

 م.2020مليون لاير في نهاية السنة المالية  256.5لتغطية إنشاءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة  بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية •

 إلعادة تمويل الديون القائمة. م في إتمام صنفقة2020نجحت الشنركة خالل الربع الثال  من السننة المالية في إطار اسرتراتيجية الشرركة لهيكلة رأس المال،   •

( تسرهيالت 2مليار لاير(، باإلضرافة إلى )  1.9مليون دوالر أمريكي )تعادل   500وك متوافقة م  أحكام الشرريعة اإلسرالمية بقيمة  ( صرك1وشرملت الارفقة )

ارة مزدوجة العملرة بقيمرة   4.5مليرار دوالر أمريكي )تعرادل   1.2إجارة ومرابورة مزدوجة العملرة بقيمرة   مليون  200مليرار لاير(، وكذل  تسررررهيالت مرابورة دوز

 مليار لاير(، وذل  بشروط تمويلية ميسرة ومجال استوقاق أطول. 0.75والر أمريكي )تعادل د

مليون لاير خالل فترة التسرررعة    6,090.0مقابل م(،  2020مارس  31 م )المنتهية في2020بنهاية السننننة المالية مليون لاير   5,970.1  6بلغ صنننافي الدين •

  م(.2019مارس  31م )المنتهية في 2019مليون لاير في نهاية السنة المالية  6,283.4م(، و2019ديسمبر  31 م )المنتهية في2020أشهر من السنة المالية 

 المؤشرات التشغيلية الرئيسية

" يوو ووك، حيث تم إطالق المركز التجارا "م2020بنهاية السننة المالية مركًزا   21عدد مراكز التسنو  التي تقوم الشنركة بامتالكها وتشنغيلها إلى ارتفع   •

مليون متر   1.2للتأجير إلى إجمالي المسنناحات القابلة  زيادة ، مما أثمر عن م2020الرب  الااني من السررنة المالية  بالدمام خالل   "مول النخيل"في الرياض و

بلغت نسرربة اإلشررغال المسررب  )وفق ا للوجوزات المبرمة م  المسررتأجرين( بمركزا "يوو ووك" بالرياض و"مول و%.  11.8، بزيادة سررنوية نسرربتها مربع

 .م2020السنة المالية  في % على التوالي82% و97النخيل" بالدمام 

 31% خالل السررررنرة المراليرة المنتهيرة في 93.1مركز تجرارا فق((    19)في  ة على أسننننناس المثنل بنالمثنلبلغنت نسننننبنة اإلشننننغنال في نهناينة الفترة الحنالين  •

% خالل نفس الفترة من العام السراب ، حيث يعكس ذل  تخاريص مسراحات إضرافية لقاعات السرينما الجديدة 93.4م، وهو انخفاض طفيف مقابل  2020مارس

 م.2020خالل السنة المالية 

مليون زائر خالل السرنة المالية   108.7صرعود ا من  م،  2020مليون زائر خالل السننة المالية   110.7ارتفع عدد زوار المراكز التجارية التابعة للشنركة إلى  •

 م، وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي تنفرد بها مراكز الشركة في السوق السعودا.2019

  الشنركةجدير بالذكر أن   م.2020العقود المنتهية في السرنة المالية   من  %98.0ما يمال   وهو،  م2020ل السننة المالية  عقًدا خال  2,044قامت الشنركة بتجديد  •

(، وتوديد ا أصررواب األنشررطة غير الويوية، عبر إبرام اتفاقيات إيجار  19 –على دعم المسررتأجرين الذين تأثروا بتداعيات انتشررار فيروس )كوفيد  حرصررت 

 المنفعة لكافة األطرا . توق جديدة 

قديم تنازال  عن قامت المراكز العربية بت(، 19 –تداعيات انتشنار فيروس )كوفيد  لاألثر السنلبي في مواجهة    المقدم لدعم المسنتأجرين  السنداد  لتسنهي  برنامج •

ا من  ون ممن تم إغالق م. ومن المقرر أن يسرتفيد المسرتأجر2020مارس   16اإليجارات التعاقدية ورسروم الخدمات لجمي  المسرتأجرين لمدة سرتة أسرابي  بدء 

كما سرريتم تعلي  أية زيادات في قيمة عقود اإليجار للعامين  ،متاجرهم بشرركل إلزامي بموجب قرار الوكومة، من برنامج تسررهيل السررداد الذا قدمته الشررركة

برام اتفاقيات توق   إلالتفاوض م  مالكي األراضري المقام عليها بعض المراكز التابعة   ىعلالنررورة    عندجانب مخر، تعكف اإلدارة  ومن  م.2021م و2020

تعمل اإلدارة على دراسررة سرربل االسررتفادة من الوزم التوفيزية الوكومية لدعم جهود الشررركة في تخفيف   كما  .المنفعة للطرفين لتوسررين ماررروفات اإليجار

 .التشغيليةكفاءة ال زيادةوالتوكم في النفقات  سياساتخط( وب التوس  م  وازابالت وذل  ،التكاليف اإليجارية

أن مواصلة الشركة    العربية،  وفي تعليقه على النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات المستقبلية للشركة، أوضح السيد/ فيصل الجديعي الرئيس التنفيذي لشركة المراكز

المرموقة التي تنفرد بها في السروق السرعودا، كما  ةمكانالم يعكس المرونة الفائقة التي يتسرم بها نموذ  أعمالها باإلضرافة إلى  2020توقي  نتائج قوية خالل السرنة المالية  

بالشركر باسرمه ونيابة عن فري  العمل  توجه الجديعي العام الماضري. و خالل السرعوديةيبرهن قوة اسرتراتيجية النمو التي طبقتها اإلدارة عقب إتمام قيدها في السروق المالية  

التي نجوت الشرركة في  القوية  إلنجازات االسراب  على جهوده الواياة وقيادته الرشريدة التي تعكس بوضروح  السريد  أوليفييه نوجارو الرئيس التنفيذا  إلى العرفان  التقدير وو

( على نتائج الشررركة خالل األسرربوعين  19 –سرراهمت في الود من األثر السررلبي الملوو، لتداعيات انتشررار فيروس )كوفيد  ، والتي م2020ة  توقيقها خالل السررنة المالي

وقف  ت منهاونفس العام، حيث أثمرت تل  اإلنجازات عن تعزيز قدرة الشركة على مواجهة النغوط الناتجة عن تداعيات انتشار الفيروس  من األخيرين من الرب  األخير  

 التشغيلية بكافة مراكز التسوق التابعة لفترة طويلة.  ألنشطة ا

 
م، بهد  توقي  معدالت 2020توسرين اسرتغالل المسراحات بجمي  مراكز التسروق التابعة خالل السرنة المالية   بتكايف جهودها الرامية إلىولفت الجديعي إلى قيام اإلدارة  

رفيه جديدة في مدينتي  نمو قوية على أسررراس المال بالمال م  تعريم العائدات االسرررتامارية على المدى الطويل، إلى جانب نجاحها في ابتكار وإطالق وجهات تسررروق وت

. وأضرا  الجديعي أن اإلدارة ركزت بارورة قوية على تعريم االسرتفادة من التطور المتواصرل بقطام الاقافة  وفق ا ألفنرل مفاهيم وأنماط الوياة العاررية الرياض والدمام

تي أثمرت عن إطالق قاعات والترفيه السرررعودا، وهو ما تمال في تطبيقها اسرررتراتيجية تنمية موفرة دور العرض السرررينمائي بالعديد من مراكز التسررروق التابعة، وال

سربل النمو على المدى الطويل، وهو ما يعكس مسراعيها لتعجيل إطالق    دراسرةجهود الشرركة المسرتمرة في    سرينمائي بأربعة مراكز تابعة. وأشرار الجديعي إلىالعرض ال

ها في تزويد الشرررركة بااليات ررة التجزئة اإللكترونية، فنرررال  عن دومنارررتها الرقمية المرتقبة، حيث تتطل  من خاللها إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في عالم تجا

 
 إن وجدت. العقارات االستثمارية   تكلفة شطب يخصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ويضاف إليه أرباح الفترة : يشمل صافي األموال من العملياتبند  5
 صافي الدين: الديون المالية ويخام منها النقدية وما في حكمها    6
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ل الرقمي المرتقب   ا في زيادة أعداد الزوار والمرتادين بمختلف المراكز التابعة من بالالزمة لمواكبة التووز أنشرطة التسروق بالمملكة. وسرو  تسراهم المنارة المرتقبة أينر 

التجارا    قطاماهتمام المسرتامرين من الراغبين في االسرتامار في الم. وأعرب الجديعي عن ثقته في قدرة الشرركة على جذب خالل إثراء تجربة التسروق وتوسرين تفاعله

أصرولها الموزعة على  مسرتفيدة من جودةتخفيف اإلجراءات االحترازية وعودة الوياة إلى طبيعتها مرة أخرى،   بالتزامن م بالسروق السرعودا   وقطام التطوير العقارا

 برز المواق  االستراتيجية بالمملكة.أ

 

(، بفنررل إتمام صررفقة  19 –بالموارد المالية الالزمة لمواجهة االضررطرابات الناجمة عن انتشررار فيروس )كوفيد    في تزويد الشررركة  اإلدارة نجوتوأوضررح الجديعي أن 

ا بأن الاررفقة سرراهمت في تمديد مجال الديون القائمة  2020إصرردار الارركوك وإعادة تمويل الديون القائمة خالل الرب  الاالث من السررنة المالية    في ضرروء وصررولم، علم 

ا، األمر الذا   6.5 ها إلىرة المتبقية حتى تاريخ اسررتوقاقمتوسرر( الفت   ةالوفاء بجمي  التزاماتها المالية قاررير   وبالتاليللشررركة المرونة الالزمة لتلبية احتياجاتها،   يتيحعام 

ارة التي حاررلت عليها   وأشررار الجديعي إلى قياماألجل.  ارة المخاطر، مما سرراهم في تعزيز مسررتويات إدحترازا في  اكإجراء الشررركة بسرروب تسررهيالت المرابوة الدوز

م. ولفت الجديعي إلى انخفاض قيمة مسرتوقات الشرركة من األطرا  ذات العالقة من 2020مارس  31  كما فيوارتفام النقدية إلى أكار من مليار لاير السريولة بالشرركة  

مليون   411.0توارريل  في ضرروءم،  2020مارس   31مليون لاير كما في  591.2إلى م  2019ديسررمبر   31  نهاية الرب  السرراب  المنتهي في  مليون لاير كما في  633.4

 م.2020لاير خالل السنة المالية 

 

إبرام اتفاقيات تسررهيالت إيجارية معهم  ، حيث قامت ب(19  –)كوفيد  تأثرت أنشررطتهم بتداعيات انتشررار فيروس    ممنالتزام الشررركة بدعم المسررتأجرين    على وأكد الجديعي

فنرال  عن كونها من أبرز الشرركات مكانتها كأكبر مال  ومطور ومشرغل لمراكز تجارة التجزئة المنرمة بالمملكة العربية السرعودية،  فيما يعكس ،  للطرفينمنفعة  ال  توق 

مالكي األراضري  الجديعي أن اإلدارة أجرت مفاوضرات م  مجموعة من ح وأوضر.  2030مملكة  هدا  رؤية الأل  اتعزيز أنشرطة الاقافة والترفيه بالمملكة وفق   المسراهمة في

زا م  دراسرة سربل االسرتفادة من الوزم التوفيزية  خالل الفترة القادمة، وذل  بالتوا اإليجار  مارروفاتإبرام اتفاقيات لتوسرين  بهد   المقام عليها بعض المراكز التابعة  

 .جمي  المراكز التابعةوتعريم الكفاءة التشغيلية بوس  في تطبي  خط( التوكم في النفقات كما تواصل الشركة الت، في هذا االتجاه جهود الشركةة لدعم يالوكوم

 

ضررمان صرروة وسررالمة ماليين الزوار والمرتادين التي تسررتقبلهم مراكزها التابعة سررنوي ا، بالتوازا م  حماية صرروة بأن الشررركة دائمة الورع على الجديعي   واختتم

مي  المراكز التابعة بكافة  وسررالمة فري  العمل، والتي تسررتند الشررركة إلى مهاراتهم وتفانيهم للخرو  من األزمة الراهنة أكار صررالبة ومرونة. وجدد الجديعي التزام ج

  ، في ضروء إعادة افتتاحباإلضرافة إلى تطبي  مجموعة من التدابير اإلضرافية ،المتعلقة بممارسرات الاروة والسرالمة العامةالتي أقرتها وزارة الاروة وائح اإلرشرادية  اللو

ا إلى أنتخفيف اإلجراءات االحترازية أغلب المراكز التابعة بعد  واء انتشار الفيروس.حتالدعم جهود حكومة المملكة  ستواصلالشركة  ، مشير 

 

السررررنررة المرراليررة   للنتررائج المرراليررة والتشررررغيليررة للشررررركررة خالل  القوائم المرراليررة كرراملررة  عبر زيررارة الموق  اإللكتروني  2020وفيمررا يلي عرض  توميررل  م. ويمكن 

ir.arabiancentres.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ir.arabiancentres.com/ar/consolidated-financial-statements
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 عن شركة المراكز العربية 

عمالئها بباقة متكاملة من تمعد شررركة المراكز العربية أكبر مال  ومطور ومشررغل للمراكز التجارية العارررية في المملكة العربية السررعودية. وتركز الشررركة على تزويد  

بالمملكة، ملبية    واالجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائقة والماررممة وف  أرقى المعايير العالمية في أكار الوجهات جاذبية  األنشررطة الترفيهية  

ا تجاري ا تق  جميعها في مواق  استراتيجية ضمن   21م، تنمنت موفرة الشركة  2020مارس   31  كما فيبذل  متطلبات المستهلكين في المملكة. و مدن رئيسية   10مركز 

ول في الرياض )الذا حارد بالمملكة. وتتولزى الشرركة تشرغيل عدد من أبرز المراكز التجارية في السروق المولية بما فيها مول العرب بجدة، والرهران مول، والنخيل م

ق التابعة للشرركة أكار من 2017هة التسروق المفنرلة في الرياض بوسرب مراء المسرتهلكين خالل مؤتمر "عالم الرفاهية العربي" لعام لقب وج م(. وتوتنرن مراكز التسروز

 www.arabiancentres.comم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 2020السنة المالية  خاللمليون زائر  111متجر، واستقطبت نوو  4,100

 

 لالستعالم والتواصل 

 إدارة عالقات المستثمرين

ir@arabiancentres.com  

2080 825  11 966 + 

 العرض التقديمي والمؤتمر الهاتفي للمحللين 

في القترة   EFG-Hermes Virtual Conferenceتمر المجموعة المالية هيرميس ستشارك شركة المراكز العربية في مؤ

المؤتمر الهاتفي للموللين من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية    شركةالستستنيف    م، كما2020نيو  يو  24إلى    22من  

في   وذل   للشركة  ماوالتشغيلية  المقبل  وقت  األسبوم  بريد  خالل  إرسال  يرجى  الهاتفي،  المؤتمر  تفاصيل  على  للواول   .

إلى   اإللكتروني:  ir@arabiancentres.comإلكتروني  الموق   عبر  للمستامرين  التقديمي  العرض  توميل  ويمكن   .

ir.arabiancentres.com 

 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 

ا للبي ،   ا بموجب أا تشري  معمول به، وال تشكل عرض  ا عام  توصية من أا نوم لشراء أا أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بماابة  أو  المعلومات والبيانات وااراء الواردة في هذا العرض التقديمي ال تشكل عرض 

يتعل  بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي والمتعلقة بي  االستامارات في الماضي، أو العا  نايوة أو توصية فيما  تم عنده شراء أو  ئد على هذه  بالسعر الذا 

 .االستامارات، ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لألداء المستقبلي لتل  االستامارات

 

ن تكون النتائج أو األداء أو  ليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبب في أيوتوا هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطوا تل  البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغيرها من أوجه عدم ا

ضمني ا بهذه البيانات االستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعل     اإلنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مختلفة جوهري ا عن أا نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو 

 لشركة الوالية والمستقبلية ومناخ األعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستقبل. باستراتيجيات ا

 

كتمال االفتراضات التي تستند  ر أا منها إشارة ضمنية أو تأكيد أو ضمان بدقة أو اوال ينبغي اعتبار أا من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتنمنة في هذا العرض التقديمي بماابة مؤشرات أو وعود، وال ينبغي اعتبا

ا لمتطلبات االمتاال للقوانين   واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشركة صراحة  من أا التزام أو تعهد بنشر أا تودياات أو  إليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية تٌعنى فق( في تاريخ إصدارها، وهي تخن  أين 

 عبارات. ت تطلعية متنمنة في العرض التقديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أا تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل التي تؤثر على هذه المراجعات على أا بيانا

 

نات عامة تم جمعها في هذا التاريخ ولكنها قد تخن  للتغيير دون إشعار مسب . وتعتمد  المعلومات وااراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد بها فق( في تاريخ العرض التقديمي، وتستند تل  المعلومات وااراء إلى بيا

تنوا الشركة أو أا م الشركة على المعلومات التي تم الواول عليها من ماادر يعتقد أنها موثوقة، ولكنها ال تنمن دقتها أو اكتمالها. م  مراعاة االلتزام با ن وكالئها أو مو،فيها أو  لقوانين واللوائح المعمول بها، ال 

 العرض التقديمي أو أا معلومات واردة فيه.  مستشاريها، أو عليها أا واجب أو التزام نوو تزويد المستلم بأا معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التوديث أو المراجعة لهذا 

 

لتقارير المالية و   أو  تقرير اإلدارة والقوائم المالية غير المدققة. قد يكون هناك اختالفات بين مليات إعداد تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد ا تم اقتباس بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التقديمي من 

ا في الواليات المتودة، ولذل  ينبغي علي  الرجوم إلى مستشاري  الموترفين و   أو إج  راء الفوص النافي للجهالة لفهم هذه االختالفات بشكل كامل ومفال وأا من ااثار المترتبة عليها فيما  مبادئ المواسبة المقبولة عموم 

خانات بهد  التقريب. ووفق ا لذل ، قد ال تكويتعل  بالمعلومات المالية ذات الالة الواردة في هذا العرض. وتخن  بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التقديمي إلى تعديالت   ن األرقام العددية الموضوة في 

 المجموم في بعض جداول مطابقا  للتجمي  الوسابي لألرقام التي سبقتها. 

  

http://www.arabiancentres.com/
mailto:ir@arabiancentres.com
mailto:ir@arabiancentres.com
http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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 إجمالي اإليرادات  
 )مليون لاير( 

 
 

 توزيع اإليرادات 

 (م2020 السنة المالية)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 المؤشرات المالية والتشغيلية عرض 

 اإليرادات

%  1.0م، وهو نمو سررررنوا بمعدل 2020خالل السررررنة المالية مليون لاير    2,197.3بلغ إجمالي اإليرادات  

امال ، غير أنها تمليون لاير خالل العام السرراب   2,176.4مقابل  % عند المقارنة على 2.0بنسرربة   انخفاضرر 

م  2020% خالل السررنة المالية 1.6أسرراس المال بالمال. وارتف  صررافي اإليرادات اإليجارية بمعدل سررنوا 

مليون   67.2% لتبلغ  1.8ارتفعت إيرادات المبيعات اإلعالمية بنسبة سنوية  كما    .مليون لاير  2,005.9ليبلغ  

قدره  معدل سرررنوا ب، بينما تراجعت إيرادات المراف  واإليرادات األخرى  م2020خالل السرررنة المالية  لاير

م. واحتل صرافي اإليرادات اإليجارية صردارة  2020مليون لاير خالل السرنة المالية   124.2% لتسرجل 8.3

%  5.7لت إيرادات المراف  واإليرادات األخرى  %، بينما ماز 91.3المسررراهمة في إجمالي اإليرادات بنسررربة  

وقرد مالرت   .% من إجمرالي اإليرادات3.1لرت إيرادات المبيعرات اإلعالميرة  لي اإليرادات، في حين ماز من إجمرا

م، بينما  2020اإليرادات اإليجراريرة المسرررراهم األكبر في معردل نمو إجمرالي اإليرادات خالل السررررنرة المراليرة 

 ساهمت المبيعات اإلعالمية بالنسبة المتبقية.

مليون   119.5% )أو ما يعادل 5.6للمسررتأجرين الداخليين والخارجيين    بلغ متوسرر( التخفينررات الممنوحة

خالل السررررنرة المراليرة  مليون لاير(   149.0% )أو مرا يعرادل 6.8م، مقرابرل  2020لاير( خالل السررررنرة المراليرة 

يعكس ذل  مردود االسرتراتيجية التي تتبناها الشرركة لتوسرين سرياسرة التخفينرات الممنوحة،   ، حيثم2019

م، ارتف   2020وخالل الرب  األخير من السرنة المالية ارتفام صرافي اإليرادات اإليجارية.  في   تسراهم  والتي

مليون   59.9دل % )أو ما يعا11.3متوسرر( التخفينررات الممنوحة للمسررتأجرين الداخليين والخارجيين إلى 

ويرج  ذل    .م2019السنة المالية مليون لاير( خالل نفس الفترة من   34.9% )أو ما يعادل 6.5لاير( مقابل  

بشركل رئيسري إلى التخفينرات اإلضرافية الممنوحة إلى المسرتأجرين بعد فرض إجراءات حرر التجول خالل 

 م.2020ة األسبوعين األخيرين من فترة الرب  األخير من السنة المالي

%  93.1مركز تجارا فق(( إلى  19وتراجعت نسرربة اإلشررغال عند المقارنة على أسرراس المال بالمال )في  

، حيث يرج  ذل  إلى تخاررريص  م2019السرررنة المالية % خالل 93.4م، مقابل 2020خالل السرررنة المالية  

ألف متر مرب  من المسراحات  118إضرافة تم   ذل ،إلى ضرافة  باإل. ئيالسرينمالدور العرض  مسراحات إضرافية 

السررررنرة المراليرة  الرب  الاراني من  خالل    القرابلرة للترأجير بعرد إطالق مركزا "يوو ووك" ومول النخيرل برالردمرام

ا بأن المركزين مازاال في المرحلة المبدئية من النشراط التأجيرا، وأن نسربة اإلشرغال المسرب   م2020 ، علم 

السررررنة المالية  في نهاية  كما  % على التوالي  82و%  97المسررررتأجرين( بلغت  )وفق ا للوجوزات المبرمة م  

م. كما تم  2020عقد ا بفروق أسررعار إيجابية خالل السررنة المالية   2,044بتجديد  الشررركة  وقد قامت    م.2020

. وارتف  متوسررر( مدة العقود  م2020  الماليةالتي سرررتنتهي خالل السرررنة   تقريب ا  العقود اإليجارية جمي تجديد  

ا خالل السرنة المالية   6.4اإليجارية إلى  ا خالل   5.2م، مقابل  2020عام  لمزيد من   .م2019السرنة المالية عام 

بموق     صرررفوة المسرررتامرينالمعلومات، يرجى االطالم على العرض الخاع بالمسرررتامرين للشرررركة في  

 .لكترونيالشركة اإل

م عن تمديد حزم التسرهيالت الخاصرة بعقود إيجار المسرتأجرين، وذل  2020مايو   21وقد أعلنت الشرركة في 

، والتي  (19 –)كوفيد  من أجل دعمهم في مواجهة وتجاوز األثر السرلبي الناتج عن تداعيات انتشرار فيروس  

الخدمات لجمي  المسررتأجرين  سرروم  رو  يةقداعالت  اإليجاراتشررهدت تقديم شررركة المراكز العربية تنازال  عن 

ا من   45لمدة سرتة أسرابي  ) ا( بدء  م. ومن المقرر أن يسرتفيد المسرتأجرون ممن تم إغالق 2020مارس   16يوم 

الشرركة، وذل  للفترة    قدمته الذاامج تسرهيل السرداد نمتاجرهم بشركل إلزامي بموجب قرار الوكومة، من بر

م أو حتى موعرد رف  قرار اإلغالق، أيهمرا أقرب. كمرا 2020يونيو  30بردء تطبي  قرار اإلغالق وحتى    من

 م.2021م و2020 للعامين سيتم تعلي  أية زيادات في قيمة عقود اإليجار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متوس( مدة العقود اإليجارية مقابل نسبة اإلشغال

2,176 

2,197 

2019السنة المالية  2020السنة المالية 

91%

3%
6%

صافي اإليرادات اإليجارية
المبيعات اإلعالمية
دخل المرافق واإليرادات األخرى

2,197
مليون لاير

http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة  

 واالستهالك واإلطفاء 
 )مليون لاير / الهامإ( 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء 

مليون لاير خالل السررنة    1,625.5بلغت األرباح التشررغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسررتهالك واإلطفاء  

  5.9%، وهو ما نتج عنه نمو هامش األرباح التشررغيلية بواق   9.8م، وهو نمو سررنوا بنسرربة  2020المالية  

التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  قبل تكلفة  %. ويرج  ارتفام األرباح التشغيلية  74.0نقطة مئوية ليبلغ  

إلى اسررتمرار توسررن إجمالي الربح بعد تطبي  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الخاع بعقود اإليجار  

(IFRS 16  ا من الرب  األول من السرررنة المالية (  IFRS 16. وقد أدى تطبي  المعيار الدولي )م2020( بدء 

مليون لاير خالل السرنة    159.6إلى تسرجيل مارروفات اسرتهالك عن ح  اسرتخدام األصرول المسرتأجرة بقيمة  

مليون   134.5م، باإلضررافة إلى تسررجيل مارررو  الفائدة على التزامات عقود اإليجار بقيمة  2020المالية  

(،  IFRS16إلعداد التقارير المالية )لاير خالل نفس الفترة. وفي حالة اسرررتبعاد تأثير تطبي  المعيار الدولي  

بمعدل   انخفنررت  اإليجارفإن األرباح التشررغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسررتهالك واإلطفاء وتكاليف  

تأثير إغالق ، وهو ما يعكس م2020خالل السررررنة المالية مليون لاير    1,625.5لتبلغ  %  4.9قدره سررررنوا  

م بسبب تداعيات انتشار  2020المراكز التابعة خالل األسبوعين األخيرين من الرب  األخير من السنة المالية  

قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسررتهالك واإلطفاء    هامش األرباح التشررغيلية وانخفض.  (19 –)كوفيد  فيروس  

 خالل نفس الفترة.% 74.0ليسجل نقطة مئوية  4.5بواق  وتكاليف اإليجار 

 مصروفات االستهالك

م، وهو ارتفام  2020مليون لاير خالل السررنة المالية    286.4بلغت تكاليف اسررتهالك العقارات االسررتامارية  

%، حيث قامت الشرركة بتسرجيل االسرتامارات العقارية الخاصرة بمركزا "يوو ووك" 11.5سرنوا بنسربة  

. كما سرجلت الشرركة  م2020الااني من السرنة المالية خالل الرب   طالقهما إوالذا تم    و"مول النخيل بالدمام"

.  م 2020السنة المالية مليون لاير خالل    159.6ماروفات استهالك ح  استخدام األصول المستأجرة بقيمة  

 .م2020مليون لاير خالل السنة المالية  446.1ويبلغ بذل  إجمالي ماروفات االستهالك 

 المالية  التكاليف

  %20.1وهو انخفاض سرنوا بنسربة    م،2020مليون لاير خالل السرنة المالية    351.3المالية   التكاليف بلغت

اسرتانائية  تمويل تكاليف  شرطب مليون لاير خالل العام السراب . ويرج  ذل  بشركل رئيسري إلى   439.5مقابل 

 متعلقة بأنشررطة إعادة تمويل ديون الشررركة واسررتراتيجية تعزيز هيكلة رأس المالمليون لاير   125.2بقيمة  

مليون لاير عن صرفقة إعادة   59.9شرطب رسروم تمويل اسرتانائية بقيمة  بينما تم  ،  م2019خالل السرنة المالية 

قامت م،  2020خالل السرررنة المالية و.  م2020التمويل التي نجوت الشرررركة في إتمامها خالل السرررنة المالية 

  500أحكام الشرريعة اإلسرالمية بقيمة  م    متوافقةصركوك شرملت طرح    حزمة تمويليةصرفقة  الشرركة بإتمام  

والتي حريرت براهتمرام كبير من أبرز المسررررتامرين الردوليين. كمرا  مليرار لاير( 1.9مليون دوالر أمريكي )

تسررهيالت ومليار لاير(،   4.5مليار دوالر أمريكي ) 1.2تسررهيالت إجارة ومرابوة بقيمة    تنررمنت الاررفقة

ارة مزدوجة العملة بقيمة   ا بأن الارفقة أثمرت    مليار لاير(،  0.75دوالر أمريكي )مليار   0.2مرابوة دوز علم 

التمويل وتمديد مجال استوقاق التمويالت القائمة.  وأسعار   توسين شروطهيكل ديون الشركة عبر    تعزيزعن 

اإلجمالية إلصردار الاركوك والتسرهيالت البنكية في إعادة تمويل  المتوارالت باسرتخدام وقد قامت الشرركة 

تقليص  يل و. وقد نجوت الشررررركة من خالل توسررررين شررررروط التمومليار لاير  7.2تسررررهيالت قائمة بقيمة  

المال وتوفير  رأس تعزيز هيكلة   في من هيكل رأس المال  كنسررربة –المنرررمونة ذات الطبيعة   –المديونيات  

ا بأن  (19 –)كوفيد  لتجاوز تأثير تعطل األنشرررطة التشرررغيلية بسررربب انتشرررار فيروس  المرونة الالزمة   ، علم 
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 صافي الربح
 )مليون لاير / الهامإ( 

 

 

 

 
 األموال من العمليات 
 )مليون لاير / الهامإ( 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ا، وأنه ال توجد التزامات مالية مسرررتوقة على   6.5متوسررر( الفترة المتبقية حتى تاريخ االسرررتوقاق بلغ  عام 

 على المدى القاير.الشركة 

 صافي الربح

سررنوا بنسربة  على أسرراس م، وهو انخفاض  2020مليون لاير خالل السررنة المالية    642.6بلغ صررافي الربح 

% خالل نفس الفترة. ويرج   29.2 ليسررجل  نقطة مئوية 7.7بواق     انخفض هامش صررافي الربحو%،  20.1

السررنة   مليون لاير خالل  119.3لتبلغ  االضررموالل في األرصرردة المدينة  إلى زيادة خسررائر  ذل  االنخفاض  

ا بأن تل  الخسررائر ارتفعت بشرركل ملوو،  43.5مقابل  م، 2020المالية   مليون لاير خالل العام السرراب ، علم 

كاة زمخارص ال عكس م. كما يرج  انخفاض صرافي الربح إلى2020األخير من السرنة المالية خالل الرب   

وتأثيره على ارتفام    مليون لاير  75.1م بقيمة  2019الذا تم تسرررجيله خالل الرب  الاالث من السرررنة المالية 

لاير خالل  مليون  125.2، باإلضررافة إلى شررطب تكاليف تمويل اسررتانائية بقيمة  صررافي ربح فترة المقارنة

ا بأن فترة  2019السنة المالية    59.9م شهدت شطب تكاليف تمويل استانائية بقيمة  2020السنة المالية م، علم 

 مليون لاير.

 األموال من العمليات 

م، وهو انخفاض سرررنوا بنسررربة  2020مليون لاير خالل السرررنة المالية    959.8بلغت األموال من العمليات  

ا هرامش األموال من العمليرات إلى 12.8 السررررنرة المراليرة  % خالل 50.6% مقرابرل 43.7%. وانخفض أينرررر 

 .م2019

 األصول القائمة والتوسعات المستقبلية

  مركز تجارا قائم 21لشررركة في  بلغت القيمة الدفترية إلجمالي العقارات االسررتامارية )تشررمل اسررتامارات ا

لاير حتى   مليون  11,356.9(  قبليةبالمشرراري  المسررتالمرتبطة  راضرري  واألاإلنشرراء  توت التجارية    المراكزو

م. وبلغرت قيمرة الردفعرات 2019لاير كمرا بنهرايرة السررررنرة المراليرة مليون   10,983.8م، مقرابرل 2020 مرارس 31

م، مقابل  2020  مارس 31مليون لاير حتى    614.4المقدمة للمقاولين )تمال قيمة المشررروعات توت التنفيذ(  

 .م2019مارس  31مليون لاير في  604.9

مليون لاير خالل السرنة    256.5الجديدة الجارا إنشرائها   بالمشراري وبلغ إجمالي النفقات الرأسرمالية الخاصرة  

ا بأن إجمالي   المشراري م، حيث تم اسرتخدام المبلغ بشركل رئيسري في تغطية  2020المالية   قاريرة األجل، علم 

مليار لاير    1.8مقابل   مليار لاير  1.9 ارتف  إلىقاريرة األجل  المشراري النفقات الرأسرمالية المطلوبة لتغطية  

م نتيجة ارتفام قيمة عقد الشرركة الخاع بإنشراء مشرروم "الخليج 2020لمالية  من السرنة ا الاالثالرب   بنهاية  

. وقد قامت الشررررركة بإطالق المركز التجارا "يوو ووك" في الرياض و"النخيل مول" بالدمام خالل مول"

ألف متر مرب  إلى المسرررراحات القابلة   118م، مما أثمر عن إضررررافة  2020الرب  الااني من السررررنة المالية  

أجير. وتنرم مشرروعات الشرركة قاريرة األجل تطوير مركزين تجاريين )"الخليج مول" و"جدة بارك"(،  للت

فنرال  عن بناء ملو  مركز "النخيل مول" في الرياض، وهي مشرروعات سرتنريف ما يبلغ إجماليه حوالي 

ألف متر مرب  تقريبر ا   129، منهرا  خالل الفترة القرادمرةألف متر مرب  إلى المسرررراحرات القرابلرة للترأجير  197

 .الذا يمال أبرز المشروعات قايرة األجل بالشركةو منفرد ا،بمشروم "جدة بارك" 

مليار لاير، حيث  6.6ومن جانب مخر، بلغت النفقات الرأسرررمالية المتوقعة للمشرررروعات متوسرررطة األجل 

لف متر مرب  تقريب ا إلى أ  358في بناء وتطوير خمسررررة مشررررروعات إلضررررافة   تمنرررري المجموعة قدما  

المسررراحات القابلة للتأجير. وتجدر اإلشرررارة إلى أن إجمالي النفقات الرأسرررمالية الالزمة لتنفيذ المشرررروعات  

"مول العرب" بالرياض و"مول جوهرة جدة"، حيث تم    يمتوسررطة األجل تشررمل تكلفة أراضرري مشررروع

 .م2020السنة المالية  حتى نهايةمليار لاير  3.4استخدام 

 صافي الدين

شرررمل الجزء المتداول من التسرررهيالت يو  ،م2020  مارس 31مليون لاير حتى   7,016.0بلغ إجمالي الدين  

  اسررررتقرت. وقرد م2019مرارس    31مليون لاير حتى   6,741.0، مقرابرل  مليون لاير  45مبلغ بطويلرة األجرل  

نفس مسررتوى السررنة المالية    اتقريب    هوو،  م2020 مارس  31% حتى 32نسرربة التسررهيالت إلى قيمة الشررركة  

ارة إلى ارتفام    .السررررابقة  إلى النقدية وما في حكمهاوأدى قيام الشررررركة بسرررروب تسررررهيالت المرابوة الدوز

  .م2019مارس  31مليون لاير حتى  457.7، مقابل م2020 مارس 31مليون لاير حتى  1,045.7
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 نسبة التسهيالت إلى قيمة الشركة 

 

 
 

مليون لاير    6,283.4 م مقابل2020خالل السرررنة المالية مليون لاير    5,970.1إلى صرررافي الدين  وانخفض  

. وبلغ معدل صرافي الدين إلى األرباح التشرغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسرتهالك م2019لسرنة المالية ل

مارس   31في  كما  مرة   4.2، مقابل م2020 مارس  31 في كماتقريب ا   ةمر 3.7واإلطفاء على أسراس سرنوا  

 .م2019

 حقو  الملكية  

  فيمليون لاير  5,064.8، مقابل  م2020 مارس 31  فيمليون لاير    5,984.3بلغ إجمالي حقوق المسراهمين 

  .م2019مارس  31

لاير سررعودا للسررهم أو ما يعادل  0.90أقر مجلس إدارة شررركة المراكز العربية توزي  أرباح مرحلية بقيمة  

مليون لاير سعودا  427.5لألسهم، حيث بلغت القيمة اإلجمالية لألرباح الموزعة  % من القيمة اإلسمية  9.0

 مليون سهم. 475موزعة على 

 آخر التطورات بالشركة 

 تكليف األستاك/ فيصل الجديعي بمنصذ الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربة

م بتعيين السيد فيال عبدهللا الجديعي رئيس ا تنفيذي ا جديد ا للشركة، خلف ا  2020مايو  17قام مجلس اإلدارة في 

الجديد   التنفيذا  للرئيس  والنمو  لالستراتيجية  أول  مستشار  مناب  والذا سيشغل  نوجارو،  أوليفييه  للسيد 

و اإلدارة.  اس  اننمامهقبل  ولمجلس  ثم  الوكير، ومن  إدارة إلى مجموعة  تقالته من منابه كعنو مجلس 

بشركة فواز عبدالعزيز الوكير وشركاه لتولي منابه الجديد كرئيس تنفيذا لشركة المراكز العربية، تولى  

السيد فيال الجديعي مناب الرئيس التنفيذا والمؤسس لشركة نس  للمشاري  التجارية، والتي استووذت  

. وفي ذل  الوقت، تمكنت الشركة من مناعفة حاتها السوقية  م2017عليها الوكير ألزياء التجزئة في العام  

من   ألكار  امتالكها  م   السعودية،  العربية  المملكة  مانجو،    300في  مال  متنوعة،  تجارية  لعالمات  متجر 

 ستراديفاريوس، وكورتفيل. 

 

 

 –  نهاية البيان  –
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