
 %التغير السنة الماضية السنة الحالية بند

 0.96 2,176.4 2,197.3 المبيعات/االيرادات 

 3.192 1,393.9 1,438.4 اجمالي الربح )الخسارة( 

 3.73- 1,176.8 1,132.9 الربح )الخسارة( التشغيلي 

 20.084- 804.1 642.6 صافي الربح )الخسارة( بعد الزكاة والضريبة

 20.089- 804.4 642.8 اجمالي الدخل الشامل 

 18.154 5,064.8 5,984.3 إجمالي حقوق المساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( 

  1.68 1.35 ربحية )خسارة( السهم 

 جميع األرقام بالـ )مليون( لاير سعودي

 
 

 توضيح بند

يعود سبب االرتفاع )  

االنخفاض ( في صافي  

الربح خالل هذا العام  

 مقارنة بالعام السابق إلى 

مليون   804.1م مقارنة بـ 2020مليون لاير خالل السنة المالية   642.6% ليبلغ 20.1انخفض صافي الربح بنسبة 

 :لاير خالل العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى

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

مليون لاير خالل السنة  159.6إلى  مصروفات االستهالك عن حق استخدام األصول: ارتفعت (1

م، مقارنة بعدم تسجيل أي مصروفات استهالك عن حق استخدام األصول خالل السنة 2020المالية 

م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود اإليجار والذي يتطلب قيام 2019المالية 

جرة والتزامات عقود اإليجار بما يتماشى الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام األصول المستأ

 .(IFRS 16) مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

مليون لاير خالل السنة المالية  134.5مصروفات الفائدة على التزامات عقود اإليجار: ارتفعت إلى  (2

يجار خالل السنة المالية  فائدة على التزامات عقود اإلم، مقارنة بعدم تسجيل أي مصروفات لل2020

م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود اإليجار والذي يتطلب قيام الشركة 2019

كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام األصول المستأجرة والتزامات عقود اإليجار بما يتماشى مع 

 .(IFRS 16) متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

يتطلب قيام الشركة كجهة  :(IFRS 16) التأثير العام للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (3

مستأجرة بتسجيل مصروفات االستهالك عن حق استخدام األصول المستأجرة ومصروفات الفائدة على  



 توضيح بند

 5.86في الربح بواقع عقود اإليجار بدالً من تسجيل مصروفات اإليجار، مما أدى إلى انخفاض صا

م0202مليون لاير خالل السنة المالية  . 

مليون لاير  75.7%، أي ما يعادل 174.0خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة: ارتفعت بنسبة  •

مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اإلغالق المؤقت لمراكز الشركة التجارية 

ا لتوجيهات حكومة المملكة الرامية إلى حماية صحة وسالمة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وفقً 

المواطنين والمقيمين واحتواء انتشار الفيروس. وفي هذا اإلطار، أغلقت الشركة وبصفة مؤقتة جميع 

م، وقد أسفرت فترة اإلغالق عن  2020مارس  16مراكزها التجارية في أنحاء المملكة بدًءا من تاريخ 

ي قيمة الذمم المدينةتسجيل خسائر االنخفاض ف . 

م عكس مخصص زكاة بقيمة 2019مخصص الزكاة: تضمنت فترة الربع الثالث من السنة المالية  •

مليون لاير مما أدى إلى تضخيم صافي الربح خالل السنة الماضية بالمقارنة مع السنة الحالية 75.1 . 

مليون لاير مقارنة  10.8%، أي ما يعادل 6.2المصروفات العمومية واإلدارية: ارتفعت بنسبة  •

م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في التكاليف المتعلقة بالعاملين، والذي 2019بالسنة المالية 

 .قابله االنخفاض في الرسوم المهنية والمصروفات الحكومية

مليون لاير خالل السنة   7.3% أي ما يعادل 129.5ويق: ارتفعت بنسبة مصروفات الدعاية والتس •

الحالية بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إبرام اتفاقية رعاية مع نادي  

 .ألميريا اإلسباني لكرة القدم

طبيعة رأي مراجع  

 الرأي غير المعدل  الحسابات 

إعادة تبويب بعض أرقام  

نةالمقار  

تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية. كما تجدر اإلشارة إلى إعادة  

مليون لاير من بند "دفعات متداولة مقدمة لمقاول" إلى بند "دفعات غير متداولة مقدمة لمقاول"   499.5تصنيف مبلغ 

 .لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية

لومات اضافيةمع  

 :نظرة على مؤشرات مالية أخرى

مليون لاير مقارنة  20.9م، أي ما يعادل 2020% خالل السنة المالية 1.0ارتفعت اإليرادات بنسبة  •

م، مدفوعة بالمبادرات الرئيسية للشركة مثل تحسين سياسات التخفيضات 2019بالسنة المالية 

% أو ما يعادل 5.6ات الممنوحة للمستأجرين إلى الممنوحة، مما أدى إلى تراجع متوسط التخفيض

 مليون لاير خالل 149.0% أو ما يعادل 6.8م، مقابل 2020مليون لاير خالل السنة المالية  119.5

م، األمر الذي ساعد في ارتفاع صافي اإليرادات اإليجارية. تجدر اإلشارة إلى أن 2019السنة المالية 

على أساس سنوي يأتي على الرغم من تقديم تخفيضات إضافية  تراجع إجمالي التخفيضات الممنوحة

( خالل 19 –إلى المستأجرين بعد فرض إجراءات منع التجول الحتواء انتشار فيروس )كوفيد 



 توضيح بند

م. كما يرجع ارتفاع اإليرادات إلى إطالق مركزين 2020األسبوعين األخيرين من السنة المالية 

و"مول النخيل" بالدمام( خالل السنة الحالية، فضالً عن   مركز "يو ووك" بمدينة الرياضجديدين )

 .افتتاح دور العرض السينمائي في أربعة من مراكز الشركة التجارية

مليون لاير مقارنة  44.5م، أي ما يعادل 2020% خالل السنة المالية 3.2ارتفع إجمالي الربح بنسبة  •

اإليجارية بعد تطبيق أثير انخفاض التكاليف م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ت2019بالسنة المالية 

م. في 2020بدًءا من الربع األول من السنة المالية  (IFRS 16) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

حين قابل ذلك زيادةً في مصروفات االستهالك عن حق استخدام األصول )على المستوى التشغيلي( 

م2020المالية  مليون لاير خالل السنة 159.6بقيمة  . 

م، وهو انخفاض بنسبة 2020مليون لاير خالل السنة المالية  351.3انخفضت التكاليف المالية إلى   •

مليون لاير مقارنة بالسنة الماضية. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل  88.3% أي ما يعادل 20.1

م متعلقة بعملية 2019نة المالية مليون لاير خالل الس 125.2رسوم عملية تمويل بشكل استثنائي بقيمة 

قت سابق من نفس السنة. وقابل ذلك شطب رسوم إعادة تمويل ديون الشركة، والتي أتمتها الشركة في و

م متعلقة بإتمام صفقة 2020مليون لاير خالل السنة المالية  59.9عملية تمويل بشكل استثنائي بقيمة 

الشركة خالل نفس السنة. جدير بالذكر أن المقارنة  أخرى إلعادة تمويل ديون الشركة، والتي أتمتها

السنوية لألرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء ليست على أساس المثل 

بالمثل، حيث يرجع ذلك إلى أن األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء خالل 

تتضمن مصروفات اإليجار التي تم احتسابها قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد   م2019السنة المالية 

 .(IFRS 16) التقارير المالية

% لتبلغ 9.8ارتفعت األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء بنسبة  •

رباح التشغيلية قبل م، وصاحب ذلك نمو هامش األ2020ة مليون لاير خالل السنة المالي 1,625.5

% خالل السنة الحالية. 74.0نقطة مئوية ليسجل  5.9تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء بواقع 

ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى تحسن إجمالي الربح باإلضافة إلى تأثير انخفاض التكاليف اإليجارية بعد 

م2020منذ مطلع السنة المالية  (IFRS 16) تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . 

قبل ) بلغت األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير •

لماليةاحتساب المصروفات اإليجارية الستبعاد تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير ا  (IFRS 

% مقارنة بالعام السابق. 4.9م، بانخفاض قدره 2020المالية  مليون لاير خالل السنة 1,625.5 ((16

وصاحب ذلك انخفاض هامش األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء 

74.0نقطة مئوية خالل نفس الفترة ليبلغ  4.5وتكاليف التأجير بواقع  %. 

م. وتراجع هامش 2020 خالل السنة المالية مليون لاير 959.8انخفضت األموال من العمليات إلى  •

% 50.6م، مقابل 2020% خالل السنة المالية 43.7نقطة مئوية ليبلغ  6.9األموال من العمليات بواقع 

خالل العام السابق. ويأتي ذلك نتيجة شطب التكاليف المتعلقة بصفقة الحزمة التمويلية التي أتمتها 



 توضيح بند

م(، وكذلك عكس مخصص الزكاة 2020الثالث من السنة المالية الشركة خالل السنة الحالية )الربع 

اض صافي  م(، وبالتالي انخف2019الذي تم تسجيله خالل السنة الماضية )الربع الثالث من السنة المالية 

م 2020الربح خالل السنة المالية  . 

م، صعودًا من 2020ة مليون لاير خالل السنة المالي 1,169.3بلغ النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  •

مليون لاير خالل السنة الماضية، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة تحصيل مستحقات  497.3

الشركة من األطراف ذات العالقة )المستحقات اإليجارية(، باإلضافة إلى توزيع أرباح على المساهمين 

ها من خالل المبلغ المستحق من م، والتي تم تسويت2019مليون لاير خالل السنة المالية  640بقيمة 

 .الشركة األم

م، وهو 2020مليون لاير خالل السنة المالية  463.7بلغ النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  •

مليون لاير خالل السنة الماضية. ويرجع ذلك بصورة رئيسية  699.1% مقابل 33.7انخفاض بنسبة 

مقاولينإلى انخفاض قيمة الدفعات المقدمة إلى ال . 

 :آخر التطورات

م بتعيين السيد/ فيصل بن عبدهللا الجديعي رئيًسا تنفيذيًا جديدًا  2020مايو  17قام مجلس اإلدارة في  •

للشركة خلفًا للسيد/ أوليفييه نوجارو، والذي سيشغل منصب مستشار أول لالستراتيجية والنمو للرئيس 

فيصل بن عبدهللا الجديعي بمسيرة مهنية متميزة وخبرة  /التنفيذي الجديد ولمجلس اإلدارة. ويتمتع السيد

زياء، وهو عاًما في مجال تجارة التجزئة واأل 30واسعة في مجال إدارة األعمال تمتد ألكثر من 

مؤسس شركة نِسك للمشاريع التجارية التي تمتلك حقوق امتياز للعديد من العالمات التجارية العالمية، 

، وكورتفيل. ويشغل السيد/ الجديعي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مثل مانجو، ستراديفاريوس

شركة ثوب األصيل، وعضوية مجلس إدارة صندوق المبارك العقاري للدخل والمدار من قبل البنك 

 .العربي الوطني

     الملفات الملحقة 

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

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

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