شركة المراكز العربية تعلن عن نتائجها المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في  30يونيو  3( 2019أشهر)
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2.89%

556,414

2.54%

558,309

572,504

Sales/Revenue

5.97%

370,636

10.38%

355,845

392,780

)Total Profit (Loss

-2.64%

336,230

12.08%

292,052

327,345

Profit (Loss) Operational

-11.15%

255,438

180.37%

80,952

226,963

Net Profit (Loss) after Zakat and Tax

-10.17%

250,893

173.30%

82,460

225,366

Total Comprehensive Income

جميع األرقام بـ (األلف) لاير سعودي مالم يذكر غير ذلك

 %التغير

ثالثة أشهر
منتهية في 30
يونيو 2018

24.60%

4,813,635

-

0.17

ثالثة أشهر
منتهية في 30
يونيو 2019

5,997,807
0.49

ELEMENT LIST

)Total Share Holders Equity (after deducting minority equity
)Profit (Loss) per Share (SAR

All figures are in (Thousand) Saudi Arabian Riyals unless otherwise noted
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الزيادة بنسبة  %180.4في صافي الربح الموحد إلى  227.0مليون لاير سعودي خالل الربع األول من السنة المالية  2020مقارنة بـ
 81.0مليون لاير سعودي خالل نفس الفترة من العام السابق .ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
•

اإليرادات :ارتفعت بنسبببة  ،%2.5أي ما يعادل  14.2مليون لاير سببعودي ،مقارنة بنفس الفترة من العام السببابق مدفوعة
بما يلي:
تنفيذ االستتتتراتي ية التي تتهنااا الةتتتركة لتعسيم االستتتتفادع م مةتتتر اتها التابعة ،حيث ستتتاامل التناتتتيناخ الم ة
ى ستتياستتة منت التافيوتتاخ ت ابير تعتيت استتتا اماخ الماتتاحاخ الجاب ة ل توجير في تعويا أثر التراجع الم قل
نتي ة فاتتا العجود األفتتعف أدا  .توتتمنل مهادراخ التناتتي الرةياتتية تج يم صتتوماخ أقل ،األمر الذي ستتا في
زيادع إيراداخ اإلي ار الصتتتافية م الماتتتتوجري تعويا قيم العجود المنافوتتتة ل اتتتنة .في الوقل نفاتتت  ،ارتفعل
ناهة اإلشغال ب ميع المراكت الت ارية في نهاية الربع األ ل م الانة المالية  2020إلى  %93.2مجابل  %92.4في
نهاية نفس الفترع م العام الاابق.

o

•

إجمالي الربح :ارتفع بنسببببببة  ،%10.4أي ما يعادل  36.9مليون لاير سبببببعودي ،مقارنلة بالربع األول من السبببببنة المالية
 .2019ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض التكاليف اإليجارية بواقع  65.1مليون لاير سببعودي بعد تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية  IFRS 16بد لءا من  1أبريل  .2019وقابل ذلك الزيادة في اسببتهال أصببول حق االسببتخدام لتصببل
إلى  38.8مليون لاير سعودي خالل الربع األول من السنة المالية .2020

•

خسببببائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة :انخفضببببت بنسبببببة  ،%38.5أي ما يعادل  10.2مليون لاير سببببعودي ،مقارنة
بالربع األول من السنة المالية .2019
.i

تغيير في سيا سة ال ةركة لتج ير الماصصاخ حيث كانل في ال اابق تجوم بتكوي الما صصاخ مجابل الر صي
الكامل ل ناتتتتاباخ منل النتاع (ا تماد ماصتتتتو منه ي فجا لفتاخ الماتتتتتوجر) إلى تخهيق نموذ ماصتتتتو
لااتتتتارع االةتمام المتوقع ا تهارا م  1أبريل  .2018اذا يتماشتتتتى مع المعيار ال لي ل تجارير المالية  .9ق

Reason for increase
(decrease) in net profit
for current quarter
compared to the same
quarter of the previous
year
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أدى ذلك إلى انخفاض في قيمة الذمم المدينة بمه غ  16.2م يوم لاير ستتعودي في الربع األ ل م الاتتنة المالية
 2020مجارنة بمه غ  26.3م يوم لاير سعودي في نفس الفترع م العام الاابق.
•

تكلفة التمويل :انخفضبببت إلى  73.9مليون لاير سبببعودي في الربع األول من السبببنة المالية  ،2020وهو انخفاض بنسببببة
 %65.0أو  136.9مليون لاير سببببعودي مقارنة بنفس الفترة من السببببنة المالية  .2019ويرجع ذلك بشببببكل رئيسببببي إلى
شبببببببطب تكاليف المعامالت غير المطفأة البالغة  125.2مليون لاير سبببببببعودي ،والتي تم ل رسبببببببوم الترتيبات المتعلقة
بالتسببهيالت المعاد تمويلها .تم تيميل المصبباريف غير المطفأة على المصبباريف فور إعادة التمويل ،وذلك وفقلا إلرشببادات
المعايير الدولية للتقارير المالية.

•

مصببببروفات الفائدة على التزامات عقد اإليجار :ارتفعت إلى  25.0مليون لاير سببببعودي في الربع األول من السببببنة المالية
 ،2020حيث يرجع ذلك بشبببببكل رئيسبببببي إلى تغير سبببببياسبببببة احتسببببباد عقود اإليجار ،والذي يتطلب قيام المجموعة كجهة
مسببتأجرة بتسببجيل حق اسببتخدام األصببول المسببتأجرة والتزامات عقود اإليجار وذلك يتماشببى مع متطلبات المعيار الدولي
للتقارير المالية .16

انخفض صافي الربح الموحد بنسبة  %11.2ليبلغ  227.0مليون لاير سعودي في الربع األول من السنة المالية  2020مقارنة بـ
 255.4مليون لاير سعودي في الربع األخير من السنة المالية  ،2019ويرجع ذلك إلى صافي أثر األسباد التالية:
•

ارتفعت اإليرادات بنسبببة  ،%2.9أي ما يعادل  16.1مليون لاير سببعودي ،مقارنة بالربع األخير من السببنة المالية ،2019
في حين ارتفع مجمل الربح بنسببببة  ،%6.0أي ما يعادل  22.1مليون لاير سبببعودي خالل نفس الفترة ى فية انافاض
المصتتر فاخ اإلي ارية بواقع  53.1م يوم لاير ستتعودي بع تخهيق المعيار ال لي إل اد التجارير المالية ( )IFRS 16ب ا
م  1أبريل  .2019قابل ذلك التيادع في استهالك أصول حق االستا ام لتصل إلى  38.8م يوم لاير سعودي الل الربع
األ ل م الانة المالية .2020

•

انخفضت األرباح التشغيلية بنسبة  ،%2.6أي ما يعادل  8.9مليون لاير سعودي ،مقارنة بالربع األخير من السنة المالية
 ،2019حيث يرجع ذلك بةكل رةياي إلى ارتفاع ااةر االنافاض في قيمة الذمم الم ينة ،كذلك ارتفاع المصر فاخ
العمومية اإلدارية بواقع  25.9م يوم لاير سعودي  1.6م يوم لاير سعودي ،ى التوالي.

رأي غير مع ل

تم إ ادع تصنيف بعا أرقام الفترع الاابجة لتتماشى مع طريجة العرض ل فترع النالية.

•

ب غل األرباح قهل تك فة التمويل التكاع االستهالك اإلطفا ) 445.5 (EBITDAم يوم لاير سعودي في الربع األ ل م الانة المالية
 ،2020او نمو بناهة  %21.8مجارنة بالربع األ ل م الانة المالية  ،2019صاحب ذلك نمو اامش األرباح قهل تك فة التمويل
التكاع االستهالك اإلطفا إلى  %77.8بتيادع ق راا  12.3نجخة متوية .كام ال افع را تناي الربنية او ارتفاع اإليراداخ إلى
جانب المهادراخ في تناي الكفا ع مراقهة التكاليف.

•

ب غل األرباح قهل تك فة التمويل التكاع االستهالك اإلطفا تكاليف التوجير (قهل احتااب المصر فاخ اإلي ارية الستهعاد توثير
تخهيق المعيار ال لي إل اد التجارير المالية  445.5 )IFRS 16م يوم لاير سعودي في الربع األ ل م الانة المالية  2020بتيادع
ق راا  %3.2مجارنة بالربع األ ل م الانة المالية  .2019كما ارتفع اامش األرباح قهل تك فة التمويل التكاع االستهالك اإلطفا
تكاليف التوجير إلى  %77.8الل نفس الفترع بتيادع ق راا  0.5نجخة متوية.

•

ارتفعل األموال م العم ياخ ) (FFOإلى  300.1م يوم لاير سعودي في الربع األ ل م الانة المالية  ،2020او نمو سنوي بمع ل
 %101.1مجارنة بالربع األ ل م الانة المالية  2019ذلك باهب ارتفاع صافي الربت ل فترع .ارتفع اامش األموال م العم ياخ
بواقع  25.7نجخة متوية ليا ل  %52.4الل الربع األ ل م الانة المالية  2020مجابل  %26.4في الربع األ ل م الانة المالية
.2019

•

ب غ النج الناتج م األنةخة التةغي ية  83.6م يوم لاير سعودي ،مجارنة بنج ماتا م في األنةخة التةغي ية ق ره  25.1م يوم لاير
سعودي الل الربع األ ل م الانة المالية  ،2019ذلك باهب ارتفاع صافي الربت ل فترع كذلك انافاض التغير في األرص ع الماتنجة
م األطراف ذاخ العالقة (ماتنجاخ اإلي ار).
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ب غ النج الماتا م في األنةخة االستثمارية  95.8م يوم لاير سعودي الل الربع األ ل م الانة المالية  ،2020او انافاض بناهة
 %21.7مجارنة بنفس الفترع م الانة المالية  ،2019حيث يرجع ذلك بصفة رةياية إلى انافاض ال فعاخ المج مة إلى المجا لي فيما
يتع ق بهنا م مع الا يج بوليفارد ال امعة م مع النايل – ال مام توسعة م مع النايل ،ما بوم اإلفافاخ ال ي ع ل عجاراخ
االستثمارية ساامل في الن م انافاض النج الماتا م في األنةخة االستثمارية.
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