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سرررررر  ا مكك30ز ان ايك يككز ملعكز ثاايكشررررررمراكز امزربكز تملناكتتئجكا المااكز اا ناكيز   ررررررةنئناك جك  م 

 م2019
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل وإدارة 4321تداول" المالية السعودية "الشركة على السوق أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز  –كم2019أر ولمكك27ك،ز مياض

(، م2020)الربع الثاني من السنة المالية  م2019سبتمبر  30المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن الفترة المالية المنتهية في 

، بلغ إجمالي م2019سبتمبر  30المنتهي في مليون لاير خالل نفس الفترة. وخالل النصف األول  208.2مليون لاير، وبلغ صافي الربح  559.1 بلغ إجمالي اإليرادات حيث

  خالل نفس الفترة. لاير مليون  435.1مليون لاير، وبلغ صافي الربح  1,131.6اإليرادات 

 

 لاير(كقالااكز دخلكز ائخصاك)مئنون

ز ملعكز ثاايك

كم2020

IFRS 

ز ملعكز ثاايك

كم2019

IFRS 

 ز  ةننمك)٪(

ز نصفكزأليلك

كم2020

IFRS 

ز نصفكزأليلك

 م2019

IFRS 

 ز  ةننمك)٪(

 %3.8 1,089.9 1,131.6 %5.2 531.6 559.1 إجاا يكزإليمزدزت

 %11.2 682.8 759.1 %12.1 326.9 366.3  ز ملحكإجاا ي

 pts 67.1% 62.6% 4.5 pts 4.0 %61.5 %65.5 الربحإجمالي هامش 

 %59.5 272.9 435.1 %8.5 191.9 208.2 صا يكز ملح

 pts 38.5% 25.0% 13.4 pts 1.1 %36.1 %37.2 هامش صافي الربح

       ألمزكمؤشمزتكز ملحنا

 %22.5 712.1 872.3 %23.2 346.3 426.7 زألرلاحكز   ةنئناكق لكتكئفاكز  اويلكيز برا كيزالس االككيزإلطفاء

 pts 77.1% 65.3% 11.7 pts 11.2 %65.1 %76.3 هامش األرباح التشغيلية

زألرلاحكز   ةنئناكق لكتكئفاكز  اويلكيز برا كيزالس االككيزإلطفاءك

ك1يتكا نفكز  أجنم
426.7 400.4 6.6% 872.3 832.2 4.8% 

 pts 77.1% 76.4% 0.7 pts 1.0 %75.3 %76.3 هامش األرباح التشغيلية

 %40.6 414.7 583.1 %6.6 265.5 283.0 2زألموزلكمجكز تائنات

 pts 51.5% 38.0% 13.5 pts 0.6 %50.0 %50.6 هامش األموال من العمليات

       ألمزكز اؤشمزتكز   ةنئنا

 %11.9 1.074 1.202 %11.9 1.074 1.202 )مئنونكم مكمملع(ز اساحاتكز قالئاك ئ أجنمك

ممربكك19 ئىكأساسكز اثلكلا اثلك)كاااياكز ف م اس اكزإلشةالك يك

 تماري(
93.2% 92.3% 0.9 pts 93.2% 92.3% 0.9 pts 

 %5.1 56.8 59.7 %6.0 26.7 28.3 )مئنونكززلم(م وسطك ددكز بيزرك

 

 اظم ك ئىكزألدزءكز اا ي

 ئىكأسررراسكز اثلكلا اثلكلنسررر اكرااكرتفعكإجاا يكزإليمزدزتكك،م2020خاللكز ملعكز ثاايكمجكز سرررناكز اا ناكك%5.2زرتفعكإجاا يكزإليمزدزتكلاتدلكسرررنويك 

في  مصتتيوب ا بارتفان نستتبة اإلشتتغال استتتراتيجية تيستتين العائدات التي تتبناها اإلدارة، نتيجةنمو اإليرادات  يأتيو خاللكافسكز ف م .ك%4.2سررنوياكقدر اك

، %3.8ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل ستتتنو   م،2020 الستتتنة الماليةنمو أعمال القطاعات المستتتاعدة األخرو. وخالل النصتتتف األول من الشتتتركة ومراكز 

 .مليون لاير 1,131.6على أساس المثل بالمثل، حيث بلغت  %3.4وكذلك 

 إجمالي وصتتتتاحك الك ارتفان هامش  ،م2020ز ثاايكمجكز سررررناكز اا ناكمئنونكلايركخاللكز ملعكك366.3 ن ئغكك%12.1ز ملحكلاتدلكسررررنويككإجاا يزرتفعك

تدابير التيكم في النفقات التي نفذتها اإلدارة، حيث أثمرت عن تقليص تكاليف  نتيجةالك  يأتيوخالل نفس الفترة.  %65.5نقاط مئوية إلى  4الربح بواقع 

مليون لاير، وارتفع كذلك  759.1ليبلغ  %11.2الربح بمعدل ستتنو   إجماليارتفع  م،2020 . وخالل النصتتف األول من الستتنة الماليةخدمات النظافة واألمن

 نقطة مئوية. 4.5بزيادة قدرها  خالل نفس الفترة %67.1الربح إلى إجمالي هامش 

 وصتتاحك  ،م2020ز ثاايكمجكز سررناكز اا ناكخاللكز ملعكك%23.2زرتفتتكزألرلاحكز   ررةنئناكق لكتكئفاكز  اويلكيز برا كيزالسرر االككيزإلطفاءكلاتدلكسررنويك

الربح بعد تطبيق المعيار الدولي  إجماليخالل نفس الفترة. ويرجع الك إلى تيسن  %76.3مئوية ليسجل  نقطة 11.2الك نمو هامش األرباح التشغيلية بواقع 

ارتفعت األرباح التشغيلية  م،2020وخالل النصف األول من السنة المالية  .باإلضافة إلى تنفيذ تدابير التيكم في النفقات، (IFRS 16إلعداد التقارير المالية )

                                                           
(، IFRS 16هي مقياس لتحديد ربحية الشركة بعد استبعاد تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير1 

 بدالً م  مصروفات التأجير. ستهالك ع  حق استددام األصول المستأجرةاالمصروفات كما يتم بمقتضاها تسجيل 

 إ  وجدت.العقارات االستثمارية  تكلفة شطب يدصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ه يويضاف إلأرباح الفترة : يشمل صافي األموال م  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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ى إل قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء ، وارتفع هامش األرباح التشغيلية%22.5قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء بمعدل سنو  

 .م2020النصف األول من السنة المالية خالل  77.1%

 خاللكز ملعكز ثاايكمجكز سررررناكز اا ناكك%6.6لاتدلكسررررنويكك3زرتفتتكزألرلاحكز   ررررةنئناكق لكتكئفاكز  اويلكيز برا كيزالسرررر االككيزإلطفاءكيتكا نفكز  أجنم

ارتفعت األرباح التشتتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتتهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير بمعدل  م2020. وخالل النصتتف األول من الستتنة المالية م2020

 خالل نفس الفترة. %77.1عند قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير ، واستقر هامش األرباح التشغيلية %4.8سنو  

 ا ،اإليرادات نمو بفضل م2020خاللكز ملعكز ثاايكمجكز سناكز اا ناكك%8.5زرتفعكصا يكز ملحكلاتدلكسنويك  %37.2 إلى هامش صافي الربح وارتفع أيض 

األعباء المالية بشكل مليوظ على خلفية تراجع  %59.5ارتفع صافي الربح بمعدل سنو   م،2020. وخالل النصف األول من السنة المالية نفس الفترةخالل 

هامش صافي الربح  وارتفع .م2019السنة المالية والذ  شهد تسجيل تكاليف استثنائية خالل الربع األول من  م2019من السنة المالية  مقارنة بالنصف األول

 نقطة مئوية. 13.4، بزيادة قدرها م2020النصف األول من السنة المالية خالل  %38.5إلى 

 هامش األموال من  ارتفعو .%6.6،كي وكااوكسررررنويكلنسرررر اك2020مئنونكلايركخاللكز ملعكز ثاايكمجكز سررررناكز اا ناكك283.0ك4لئةتكزألموزلكمجكز تائنات

. وخالل النصتتتف األول من الستتتنة المالية العام الستتتابقنفس الفترة من  في %50.0 مقابل م2020خالل الربع الثاني من الستتتنة المالية  %50.6 ليبلغ العمليات

خالل  %51.5ى لمليون لاير، ونتج عن الك نمو هامش األموال من العمليات إ 583.1لتبلغ  %40.6موال من العمليات بمعدل ستتتتتتنو  ارتفعت األ م2020

 .م2019من السنة المالية  النصف األول في %38.0، صعود ا من من العام السابق نفس الفترة

 100، وم2020مليون لاير في نهاية الربع الثاني من الستتنة المالية  20لتغطية إنشتتاءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة  لئغكإجاا يكز نفقاتكز مأسرراا نا 

 مليون لاير بنهاية النصف األول من نفس السنة المالية.

 سنة المالية النصف األول  فيمليون لاير  5,719.3 ز ديجكصا يلئغك سنة  6,283.0، مقابل م(2019سبتمبر  30 المنتهي فيم )2020من ال مليون لاير في ال

 .م(2019 مارس 31المنتهية في م )2019 المالية

 

 ز اؤشمزتكز   ةنئناكز ملنسنا

 سنة المالية ، حيث ممرًبزك21كإ ىك ددكز امزربكز  مارياكز  يكتقومكز  مراكلام الرااكيت ةنئاا زرتفع إطالق المركز التجار   م2020شهد الربع الثاني من ال

إجاا يكز اسرراحاتكز قالئاك ألف متر مربع من المستتاحات القابلة للتأجير، ووصتتول 118، مما أثمر عن إضتتافة في الرياض ومول النخيل بالدمام "يوو ووك"

"يوو بمركز  المبرمة مع المستتتتأجرين( نستتتبة اإلشتتتغال المستتتبق )وفق ا لليجو ات  توبلغ .%12 نستتتبتهازيادة ستتتنوية ب، مئنونكم مكمملعك1.2كإ ىك ئ أجنم

 .م2020خالل النصف األول من السنة المالية على التوالي  %76و %96 بالدمام "مول النخيل"ووك" و

 خالل النصتتتف األول من الستتتنة المالية %93.2 إلى مركز تجار  فقط( 19)في   ئىكأسررراسكز اثلكلا اثلز حا ناكاسررر اكزإلشرررةالك يكاااياكز ف م ككزرتفتت 

 .م2019النصف األول من السنة المالية  في %92.3مقابل  م2020

 خالل نفس  رمليون  ائ 56.8صعود ا من  ،م2019س  ا مكك30مئنونكززلمكخاللكز نصفكزأليلكز ان ايك يكك59.7زس ق ئتكز امزربكز  مارياكز  التاك ئ مراك

 الشركة في المجتمع السعود .  مراكزرموقة التي تنفرد بها مالفترة من العام السابق، وهو ما يعكس المكانة ال

  م2020من السنة المالية  النصف األولخالل  ز قدًك 1,325تجديد بقامت الشركة. 

 
صف األول أوضح السيد أوليفييه نوجارو الرئيس التنفيذ  لشركة المراكز العربية، أن نتائج الن ،وفي تعليقه على النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات المستقبلية للشركة

من ميفظة  لتعظيم القيمة الخطط التي نفذتها اإلدارةكذلك مردود مختلف اتيجية النمو التي تتبناها، ورتعكس استمرار الشركة في جني ثمار است م2020من السنة المالية 

على أساس المثل  %3.4، وم2019سبتمبر  30المنتهي في خالل النصف األول  %3.8مة. وأضاف نوجارو أن نمو إجمالي اإليرادات بمعدل سنو  المشروعات القائ

بة اإلشغال على أساس ارتفان نس إلى جانك، لتعزيز ميفظة المساحات القابلة للتأجير وتيسين قيمة العقود اإليجاريةستراتيجية التي تتبناها اإلدارة االيعكس مردود بالمثل، 

ا باستمرار تيسن المعطيات االقتصادية.  أن الشركة شهدت تيسن معدالت الربيية في ضوء نمو هامش مجمل الربح وهامش ولفت نوجارو إلى المثل  بالمثل، ومدعوم 

 (. IFRS 16تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء، على الرغم من تأثير

 

، م2020ة ني من الستتنة الماليوتابع نوجارو أن اإلدارة تتطلع إلى ترستتيا المكانة المرموقة التي تنفرد بها شتتركة المراكز العربية في الستتوق الستتعود  خالل النصتتف الثا

ا بأن الربع الثاني من الستتتنة المالية مدعومة  بجهودها لمواصتتتلة التوستتتع بمشتتتروعات  التجارية الجديدة قبل الجدول  مراكزالاثنين من شتتتهد إطالق  م2020الشتتتركة، علم 

مليون متر  1.2مما أثمر عن نمو المستتتتتتاحات القابلة للتأجير إلى  الدمام،بمدينة  "النخيل مول"و الرياض بمدينة" التجار  "يوو ووك الزمني المستتتتتتتهدف، وهما مركز

ة فيذ ميفظمربع. وأوضتتتتح نوجارو أن الشتتتتركة تعكف على دراستتتتة فرم تنويع الخدمات المقدمة لتيقيق التكامل بين مشتتتتروعات الشتتتتركة بالتوا   مع مواصتتتتلة تن

الفتتاح المزيد من  Muviمشروعاتها قصيرة ومتوسطة األجل، حيث قامت الشركة بافتتاح أول قاعة سينما في أغسطس الماضي، وقامت كذلك بتوقيع اتفاقية مع شركة 

                                                           

(، IFRS 16هي مقياس لتحديد ربحية الشركة بعد استبعاد تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير3 

 بدالً م  مصروفات التأجير. ستهالك ع  حق استددام األصول المستأجرةاالمصروفات كما يتم بمقتضاها تسجيل 
 إ  وجدت.العقارات االستثمارية  تكلفة شطب يدصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ويضاف إليه أرباح الفترة : يشمل صافي األموال م  العملياتبند 4 

https://www.muvicinemas.com/ar
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"يوو ووك". وأكد نوجارو أن الشتتتتتركة تجدد التزامها بدعم جهود حكومة المملكة العربية الستتتتتعودية  مركزتابعة بما في الك ال المراكز مجموعة منقاعات الستتتتتينما في 

 في  يادة عدد الزوار وضمان نمو أعمال ونتائج الشركة بصفة مستدامة. تلك الجهود، باإلضافة إلى توظيف م2030وفق ا لرؤية  لنشر وتعزيز األنشطة الثقافية والترفيهية

 

. ويمكن تيميل القوائم المالية كاملة  عبر  يارة الموقع اإللكتروني م2020 الستتتتنة الماليةمن  الثانيوفيما يلي عرض للنتائج المالية والتشتتتتغيلية للشتتتتركة خالل فترة الربع 

ir.arabiancentres.com 

ك

ك جكشمراكز امزربكز تملنا

تكاملة من بباقة متزويد عمالئها وتركز الشركة على ية العصرية في المملكة العربية السعودية. تُعد شركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجار

والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاابية  بالمملكة، ملبية الفائقة جودة المتميزة بالالتجارية األنشطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها 

ا من  ا تجاري ا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن  21تضمنت ميفظة الشركة  ،م2019 سبتمبر 30بذلك متطلبات المستهلكين في المملكة. واعتبار  مدن  10مركز 

الذ  ) اضفي الري ، والظهران مول، والنخيل مولبجدة يل عدد من أبر  المراكز التجارية في السوق الميلية بما فيها مول العربرئيسية بالمملكة. وتتولّى الشركة تشغ

وتيتضن مراكز التسّوق التابعة للشركة أكثر  .م(2017لعام  حصد لقك وجهة التسوق المفضلة في الرياض بيسك آراء المستهلكين خالل مؤتمر "عالم الرفاهية العربي"

 www.arabiancentres.com لمزيد من المعلومات، يرجى  يارة موقعنا اإللكتروني: .مليون  ائر سنوي ا 109متجر، كما تستقطك نيو  100,4من 

 

ك الس تالمكيز  وزصل

كز اس ثاميجإدزر ك القاتك

ir@arabiancentres.com  

2080 825 11 966+ 

كز تمضكز  قديايكيز اؤتامكز ااتفيك ئاحئئنج

ستستضيف شركة المراكز العربية المؤتمر الهاتفي للميللين من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة والك 

مساء  بتوقيت السعودية. لليصول على تفاصيل المؤتمر  3:30في تمام الساعة  م2019أكتوبر  28الموافق  االثنينفي يوم 

. ويمكن تيميل العرض التقديمي للمستثمرين عبر ir@arabiancentres.comالهاتفي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

 ir.arabiancentres.comالموقع اإللكتروني: 

ك

كز  وقتاتكيزإل ادزتكز اس ق ئنا

ا للبيع، أو توصية من أ  نون لشراء أ  أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمثاالمعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي ال تشكل عر ا بموجك أ  تشريع معمول به، وال تشكل عرض  ا عام  ة بض 

لسعر الذ  تم عنده شراء أو بيع االستثمارات في الماضي، أو العائد على هذه با نصيية أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي والمتعلقة

 .االستثمارات، ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لألداء المستقبلي لتلك االستثمارات

 

وغيرها من أوجه عدم اليقين وعوامل مهمة أخرو والتي قد تتسبك في أن تكون النتائج أو األداء أو ييتو  هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطو  تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، 

تراضات عديدة فيما يتعلق البيانات التطلعية على افضمني ا بهذه البيانات االستشرافية. تعتمد  اإلنجا ات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مختلفة جوهري ا عن أ  نتائج أو أداء أو إنجا ات مستقبلية يتم التعبير عنها أو

 باستراتيجيات الشركة اليالية والمستقبلية ومناخ األعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستقبل.

 

ال ينبغي اعتبار أ  منها إشارة ضمنية أو تأكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال االفتراضات التي تستند وال ينبغي اعتبار أ  من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العرض التقديمي بمثابة مؤشرات أو وعود، و

ا لمتطلبات االمتثال للقوانين  نشر أ  تيديثات أو من أ  التزام أو تعهد ب واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشركة صراحة  إليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية تٌعنى فقط في تاريا إصدارها، وهي تخضع أيض 

 التي تؤثر على هذه العبارات.مراجعات على أ  بيانات تطلعية متضمنة في العرض التقديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أ  تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل 

 

مسبق. وتعتمد  رفي تاريا العرض التقديمي، وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات عامة تم جمعها في هذا التاريا ولكنها قد تخضع للتغيير دون إشعا المعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد بها فقط

اللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ال تنو  الشركة أو أ  من وكالئها أو موظفيها أو الشركة على المعلومات التي تم اليصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة ا

 العرض التقديمي أو أ  معلومات واردة فيه. مستشاريها، أو عليها أ  واجك أو التزام نيو تزويد المستلم بأ  معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التيديث أو المراجعة لهذا

 

و / أو  تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةهناك اختالفات بين آليات إعداد كون ياقتباس بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائم المالية غير المدققة. قد تم 

ا في الواليات الم ليها فيما علفهم هذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأ  من اآلثار المترتبة الفيص النافي للجهالة ينبغي عليك الرجون إلى مستشاريك الميترفين و / أو إجراء لذلك تيدة، ومبادئ المياسبة المقبولة عموم 

وفق ا لذلك، قد ال تكون األرقام العددية الموضية في خانات والتقريك.  بهدف لعرض التقديمي إلى تعديالتتخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا اوالمعلومات المالية اات الصلة الواردة في هذا العرض. يتعلق ب

 يسابي لألرقام التي سبقتها.التجميع مطابقا  للالمجمون في بعض جداول 

  

http://ir.arabiancentres.com/ar/consolidated-financial-statements
http://www.arabiancentres.com/
mailto:ir@arabiancentres.com
mailto:ir@arabiancentres.com
http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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 إجاا يكزإليمزدزتك
 )مئنونكلاير(

 
ك

 توزيعكزإليمزدزت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك مضكز اؤشمزتكز اا ناكيز   ةنئنا
 

كزإليمزدزت
 

، وهو نمو ستتتتتتنو  م2020الربع الثاني من الستتتتتتنة المالية مليون لاير خالل  559.1بلغ إجمالي اإليرادات 

كما يمثل ذلك نمًوا سننننننننويًا  ،مليون لاير خالل نفس الفترة من العام الستتتتتتابق 531.6مقابل  %5.2بمعدل 

 بمعدل ستتنو صتتافي اإليرادات اإليجارية  وارتفع .عند المقارنة على أسنناس المثل بالمثل %4.2بنسننبة 

م، كما ارتفعت إيرادات المبيعات 2020خالل الربع الثاني من الستتتتنة المالية  مليون لاير 501.7إلى  3.4%

لاير، بينما ارتفعت إيرادات المرافق واإليرادات  مليون 17.7لتستتتتتتجل  %5.7اإلعالمية بنستتتتتتبة ستتتتتتنوية 

وقد احتل  م.2020مليون لاير خالل الربع الثاني من السنة المالية  39.8إلى  %33.5األخرو بمعدل سنو  

مثلت إيرادات ، ينما %90صتتتتتافي اإليرادات اإليجارية صتتتتتدارة المستتتتتاهمة في إجمالي اإليرادات بنستتتتتبة 

 المبيعات اإلعالميةإيرادات  مثلت ، في حينمن إجمالي اإليرادات %7نستتتتتتبة  المرافق واإليرادات األخرو

معدل نمو إجمالي  في %60من إجمالي اإليرادات. وبلغت مساهمة صافي اإليرادات اإليجارية حوالي  3%

، بينما ستتاهمت إيرادات المرافق واإليرادات األخرو م2020اإليرادات خالل الربع الثاني من الستتنة المالية 

 في معدل نمو إجمالي اإليرادات، في حين ساهمت المبيعات اإلعالمية بالنسبة المتبقية.  %36بنسبة 

 

مليون لاير، وهو نمو  1,131.6، بلغ إجمالي اإليرادات م2020وخالل النصتتتتتتف األول من الستتتتتتنة المالية 

سبة  سابق 1,089.9مقابل  %3.8سنو  بن سنوي ا مليون لاير خالل نفس الفترة من العام ال ا  ، ويمثل الك نمو 

. واحتل صتتافي اإليرادات اإليجارية صتتدارة المستتاهمة عند المقارنة على أستتاس المثل بالمثل %3.4بمعدل 

ا ، بينم%3.6مليون لاير بزيادة ستتتتنوية نستتتتبتها  1,025.0أو ما يعادل  %91في إجمالي اإليرادات بنستتتتبة 

مليون لاير، وهو نمو  37.0من إجمالي اإليرادات حيث بلغت  %3مثلت إيرادات المبيعات اإلعالمية نستتتبة 

لت إيرادات المرافق واإليرادات األخرو %23.1ستتتتتتنو  بمعدل  من إجمالي اإليرادات، حيث  %6. ومث

نو  طفيف بنستتبة ، وهو انخفاض ستتم2020مليون لاير خالل النصتتف األول من الستتنة المالية  69.7بلغت 

0.9%. 

 

ها ابنتمردود االستتتتراتيجية التي توارتفان صتتتافي اإليرادات اإليجارية  وقد واصتتتلت الشتتتركة استتتتفادتها من

لتيستتتين ستتتياستتتة التخفيضتتتات الممنوحة، حيث بلغ متوستتتط التخفيضتتتات الممنوحة للمستتتتأجرين الداخليين 

، مقابل م2020النصتتتف األول من الستتتنة المالية مليون لاير( خالل  55.8)أو ما يعادل  %5.1والخارجيين 

وقد نجيت الشتتتركة في تقليص  مليون لاير( خالل نفس الفترة من العام الستتتابق. 81.1)أو ما يعادل  7.1%

متوستتتتط التخفيضتتتتات الممنوحة على الرغم من الطبيعة الموستتتتمية لفترة الربع الثاني، والتي تتستتتتم بارتفان 

 لتخفيضات الممنوحة من أجل تشجيع العمالء على تجديد عقود اإليجار.أنشطة التأجير وكذلك  يادة ا

 
خالل  %93.2 مركز تجار  فقط( 19)في  وبلغت نستتتتبة اإلشتتتتغال عند المقارنة على أستتتتاس المثل بالمثل

وشتتتهد الربع  خالل نفس الفترة من العام الستتتابق. %92.3، مقابل م2020من الستتتنة المالية  النصتتتف األول

 بعد إطالق مركز من المساحات القابلة للتأجير ألف متر مربع  118 إضافة م2020سنة المالية الثاني من ال

ا بأن المركزين، "يوو ووك" ومول النخيل بالدمام  ،النشتتتتتتتاط التأجير المبدئية من مرحلة الفي  ما اال علم 

على التوالي  %76و %96بلغت  (وفق ا لليجو ات المبرمة مع المستتتتأجرينالمستتتبق )اإلشتتتغال نستتتبة  أنو

العرض الخام لمزيد من المعلومات، يرجى االطالن على  .م2020خالل النصتتف األول من الستتنة المالية 

 .بموقع الشركة االلكتروني مستثمرينالصفية في للشركة  بالمستثمرين

 

عقد ا بفروق  1,325تجديد بونجيت الشتتتتتتركة في اليفاظ على األداء القو  ألنشتتتتتتطة التأجير، حيث قامت 

من العقود  %86.6. كما تم تجديد حوالي م2020النصتتتتتتف األول من الستتتتتتنة المالية أستتتتتتعار إيجابية خالل 

ا  5.2. وارتفع متوستتتتط مدة العقود اإليجارية إلى 2019الستتتتنة الميالدية اإليجارية التي ستتتتتنتهي خالل  عام 

ا خالل نفس الفترة من العام السابق. 4.3، مقابل م2020خالل النصف األول من السنة المالية   عام 

 
 
 

 

 

 

 

532 559 

1,090 
1,132 

الربع الثاني 
2019

الربع الثاني 
2020

النصف األول 
2019

النصف األول 
2020

91%

3%
6%

صافي اإليرادات اإليجارية
المبيعات اإلعالمية
ددل المرافق واإليرادات األدرى

1,132 
 مليو  لاير

http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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زألرلاحكز   ةنئناكق لكتكئفاكز  اويلكيز برا ك

 يزالس االككيزإلطفاء
 )مئنونكلايرك/كز اامش(

 
ك

ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط مدة العقود اإليجارية مقابل نسبة اإلشغال

 
 

 زألرلاحكز   ةنئناكق لكتكئفاكز  اويلكيز برا كيزالس االككيزإلطفاء
 

الربع مليون لاير خالل  426.7بلغت األرباح التشتتتتتتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتتتتتتهالك واإلطفاء 

نمو هامش األرباح ، وهو ما نتج عنه %23.2، وهو نمو ستتتتتتنو  بنستتتتتتبة م2020الثاني من الستتتتتتنة المالية 

ة خطة تعزيز الكفاءنتيجة ارتفان األرباح التشتتغيلية  يأتيو. %76.3نقطة مئوية ليبلغ  11.2التشتتغيلية بواقع 

نها إعادة يقيقها عبر عدة وسائل من بيالمصروفات، والتي نجيت الشركة في ت التيكم فيالتشغيلية وتدابير 

التفاوض على العقود المبرمة مع شتتركات الخدمات الخارجية مثل شتتركات النظافة. كما نجيت الشتتركة في 

بفضل تبني سياسات  م2020خالل الربع الثاني من السنة المالية  %6.3بنسبة  الخدماتخفض مصروفات 

 ترشيد استهالك الطاقة.

 
كما يرجع ارتفان األرباح التشتتتغيلية إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الخام بعقود اإليجار 

(IFRS 16)  ا من الربع الستتتتتابق، حيث أدو الك إلى تستتتتتجيل مصتتتتتروفات استتتتتتهالك أخرو عن حق بدء 

باإلضافة ، م2020نة المالية مليون لاير خالل الربع الثاني من الس 39.1استخدام األصول المستأجرة بقيمة 

. وفي مليون لاير خالل نفس الفترة 26.9إلى تستتتتجيل مصتتتتروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار بقيمة 

، فإن األرباح التشتتتتغيلية قبل (IFRS 16)حالة استتتتتبعاد تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

مليون لاير خالل الربع الثاني  426.7ستتتتتبلغ إلطفاء وتكاليف التأجير تكلفة التمويل والزكاة واالستتتتتهالك وا

 %76.3 إلىهامش األرباح التشتتتغيلية  رتفع، كما ستتتي%6.6بزيادة ستتتنوية قدرها  م2020من الستتتنة المالية 

 خالل نفس الفترة.

 
، بلغت األرباح التشتتتتتتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة م2020وخالل النصتتتتتتف األول من الستتتتتتنة المالية 

. وصتتتتتاحك الك ارتفان هامش %22.5مليون لاير بزيادة ستتتتتنوية نستتتتتبتها  872.3واالستتتتتتهالك واإلطفاء 

شغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء بواقع  سجل  11.7األرباح الت  %77.1نقطة مئوية لي

األرباح التشتتتتتتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتتتتتتهالك واإلطفاء وتكاليف فعت وارت خالل نفس الفترة.

، مقابل م2020مليون لاير خالل النصتتف األول من الستتنة المالية  872.3إلى  %4.8بمعدل ستتنو   التأجير

 مليون لاير خالل نفس الفترة من العام السابق. 832.3
  

كمصمي اتكزالس االك
 

، م2020مليون لاير خالل الربع الثاني من السنة المالية  67.2تكاليف استهالك العقارات االستثمارية  بلغت

وو "يبمركز  ، حيث قامت الشركة بتسجيل االستثمارات العقارية الخاصة %2.6وهو ارتفان سنو  بنسبة 

 حق استتخدام األصتول المستتأجرة كما ستجلت الشتركة مصتروفات استتهالك. "مول النخيل بالدمام"ووك" و

مليون لاير  106.2مليون لاير خالل نفس الفترة. ويبلغ بذلك إجمالي مصتتتتتروفات االستتتتتتهالك  39.1بقيمة 

 .م2020الربع الثاني من السنة المالية خالل 
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 صا يكز ملح
ك)مئنونكلايرك/كز اامش(

 

 

 

 
 زألموزلكمجكز تائنات
 )مئنونكلايرك/كز اامش(

 
ك

ك

ك

ك

 

 

، ستتتجلت الشتتتركة تكاليف استتتتهالك العقارات االستتتتثمارية م2020وخالل النصتتتف األول من الستتتنة المالية 

. وستتجلت الشتتركة مصتتروفات استتتهالك أخرو متعلقة %5.0مليون لاير بزيادة ستتنوية قدرها  132.0يمة بق

مليون لاير. ويبلغ بذلك إجمالي مصتتروفات االستتتهالك  77.0ببند حق استتتخدام األصتتول المستتتأجرة بقيمة 

 .م2020مليون لاير خالل النصف األول من السنة المالية  208.9
 

كزأل  اءكز اا نا
ك

، وهو انخفاض ستتتتتنو  م2020مليون لاير خالل الربع الثاني من الستتتتتنة المالية  67.6بلغت األعباء المالية 

سبة  سنة  75.6مقابل  %10.6بن سابق. وخالل النصف األول من ال مليون لاير خالل نفس الفترة من العام ال

 286.4مقابل  %50.6  بنسبة مليون لاير، وهو انخفاض سنو 141.5بلغت األعباء المالية  م2020المالية 

مليون  125.2بقيمة مليون لاير خالل نفس الفترة من العام الستتابق، والتي شتتهدت تستتجيل تكاليف استتتثنائية 

 7.2متعلقة بإعادة تمويل ديون الشتتتتركة. وتجدر اإلشتتتتارة إلى قيام الشتتتتركة بتأمين تستتتتهيل جديد بقيمة لاير 

وقد  .يةالتوستتتتتتعالمشتتتتتتاريع رأس المال وتمويل تكاليف  ةهيكل بهدف تعزيز م2018مليار لاير خالل أبريل 

مارس  31مليار لاير في  6.7، مقابل م2019ستتتتتتبتمبر  30مليار لاير في  6.1انخفض إجمالي الدين إلى 

 .م2018 سبتمبر 30مليار لاير في  6.6، وم2019
 

كصا يكز ملح
 

، وهو نمو ستتتنو  بمعدل م2020مليون لاير خالل الربع الثاني من الستتتنة المالية  208.2بلغ صتتتافي الربح 

خالل الربع الثاني من الستتتتنة  %37.2 نقطة مئوية ليبلغ 1.1بواقع هامش صتتتتافي الربح  . كما ارتفع5.2%

 الربح مصتتيوب ا بتراجعإجمالي نمو اإليرادات وارتفان نتيجة  تيستتن ربيية الشتتركةويأتي  .م2020المالية 

 . اليالية فترةالمستوو األعباء المالية خالل 

 
مليون لاير بزيادة ستتنوية قدرها  435.1، بلغ صتتافي الربح م2020وخالل النصتتف األول من الستتنة المالية 

ا يأتي ، حيث 59.5% الربح وتراجع مستوو األعباء المالية. إجمالي نمو اإليرادات وارتفان نتيجة الك أيض 

 خالل نفس الفترة. %38.5نقطة مئوية ليسجل  13.4وارتفع هامش صافي الربح بواقع 
 

كزألموزلكمجكز تائنات
 

، وهو نمو سنو  م2020مليون لاير خالل الربع الثاني من السنة المالية  283.0بلغت األموال من العمليات 

خالل نفس الفترة من العام  %50.0مقابل  %50.6 إلىهامش األموال من العمليات  رتفع. وا%6.6بنستتتتتبة 

مليون لاير  583.1، بلغت األموال من العمليات م2020الماضتتتي. وخالل النصتتتف األول من الستتتنة المالية 

نقطة مئوية  13.5. وصتتتتتاحك الك نمو هامش األموال من العمليات بواقع %40.6بزيادة ستتتتتنوية نستتتتتبتها 

 خالل نفس الفترة. %51.5ليسجل 
 

كيز  وستاتكز اس ق ئنازألصولكز قالااك
 

مركز تجار  قائم(  21بلغت القيمة الدفترية إلجمالي العقارات االستتتثمارية )تشتتمل استتتثمارات الشتتركة في 

الستتتتتتنة المالية  كما بنهايةمليون لاير  10,983.8، مقابل م2019ستتتتتتبتمبر  30مليون لاير حتى  11,172.1

. وبلغت قيمة الدفعات المقدمة للمقاولين )تمثل قيمة المشتتتتتتروعات م(2019مارس  31المنتهية في م )2019

 31بمستتتتتوياتها في  ة  مقارن ودون تغير مليوظ، م2019ستتتتبتمبر  30مليون لاير حتى  603.9تيت التنفيذ( 

 .م2019مارس 

 
مليون لاير خالل الربع  20وبلغ إجمالي النفقات الرأستتمالية الخاصتتة بالمشتتروعات الجديدة الجار  إنشتتائها 

، حيث تم استتتتخدام المبلغ بشتتتكل رئيستتتي في تغطية المشتتتروعات قصتتتيرة م2020الثاني من الستتتنة المالية 

ا بأن إجمالي النفقات الرأستتتتتمالية المطلوبة لتغطية المشتتتتتروعات قصتتتتتيرة األجل بلغ  مليار  1.8األجل، علم 

. وقد قامت م2020لاير خالل السنة المالية  مليون 200ة لاير، والك على أن يتم استخدام المبلغ المتبقي بقيم

خالل الربع الثاني من  بالدمام "النخيل مول"في الرياض و الشتتتتتتركة بإطالق المركز التجار  "يوو ووك"

ألف متر مربع إلى المستتتتتاحات القابلة للتأجير. وتضتتتتتم  118، مما أثمر عن إضتتتتتافة م2020الستتتتتنة المالية 

 (، فضال  عن بناء"جدة بارك"و "الخليج مول") ينتجاري ينمركزاألجل تطوير مشروعات الشركة قصيرة 

ألف متر  197في الرياض، وهي مشتتروعات ستتتضتتيف ما يبلغ إجماليه حوالي  "النخيل مول"مليق مركز 
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 ز   ةنئناصا يكز ديجك/كزألرلاحك

 
 

ك

 اس اكز  سانالتكإ ىكقنااكز  مرا

 

 
 

جدة "ألف متر مربع تقريب ا بمشتتترون  129، منها م2020بيلول أبريل مربع إلى المستتتاحات القابلة للتأجير 

 الذ  يمثل أبر  المشروعات قصيرة األجل بالشركة.  "بارك

 
مليار لاير، حيث  6.6ومن جانك آخر، بلغت النفقات الرأستتتتتمالية المتوقعة للمشتتتتتروعات متوستتتتتطة األجل 

ألف متر مربع تقريب ا إلى  358تمضتتتتتتي المجموعة قدما في بناء وتطوير خمستتتتتتة مشتتتتتتروعات إلضتتتتتتافة 

. وتجدر م2024المقرر االنتهاء من تنفيذ تلك المشتتتتتتروعات بيلول عام المستتتتتتتاحات القابلة للتأجير. ومن 

اإلشتتارة إلى أن إجمالي النفقات الرأستتمالية الال مة لتنفيذ المشتتروعات متوستتطة األجل تشتتمل تكلفة أراضتي 

مليار لاير خالل النصتتتتف  3.4، حيث تم استتتتتخدام "مول جوهرة جدة"بالرياض و "مول العرب"مشتتتترون 

 .م2020األول من السنة المالية 
 

كصا يكز ديج
 

 31مليون لاير حتى  6,741.0، مقابل م2019ستتتتتتبتمبر  30مليون لاير حتى  6,142.1بلغ إجمالي الدين 

ويعكس انخفاض مليون لاير.  543.9. وبلغ الجزء المتداول من التستتتتتتهيالت طويلة األجل م2019مارس 

والمستتتيق في مليار لاير  7.2الستتداد المبكر لقستتط التستتهيل الذ  حصتتلت عليه بقيمة ب لشتتركةالديون قيام ا

 .بواقع عام كاملالتعجيل بتاريا التسوية النهائية عن  ، مما أثمرم2029

 
النصتتتتتتف األول من الستتتتتتنة المالية  حتى نهايةمليون لاير  997.0وبلغ إجمالي تستتتتتتويات الديون المستتتتتتددة 

مليون لاير من متيصتتتالت عملية الطرح بغرض ستتتداد أقستتتاط  500استتتتخدام مبلغ  ، ويشتتتمل الكم2020

وقد بلغت نستتتبة التستتتهيالت إلى قيمة . وفق ا لجدول األقستتتاط الميدد التستتتهيالت التي حصتتتلت عليها الشتتتركة

. وبلغت النقدية وما في م2019مارس  31حتى  %32، مقابل م2019ستتتتتتبتمبر  30حتى  %27الشتتتتتتركة 

 .م2019مارس  31مليون لاير حتى  457.7، مقابل م2019سبتمبر  30مليون لاير حتى  422.9حكمها 

 
بل م2019ستتتتتتبتمبر  30مليون لاير حتى  5,719.3وعلى هتذه الخلفيتة انخفض صتتتتتتتافي التدين إلى  ، مقتا

. وبلغ معدل صتتتتتتتافي الدين إلى م2019مارس  31مليون لاير خالل الستتتتتتنة المالية المنتهية في  6.283.4

في كما تقريب ا  اتمر 3التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء على أساس سنو   األرباح

 .م2019مارس  31في كما مرة  4.2، مقابل م2019سبتمبر  30
 

 حقوقكز ائكناك
 

مليون لاير  5,064.8، مقابل م2019ستتتتبتمبر  30 فيمليون لاير  6,200.6بلغ إجمالي حقوق المستتتتاهمين 

 .م2019مارس  31 في
 

 

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

4.1 4.2

3.4

السنة المالية 
2018

السنة المالية 
2019

النصف األول 
2020

26%

32%

27%

السنة المالية 
2018

السنة المالية 
2019

النصف األول 
2020



 

 

 شركة المراكز العربية  |  8

 تقرير النتائج المالية والتشغيلية
 م2019 سبتمبر 30 المنتهي فيالربع الثاني فترة  عن

 م2019 أكتوبر 27 ،الرياض

ك

كآخمكز  طورزتكلا  مرا
ك

كتأسنسك مناكز حوراا

قيام مجلس اإلدارة بتأسيس لجنة اليوكمة، والتي ستمثل المصدر  م2020شهد الربع الثاني من السنة المالية 

وتتألف اللجنة الجديدة من ثالثة أعضاء، حيث تتمثل  مجلس اإلدارة.لالرئيسي لمتابعة جميع أنشطة اليوكمة 

المتعارف عليها عالمي ا في إدارة نظام أفضل الممارسات وتبني تطوير مهامها في مساعدة مجلس اإلدارة على 

اليوكمة وإطاره العام. كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية ورفعها لمجلس اإلدارة بهدف متابعة كفاءة 

 ه والتزامه بسياسات اليوكمة المتبعة.ئاإلدارة ومستوو أدا عمليات مجلس

 

كلفميقكزإلدزر كز تئناكز اسئو نجتتننجكزثننجكمجك

ك

ا  22ييظى السيد ميمد بلبع بخبرة عملية تربو على  :ز  أجنمكأا طاكقطاعكرلنسك–لئ عككمحاد (1 عام 

من األسواق العقارية بمختلف الدول، حيث قام باإلشراف على تنفيذ مجموعة واسعة  العديدمن العمل في 

من كبرو المراكز التجارية على الساحة اإلقليمية. وعمل السيد بلبع قبل الك في شركة ماجد الفطيم 

العقارية، حيث شغل منصك مدير أول قطان أنشطة التأجير بالمشروعات الجديدة وتولى مسئولية تعظيم 

 بلق من الميددة الممارساتمع التأكد من االلتزام بأفضل  الجديدة راكزالمإيرادات نشاط التأجير في 

  .التسوق بمراكز المعنية اإلدارة

 

ا من  20يمتلك السيد جميل كرمول خبرة واسعة تتجاو   :ز تائناتكقطاعكرلنسك–رممولككجانل (2 عام 

ك السيد كرمول قبل الك منص وشغلالعمل في مجاالت التخطيط االستراتيجي وإدارة العمليات اليومية. 

مدير قطان العمليات بشركة المراكز العربية، حيث تولى مسئولية جميع العمليات بما في الك أنشطة 

غل بالشركة. كما ش اإلدارات ميعجالمبيعات والتسويق واإلدارة المالية، باإلضافة إلى تخطيط عمليات 

 جانك لىإ التجزئة، أل ياءشركة فوا  اليكير  التطوير والعمليات في قطانالسيد كرمول منصك رئيس 

 من العالمات التجارية األخرو، بما في الك شركة التموين العربي لألطعمة )بيتزا هت(. مجموعة

 

 

 –نهاية البيان  –

 
كك

 


