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ديسررررز ا  31اكزنتاي  ي  كثاكا ع اكثرئ نترئجهارئ اكزرئك رم شاكتيرررر  ل رم  ن  تا شررررالم اكزاالع اكعا  رم تعلن 

 م2019
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل  4321تداول" الشركة على السوق المالية السعودية " أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز  –  م2020   اايا 5 ،اكايئض 

من السنة  لث )الربع الثا م 2019 ديسمبر 31وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن الفترة المالية المنتهية في 

من السنة المالية  أشهر  تسعةال فترة  خالل نفس الفترة. وخالل  مليون اير  557.5 إجمالي اإليرادات، وبلغ مليون اير  110.6صافي الربح (، حيث بلغ م2020المالية 

    خالل نفس الفترة.  مليون اير   1,689.2إجمالي اإليرادات ، وبلغ مليون اير  545.8صافي الربح ، بلغ م 2020

 

 قئجزم اكدخل اكزلخصم )مل ون لاير(

 اكثئكثاكا ع 

 م 2020

IFRS 

 كثاكا ع اكثئ

 م 2019

IFRS 

 اكت   ا )٪( 

 أشاا 9

 م 2020

IFRS 

 أشاا 9

 م 2019

IFRS 

 اكت   ا )٪( 

 %4.3 1,620.0 1,689.2 %5.2 530.1 557.5 إجزئكي اإلياادات

 %9.5 1,023.3 1,120.8 %6.2 340.5 361.7  إجزئكي اكا ح

 pts 66.4% 63.2% 3.2 pts 0.7 %64.2 %64.9 هامش إجمالي الربح

 %0.5- 548.7 545.8 %59.9- 275.8 110.6 صئ ي اكا ح

 pts 32.3% 33.9% -1.6 pts 32.2- %52.0 %19.8 هامش صافي الربح

       أ از مؤشاات اكا ح م

 %21.2 1,064.3 1,290.2 %18.7 352.2 418.0 األر ئح اكتي  ل م ق ل تكلفم اكتزويل شاكعلئ  شاالستاالك شاإلطفئء

قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك  هامش األرباح التشغيلية
 واإلطفاء

75.0% 66.4% 8.5 pts 76.4% 65.7% 10.7 pts 

األر ئح اكتي  ل م ق ل تكلفم اكتزويل شاكعلئ  شاالستاالك شاإلطفئء 

 1شتكئك ف اكتأج ا
418.0 406.5 2.8% 1,290.2 1,238.9 4.1% 

قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك  األرباح التشغيليةهامش 
 واإلطفاء وتكاليف التأجير

75.0% 76.7% -1.7 pts 76.4% 76.5% -0.1 pts 

 %1.2 764.3 773.6 %45.5- 349.6 190.5 2األموال من اكعزل ئت

 pts 45.8% 47.2% -1.4 pts 31.7- % 65.9 %34.2 هامش األموال من العمليات

       أ از اكزؤشاات اكتي  ل م

 %11.7 1.079 1.205 %11.7 1.079 1.205 )مل ون متا ما ع( اكزسئحئت اكقئ لم كلتأج ا 

مالع  19نس م اإلش ئل  ي نائيم اكفتا   لى أسئس اكزثل  ئكزثل )

 تهئري(
93.7% 94.0% -0.3 pts 93.7% 94.0% -0.3 pts 

 %3.6 81.7 84.6 %0.3 24.8 24.9 )مل ون زاجا(متوسط  دد اكعشار 

 

 نظا   لى األداء اكزئكي

 لى رتفع إجزرئكي اإلياادات  الزرئ    ،م2020من اكسررررنرم اكزرئك رم  كث  خالل اكا ع اكثرئ  لايرمل ون    557.5ك  لغ  %  5.2ارتفع إجزرئكي اإلياادات  زعردل سررررنوي   •

نجاح والتخفيضللات   منحسللياسللات  تحسللن    بفضلللإليرادات  لالنمو الملحوظ  ويأتي   خالل نفس اكفتا .  %0.1أسرررئس اكزثل  ئكزثل  نسررر م سرررنويم قدر ئ  

تخصلي  مسلاحات  نتيجة  الشلركةمراكز  ب نسلبة اإلشلغال  في    المؤقت  التراجعوهو ما سلاه  في الحد من أرر   ،التي تتبناها اإلدارة  العائداتاسلتراتيجية تعيي  

على أساس   %2.3وكذلك  ،  %4.3ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل سنوي   م،2020 السنة الماليةمن  أشهر    تسعةال  فترة. وخالل  لقاعات السينما الجديدةإضافية 

  .مليون اير  1,689.2المثل بالمثل، حيث بلغت 

الربح إجمالي  وصاحب ذلك ارتفاع هامش    ،م2020من اكسنم اكزئك م  كث  مل ون لاير خالل اكا ع اكثئ  361.7% ك  لغ  6.2اكا ح  زعدل سنوي  إجزئكي  ارتفع   •

كون ارنين من  هلا اإلدارة على الرم  منت التحك  في النفقلات التي نفلذ خطلةويلأتي ذللك نتيجلة نجلاح . % خالل نفس الفترة64.9إلى  مئويلة ةنقطل  0.7بواقع 

الربح بمعدل سللنوي إجمالي  ارتفع    م،2020من السللنة المالية أشللهر    تسللعةال  فترةوخالل   .مازاال في المرحلة المبدئية من النشللاط التأجيريمراكز الشللركة  

 نقطة مئوية. 3.2بزيادة قدرها  % خالل نفس الفترة66.4الربح إلى إجمالي مليون اير، وارتفع كذلك هامش  1,120.8% ليبلغ 9.5

وصلاحب   ،م2020من اكسرنم اكزئك م    كث% خالل اكا ع اكثئ18.7ارتفعت األر ئح اكتير  ل م ق ل تكلفم اكتزويل شاكعلئ  شاالسرتاالك شاإلطفئء  زعدل سرنوي   •

% خالل نفس الفترة. ويرجع ذلك إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 75.0مئوية ليسللللجل   نقطة  8.5ذلك نمو هامش األرباح التشللللغيلية بواقع  

 
(، IFRS 16هي مقياس لتحديد ربحية الشركة بعد استبعاد تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير 1

 بدالً من مصروفات التأجير.  ستهالك عن حق استخدام األصول المستأجرةاالمصروفات كما يتم بمقتضاها تسجيل 
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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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(IFRS 16)  ارتفعت   م،2020من السللنة المالية أشللهر  تسللعة  ال  فترةوخالل   إجمالي الربح.  اسللتمرار تحسللنباإلضللافة إلى    ،م2020منذ مطلع السللنة المالية

قبل تكلفة التمويل والزكاة  %، وارتفع هامش األرباح التشللللغيلية21.2األرباح التشللللغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسللللتهالك واإلطفاء بمعدل سللللنوي  

 .نفس الفترة% خالل 76.4إلى  واالستهالك واإلطفاء

من اكسررنم اكثئكث  % خالل اكا ع  2.8نسرر ت    زعدل سررنوي    3شاالسررتاالك شاإلطفئء شتكئك ف اكتأج اارتفعت األر ئح اكتيرر  ل م ق ل تكلفم اكتزويل شاكعلئ    •

ا  بفضللل األداء التشللغيلي القوي.  م2020اكزئك م   وسللجل هامش األرباح التشللغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسللتهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير انخفاضلل 

ارتفعت األرباح التشلللغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة   م2020من السلللنة المالية أشلللهر    تسلللعةفترة النفس الفترة. وخالل    خاللية ئونقطة م  1.7طفيف ا بواقع  

قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسللتهالك واإلطفاء وتكاليف %، واسللتقر هامش األرباح التشللغيلية 4.1واالسللتهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير بمعدل سللنوي  

 % خالل نفس الفترة.76.4عند ير التأج

% خالل 19.8، مصررحو  ئ  ئنخفئض  ئمص صررئ ي اكا ح إكى  م2020من اكسررنم اكزئك م    كث% خالل اكا ع اكثئ59.9صررئ ي اكا ح  زعدل سررنوي  انخفض   •

الربع خالل    تكلفة التمويلالجوهري في  رتفاع  االويرجع ذلك إلى   % خالل نفس اكفتا  من اكعئم اكسرئ ..52.0مقئ ل    م2020اكا ع اكثئكث من اكسرنم اكزئك م  

في منها   باالنتهاءالتمويل التي قامت الشلركة  اعادة  صلفقة  عن مليون اير   63.5 اسلتثنائية بقيمة  تمويل  رسلوم  شلطب حيث ت ،  م2020الثالث من السلنة المالية 

يمكن معرفة المزيد من   .وتمديد آجال اسللتحقاق التمويالت القائمة  أسللعار التمويلو  شللروط  تحسللينهيكل التمويل عبر   شللهدت تحسللينم، والتي  2019نوفمبر

 تجدر اإلشلارة إلى أنكما   أدناه.  اكزئك م   اكتكئك فقسل   في  م  2020تها الشلركة خالل الربع الثالث من السلنة المالية التي أتم  التمويل  عادة إة  قالتفاصليل حول صلف

والتي  مليون اير   75.1بقيمة   مخصل  زكاة  عكس مكاسلب اسلتثنائية ناتجة عن تضلمن  (م2019الربع الثالث من السلنة المالية  ) فترة المقارنةالصلافي ربح 

بشلكل كبير  الربح  صلافي الربح وهامش صلافياسلتقر    ،م2020السلنة المالية أشلهر من  تسلعة  ال  فترةوخالل   .فترة المقارنةل صلافي الربحقامت بتضلخي  ها  بدور

 .م2019من السنة المالية نفس الفترة  المستويات المسجلة خاللب  مقارنة

بسللبب شللطب رسللوم   %5.45سللنوي بنسللبة   انخفاضوهو    ،م2020من اكسررنم اكزئك م  كث  لاير خالل اكا ع اكثئمل ون    190.5  4 ل ت األموال من اكعزل ئت •

 ليبلغ  هامش األموال من العملياتوبهذا يتراجع  . من العام السللابق الفترةنفس مخصلل  الزكاة خالل    عكسكذلك تأرير و المذكورة أعالهسللتثنائية االالتمويل  

% 1.2ارتفعت األموال من العمليات بمعدل سلنوي   م2020من السلنة المالية أشلهر  تسلعة  ال  فترة. وخالل  م2020الثالث من السلنة المالية الربع % خالل  34.2

خالل %  47.2م مقابل  2020أشهر من السنة المالية   تسلعةال  فترة% خالل  45.8ى  لمليون اير، ونتج عن ذلك نمو هامش األموال من العمليات إ  773.6لتبلغ 

 .م2019السنة المالية نفس الفترة من 

، م 2020من السلللنة المالية لث مليون اير في نهاية الربع الثا  41.0لتغطية إنشلللاءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة     لغ إجزئكي اكنفقئت اكاأسررررزئك م  •

 من نفس السنة المالية.أشهر تسعة فترة المليون اير بنهاية  141.0و

 .اكقئجزم   اكديونإل ئد  تزويل    صرفقم ي إتزئم    م2020نهحت اكيرالم خالل اكا ع اكثئكث من اكسرنم اكزئك م  رأس المال،    ةلهيكل  ية الشلركةفي إطار اسلتراتيج •

تسللهيالت ( 2) ، باإلضللافة إلى(اير مليار   1.9  تعادل)  مليون دوالر أمريكي  500 الشللريعة اإلسللالمية بقيمةأحكام    متوافقة معصللكوك  ( 1) الصللفقة  توشللمل

ارة  كلذللك  و ،(مليلار اير   4.5تعلادل )  مليلار دوالر أمريكي 1.2 إجلارة ومرابحلة مزدوجلة العمللة بقيملة مليون   200 مزدوجلة العمللة بقيملةتسللللهيالت مرابحلة دو 

 .أطول، وذلك بشروط تمويلية ميسرة وآجال استحقاق (مليار اير  0.75تعادل ) دوالر أمريكي

مل ون لاير   5,719.3، مقئ ل  م(2019سرز ا  دي  31   ي  ماكزنتا م )2020من اكسرنم اكزئك م    أشرااتسرعم   تا  اكخالل  مل ون لاير    6,090.0اكدين    صرئ ي لغ   •

اكزنتا م  ي م )2019  اكسرنم اكزئك م  نائيم  مل ون لاير  ي  6,283.4 لغ  (، شم2019سر تز ا    30)اكزنتاي  ي  م  2020اكنصرف األشل من اكسرنم اكزئك م     ي

 .م(2019 مئرس 31
 

 اكزؤشاات اكتي  ل م اكاج س م

ا  21 دد اكزاالع اكتهئريم اكتي تقوم اكيررالم  ئمتاللائ شتيرر  لائ إكى    ارتفع • في الرياض ومول   "يوو ووكإطالق المركز التجاري " ت ، حيث  تهئريئ    مالع 

زيادة سلنوية ب ،  مل ون متا ما ع  1.2  إكى  إجزئكي اكزسرئحئت اكقئ لم كلتأج ا  ، مما أرمر عن وصلولم2020الربع الثاني من السلنة المالية خالل    النخيل بالدمام

"يوو بمركزي  نسلبة اإلشلغال المسلبق )وفق ا للحجوزات المبرمة مع المسلتأجرين(   تبلغم،  2020تسلعة أشلهر من السلنة المالية فترة الخالل  و  %.12 نسلبتها

 .على التوالي ،%80و% 96 بالدمام "مول النخيل"ووك" و

ديسلمبر   31المنتهية في  أشلهر  تسلعة  الفترة  خالل  %  93.7  مركز تجاري فقط(  19)في     لى أسرئس اكزثل  ئكزثلاكحئك م  نسر م اإلشر ئل  ي نائيم اكفتا      ل ت •

 .م2019سبتمبر  30الربع السابق المنتهي في  % خالل93.2م، مقابل 2019

مل ون زاجا خالل   81.7مقئ ل    م2020من السللنة المالية أشرراا    تسررعم تا  اكمل ون زاجا خالل    84.6إكى    اكزاالع اكتهئريم اكتئ عم كليررالم ر  اارتفع  دد زش •

 .وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي تنفرد بها مراكز الشركة في المجتمع السعودي، مم2019اكسنم اكزئك م نفس اكفتا  من 

 كما في  م2020المنتهية في السلنة المالية % من العقود  89.4ت  تجديد  . وم2020من السلنة المالية أشلهر    تسلعةفترة الخالل    ا قد    1,777تجديد  ب قامت الشلركة   •

 .م2019ديسمبر  31
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مواصلللة أن   أشك ف    نوجئرش اكاج س اكتنف ذي كيررالم اكزاالع اكعا  م،  /أشضررح اكسرر د  ،ش ي تعل ق   لى اكنتئجج اكزئك م شاكتيرر  ل م شاكتعلعئت اكزسررتق ل م كليررالم

تعيي  ونجاح خطط   توقعات اإلدارة في جني رمار االسلتراتيجية التي تتبناها لالرتقاء بالكفاءة التشلغيليةتعكس    م2020المالية السلنة  قوية منذ مطلع  نتائج الشلركة تحقيق 

 م2020أشلهر من السلنة المالية   تسلعةفترة الخالل    %4.3إجمالي اإليرادات بمعدل سلنوي ي نمو ، وهو ما سلاه  فبصلفة مسلتدامة  محفية المشلروعات القائمةالقيمة من  

وأعرب نوجاروا عن اعتزازه بإطالق   .على أسلاس المثل بالمثلالحالية  نسلب اإلشلغال في نهاية الفترةالطفيف ب تراجع  العلى الرم  من    م2019ديسلمبر    31في   ةالمنتهي 

 إطالقهمنذ  زائر  ألف  76.5حوالي    حيث اسلتقبل،  م2019بالتعاون مع شلركة "موفي سلينما" خالل شلهر ديسلمبر    ، وذلكسلينمائي بمول الحمرا بالرياضعرض    دارراني 

 أمسللطسفي    زائر منذ تشللغيله مليون  1.08  قرابةبجدة    العرب  عرض سللينمائي في مول  دار، بينما اسللتقبلت أول  م2020وحتى نهاية شللهر يناير   في منتصللف ديسللمبر

الرتقاء بتجربة الترفيه بمراكز وانمية محفية دور العرض السلللينمائي ت ل، وهو ما يعكس اسلللتمرار تنفيذ اسلللتراتيجية الشلللركة  م2020وحتى نهاية شلللهر يناير   م2019

من الوجهات واألنشلطة الترفيهية تها  تعزيز محفيفي  الشلركة  اسلتمرار   وأضلا  أن  .تعيي  االسلتفادة من التطور المتواصلل بقطاع الثقافة والترفيه السلعوديمع    الشلركة

تنميلة أعلداد الزوار لمختلف مراكز الترفيله والتسللللوق أرمر عن  ،الجلذابلة التي تلبي مختلف أذواق وتطلعلات سللللكلان المملكلة مثلل مركز "يوو ووك" بلالريلاضاالبتكلاريلة 

ألرباح التشلللغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسلللتهالك واإلطفاء ل  الملحوظ نموالضلللوء في  معدالت الربحية  ولفت نوجارو إلى تحسلللن   .الحالية خالل الفترة التابعة

الدولي إلعداد التقلارير الملاليلة تأرير تطبيق المعيلار  وذلك بعلد اسللللتبعلاد، وارتفلاع األرباح التشللللغيليلة قبلل تكلفلة التمويل والزكاة واالسللللتهالك واإلطفلاء وتكلاليف التلأجير

(IFRS 16 .) 
 

عبر العالمية  الدينالوصللول إلى أسللواق  خاللها في    عالمة فارقة في تاريخ الشللركة، حيث نجحت  تم كان 2020أن فترة الربع الثالث من السللنة المالية نوجارو  وأوضللح 

مليار دوالر تشلمل إصلدار الصلكوك واتفاقية تسلهيالت   1.9ضلمن حزمة تمويلية تبلغ قيمتها اإلجمالية  وذلك  مليون دوالر،    500بقيمة للشلركة  صلكوك دولية  أول  إصلدار

 4بمعدل  صلدار  هذا اإلتغطية ت  و  من وكالة موديز  Ba1من وكالة فيتش للتصلنيف االئتماني و  BBبنكية جديدة. وتزامن ذلك مع حصلول الشلركة على تصلنيف ائتماني  

وأشلار نوجارو   .جهود اإلدارة في تنويع مصلادر التمويلل  ز  ي عزوت  ،رقة المسلتثمرين في نموذ  أعمال الشلركة الفريدهو شلهادة على الصلفقة هذه  أن نجاح    اكد  مؤ  ،أضلعا 

ديسللمبر   31في  كما  مليون اير    633.4، حيث انخفضللت المبالغ المسللتحقة للشللركة من األطرا  ذات العالقة إلى  الحالية إلى تطور آخر شللهدته الشللركة خالل الفترة

من األطرا  ذات العالقة مليون اير   322.0قيام الشلركة بتحصليل  في ضلوء،  م2019سلبتمبر   30الربع السلابق المنتهي في  في  كما  مليون اير   811.7مقابل   م2019

 ة مشللروعاتهاتنمية محفيتحقيق المزيد من النجاحات خالل الفترة المقبلة من خالل  واختت  نوجارو أن الشللركة تتطلع إلى .  م2020الثالث من السللنة المالية خالل الربع 

وترسلليخ مكانتها الفرص المتاحة  توظيفشللركة  لما يتيح لمالديون،   وآجال اسللتحقاق  تمويلالشللروط  و ومسللتوا السلليولة ن مركزها الماليمن تحسلل    ة  ، مسللتفيدالترفيهية

 .ا  ملحوظ ا  بقطاع التسوق والترفيه في السوق السعودي الذي يشهد تطور

 

. ويمكن تحميل القوائ  المالية كاملة  عبر زيارة الموقع اإللكتروني م2020 السللنة الماليةمن   لثالثاوفيما يلي عرض للنتائج المالية والتشللغيلية للشللركة خالل فترة الربع 

ir.arabiancentres.com 

 

  ن شالم اكزاالع اكعا  م

بباقة متكاملة من  تزويد عمالئها وتركز الشركة على تُعد شركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية. 

ايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية  بالمملكة، ملبية  والمصممة وفق أرقى المعالفائقة جودة المتميزة بالالتجارية األنشطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها 

ا من  ا تجاري ا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن  21تضمنت محفية الشركة  ،م2019 ديسمبر 31بذلك متطلبات المستهلكين في المملكة. واعتبار  مدن   10مركز 

الذي  ) في الرياض ، واليهران مول، والنخيل مولبجدة  رئيسية بالمملكة. وتتول ى الشركة تشغيل عدد من أبرز المراكز التجارية في السوق المحلية بما فيها مول العرب

ق التابعة للشركة أكثر    .م(2017لعام    المستهلكين خالل مؤتمر "عال  الرفاهية العربي"   حصد لقب وجهة التسوق المفضلة في الرياض بحسب آراء وتحتضن مراكز التسو 

 www.arabiancentres.com  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:  .2019كما في السنة المالية  مليون زائر    109نحو    تستقطب وا متجر،    100,4من  

 

 كالستعالم شاكتواصل

 إدار   القئت اكزستثزاين

ir@arabiancentres.com  

2080  825 11  966   

 اكعاض اكتقديزي شاكزؤتزا اكائتفي كلزحلل ن

ستستضيف شركة المراكز العربية المؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة وذلك  

مساء  بتوقيت السعودية. للحصول على تفاصيل المؤتمر   3:30في تمام الساعة  م 2020 فبراير 5الموافق  األربعاء في يوم 

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

 ir.arabiancentres.comالموقع اإللكتروني: 

 

 اكتوقعئت شاإل ئدات اكزستق ل م

ا للبيع،  ا بموجب أي تشريع معمول به، وال تشكل عرض  أي أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمثابة أو توصية من أي نوع لشراء المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي ال تشكل عرض ا عام 

بالسعر الذي ت  عنده شراء أو بيع االستثمارات في الماضي، أو العائد على هذه  نصيحة أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو ميرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي والمتعلقة

 .، ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لألداء المستقبلي لتلك االستثماراتاالستثمارات

 

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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األداء أو  ليقين وعوامل مهمة أخرا والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطوي تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة ومير معروفة، وميرها من أوجه عدم ا 

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

 ستقبلية ومناخ األعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستقبل.باستراتيجيات الشركة الحالية والم

 

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

ا لمتطلبات االمتثال للقوانين  واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشركة صراحة  من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو  إليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية ت عنى فقط في تاريخ إصدارها، وهي تخضع أيض 

 . ية متضمنة في العرض التقديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أي تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل التي تؤرر على هذه العباراتمراجعات على أي بيانات تطلع

 

مة ت  جمعها في هذا التاريخ ولكنها قد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. وتعتمد  عا المعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد بها فقط في تاريخ العرض التقديمي، وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات

ئها أو موظفيها أو  لقوانين واللوائح المعمول بها، ال تنوي الشركة أو أي من وكالالشركة على المعلومات التي ت  الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موروقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزام با

 العرض التقديمي أو أي معلومات واردة فيه.  مستشاريها، أو عليها أي واجب أو التزام نحو تزويد المستل  بأي معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهذا 

 

تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و / أو  هناك اختالفات بين آليات إعداد كون ياإلدارة والقوائ  المالية مير المدققة. قد ت  اقتباس بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التقديمي من تقرير 

ا في الواليات المتحدة، و عليها فيما لفه  هذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأي من اآلرار المترتبة فح  النافي للجهالة ال ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك المحترفين و / أو إجراء لذلك مبادئ المحاسبة المقبولة عموم 

قام العددية الموضحة في خانات وفق ا لذلك، قد ال تكون األروالتقريب.  بهد  تخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التقديمي إلى تعديالتوالمعلومات المالية ذات الصلة الواردة في هذا العرض. يتعلق ب

 حسابي لألرقام التي سبقتها. التجميع مطابقا  للالمجموع في بعض جداول 
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 إجزئكي اإلياادات  
 )مل ون لاير(

 
 

 توزيع اإلياادات 

 ( 2020أشهر  9)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاكتي  ل م اض اكزؤشاات اكزئك م 
 

 اإلياادات 

م، وهو نمو سللللنوي 2020مليون اير خالل الربع الثلالث من السللللنة المالية   557.5بلغ إجملالي اإليرادات  

% 0.1بنسبة    ا  مليون اير خالل نفس الفترة من العام السابق، كما يمثل ذلك نمو  530.1% مقابل  5.2بمعدل  

% خالل الربع 6.8عند المقارنة على أسلاس المثل بالمثل. وارتفع صلافي اإليرادات اإليجارية بمعدل سلنوي 

ا بأن صافي اإليرادات اإليجارية يمثل المكون   516.8م ليبلغ 2020الثالث من السنة المالية  مليون اير، علم 

مليون   14.2% لتبلغ 10.0ت اإلعالمية بنسلبة سلنوية الرئيسلي إليرادات الشلركة. وارتفعت إيرادات المبيعا

، بينملا تراجعلت إيرادات المرافق واإليرادات األخرا م2020خالل الربع الثلاللث من السللللنلة الملاليلة  اير 

م. واحتل 2020مليون اير خالل الربع الثالث من السللنة المالية   26.5% لتسللجل  13.2قدره  معدل سللنوي  ب 

لت إيرادات %، بينما مث  92.7ة صللدارة المسللاهمة في إجمالي اإليرادات بنسللبة صللافي اإليرادات اإليجاري 

للت إيرادات المبيعلات اإلعالميلة % من إجملالي اإليرادات، في حين مث  4.8المرافق واإليرادات األخرا 

 .% من إجمالي اإليرادات2.6

 

مليون اير، وهو نمو   1,689.2اإليرادات  م، بلغ إجمالي  2020تسلعة أشلهر من السلنة المالية ال  فترةوخالل  

ا سلنوي ا   1,620.0% مقابل 4.3سلنوي بنسلبة  مليون اير خالل نفس الفترة من العام السلابق، ويمثل ذلك نمو 

% عند المقارنة على أسلاس المثل بالمثل. واحتل صلافي اإليرادات اإليجارية صلدارة المسلاهمة 2.3بمعدل  

%، حيث 4.6مليون اير بزيادة سلنوية نسلبتها   1,541.8%، أو ما يعادل  91.3في إجمالي اإليرادات بنسلبة 

م. ومثلت 2020تسللعة أشللهر من السللنة المالية فترة ال% في معدل نمو اإليرادات خالل  99.0سللاه  بنسللبة 

مليون اير بنمو سللنوي   51.2% من إجمالي اإليرادات، حيث بلغت 3.0إيرادات المبيعات اإلعالمية نسللبة 

% من إجملالي اإليرادات 5.7%، بينملا مثللت إيرادات المرافق واإليرادات األخرا حوالي 11.7نسللللبتله 

مليون اير، وهو انخفاض سنوي بنسبة   96.2م أو ما يعادل  2020تسعة أشهر من السنة المالية فترة الخالل  

4.6%. 

 

مليون   25.5% )أو ما يعادل  4.7بلغ متوسلللط التخفيضلللات الممنوحة للمسلللتأجرين الداخليين والخارجيين 

خالل مليون اير(  53.6% )أو ملا يعلادل 9.7م، مقلابلل 2020اير( خالل الربع الثلاللث من السللللنلة الملاليلة 

االسللتراتيجية التي تتبناها الشللركة لتحسللين   مردوديعكس ذلك    ، حيثم2019الربع الثالث من السللنة المالية 

تسلعة ال  فترةارتفاع صلافي اإليرادات اإليجارية. وخالل  في    تسلاهم  ، والتيسلياسلة التخفيضلات الممنوحة

م، بلغ متوسلللط التخفيضلللات الممنوحة للمسلللتأجرين الداخليين والخارجيين 2020أشلللهر من السلللنة المالية 

مليون اير( خالل نفس الفترة  134.7% )أو ملا يعلادل  8.0، مقلابلل مليون اير( 81.3% )أو ملا يعلادل 5.0

 .من العام السابق

 

% 93.7مركز تجاري فقط( إلى    19وتراجعت نسللبة اإلشللغال عند المقارنة على أسللاس المثل بالمثل )في  

فترة التسلعة أشلهر من السلنة المالية % خالل  94.0م، مقابل  2020تسلعة أشلهر من السلنة المالية فترة الخالل  

ت    ذلك،إلى ضلافة  باإل.  ئيالسلينماالعرض    دورل، حيث يرجع ذلك إلى تخصلي  مسلاحات إضلافية  م2019

"يوو ووك" ومول النخيل ألف متر مربع من المسللللاحات القابلة للتأجير بعد إطالق مركزي    118إضللللافة  

ا بلأن المركزين ملازاال في المرحللة المبلدئيلة من م2020خالل الربع الثلاني من السللللنلة الملاليلة  بلاللدملام ، علمل 

% 96النشلللاط التأجيري، وأن نسلللبة اإلشلللغال المسلللبق )وفق ا للحجوزات المبرمة مع المسلللتأجرين( بلغت  

م. لمزيد من المعلومات، يرجى 2020من السللللنلة المالية تسللللعلة أشللللهر  ال  فترة% على التوالي خالل  80و

 .بموقع الشركة االلكتروني صفحة المستثمريناالطالع على العرض الخاص بالمستثمرين للشركة في 

 

تسللعة أشللهر من السللنة المالية فترة العقد ا بفروق أسللعار إيجابية خالل    1,777بتجديد الشللركة  وقد قامت  

. م 2020 الملاليلة% من العقود اإليجلاريلة التي سللللتنتهي خالل السللللنلة 89.4م. كملا ت  تجلديلد حوالي 2020

ا خالل    5.6وارتفع متوسلط مدة العقود اإليجارية إلى   م، مقابل 2020تسلعة أشلهر من السلنة المالية فترة العام 

ا خالل  5.1  .م1920فترة التسعة أشهر من السنة المالية عام 
 
 

 

 

 

 

530 558 

1,620 

1,689 

الربع الثالث 
2019

الربع الثالث 
2020

أشهر 9
2019

أشهر 9
2020

91%

3%
6%

صافي اإليرادات اإليجارية
المبيعات اإلعالمية
دخل المرافق واإليرادات األخرى

1,689
مليون لاير

http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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األر ئح اكتي  ل م ق ل تكلفم اكتزويل شاكعلئ   

 شاالستاالك شاإلطفئء 
 )مل ون لاير / اكائمص(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط مدة العقود اإليجارية مقابل نسبة اإلشغال

 
 

 

 األر ئح اكتي  ل م ق ل تكلفم اكتزويل شاكعلئ  شاالستاالك شاإلطفئء 

مليون اير خالل الربع الثالث    418.0واالستهالك واإلطفاء  بلغت األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة  

%، وهو ما نتج عنه نمو هامش األرباح التشغيلية 18.7م، وهو نمو سنوي بنسبة 2020من السنة المالية 

%. ويرجع ارتفاع األرباح التشغيلية إلى استمرار تحسن إجمالي الربح بعد  75.0نقطة مئوية ليبلغ    8.5بواقع  

ا من الربع األول من  IFRS 16يار الدولي إلعداد التقارير المالية الخاص بعقود اإليجار )تطبيق المع ( بدء 

( إلى تسجيل مصروفات استهالك أخرا  IFRS 16. وقد أدا تطبيق المعيار الدولي )م2020السنة المالية 

م،  2020سنة المالية مليون اير خالل الربع الثالث من ال 41.4عن حق استخدام األصول المستأجرة بقيمة 

مليون اير خالل نفس الفترة.   31.1باإلضافة إلى تسجيل مصرو  الفائدة على التزامات عقود اإليجار بقيمة  

(، فإن األرباح التشغيلية  IFRS 16وفي حالة استبعاد تأرير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

% خالل  2.8 قدرهبمعدل سنوي  ارتفعت اإلطفاء وتكاليف التأجير قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك و

، وهو ما  مليون اير خالل نفس الفترة من العام السابق 406.5م، مقابل 2020الربع الثالث من السنة المالية 

ا طفيف ا   هامش األرباح التشغيلية. وسجل  خالل الفترة  يعكس التحسن المستمر باألداء التشغيلي للشركة  انخفاض 

 نقطة مئوية خالل نفس الفترة.  1.7بواقع 

 
م، بلغت األرباح التشلللغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة 2020تسلللعة أشلللهر من السلللنة المالية فترة الوخالل  

على خلفية تحسلللن إجمالي   %21.2  ، وهو نمو سلللنوي بمعدلمليون اير   1,290.2واالسلللتهالك واإلطفاء  

ارتفاع هامش األرباح التشلغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسلتهالك واإلطفاء بواقع . وصلاحب ذلك  الربح

% خالل نفس الفترة. وبلغت األرباح التشلللغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة 76.4نقطة مئوية ليسلللجل    10.7

مليون اير خالل فترة التسلللعة أشلللهر من السلللنة المالية   1,290.2واالسلللتهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير

أشللهر من السللنة تسللعة ال  فترةمليون اير خالل    1,238.9  % مقابل4.1م، وهو نمو سللنوي بنسللبة 2020

 بينما استقر هامش األرباح التشغيلية عند مستويات نفس الفترة من العام السابق.، م2019المالية 
  

 مصاش ئت االستاالك 

م، 2020مليون اير خالل الربع الثالث من السلنة المالية   71.8بلغت تكاليف اسلتهالك العقارات االسلتثمارية  

%، حيث قامت الشلركة بتسجيل االستثمارات العقارية الخاصة بمركزي "يوو 9.8ارتفاع سلنوي بنسلبة وهو  

. كما سللجلت م2020من السللنة المالية الثاني خالل الربع طالقهما  إوالذي ت    ووك" و"مول النخيل بالدمام"

الربع الثالث مليون اير خالل    41.4الشلركة مصلروفات اسلتهالك حق اسلتخدام األصلول المسلتأجرة بقيمة 

مليون اير خالل الربع الثالث   113.3. ويبلغ بذلك إجمالي مصلروفات االسلتهالك  م2020من السلنة المالية 
 .م2020من السنة المالية 

 

م، سلجلت الشلركة تكاليف اسلتهالك العقارات االسلتثمارية 2020تسلعة أشلهر من السلنة المالية فترة الوخالل  

%. وسلجلت الشلركة مصلروفات اسلتهالك أخرا متعلقة 6.6مليون اير بزيادة سلنوية قدرها    203.8بقيمة 
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 صئ ي اكا ح 
 )مل ون لاير / اكائمص(

 

 

 

 
 األموال من اكعزل ئت 
 )مل ون لاير / اكائمص(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مليون اير. ويبلغ بذلك إجمالي مصلروفات االسلتهالك   118.4ببند حق اسلتخدام األصلول المسلتأجرة بقيمة 

 م.2020تسعة أشهر من السنة المالية ال فترةمليون اير خالل  322.2
 

 

 

 

 اكزئك م   اكتكئك ف

مليون اير خالل الربع الثالث من السلنة المالية   147.2المالية بمعدل الضلعف تقريب ا لتبلغ  التكاليفارتفعت  

شلطب مليون اير خالل نفس الفترة من العام السلابق. ويرجع ذلك بشلكل رئيسلي إلى    75.4م، مقابل  2020

متعلقة بأنشلللطة إعادة تمويل ديون الشلللركة واسلللتراتيجية مليون اير   63.5اسلللتثنائية بقيمة تمويل   تكاليف

شللملت  حزمة تمويليةصللفقة م بإتمام 2019نوفمبر  شللهر  تعزيز هيكلة رأس المال، حيث قامت الشللركة في  

مليار اير(،   1.9مليون دوالر أمريكي )  500أحكام الشلللريعة اإلسلللالمية بقيمة مع    متوافقةصلللكوك  طرح  

مليار اير(،   4.5مليار دوالر أمريكي ) 1.2باإلضللافة إلى تسللهيالت إجارة ومرابحة مزدوجة العملة بقيمة  

ارة  ا  اير(، مليلار 0.75دوالر أمريكي )مليلار  0.2مزدوجلة العمللة بقيملة وكلذللك تسللللهيالت مرابحلة دو  علمل 

التمويل وتمديد آجال وأسلللعار    تحسلللين شلللروطهيكل ديون الشلللركة عبر  تعزيزبأن الصلللفقة أرمرت عن  

اإلجمالية إلصلللدار الصلللكوك المتحصلللالت  باسلللتخدام  وقد قامت الشلللركة  اسلللتحقاق التمويالت القائمة. 

. وقد نجحت الشلللركة من خالل اير مليار   7.2والتسلللهيالت البنكية في إعادة تمويل تسلللهيالت قائمة بقيمة 

 في  من هيكل رأس المال كنسللبة  –المضللمونة ذات الطبيعة   –تقلي  المديونيات تحسللين شللروط التمويل و

الملال وتوفير المرونلة الالزملة للدع  األهلدا  المعلنلة لتنميلة أعملال الشللللركلة خالل الفترة س أرتعزيز هيكللة  

 .المقبلة

 

مليون اير، وهو   288.7الملاليلة  التكلاليفم، بلغلت 2020تسللللعلة أشللللهر من السللللنلة الملاليلة فترة الوخالل  

، م 2019فترة التسعة أشهر من السنة المالية مليون اير خالل    361.8% مقابل  20.2انخفاض سلنوي بنسلبة 

ويل ديون مليون اير متعلقة بعملية إعادة تم  125.2حيلث يرجع ذلك إلى تسللللجيلل تكلاليف اسللللتثنائية بقيمة  

في كما  مليار اير   6.3. وقد انخفض إجمالي الدين إلى  م2018أبريل شهر  تها الشركة في  الشركة، والتي أتم  

 م.2019مارس  31في كما مليار اير  6.7م، مقابل 2019ديسمبر  31
 

 صئ ي اكا ح 

على أساس م، وهو انخفاض  2020مليون اير خالل الربع الثالث من السنة المالية   110.6بلغ صافي الربح 

% خالل نفس الفترة. ويرجع ذلك 19.8إلى ليصلل %، كما انخفض هامش صلافي الربح 59.9سلنوي بنسلبة 

مليون اير خالل الربع الثالث من السللنة   63.5المالية بواقع   التكاليفاالنخفاض بصللفة رئيسللية إلى ارتفاع 

كاة الذي ت  تسللجيله خالل الربع الثالث من السللنة المالية زمخصلل  ال  عكسم، باإلضللافة إلى  2020المالية 

تسللعة أشللهر فترة ال. وخالل  وتأريره على ارتفاع صللافي ربح فترة المقارنة مليون اير   75.1م بقيمة 2019

مليون اير خالل نفس   548.7مليون اير مقابل    545.8م، سلللجل صلللافي الربح 2020لمالية من السلللنة ا

% خالل نفس الفترة من العلام 33.9%، مقلابلل 32.3الفترة من العلام السللللابق. وبلغ هلامش صللللافي الربح 

 السابق.
 

 األموال من اكعزل ئت 

م، وهو انخفاض 2020من السلللنة المالية مليون اير خالل الربع الثالث   190.5بلغت األموال من العمليات  

ا هامش األموال من العمليات إلى  45.5سلنوي بنسلبة  % خالل نفس 65.9% مقابل  34.2%. وانخفض أيضل 

تمويل اسللتثنائية عن صللفقة الحزمة  تكاليفويرجع ذلك االنخفاض إلى تسللجيل    الفترة من العام الماضللي.

التمويلية التي نفذتها الشلركة، باإلضلافة إلى عكس مخصل  الزكاة الذي ت  تسلجيله خالل الربع الثالث من 

م، بلغت األموال من 2020تسعة أشهر من السنة المالية فترة الوخالل  م )فترة المقارنة(. 2019السنة المالية 

 1.4%. وانخفض هامش األموال من العمليات بواقع  1.2دة سلنوية نسلبتها مليون اير بزيا  773.6العمليات  

 % خالل نفس الفترة.45.8نقطة مئوية ليسجل 
 

 األصول اكقئجزم شاكتوسعئت اكزستق ل م 

مركز تجاري قائ (   21بلغت القيمة الدفترية إلجمالي العقارات االسلتثمارية )تشلمل اسلتثمارات الشلركة في  

م 2019اير كملا بنهلايلة السللللنلة الملاليلة مليلار  11.0م، مقلابلل 2019ديسللللمبر  31اير حتى مليلار  11.2
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 صئ ي اكدين / األر ئح اكتي  ل م 

 
 

 

 نس م اكتسا الت إكى ق زم اكيالم 

 

 
 

م(. وبلغلت قيملة اللدفعلات المقلدملة للمقلاولين )تمثلل قيملة المشللللروعلات تحلت 2019ملارس  31)المنتهيلة في 

 .م2019مارس  31مليون اير في  604.9م، مقابل 2019ديسمبر  31مليون اير حتى  636.9التنفيذ( 

 

مليون اير خالل الربع   41.0الجديدة الجاري إنشللائها   بالمشللاريعوبلغ إجمالي النفقات الرأسللمالية الخاصللة  

قصليرة األجل،   المشلاريعم، حيث ت  اسلتخدام المبلغ بشلكل رئيسلي في تغطية 2020الثالث من السلنة المالية 

ا بأن إجمالي النفقات الرأسلللمالية المطلوبة لتغطية   مليار اير   1.9 ارتفع إلىقصللليرة األجل    المشلللاريععلم 

نتيجة ارتفاع قيمة عقد الشلللركة الخاص م  2020الربع الثاني من السلللنة المالية يار اير بنهاية مل  1.8مقابل  

الفترة مليون اير خالل    260اسلللتخدام المبلغ المتبقي بقيمة بإنشلللاء مشلللروع "الخليج مول". ومن المقرر  

ري "يوو ووك" في . وقد قامت الشلللركة بإطالق المركز التجابعدها  ماو  م2020السلللنة المالية المتبقية من 

 118م، مما أرمر عن إضللللافة  2020الرياض و"النخيل مول" بالدمام خالل الربع الثاني من السللللنة المالية 

ألف متر مربع إلى المسللاحات القابلة للتأجير. وتضلل  مشللروعات الشللركة قصلليرة األجل تطوير مركزين 

"النخيلل مول" في الريلاض، وهي   تجلاريين )"الخليج مول" و"جلدة بلارك"(، فضللللال  عن بنلاء ملحق مركز

خالل الفترة ألف متر مربع إلى المسلاحات القابلة للتأجير   197مشلروعات سلتضليف ما يبلغ إجماليه حوالي  

اللذي يمثلل أبرز المشللللروعلات و منفرد ا،ألف متر مربع تقريبل ا بمشللللروع "جلدة بلارك"   129، منهلا القلادملة

 .قصيرة األجل بالشركة

 

مليار اير، حيث   6.6النفقات الرأسلللمالية المتوقعة للمشلللروعات متوسلللطة األجل  ومن جانب آخر، بلغت 

ألف متر مربع تقريبل ا إلى  358في بنلاء وتطوير خمسللللة مشللللروعات إلضللللافة    تمضللللي المجموعة قدما  

لى أن إجمالي النفقات الرأسلللمالية الالزمة لتنفيذ المشلللروعات . وتجدر اإلشلللارة إالمسلللاحات القابلة للتأجير

"مول العرب" بالرياض و"مول جوهرة جدة"، حيث ت    يمتوسللطة األجل تشللمل تكلفة أراضللي مشللروع

 .م2020ترة التسعة أشهر من السنة المالية فمليار اير خالل  3.4استخدام 
 

 صئ ي اكدين 

الجزء المتداول من التسللهيالت شللمل  ي و  ،م2019  ديسللمبر  31مليون اير حتى    6,090.0بلغ إجمالي الدين 

. وقد بلغلت نسللللبة م2019مارس   31مليون اير حتى    6,741.0، مقلابل  مليون اير   45 مبلغب   طويللة األجل

. وبلغت م2019مارس    31% حتى  32، مقابل  م2019  ديسمبر  31% حتى  28التسلهيالت إلى قيمة الشركة  

 31مليون اير حتى  457.7، مقلابلل م2019 ديسللللمبر 31مليون اير حتى  177.7النقلديلة وملا في حكمهلا  

شللللهر مليون اير سللللعودي خالل  427.5بقيملة  مرحليلة توزيع أربلاحنتيجلة ذللك  يلأتيو .م2019ملارس 

 .م2019سبتمبر  30المنتهية في  م2020من السنة المالية عن فترة النصف األول وذلك ، م2019ديسمبر 

 
 م مقابل2020أشللهر من السللنة المالية فترة التسللعة  خالل  مليون اير   6,090.0إلى  صللافي الدين وانخفض  

. وبلغ معدل صافي الدين إلى األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل م2019لسنة المالية لمليون اير    6,283.4

 4.2، مقابل  م2019ديسللمبر   31  في  كماتقريب ا   ةمر  3.5والزكاة واالسللتهالك واإلطفاء على أسللاس سللنوي 

 .م2019مارس  31في كما مرة 
 

 حقوق اكزلك م  

مليون اير   5,064.8، مقابل  م2019ديسلللمبر    31  فيمليون اير    5,884.5بلغ إجمالي حقوق المسلللاهمين  

 .م2019مارس  31 في
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 آخا اكتعورات  ئكيالم

   م2020 ن  تا  اكنصف األشل من اكسنم اكزئك م   ماحل منقديم  إتزئم توزيع أر ئح

اير سعودي للسه  أو ما يعادل   0.90بقيمة رحلية أقر مجلس إدارة شركة المراكز العربية توزيع أرباح م

مليون اير سعودي    427.5  لألرباح الموزعةجمالية  حيث بلغت القيمة اإل% من القيمة اإلسمية لألسه ،  9.0

 مليون سه .  475موزعة على 

 

 مل ئر دشالر  1.9نهئح إتزئم حعمم تزويل م  ق زم 

مليون دوالر أمريكي،   500تضمنت الصفقة االنتهاء من طرح وتسعير أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 

مة بالدوالر األمريكي عائد رابت بمعدل  سنوات. وتمثل   5%، وبمدة استحقاق 5.375وتقدم الصكوك المقو 

. وتمت تغطية االكتتاب  كةالمملفي    جذب االستثمارات الرأسمالية لشركات القطاع الخاصلالعملية نقلة نوعية  

من وكالة فيتش للتصنيف  BBأضعا  بالتزامن مع حصول الشركة على تصنيف ائتماني   4بمعدل 

 من وكالة موديز.  Ba1االئتماني و

 

(  مليار اير   4.5)  مليار دوالر أمريكي  1.2  كما تضمنت الصفقة التوقيع على تسهيالت إجارة ومرابحة بقيمة

ار وقد قامت الشركة بتوظيف  .(مليار اير  0.75) مليون دوالر  200 ة مضمونة بقيمةوتسهيالت مرابحة دو 

الحصيلة اإلجمالية إلصدار الصكوك والتسهيالت البنكية في إعادة تمويل التسهيالت القائمة مع تمديد آجال  

استحقاقها بما يوفر المرونة الالزمة لضخ استثمارات جديدة تدع  األهدا  المعلنة لتنمية أعمال الشركة،  

 بة من هيكل رأس المال.  فضال  عن تقلي  المديونيات المضمونة كنس

 

 خئكد اكض  عي  زنصب رج س اكقعئع اكتهئري  األستئذ/ تكل ف 

ا بتكليف  بمنصب رئيس القطاع   يخالد الضبيع /األستاذأصدر مجلس إدارة شركة المراكز العربية قرار 

المبيعات  منصب مدير حيث شغل ، 2009خالل عام  مسيرته المهنية مع الشركة الضبيعي  وبدأالتجاري. 

كما تمت  . كافة األنشطة اإلعالمية والدعايا واإلعالن بالمراكز التجارية التابعة وتولى مسئولية اإلعالمية

ا لتولي   . بالشركة لتأجير والمبيعاتامنصب رئيس ترقيته مؤخر 

 

 مول  تهديد  قد إيهئر اكنخ ل  الزا

إيجار النخيل بالزا مول بالقصي  لمدة عشر  م بتجديد عقد  2019ديسمبر    25قامت شركة المراكز العربية في  

مليون اير سنوي ا طوال مدة العقد، وذلك بنفس الشروط واألحكام   15سنوات إضافية. وستقوم الشركة بسداد 

 السابقة.

 – نهاية البيان –

 
  

 


