
 

 

 شركة المراكز العربية  |  1

 والتشغيلية  المالية  النتائج  تقرير 
 م 2021  مارس  31المنتهية في  المالية   السنةفترة  عن

 م2021 يونيو 22 ، الرياض

 م2021 مارس 31المنتهية في  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  – م1202 يونيو 22 ،الرياض 

(،  م2021)السنة المالية  م2021 مارس 31المالية المنتهية في  السنةوإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن 

   .الفترةخالل نفس   مليون اير  1,856.4  إجمالي اإليرادات، وبلغ مليون اير   486.7صافي الربح حيث بلغ 

 

 قائمة الدخل الملخصة )مليون لاير(
 م 2021 السنة المالية

 

 م 2020 السنة المالية

 
 التغيير )٪( 

 %15.5- 2,197.3 1,856.4 إجمالي اإليرادات

 %28.9- 1,438.4 1,023.1  إجمالي الربح

 pts 10.3- %65.5 %55.1 هامش إجمالي الربح

 %24.3- 642.6 486.7 صافي الربح

 pts 3.0- %29.2 %26.2 هامش صافي الربح

    أبرز مؤشرات الربحية

 %15.9- 1,625.5 1,366.8 األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء

 pts 0.4- %74.0 %73.6 واالستهالك واإلطفاءقبل تكلفة التمويل والزكاة  هامش األرباح التشغيلية

 %6.6- 1,698.4 1,586.4 1قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء المتكررة األرباح التشغيلية

 pts 8.2 %77.3 %85.5 قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  المتكررة هامش األرباح التشغيلية

 %14.0- 959.8 825.2 2األموال من العمليات

 pts 0.8 %43.7 %44.5 هامش األموال من العمليات

    أبرز المؤشرات التشغيلية

 %0.5- 1.214 1.208 )مليون متر مربع( المساحات القابلة للتأجير 

 pts 0.2- %93.1 %92.9 مركز تجاري( 19اإلشغال في نهاية الفترة على أساس المثل بالمثل )نسبة 

 %44.9- 114.7 63.2 )مليون زائر(عدد الزوار 

 

 نظرة على األداء المالي

على أسننناس بينما انخفض إجمالي اإليرادات    ،م2021خالل السننننة المالية    مليون لاير  1,856.4ليبلغ  %  15.5انخفض إجمالي اإليرادات بمعدل سننننوي   •

المسنبوقة التي واجهتها خالل   غير  الصنعبة  التحدياتإلى    بالنظرالشنركة    أداء  مرونة  عكسي  ما  هوو  ،الفترة  نفس  خالل%  21.3  سننوي  بمعدلالمثل بالمثل  

 المثل  أسنناس  علىارتفاع نسننبة اإلشننغال    التحديات  مواجهة  في  والصننمود  المرونة  على  الشننركة  قدرة  برهن  فقد  م.2021النصننا األول من السنننة المالية  

 انخفاض  رجعوي   م.2021  المالية  السننننة  من  أشنننهر  تسنننعةأول  % خالل فترة  91.1من    صنننعودا  ،م2021  المالية  السننننة  نهاية  في%  92.9لتبلغ    بالمثل

دعم المسررترجرين في مواجهة األ ر السررلبي لتداعيات أامة انتشررار فيروس ب   المتعلقةإطفاء الخصررومات اإلفررافية اير المتكررة  ب   الشررركة  قيام إلىاإليرادات  

وقد تر رت اإليرادات أيًضا بانخفاض أسعار الترجير بعقود اإليجار التي قامت الشركة   م.2021السنة المالية خالل    ها(، والتي قامت الشركة بمنح19 –)كوفيد  

الخصررررومات المقدمة جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي  م، والتي تتركز في المراكز التجارية التابعة فئة )ج(.  2021بتجديدها خالل السررررنة المالية 

وقد قامت الشررركة بتقديم   مليون اير، والتي سرريتم تسررجيلها على مدار مدة العقود اإليجارية.  579.0( 19  –)كوفيد    للمسررترجرين نتيجة أامة انتشررار فيروس

مليون اير   20.4بقيمة    اير متكررة  عقب منح خصررروماتوذلك    ،م2021 المالية السرررنةخالل  من الخصرررومات اير المتكررة المذكورة  مليون اير   241.2

 .م2021بصورة كاملة بنهاية السنة المالية النقدي ها  رأتسجيل برنه تم  علًما م،2020األخير من السنة المالية خالل الربع 

مليون اير(   119.5)أو ما يعادل  % 5.6، مقابل  م2021مليون لاير( خالل السننة المالية    271.1)أو ما يعادل  %  13.6لغ متوسن  الخصنومات الممنوحة  ب •

( 19  –اإلفررافية اير المتكررة المتعلقة بمواجهة األ ر السررلبي لتداعيات أامة انتشررار فيروس )كوفيد    م. وقد مثلت الخصررومات2020المالية خالل السررنة 

خالل  مليون اير(  20.4)أو ما يعادل  %  17.1، مقابل  م2021مليون اير( من إجمالي الخصومات المقدمة خالل السنة المالية   241.2)أو ما يعادل  %  89.0

تجدر اإلشرارة أنه في حالة وفترة الربع األخير.  فقط من  األسرابيع األخيرة  عليها خالل    (19 –فيروس )كوفيد  تداعيات   ري تر  اقتصرر  التي م  2020السرنة المالية 

االنخفاض الذي حافظت عليه الشرركة منذ ؛ سريتبين مضري متوسرط الخصرومات الممنوحة للمسرترجرين على مسرار  اسرتبعاد الخصرومات اير المتكررة المذكورة

 .، والسيما بعد تطبيق سياسة ترشيد الخصومات المقدمةم2018السنة المالية 

وصررراحب ذلك تراجع هامش إجمالي الربح بواقع ،  %28.9م، بانخفاض سننننوي قدر   2021مليون لاير خالل السننننة المالية    1,023.1بلغ إجمالي الربح   •

بهدف دعم المسرترجرين في الممنوحة  متكررة  الخصرومات اير نتيجة التراجع اإليرادات    رتي ذلك بسرببوي % خالل نفس الفترة. 55.1نقطة مئوية إلى    10.3

وارتفا  مصرررروفات االسرررتهالك عن حق اسرررتخدام األصرررول  ، باإلفرررافة إلى ارتفا  (19 –)كوفيد  مواجهة األ ر السرررلبي لتداعيات أامة انتشرررار فيروس  

 
 . تستثني البنود غير المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء المتكررة التشغيليةاألرباح  1
 إن وجدت. العقارات االستثمارية   تكلفة شطب يخصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ويضاف إليه أرباح الفترة : يشمل صافي األموال من العمليات بند  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


 

 

 شركة المراكز العربية  |  2

 والتشغيلية  المالية  النتائج  تقرير 
 م 2021  مارس  31المنتهية في  المالية   السنةفترة  عن

 م2021 يونيو 22 ، الرياض

مليون اير خالل نفس   311.7لغ % لتب 8.8بمعدل سرنوي   سرتهالك العقارات االسرتثماريةمصرروفات ا. فقد ارتفعت  اسرتهالك العقارات االسرتثماريةمصرروفات  

مركز يو ووك ومركز   م، والتي شررملت2020ها خالل السررنة المالية تدشررين تكثيف األنشررطة التشررغيلية باألصررول التي نجحت الشررركة في  خلفية على  الفترة، 

مصرروفات االسرتهالك عن فيما ارتفعت    ،م2021التي تم تدشرينها خالل السرنة المالية  توسرعة مركز النخيل مول بالرياضالنحيل مول بالدمام، باإلفرافة إلى  

التي تدشرينها تم م، بسربب تكثيف األنشرطة التشرغيلية باألصرول  2021مليون اير خالل السرنة المالية   206.3% لتبلغ 32.4بنسربة سرنوية   حق اسرتخدام األصرول

 ، والتي شملت مركز يو ووك وتوسعة مركز النخيل مول وكالهما في مدينة الرياض.م2021الية م، والسنة الم2020خالل فترتي السنة المالية 

لاير خالل السننننة المالية   مليون  1,366.8لتبلغ    %15.9انخفضنننأل األرباح التشنننغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنننتهالك واإلطفاء بمعدل سننننوي   •

على الرام من  ،خالل نفس الفترة%  73.6 عندالتشررغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسررتهالك واإلطفاء هامش األرباح   اسررتقراروصرراحب ذلك    م،2021

 وياتللحفاظ على مسررت   المبادرات  من  مجموعة تنفيذ عبر التر يراتتلك   مواانة من  الشررركة  تمكنت  فقد.  ةعلى إيرادات الشرررك (19 –أامة )كوفيد   تداعيات

 تلك تضرررمنتوخسرررائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة.  و والتسرررويق  الدعاية  ومصرررروفات  المصرررروفات العمومية واإلدارية  ايادةالربحية والحد من أ ر 

نة المالية مليون اير خالل السر   76.7بلغت    المسرترجرة  للمراكزمالكي األرافري   منعلى خصرومات إيجارية   للحصرولفي التفاوض    الشرركة  نجاح  المبادرات

المتمثل في شرركة أسرواق   اسرتثمار اير أسراسريمن   ةالناجحتخارج  الصرفقة  عن مليون اير   42.7حصرول الشرركة على أرباح بقيمة ، باإلفرافة إلى  م2021

مليون اير خالل   151.1وبصررورة إجمالية، سرراهمت تلك المبادرات في تسررجيل دخل بقيمة   .المالكة لمركز بانوراما مول بمدينة الرياض  المسررتقبل للتجارة

ناتج عن صررفقة التخارج الناجحة من  -تم تصررنيفه تحت بند الدخل الشررامل ا خر   - مليون  54.5باإلفررافة إلى دخل إفررافي بقيمة م،  2021السررنة المالية 

انخفاض على   (19 –رامة )كوفيد  مما أ مر عن الحد من األ ر السرررلبي للتحديات المتعلقة ب لعالمية، اسرررتثمار اير أسررراسررري ثخر المتمثل في شرررركة أمالك ا

م على خلفية 2021بنهاية السررنة المالية   التشررغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسررتهالك واإلطفاءهامش األرباح  اإليرادات خالل نفس الفترة. كما تم تعزيز  

 م. 2021% خالل أول تسعة أشهر من السنة المالية 91.1% خالل نفس الفترة، صعودًا من متوسط نسبة اإلشغال 92.9لتسجل  نسبة اإلشغال تحسن

وقد تم تصرنيف    م.2020خالل السننة المالية    119.3  مقابل،  م2021السننة المالية    خاللمليون لاير    138.4خسنائر االنخفاض في قيمة المم  المدينة    بلغأل •

ويرجع ذلك بصررفة رئيسررية إلى   مليون اير(.  119.9  أنها اير متكررة )ما يعادل على  المذكورة  خسررائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة% من  86.6حوالي  

الربع األول من نفس   خاللم، عقب فترة إاالق مراكز الشركة التجارية 2021ة منهج التحفظ الصارم الذي تتبناه الشركة بشرن الذمم المدينة خالل السنة المالي 

اسررتبعاد   حالة  فيوبتحديث نموذج تقديرات الخسررائر االئتمانية الداخلية.    الشررركة  فضررالً عن قيام  ،السررنة المالية نتيجة أامة انتشررار فيروس كورونا المسررتجد

م، 2021خالل السرنة المالية  خسرائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينةفض إجمالي  نخي م، سر 2021عمليات الشرطب اير المتكررة المسرجلة خالل السرنة المالية 

  م.2020مقارنة بالسنة المالية 

مليون لاير خالل السننة   1,586.4  3قبل احتساا  البنو  يير المترررة )بلغأل األرباح التشنغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء   •

ارتفع هامش األرباح التشغغغغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسغغغتهالك واإلطفاء ، غير أن %6.6وهو انخفاض سااانوم بم  ل    ،م2021المالية  
  م.2021السنة المالية خالل ، وهو ما يعكس اإلدارة الرشيدة للمصروفات التشغيلية خالل نفس الفترة %85.6سجل نقطة مئوية لي  8.2بواقع 

 %26.2هامش صغغافي الربإ إل   مصغغبوب ا بتراجع،  م2021مليون لاير خالل السنننة المالية    486.7ليبلغ    %24.3انخفض صننافي الربح بمعدل سنننوي   •

 م2021خالل السرنة المالية   للمسرترجرين. ويعكس انخفاض صغافي الربإ تثثير الخصغومات اإلضغافية الممنوبة  م2020السغنة المالية خالل    %29.2مقابل 

زيادة و ارتفاع خسغغغغائر االنخفاض في قيمة الامم المدينة باإلضغغغغافة إل   ،(19 –دعمهم في مواجهة األ ر السررررلبي لتداعيات أامة انتشررررار فيروس )كوفيد  ل

 روفاتعبر نجاحها في خفض مصررر جزئيًا  تلك التر يراتالحد من  اير أن الشرررركة نجحت في   االسغغغتهالك والمصغغغروفات العمومية واإلدارية.  مصغغغروفات

 59.9 بقيمةقيام الشرركة بتنفيذ عملية شرطب رسروم   ويرتي ذلك في فروء  م.2021مليون اير خالل السرنة المالية   172.9% إلى 50.8بمعدل سرنوي    التمويل

 يرجع  كما  .2019  نوفمبر  شررهر  خالل  إتمامها  في  الشررركة  نجحت التي  التمويل  إعادة بصررفقة  متعلقةم  2020خالل الربع الثالث من السررنة المالية   اير  مليون

م، مقارنة بالسرنة المالية 2021رسرملة مصرروفات التمويل المتعلقة بالمشرروعات تحت اإلنشراء خالل السرنة المالية   الزيادة في  إلى التمويل  مصرروفات  ضاخفان 

 ،المالكة لمركز بانوراما مول بمدينة الرياض   المسرتقبل  أسرواق  شرركة  في  المتمثل  أسراسري اير اسرتثمار  من  الناجحة  التخارج صرفقةبفضرل    لكوكذ،  م2020

 المالية للسرنة  الزكاة  مخصر   فائض  رد إلى  باإلفرافة  ،المسرترجرة  للمراكز  األرافري  مالكي  من  الشرركة عليها  حصرلت التي اإليجارية  الخصرومات عن  فضرالً 

وبصررورة إجمالية، سرراهمت تلك المبادرات في تسررجيل   م.2020بالتكاليف المسررجلة خالل السررنة المالية  مقارنةمما أدى إلى دخل إيجابي من الزكاة    ،م2021

ناتج  -تم تصرنيفه تحت بند الدخل الشرامل ا خر  -مليون    54.5باإلفرافة إلى دخل إفرافي بقيمة   م،2021مليون اير خالل السرنة المالية   151.1دخل بقيمة 

رامة مما أ مر عن الحد من األ ر السررلبي للتحديات المتعلقة ب  ،الناجحة من اسررتثمار اير أسرراسرري ثخر المتمثل في شررركة أمالك العالميةعن صررفقة التخارج  

 على انخفاض صافي الربح خالل نفس الفترة. (19 –)كوفيد 

هامش األموال من العمليات   . ومع ذلك، ارتفعم2021السننة المالية  مليون لاير خالل    2.528لتبلغ    %0.41بمعدل سننوي    4نخفضنأل األموال من العملياتا •

  .م2021السنة المالية خالل  %44.5نقطة ليبلغ  0.8بواقع 

 ومصررروفات أعمال الصرريانة والتجديدات في مراكز التسرروق القائمة  لتغطية إنشرراءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة  بلغ إجمالي النفقات الرأسننمالية •
سرتهدفة تنفيذ توسرعاتها الجغرافية المإلى  الشرركة    ويرتي ذلك فرمن مسراعي،  %39.2  بمعدل  ةسرنوي بزيادة ،  م2021مليون اير خالل السرنة المالية   518.2

بلغ إجمالي نفقات أعمال من جانب ثخر،  خطتها االسرتثمارية المقررة.   إنجااالظروف السروقية السرائدة، مع الحفاظ على وتيرة  تماشرى مع  ت   خطط مرحليةوفق  

 
والتي تم تصغنيفها ضغمن بند اإليرادات األخر ، وكالك الخصغومات اإلضغافية الممنوبة   المسغتثجرة  والمراكز  األراضغي  مالكي مل الخصغومات االسغتثنائية الممنوبة منتشغ البنود غير المتكررة:   3

  تي بصلت عليها الشركة مقابل التخارج من االستثمارات غير األساسية.    (، باإلضافة إل  اإليرادات ال19 –للمستثجرين لدعهم في مواجهة األثر السلبي لتداعيات )كوفيد 
 ستثمارية إن وجدت.األموال من العمليات: يشمل صافي أرباح الفترة ويضاف إليه تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ثم يخصم منها تكلفة شطب العقارات االبند  4
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صرريانة بمركز السررالم مول بمدينة جدة ، والتي تم إنفاق أالبها على أعمال الم2021السررنة المالية مليون اير خالل    161.2الصرريانة للمراكز التجارية القائمة 

 ومركز اإلحساء مول. 

كما في نهاية مليون اير   5,970.1مقابل  م(،  2120  مارس 31م )المنتهية في  2021كما في نهاية السننننة المالية  لاير    مليون  6,345.0  5لغ صنننافي الدينب •

مقرابرل  ،م2021 منارس 31مليون لاير كمنا في  635.7النقندينة ومنا في حكمهنا إلى   نخفضنننننألوا  م(.2020مرارس  31م )المنتهيرة في 2020السررررنرة المراليرة 

النصرررف  تيعن فترمليون اير   475.0توايع أرباح نقدية على المسررراهمين بقيمة قيام الشرررركة ب   إلى  ذلكرجع  ي م، حيث  2020مارس   31كما في    1,045.7

ن مسرررتحقات ممليون اير   45.0 بتسرررديد  قامتالشرررركة  ومن الجدير بالذكر أن   .2021السرررنة المالية والنصرررف األول من  م  2020الثاني من السرررنة المالية 

  .م2021القائمة خالل السنة المالية  اإلسالميةالتسهيالت المتوافقة مع أحكام الشريعة 

خالل السررنة   591.2وهو انخفاض ملحوظ مقابل    م،2021  المالية  السنننة  خالل  لاير  مليون  379.4  مبلغ  األرصنندة المسننتحقة من األطرات اات العالقة  بلغأل •

شرركة فاس القابضرة للفنادق )طرف ذو عالقة( من    الشرركة  مسرتحقاتالجزئي لتحصريل  الالزيادة في تحصريل اإليجارات وم، حيث يرجع ذلك إلى 2020المالية 

وافق مجلس إدارة شررركة المراكز العربية على تحصرريل كامل المبالغ المسررتحقة من شررركة فاس القابضررة   فقد   م.2021خالل الربع األخير من السررنة المالية 

م، بشرركل رئيسرري عن طريق تسرروية 2021الربع األخير من السررنة المالية   خاللمليون اير سررعودي    350.3للفنادق )طرف ذو عالقة( والبالغ قيمتها حوالي  

بلغ نقردي، حيرث تشررررمرل العقرارات عدد أربعرة أراضا ومبنى واحد تتواجد في مواقع اسررررتراتيجيرة في كل من جدة والدمام عينيرة )عقرارات( وجزئيراً من خالل م

الشرركة الهادفة مما يسراهم في تعزيز جهود    ،متصرلة بمركزين تجاريين قائمين  المذكورةقطع األرافري  أن ا نين من    إلىتجدر اإلشرارة  و  واإلحسراء والخرج.

% أقل 9تتسلم المراكز العربية هذه العقارات بنسبة   سوفالطرفين،  بين. وبموجب االتفاقية المبرمة  عصريةال األنماط  مختلف  تواكبتجارية  مراكز    تقديمإلى 

مليون اير عن طريق نقل األرافرري   131.3بتسرروية  فاس القابضررة للفنادق  شررركة  قامت  م،2021 المالية السررنة  منوخالل الربع األخير   .من متوسررط التقييم

م الاالت هذه األرافري باسرم الشرركة القابضرة وتحت إجراءات 2021مارس   31علًما برنه وكما في  والمبنى المذكورين إلى حيااة شرركة المراكز العربية، 

   نقل ملكيتها لشركة المراكز العربية.  

ألول من السننننة المالية اخالل الربع    دوالر أمريكيمليون    650بقيمة  قة مع أحكام الشنننريعة اإلسنننالمية  إصننندار صنننكوك دولية متوافنجحأل الشنننركة في   •

التوسرعات المخططة مع فرمان مسرتويات الكفاءة سراهم في تنفيذ صرورة ت ب ، مما أ مر عن تحسرين هيكل رأس مال الشرركة وتعزيز مسرتويات السريولة م2022

مليون   750دوالر )  مليون  200في تسروية   إلصردارلالحصريلة اإلجمالية  ، وقد تم توظيف سرنوات 5.5  الصركوك  اسرتحقاقالتشرغيلية. ومن الجدير بالذكر أن مدة  

مليون اير( من   975مليون دوالر )  260باإلفررافة إلى تسرروية  ،  م2022خالل الربع األول من السررنة المالية  الدوارة  من مسررتحقات التسررهيالت القائمة (اير 

مليون اير( من مسرتحقات  150مليون دوالر )  40  دتسردي مسرتحقات تسرهيالت المرابحة إلاإلجارة القائمة. كما تسرتهدف الشرركة توظيف حصريلة اإلصردار في  

، اإلصردار من إجمالي    %65، حيث مثلت شرريحة المسرتثمرين الدوليين إصردار الصركوكوقد تم تغطية المرابحةإل اإلجارة وفق خطط السرداد المقررة.    تتسرهيال

وفي إطار  .على التوالي للتصررررنيف االئتمانيوفيتش   موديزتي من وكال  BB  (EXP)+وBa2 على تصررررنيف ائتماني  الصرررركوكوتزامن ذلك مع حصررررول  

خيرة عن االسررتراتيجية التي تتبناها الشررركة للتحول من نظام التمويل المضررمون إلى نظام التمويل اير المضررمون، فقد أ مرت عملية إصرردار الصرركوك األ

  .مجموعة من األصول المملوكة للشركة، والتي تم تصنيفها سابقًا باعتبارها فمانات للتمويالت التي حصلت عليها الشركة من شركائها البنوك تحرير

 0.75بقيمة  م، والك  2021من السننة المالية    ثانيتوزيع أرباح نقدية على المسناهمين عن النصنا ال علىم  2021 أبريل  27في    وافق مجلس إدارة الشرركة •

 .م 2021 وليوي   15توايع األرباح على المسراهمين في  المقرر    منومليون لاير سنعودي(.    356.3  القيمة اإلجمالية لألرباح الموزعة لاير عن السنه  الواحد )

لاير عن   0.50م، والك بقيمة  2021ول من السننننة المالية  توزيع أرباح نقدية على المسننناهمين عن النصنننا األ وكان مجلس اإلدارة سررربق وأن وافق على

 م.2021يناير  14وقد تم توايع األرباح على المساهمين في مليون لاير سعودي(.  237.5 القيمة اإلجمالية لألرباح الموزعةالسه  الواحد )

 ( 19  –)كوفيد انتشار فيروس برنامج دع  المستأجرين في مواجهة تداعيات 

اسررتفاد   كمام.  2020مارس    16عن اإليجارات التعاقدية ورسرروم الخدمات لجميع المسررترجرين لمدة سررتة أسررابيع بدًءا من   تناالا قديم قامت المراكز العربية بت  •

بلغت القيمة اإلجمالية و.  الذي قدمته الشررررركة  دعم المسررررترجرينالمسررررترجرون ممن تم إاالق متاجرهم بشرررركل إلزامي بموجب قرار الحكومة، من برنامج 

وقد    م.2020مليون اير منذ الربع األخير من السرنة المالية   261.6(  19 –)كوفيد  نوحة للمسرترجرين المتعلقة بمعالجة أامة انتشرار فيروس  للخصرومات المم

مليون لاير    241.2بقيمة  لدع  المسنتأجرين في مواجهة األرر السنلبي ألزمة انتشنار فيروس كورونا المسنتجد  خصنومات غير متكررة  قامأل الشنركة بتقدي   

 59.8% مقابل  16.6وهو انخفاض بمعدل  ،  م2021من السنننة المالية    األخيرخالل الربع  منها    مليون لاير  49.9ت  تسننجيل  ،  م2021السنننة المالية  خالل  

مليون لاير خالل الربع   62.8م، و2021مليون لاير خالل الربع الثاني من السننننة المالية    68.7وم  2021من السننننة المالية    لثالثاخالل الربع  مليون لاير  

 فيروس انتشررار  ألامة  السررلبي األ ر  مواجهة  في  المسررترجرين  لدعمالمقدمة    خصرروماتالاسررتمرار انخفاض  أن   جدير بالذكر.  م2021األول من السنننة المالية  

عقب فترة وذلك  ، يعكس مواصررلة تعافي األنشررطة التجارية بالتزامن مع اسررتمرار عودة األوفررا  إلى طبيعتهاعلى أسرراس ربع سررنوي،    المسررتجد  كورونا

م 2020خالل فترتي الربع األخير من السرنة المالية  حتواء انتشرار الفيروسالالمؤقت لمراكز الشرركة التجارية وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة الرامية اإلاالق  

  م.2021والربع األول من السنة المالية 

وتتوقع الشنركة إعادة تفعيل الزيادات السننوية على   .م2021و  م2020  لعامينخالل ا  اإليجار  عقود  قيمة  في  ة السننوي  زياداتال  بتعليق  المراكز العربية  قامأل •

 م.2022عقود اإليجار بدًءا من الربع األخير من السنة المالية 
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تحسررين مصررروفات مما أ مر عن   ،المسررترجرة  والمراكزمع مالكي األرافرري  تحقق المنفعة للطرفين  التي  االتفاقيات من  مجموعة  إبرام  في  الشررركة  نجحت •

 كما  م.2021خالل فترة السننة المالية    مليون لاير  76.7  بقيمة  المسنتأجرة  والمراكزمالكي األراضني    قبل  من  خصنوماتالشنركة على    حصنلألحيث    ،اإليجار

والتي   ،(المعروف سابقًا باسم الزهراء مول)  جدة  بمدينة  "يو ووك"  التجاري  هاقام عليها مركزالتي سي مع مالكي األرض    مفاوفاتال  إتمامفي    الشركةنجحت  

ا في  مليون اير.  620انخفاض بمقدار    وهومليار اير،    1.08مليار اير إلى   1.79من    لإليجار  اإلجماليةمة القي تخفيض  أ مرت عن  وقد بدأت الشررركة أيضررً

 ،مالكي مشررروعها المسررتقبلي مركز جدة بارك  مع  جديدة  وصننيانة  إدارة وتشننغيل  اتفاقيةبتوقيع    قامت  حيث،  (نموذج أعمال تخفيف األصررول)التحول إلى 

م ومدته 2019مارس   4مدة العشرر سرنوات األولى من عقد اإليجار السرابق لمركز جدة بارك والذي تم توقيعه سرابقاً بتاري  ب  عليها  المنصرو   الشرروطتسرتبدل 

بصرفة اختيارية. وبموجب أحكام االتفاقية الجديدة، سرتقوم شرركة المراكز العربية  بتمديده لعشرر سرنوات إفرافيةعشررين سرنة ملزمة للطرفين مع حق الشرركة  

 ترجير وإدارة وتشغيل وصيانة مركز جدة بارك نيابة عن المالك ولحسابه مقابل نسبة مئوية من صافي إيرادات المركز التجاري السنوية.ب 

مليون   21.3ترشيد التكاليا بقيمة   الخطوات األخرى لتقلي  أ ر ارتفا  الخصومات المقدمة خالل الفترة، والتي أدت إلىقامت الشركة باتخاذ مجموعة من   •

رسرررملة الزيادة في  انخفاض تكاليف التمويل، و نتيجة،  م2021مليون لاير خالل السننننة المالية    178.4لاير، وتحقيق وفورات بمصنننروفات التمويل بقيمة  

 م.2020 المالية بالسنة مقارنةم، 2021 المالية السنة خالل اإلنشاء تحت بالمشروعات المتعلقة التمويل مصروفات

 

 المؤشرات التشغيلية الرئيسية

وهو انخفاض طفيف م،  2021مارس   31  كما%  92.9مركز تجاري فقط(    19)في    بلغأل نسننبة اإلشننغال في نهاية الفترة الحالية على أسنناس المثل بالمثل •

م، حيرث يعكس ذلرك االنخفراض الطفيف في معردالت تجرديرد عقود اإليجرار عقرب فترة إاالق المراكز التجراريرة الترابعرة  2020 مرارس 31 حتى% 93.1مقرابرل 

لتجراريرة الترابعرة فئرة )ج(. في تركزت في المراكز ا  وااالقرات(، 19 –م المتعلقرة براحتواء انتشررررار فيروس )كوفيرد  2021خالل الربع األول من السررررنرة المراليرة  

الربع كما في    %90.2بنسربة   م، مقارنة2021% خالل الربع األخير من السرنة المالية 92.9الوقت نفسره، ارتفعت نسربة اإلشرغال على أسراس ربع سرنوي إلى  

 .الثالث من نفس السنة المالية، بفضل استمرار حالة التعافي التي تشهدها األنشطة التجارية

توسرعة مركز وقد نجحت الشرركة في إطالق  .  م2021بنهاية السرنة المالية   تجاريًامركًزا    21عدد مراكز التسنو  التي تقوم الشنركة بامتالكها وتشنغيلها    بلغ •

، علًما القابلة للترجيرألف متر مربع إلى إجمالي المسراحات   16مما أ مر عن إفرافة  م،  2021الربع الثاني من السرنة المالية   خالل  النخيل مول بمدينة الرياض

 31 تاري   في  كما إجمالي المسررراحات القابلة للترجير  % تقريبًا من100وصرررلت إلى   الرياض بمدينة  مول النخيل  مركز بتوسرررعة  المسررربق الترجير نسررربةبرن 

حيث ،  %0.5، بانخفاض سنننوي نسننبت   م2021السنننة المالية  بنهاية  مليون متر مربع    1.208إجمالي المسنناحات القابلة للتأجير  بلغ . وقد  م2021مارس

أو  ئيةالمسراحات اير القابلة للترجير في الوقت الراهن، ومن المحتمل أن تقوم بتخصريصرها لتدشرين منشرنت سرينمابترقية وتحسرين محفظتها من م الشرركة  وقت 

 مرافق ترفيهية مستقبال. 

فوغا كلوسننيأل ليميتد الواقع مقرها على منصننة تجارة األزياء    االسننتحواام، أعلنت الشررركة عن إتمامها صررفقة 2021خالل الربع األخير من السررنة المالية  •

التجرارة منصرررررة  شررررركرة فوارا كلوسرررريرتوتردير الرقميرة.  اوهي عالمرة فرارقرة في مسرررريرة الشررررركرة نحو تنفيرذ اسررررتراتيجيتهر ، بنالمملكنة المتحندة

النسراء والرجال واألطفال لماليين العمالء برسرواق المملكة والشررق األوسرط. في تقديم أحدث صريحات أاياء  ةالرائد www.vogacloset.com  االلكترونية

التواجد ها، فيما ستستفيد المراكز العربية من  ب  اياء التجزئة(الحكيرألألطراف ذات العالقة ) حد األ  في دمج العالمات التجارية  فواا كلوسيتمنصة  وقد بدأت  

ن الجهود التي القوي للمنصررة على شرربكة التجارة اإللكترونية لتزويد العمالء بباقة من الخدمات ذات القيمة المضررافة. وترتي صررفقة االسررتحواذ الناجحة فررم

 .(البيعية القنوات متعددة) التجزئة تجارة خدماترتفا  معدالت طلب العمالء السعوديين على تبذلها اإلدارة من أجل تلبية ا

. م 2021السنننة المالية    بنهاية  تجاريًامركًزا    21من إجمالي محفظتها البالغة  مراكز تجارية   10موزعة على  نجحأل الشننركة في تدشننين دور سننينما جديدة  •

وتسرتهدف الشرركة تدشرين دور سرينما جديدة في تسرعة وقد تضرمن ذلك تدشرين الشرركة أكبر دار عرض سرينمائي بالمملكة بمركزها التجاري مول الظهران. 

 م.2021ديسمبر بحلول  إفافيةمراكز تجارية تابعة 

مليون 114.7  % مقابل44.9بمعدل سررنوي    انخفاضوهو  م،  2021المالية  السننننة    مليون زائر خالل  63.2عدد زوار المراكز التجارية التابعة للشنننركة    بلغ •

م 2021إلغالق المؤقت لمراكز الشغغغركة التجارية خالل الربع األول من السغغغنة المالية ا إل ذلك   رجعوي ، ةالسررابقالسررنة المالية نفس الفترة من  اائر خالل  

الفترة بين شغغغغغهر أبريل ويونيو )فترة الربع األول( تمثل جدير بالاكر أن  .(19 –فيروس )كوفيد   انتشغغغغغار إل  ابتواء الرامية  البكوميغة امتثغاال  للتوجيهغات

عن االنخفاض   الماكورة ، وقد أسغفرت القيود االبترازية المفروضغة خالل الفترةقبال الزوار عل  المراكز التجارية التابعة للشغركةالاروة السغنو  إلموسغم  

بتنفيذ تدابير كما تر ر عدد الزوار بشركل  انوي الملبوظ في عدد زوار المراكز التجارية التابعة مقارنة بالمتوسغطات المعهودة خالل موسغم الاروة السغنو . 

ييد التجمعات االجتماعية والترفيهية ، والتي تضررمنت تقم2021قصرريرة األجل خالل الربع األخير من السررنة المالية   (19 –فيروس )كوفيد   انتشغغاراحتواء 

 . وقد اقتصر تر ير تلك اإلجراءات على دور السينما ووجهات تقديم األطعمة والمشروبات. يوًما 30باألماكن المغلقة لمدة 

من السننة المالية   األخيرالربع    خاللزائر    مليون  16.7  بلغلي  %16.2 بنسنبة  على أسناس ربع سننوي  للشنركة  التابعة  التجارية  المراكز  زوار  عدد  انخفض •

 الترابعرة التجراريرة المراكزبر  الزوار عردد  تراجع نتيجرة  االنخفراض ذلرك  يرجعو  .م2021من السررررنرة المراليرة  لرثثراال الربع  خالل اائر مليون  20.0مقرابرل   ،م2021

http://www.vogacloset.com/
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. م 2021 المالية السررررنة  من  خيروالربع األ لثالثا  الربع بين الفترة  خالل%  16.2الزوار بها بنسرررربة   عدد  انخفض  حيث  بالمملكة،  الوسررررطى منطقةالب   الواقعة

 مركزووك، ومركز النخيل مول بالدمام، وتوسررعة  يوالمراكز التجارية التابعة التي قامت الشررركة بإطالقها مؤخًرا )مركز   اوار  عدد أناإلشررارة إلى    وتجدر

المثل   وباحتسررا .  م2021 المالية  السررنة من  األخير  الربع  خالل التابعة  التجارية  المراكز اوار  عدد  إجمالياحتسررابه فررمن   تم(  الرياض بمدينة  مول النخيل

 المالية السرنة من  األخير  الربع  خالل اائر مليون  15.1  للشرركة التابعة التجارية  المراكز  اوار  عددسريبلغ   (،المذكورة  المراكز  اوار  عدد اسرتثناءبالمثل )بعد  

 الربع بينبالمراكز التجارية التابعة خالل الفترة  زوارم. ويرتي انخفاض عدد ال2021 المالية السررررنة  من الثالث الربع  خاللاائر  مليون  18.0  مقابل  م،2021

 الربع  خالل يومًرا 30تنفيرذ تردابير تقييرد التجمعرات االجتمراعيرة والترفيهيرة براألمراكن المغلقرة لمردة  على خلفيرة   ،م2021 المراليرة السررررنرة من األخير والربع الثرالرث

مبيعات المسرررترجرين  على  أجريتهناك دراسرررة إحصرررائية  أن إال  سرررنوي،  ربع أسررراس  على الزوار  عدد  انخفاض  وُرام  م.2021 المالية السرررنة  من  األخير

 م.2021 المالية السنة من األخير الربع خالل ملحوظ بشكل المسترجرين مبيعاتاستقرار  تأظهر ؛الرئيسيين

 %100ما يمثل   وهو،  م2021عقًدا خالل السنننة المالية    1,767  تجديدعلى الوتيرة المرتفعة لتجديد عقود اإليجار، حيث قامأل بالحفاظ  في  الشننركة  نجحأل   •

الراهنة التي تشرررهدها أسرررعار الترجير رن الضرررغوط  ، علًما ب م2021مارس    31حتى  م، والتي تم تجديدها  2021خالل السرررنة المالية العقود المنتهية   منتقريبًا 

  فئة ) ( و)ج(.ال منالمراكز التجارية ب ، خاصة الفترة الحاليةتجديدها خالل قامت الشركة ب التي  اإليجار عقودانعكست على أسعار 

 

 والتشغيلية المالية النتائج عل التنفيمي الرئيس تعليق

رسرر    قة اإلدارة في قوة ومرونة نموذج   2021أن أداء الشررركة خالل السررنة المالية   السننيدف فيصننل الجديعي الرئيس التنفيمي لشننركة المراكز العربية،  وضننحأ

خصرومات . فُرام تمديد منح المسرترجرين (19 –)كوفيد  امة اير المسربوقة التي سرببتها جائحة  األ ها، والذي سراهم في تجاواالشرركة األعمال الفريد الذي تتبناه

وتقييد أنشررطة المراكز التجارية   ،م2021مليون اير خالل السررنة المالية  241.2تها قيم بلغت في مواجهة األ ر السررلبي ألامة فيروس كورونا المسررتجد هملدعم

% 15.5، بانخفاض سرنوي قدره  م2021خالل السرنة المالية  مليون اير  1,856.4التابعة خالل فترات من العام، إال أن الشرركة نجحت في تسرجيل إيرادات بقيمة 

مختلف تقديم المزيد من العروض والخدمات التي تواكب االسرتثمارية للشرركة، ومردود سرعيها المسرتمر نحو  فقط، وهي شرهادة وافرحة على قوة وتنو  المحفظة  

الشرركة تواصل التركيز على تطوير مراكزها  الجديعي أن  أفرافوعمالئها على مسرتوى المملكة.    ، فضرال عن الثقة التي تحظى بها من قبلأنماط الحياة العصررية

أنشرطة الترفيه واألطعمة مسرترجري  ارتفعت مسراهمة  وعلى هذه الخلفية،  مراكز التسروق التقليدية نموذجمتجاواة   تواكب مختلف أنماط الحياة العصرريةلالتجارية  

في تنمية المسرراحات اإلجمالية القابلة للترجير الشررركة  ، فيما نجحت  م2021خالل السررنة المالية   في إجمالي إيرادات الشررركةنشررطة العصرررية  والمشررروبات واأل

ة بمراكزها لتوسرع بنطاق وأنوا  العالمات التجاري المسرتمرة ل  الشرركةمسراعي   كما أ مرت% بنهاية السرنة المالية. 13.3المخصرصرة ألنشرطة الترفيه بمعدل سرنوي  

 م.2021عالمة تجارية جديدة خالل السنة المالية  270في إفافة  هاحانجعن التابعة، 

، وتعزيز مرونة سرداد مسرتحقات الديون القائمة، باإلفرافة إلى فرمان الموارد المالية ةوجدد الجديعي التزام اإلدارة بالتحسرين المسرتمر لهيكل رأس مال الشررك

 650م، إتمام صفقة إصدار الصكوك الناجحة بقيمة 2021ة. وفي هذا اإلطار، شهد الربع األخير من السنة المالية فدهخطط التوسع المست الالامة للمضي قدًما في  

بوفروح رابة مجتمع االسرتثمار الدولي في تعزيز المشراركة بفر  االسرتثمار في السروق قد برهنت قوة اإلصردار  و.  سرنوات 5.5مليون دوالر بمدة اسرتحقاق  

على التعافي عقارات التجزئة  قطا   فضرالً عن الثقة في قدرة  ،  بصرورة خاصرة لتي تقدمها شرركة المراكز العربيةالعصررية ا  مشرروعات، واللسرعودي بصرفة عامةا

الرقمية الهادفة إلى تزويد في مسريرتها عالمة فارقة  أن الشرركة شرهدت  وأشرار الجديعي إلى .  قطاعات االقتصرادية الجذابة بالسروق السرعوديوالنمو باعتباره من ال

شرركة عن إتمام صرفقة االسرتحواذ على م، 2021خالل الربع األخير من السرنة المالية  أعلنت الشرركة  العمالء بتجربة تسروق عصررية متعددة القنوات البيعية. فقد  

الرائد في تقديم أحدث صررريحات أاياء   www.vogacloset.com االلكترونيةتدير منصرررة التجارة والتي المتحدة، فواا كلوسررريت ليميتد الواقع مقرها بالمملكة 

قوي لعالماتهم التجارية على أقوى تواجد ب ون بمراكز التسروق التابعة مسرترجريسرتفيد الوسروف  النسراء والرجال واألطفال لماليين العمالء برسرواق الشررق األوسرط.  

 شبكة التجارة اإللكترونية. منصات

تزويد المسرترجرين والزوار برفضرل تجربة من نوعها د الجهود الحثيثة التي تبذلها اإلدارة للوفاء بالتزامها المتجدد نحو الجديعي أن اإلنجااات السرالفة تجسر  لفت  و

(، تتطلع الشرركة إلى 19 –ملحوظ في احتواء انتشرار فيروس )كوفيد  في سروق المملكة. وفي فروء التعافي المسرتمر الذي يشرهده االقتصراد السرعودي، والتقدم ال

 قته الجديعي   كدت العالقة. وأجني  مار إنجاااتها ليشهد أدائها تعافيًا قويًا خالل الفترات القادمة، واالنطالق إلى مستوى جديد من تعظيم القيمة لجميع األطراف ذا

ي يطرحها سررروق تجارة التجزئة والترفيه السرررعودي بفضرررل اسرررتراتيجيات النمو الفعًالة التي تتبناها الشرررركة قدرة الشرررركة على اقتنا  الفر  القوية الت في  

نجاحات النجااات واإلإعالن المزيد من أعر  الجديعي عن تطلعه إلى مواصلة  ختاًما، قيادتها الرشيدة. ووفي القلب من ذلك والمميزات التنافسرية التي تنفرد بها، 

 ح خالل السنوات القادمة.هدف تحقيق أقوى معدالت النمو على مستوى اإليرادات وصافي الرب التي تبذلها اإلدارة ب جهود المستمرة المستقبالً على صعيد 

 
 ir.arabiancentres.comيمكن تحميل القوائم المالية كاملةً عبر ايارة الموقع اإللكتروني 

 

 

 

 

http://www.vogacloset.com/
http://ir.arabiancentres.com/ar/consolidated-financial-statements
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 آخر التطورات على مستوى الشركة:

 

 ومقرها% من رأس مال شررركة فواا كلوسرريت ليميتد 25.5اتفاقية شررراء أسررهم لالسررتحواذ على ما نسرربته   توقيعم عن 2021مارس    03  فيأعلنت الشررركة   •

االلكترونية المملكة المتحدة. تمثل الصررفقة عالمة فارقة في مسرريرة الشررركة نحو تنفيذ اسررتراتيجيتها الرقمية. وتدير شررركة فواا كلوسرريت منصررة التجارة  

www.vogacloset.com   الرائدة في تقديم أحدث صرريحات أاياء النسرراء والرجال واألطفال لماليين العمالء برسررواق المملكة والشرررق األوسررط. وقد بدأت

د القوي للمنصرة على شربكة بعض العالمات التجارية للمسرترجرين بمنصرة فواا كلوسريت، في إطار حرصرها على تعظيم االسرتفادة من التواج  إدراجالشرركة في  

، باإلفرررافة إلى باقة من حلول التمويل متميزة والءومن بينها بعروض وبرامج    ،التجارة اإللكترونية لتزويد العمالء بباقة من الخدمات ذات القيمة المضرررافة

 االستهالكي.
 

مليون بالدوالر األمريكي خالل   650 بقيمةالشرريعة اإلسرالمية  م في إتمام صرفقة إصردار صركوك دولية متوافقة مع أحكام  2021مارس   31الشرركة في    نجحت •

إلصردار في لوقد تم توظيف الحصريلة اإلجمالية    ،سرنوات  5.5، وهي  اني صرفقة من نوعها للشرركة. وتبلغ مدة اسرتحقاق الصركوك  2021الربع األخير من عام 

مليون دوالر   260م، باإلفرافة إلى تسروية 2022الدوارة خالل الربع األول من السرنة المالية مليون اير( من مسرتحقات التسرهيالت القائمة    750)  200تسروية 

 150مليون دوالر )  40مليون اير( من مسررتحقات تسررهيالت المرابحة إلاإلجارة القائمة. كما تسررتهدف الشررركة توظيف حصرريلة اإلصرردار في تسرروية   975)

، حيث مثلت شرررريحة المسرررتثمرين ينجارة وفق خطط السرررداد المقررة. وقد تم تغطية االكتتا  بمعدل مرت مليون اير( من مسرررتحقات تسرررهيل المرابحةإل اإل

فيتش وموديز   تي( من وكرالEXP) BB+وBa2 على تصررررنيف ائتمراني  الصرررركوكوتزامن ذلرك مع حصررررول    ،% من إجمرالي طلبرات االكتترا 65الردوليين 

تبناها الشررركة للتحول من نظام التمويل المضررمون إلى نظام التمويل اير المضررمون، فقد أ مرت عملية للتصررنيف االئتماني. وفي إطار االسررتراتيجية التي ت 

عليها إصرردار الصرركوك األخيرة عن تحرير مجموعة من األصررول المملوكة للشررركة، والتي تم تصررنيفها سررابقًا باعتبارها فررمانات للتمويالت التي حصررلت  

 الشركة من شركائها البنوك.
 

اير   0.75م، وذلك بقيمة  2021من السنة المالية  ثانيتوايع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف ال  علىم  2021 أبريل  27وافق مجلس إدارة الشركة في   •

 1اح بنهاية تداول  يكون المسراهمون مؤهلون للحصرول على األرب   وسروفمليون اير سرعودي(.    356.3عن السرهم الواحد )القيمة اإلجمالية لررباح المواعة  

. وكان مجلس اإلدارة سبق وأن وافق على توايع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف م2021من عام   وليوي  15م، وسيتم توايع األرباح في  2021يوليو 

مليون اير سرررعودي(. وقد تم توايع   237.5اير عن السرررهم الواحد )القيمة اإلجمالية لررباح المواعة    0.50م، وذلك بقيمة 2021األول من السرررنة المالية  

 م.2021يناير من عام  14األرباح على المساهمين في 
 

 المراكز  شرركة  سرتقوم  العقد  وبموجبسرنة مع أمانة منطقة المدينة المنورة.   25م عن توقيع عقد اسرتئجار واسرتثمار لمدة  2020نوفمبر    22  فيشرركة  ال تعلن أ •

مليون اير، وذلك لغرض إقامة مشررو  مركز تسروق مفتوح باسرم  1.1إيجار سرنوية قيمتها    رسرومفضراء في المدينة المنورة ب اسرتثمار وتطوير أرض  ب  العربية

لشرركة الهادفة ا اسرتراتيجيةمع    يتوافقم والذي 2020 المالية السرنة  خاللوذلك على ارار مركز "يو ووك" بمدينة الرياض الذي تم افتتاحه   ،ووك"  المدينة"

 المتوقع  ومن  المنورة، المدينة  في  الشرركة  مراكز  محفظة  فرمن الثانية  الوجهة"  ووك"المدينة   مركز  ويمثلسرع في تطوير مراكز التسروق العصررية. إلى التو

 .للترجير القابلة المساحات من الشركة محفظة إجمالي إلى مربع متر ألف 57 إفافة عن افتتاحه يثمر أن

 

م. 2020نوفمبر   25( في  مول بالزهراء سرررابقًا  المسرررمى)  بجدة"  ووك يوالتجاري "  المركز  أرض  مالك  مع اتفاقية توقيع  في العربية  المراكز  شرررركة  نجحت •

 انخفراض  وهو  اير، مليون  314.1  بمقردار  اإليجرار  عقرد  التزامات  خفيضوت  اير، مليون  620بمقردار  العقرد  فترة  إجمرالي على  األرض إيجرار  قيمرة  كامل  لتخفيض

 م.2020 المالية السنة بنهاية اير  مليون 842.6 البالغ اإليجار عقد بالتزام مقارنة% 36.3 بنسبة

 

 

  

http://www.vogacloset.com/
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 عن شركة المراكز العربية

بباقة متكاملة من عمالئها  تُعد شررركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشررغل للمراكز التجارية العصرررية في المملكة العربية السررعودية. وتركز الشررركة على تزويد 

ثر الوجهات جاذبيةً بالمملكة، ملبية األنشررطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائقة والمصررممة وفق أرقى المعايير العالمية في أك

مدن رئيسية   11مركًزا تجاريًا تقع جميعها في مواقع استراتيجية فمن    21م، تضمنت محفظة الشركة  2021  مارس 31  كما فيبذلك متطلبات المستهلكين في المملكة. و

ول في الرياض )الذي حصرد بالمملكة. وتتول ى الشرركة تشرغيل عدد من أبرا المراكز التجارية في السروق المحلية بما فيها مول العر  بجدة، والظهران مول، والنخيل م

ق التابعة للشرركة أكثر من 2017ء المسرتهلكين خالل مؤتمر "عالم الرفاهية العربي" لعام  لقب وجهة التسروق المفضرلة في الرياض بحسرب ثرا م(. وتحتضرن مراكز التسرو 

. لمزيد من المعلومات، يرجى ايارة على التوالي  م2020السنة المالية وم  2021السنة المالية    خاللمليون اائر    111ومليون اائر    63.2متجر، واستقطبت نحو    4,300
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 العرض التقديمي والمؤتمر الهاتفي للمحللين

المنتهية  لسنة الماليةلشركة المؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة الستستضيف 

.  بتوقيت السعودية  مساءً  الرابعةفي تمام الساعة  م2021 يونيو 24 الموافق الخميسيوم وذلك في م 2021 مارس 31في 

. ويمكن تحميل  ir@arabiancentres.comللحصول على تفاصيل المؤتمر الهاتفي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 
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 التوقعات واإلفادات المستقبلية

أدوات مالية، وال تعد بمثابة أو توصية من أي نو  لشراء أي أوراق مالية أو المعلومات والبيانات وا راء الواردة في هذا العرض التقديمي ال تشكل عرًفا عاًما بموجب أي تشريع معمول به، وال تشكل عرًفا للبيع، 

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

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

 

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

البيانات االستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افترافات عديدة فيما يتعلق    فعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مختلفة جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجااات مستقبلية يتم التعبير عنها أو فمنيًا بهذهاإلنجااات ال 

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

 

ر أي منها إشارة فمنية أو تركيد أو فمان بدقة أو اكتمال االفترافات التي تستند  وال ينبغي اعتبار أي من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العرض التقديمي بمثابة مؤشرات أو وعود، وال ينبغي اعتبا

عمول بها. وتتبرأ الشركة صراحةً من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو  توقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية تٌعنى فقط في تاري  إصدارها، وهي تخضع أيًضا لمتطلبات االمتثال للقوانين واللوائح المإليها هذه ال

 النتائج الفعلية أو أي تغير في االفترافات أو التغييرات في العوامل التي تؤ ر على هذه العبارات. مراجعات على أي بيانات تطلعية متضمنة في العرض التقديمي لتعكس 

 

قد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. وتعتمد  عامة تم جمعها في هذا التاري  ولكنها  المعلومات وا راء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد بها فقط في تاري  العرض التقديمي، وتستند تلك المعلومات وا راء إلى بيانات

لقوانين واللوائح المعمول بها، ال تنوي الشركة أو أي من وكالئها أو موظفيها أو  الشركة على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها مو وقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزام با

 أو أي معلومات واردة فيه. يها أي واجب أو التزام نحو تزويد المستلم بري معلومات إفافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهذا العرض التقديمي مستشاريها، أو عل

 

قة. قد يكون هناك اختالفات بين ثليات إعداد تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و إل أو  تم اقتباس بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائم المالية اير المدق

فات بشكل كامل ومفصل وأي من ا  ار المترتبة عليها فيما للجهالة لفهم هذه االختالمبادئ المحاسبة المقبولة عموًما في الواليات المتحدة، ولذلك ينبغي عليك الرجو  إلى مستشاريك المحترفين و إل أو إجراء الفح  النافي 

بهدف التقريب. ووفقًا لذلك، قد ال تكون األرقام العددية الموفحة في خانات يتعلق بالمعلومات المالية ذات الصلة الواردة في هذا العرض. وتخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التقديمي إلى تعديالت 

  و  في بعض جداول مطابقاً للتجميع الحسابي لررقام التي سبقتها.المجم
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