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سررررر  راااا30كز ن ل ا  ااكزاععاكزثرلا اشررررالرراكز اكلراكز اعلررات ئجاا رلمالرلاكز رلزلررا كز فرررر لئلررا جا  ا 

 م2019
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل وإدارة 4321تداول" الشركة على السوق المالية السعودية "أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز  –اام2019أل وعااا27ا،اكزايلض

(، 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 حيث بلغ إجمالي اإليرادات

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

 

 قلم راكزدخلاكز ئخصرا)مئلونالاير(

كزاععاكزثلا ا

اما2020

IFRS 

كزاععاكزثلا ا

اما2019

IFRS 

 كز  للاا)٪(ا

كزنصفاكأل لا

اما2020

IFRS 

كزنصفاكأل لا

 ما2019

IFRS 

 كز  للاا)٪(ا

 %3.8 1,089.9 1,131.6 %5.2 531.6 559.1 إج لز اكإلياكدكت

 %11.2 682.8 759.1 %12.1 326.9 366.3  كزاعحاإج لز 

 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 صل  اكزاعح

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

       أعازامؤشاكتاكزاعحلر

 %22.5 712.1 872.3 %23.2 346.3 426.7 كألرعلحاكز ف لئلراقرلاتكئفراكز  ويلا كزرلل ا كالس لالكا كإلطفلء

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

كألرعلحاكز ف لئلراقرلاتكئفراكز  ويلا كزرلل ا كالس لالكا كإلطفلءا

ا1 تكلزلفاكز أجلا
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 2كألموكلامجاكز  ئللت

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

       أعازاكز ؤشاكتاكز ف لئلر

 %11.9 1.074 1.202 %11.9 1.074 1.202 )مئلونام ااماعع(اكز سلحلتاكزقلعئرازئ أجلاا

مالراا19 ئىاأسلساكز ثلاعلز ثلا)االليراكزف ا اسرراكإلش للا  ا

 تالري(
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 )مئلونازكما(م وسطا دداكزر كرا

 

 اظا ا ئىاكألدكءاكز لز 

 ئىاأسررلساكز ثلاعلز ثلاعنسررررال لارتفعاإج لز اكإلياكدكتاااا،م2020كز لزلراا%اخاللاكزاععاكزثلا امجاكزسررنراا5.2كرتفعاإج لز اكإلياكدكتاع  دلاسررنوياا •

مصتتيوب ا بارتفان نستتبة اإلشتتغال في   استتتراتيجية تيستتين العائدات التي تتبناها اإلدارة، نتيجةنمو اإليرادات    يأتيو  خاللاافساكزف ا .اا%4.2سررنويراقدر لاا

، % 3.8ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل ستتنو    م،2020 الستتنة الماليةنمو أعمال القطاعات المستتاعدة األخر . وخالل النصتتف األول من  الشتتركة ومراكز  

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

إجمالي وصتتتاحل  لك ارتفان هامش    ،م2020كزثلا امجاكزسرررنراكز لزلراامئلونالايراخاللاكزاععاااا366.3%ازلرئغاا12.1كزاعحاع  دلاسرررنويااااإج لز كرتفعاا •

تتدابير التيك  في النفقتات التي نفتذتهتا اإلدارة، حيتث أعمرت عن تقليل تكتاليف  نتيجتة لتك  يتأتيو% خالل نفس الفترة. 65.5نقتا  موويتة إلى  4الربح بواقع 

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

 نقطة مووية. 4.5دة قدرها بزيا % خالل نفس الفترة67.1الربح إلى إجمالي هامش 

وصتاحل   ،م2020%اخاللاكزاععاكزثلا امجاكزسرنراكز لزلراا23.2كرتف تاكألرعلحاكز فر لئلراقرلاتكئفراكز  ويلا كزرلل ا كالسر لالكا كإلطفلءاع  دلاسرنوياا •

الربح بعد تطبيق المعيار الدولي   إجمالي% خالل نفس الفترة. ويرجع  لك إلى تيستن  76.3مووية ليستجل   نقطة  11.2 لك نمو هامش األرباح التشتغيلية بواقع  

ارتفعت األرباح التشتغيلية   م،2020وخالل النصتف األول من الستنة المالية  .باإلضتافة إلى تنفيذ تدابير التيك  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 التأجير 1

 بدالً من مصروفات التأجير.  ستهالك عن حق استخدام األصول المستأجرةاالمصروفات كما يتم بمقتضاها تسجيل 
 إن وجدت. العقارات االستثمارية   تكلفة شطب يخصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ه يويضاف إلأرباح 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
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إلى   قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتهالك واإل فاء %، وارتفع هامش األرباح التشتغيلية22.5تهالك واإل فاء بمعدل ستنو   قبل تكلفة التمويل والزكاة واالست 

 .م2020النصف األول من السنة المالية % خالل 77.1

%اخاللاكزاععاكزثلا امجاكزسررنراكز لزلرا6.6ع  دلاسررنوياااا3كرتف تاكألرعلحاكز فرر لئلراقرلاتكئفراكز  ويلا كزرلل ا كالسرر لالكا كإلطفلءا تكلزلفاكز أجلا •

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

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

ا  ،اإليرادات  نمو بفضتل  م2020خاللاكزاععاكزثلا امجاكزسرنراكز لزلراااا%8.5كرتفعاصرل  اكزاعحاع  دلاسرنوياا • % 37.2 إلى هامش صتافي الربح وارتفع أيضت 

األعباء المالية بشتكل مليو  % على خلفية تراجع  59.5ارتفع صتافي الربح بمعدل ستنو     م،2020. وخالل النصتف األول من الستنة المالية نفس الفترةخالل  

هامش صتافي الربح   وارتفع  .م2019الستنة المالية والذ  شتهد تستجيل تكاليف استتثنائية خالل الربع األول من   م2019األول من الستنة المالية مقارنة بالنصتف 

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

هامش األموال من   ارتفعو  %.6.6،ا  واا واسرررنوياعنسررررراا2020مئلونالايراخاللاكزاععاكزثلا امجاكزسرررنراكز لزلراااا283.0اا4عئ تاكألموكلامجاكز  ئللت •

. وخالل النصتتف األول من الستتنة المالية العام الستتابقنفس الفترة من   في%  50.0 مقابل  م2020% خالل الربع الثاني من الستتنة المالية 50.6 ليبلغ  العمليات

% خالل 51.5ى لمليون لاير، ونتج عن  لتك نمو هتامش األموال من العمليتات إ 583.1% لتبلغ 40.6موال من العمليتات بمعتدل ستتتتنو  ارتفعتت 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 الستنة المالية   20لتغطية إنشتاءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة    عئغاإج لز اكزنفقلتاكزاأسر لزلرا •

 مليون لاير بنهاية النصف األول من نفس السنة المالية.

مليون لاير في الستنة   6,283.0، مقابل  م(2019ستبتمبر    30  المنتهي فيم )2020من الستنة المالية النصتف األول    فيمليون لاير   5,719.3  كزديجااصرل  عئغاا •

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

 كز ؤشاكتاكز ف لئلراكزاملسلر

إ الق المركز التجار    م2020شتهد الربع الثاني من الستنة المالية ، حيث  مالًركاا21ااإزىاا دداكز اكلراكز الريراكز  اتقوماكزفرالراعلم اللللا تفر لئللا  كرتفع •

إج لز اكز سررلحلتاكزقلعئرا  ألف متر مربع من المستتاحات القابلة للتأجير، ووصتتول  118، مما أعمر عن إضتتافة  في الرياض ومول النخيل بالدمام  "يوو ووك"

"يوو بمركز   المبرمة مع المستتتأجرين(  نستتبة اإلشتتغال المستتبق )وفق ا لليجو ات    توبلغ  %.12 نستتبتهازيادة ستتنوية ب ،  مئلونام ااماععا1.2ااإزىاازئ أجلا

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

المالية خالل النصتتف األول من الستتنة %  93.2  إلى مركز تجار  فقط( 19)في     ئىاأسررلساكز ثلاعلز ثلكزحلزلراااسرررراكإلشرر للا  االليراكزف ا ااااكرتف ت •

 .م2019النصف األول من السنة المالية  في% 92.3مقابل  م2020

خالل نفس  رمليون  ائ   56.8صعود ا من    ،م2019سر  راااا30مئلونازكمااخاللاكزنصفاكأل لاكز ن ل ا  اااا59.7كس قرئتاكز اكلراكز الريراكز لع رازئفالراا •

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

 .م2020من السنة المالية  النصف األولخالل  ك قدًا 1,325تجديد ب قامت الشركة  •

 
أوضح السيد أوليفييه نوجارو الرئيس التنفيذ  لشركة المراكز العربية، أن نتائج النصف األول   ،المستقبلية للشركةوفي تعليقه على النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات 

ظة  لتعظي  القيمة من ميف الخطط التي نفذتها اإلدارةكذلك مردود مختلف اتيجية النمو التي تتبناها، ورتعكس استمرار الشركة في جني عمار است  م2020من السنة المالية 

% على أساس المثل  3.4، و م2019سبتمبر  30المنتهي في خالل النصف األول  %3.8المشروعات القائمة. وأضاف نوجارو أن نمو إجمالي اإليرادات بمعدل سنو  

ارتفان نسبة اإلشغال على أساس    إلى جانل،  اإليجاريةلتعزيز ميفظة المساحات القابلة للتأجير وتيسين قيمة العقود  ستراتيجية 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 16على الرغ  من تأعير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإل فاء،

 

، م 2020ني من الستنة المالية وتابع نوجارو أن اإلدارة تتطلع إلى ترستي  المكانة المرموقة التي تنفرد بها شتركة المراكز العربية في الستوق الستعود  خالل النصتف الثا

ا بأن الربع الثاني من الستتنة المالية  مدعومة  بجهودها   التجارية الجديدة قبل الجدول   مراكزالاعنين من شتتهد إ الق    م2020لمواصتتلة التوستتع بمشتتروعات الشتتركة، علم 

مليون متر  1.2تأجير إلى  ممتا أعمر عن نمو المستتتتاحات القتابلتة لل  الدمام،بمتدينتة    "النخيتل مول"و  الرياض بمتدينتة" التجتار   "يوو ووك  الزمني المستتتتتهتدف، وهمتا مركز

فيذ ميفظة مربع. وأوضتتتح نوجارو أن الشتتتركة تعكف على دراستتتة فرل تنويع الخدمات المقدمة لتيقيق التكامل بين مشتتتروعات الشتتتركة بالتوا   مع مواصتتتلة تن 

الفتتاح المزيد من   Muviبتوقيع اتفاقية مع شتركة    مشتروعاتها قصتيرة ومتوستطة األجل، حيث قامت الشتركة بافتتاح أول قاعة ستينما في أغستطس الماضتي، وقامت كذلك

 
(، IFRS 16لدولي إلعداد التقارير المالية )هي مقياس لتحديد ربحية الشركة بعد استبعاد تأثير تطبيق المعيار ا  األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء وتكاليف التأجير 3

 بدالً من مصروفات التأجير.  ستهالك عن حق استخدام األصول المستأجرةاالمصروفات كما يتم بمقتضاها تسجيل 
 إن وجدت. العقارات االستثمارية   تكلفة شطب يخصم منهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ويضاف إليه أرباح الفترة : يشمل صافي األموال من العمليات بند  4

https://www.muvicinemas.com/ar
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"يوو ووك". وأكد نوجارو أن الشتتتركة تجدد التزامها بدع  جهود حكومة المملكة العربية الستتتعودية   مركزتابعة بما في  لك  ال  المراكز مجموعة منقاعات الستتتينما في  

 في  يادة عدد الزوار وضمان نمو أعمال ونتائج الشركة بصفة مستدامة.   تلك الجهود، باإلضافة إلى تو يف م2030وتعزيز األنشطة الثقافية والترفيهية وفق ا لرؤية لنشر  

 

. ويمكن تيميل القوائ  المالية كاملة  عبر  يارة الموقع اإللكتروني م2020 الستتنة الماليةمن  الثانيوفيما يلي عرض للنتائج المالية والتشتتغيلية للشتتركة خالل فترة الربع 

s.comir.arabiancentre 

ا

ا جاشالراكز اكلراكز اعلر

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

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

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

الذ   ) في الرياض ، والظهران مول، والنخيل مولبجدة  رئيسية بالمملكة. وتتولّى الشركة تشغيل عدد من أبر  المراكز التجارية في السوق الميلية بما فيها مول العرب

وتيتضن مراكز التسّوق التابعة للشركة أكثر    .م(2017لعام    يسل آراء المستهلكين خالل مؤتمر "عال  الرفاهية العربي" حصد لقل وجهة التسوق المفضلة في الرياض ب 

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

 

ازالس  الما كز وكصل

اإدكر ا القلتاكز س ث ايج

ir@arabiancentres.com  

2080  825 11  966 + 

اكز اضاكز قدي  ا كز ؤت ااكزللتف ازئ حئئلج

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

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

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

 ir.arabiancentres.comالموقع اإللكتروني: 

ا

اكز وق لتا كإل لدكتاكز س قرئلر

ا للبيع،  ا بموجل أ  تشريع معمول به، وال تشكل عرض  وات مالية، وال تعد بمثابة أو توصية من أ  نون لشراء أ  أوراق مالية أو أدالمعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي ال تشكل عرض ا عام 

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

 .ليها كمؤشر لألداء المستقبلي لتلك االستثماراتاالستثمارات، ال يمكن االعتماد ع

 

ليقين وعوامل مهمة أخر  والتي قد تتسبل في أن تكون النتائج أو األداء أو  ييتو  هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطو  تلك البيانات التطلعية على مخا ر معروفة وغير معروفة، وغيرها من أوجه عدم ا 

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

 ناخ األعمال والبيوة التي تعمل بها الشركة في المستقبل.باستراتيجيات الشركة اليالية والمستقبلية وم

 

ر 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، وال ينبغي اعتبا

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

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

 

اري  ولكنها قد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. وتعتمد  عامة ت  جمعها في هذا الت المعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد بها فقط في تاري  العرض التقديمي، وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات

لقوانين واللوائح المعمول بها، ال تنو  الشركة أو أ  من وكالئها أو مو فيها أو  الشركة على المعلومات التي ت  اليصول عليها من مصادر يعتقد أنها موعوقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزام با

 رض التقديمي أو أ  معلومات واردة فيه. اريها، أو عليها أ  واجل أو التزام نيو تزويد المستل  بأ  معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التيديث أو المراجعة لهذا العمستش

 

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

ا في الواليات المتيدة، و عليها فيما   هذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأ  من اآلعار المترتبة لفهالفيل النافي للجهالة ينبغي عليك الرجون إلى مستشاريك الميترفين و / أو إجراء لذلك مبادئ المياسبة المقبولة عموم 

خانات  وفق ا لذلك، قد ال تكون األرقام العددية الموضية فيوالتقريل.  بهدف تخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التقديمي إلى تعديالتوالمعلومات المالية  ات 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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 إج لز اكإلياكدكتاا
 )مئلونالاير(

 
ا

 توزيعاكإلياكدكتا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا كز ف لئلر اضاكز ؤشاكتاكز لزلرا
 

اكإلياكدكتا
 

، وهو نمو ستتتتنو  م2020الربع الثتاني من الستتتتنتة المتاليتة مليون لاير خالل    559.1بلغ إجمتالي اإليرادات  

كما يمثل ذلك نمًوا سنننننويًا   ،مليون لاير خالل نفس الفترة من العتام الستتتتابق  531.6% مقتابل  5.2بمعتدل  
بمعدل ستتنو  صتتافي اإليرادات اإليجارية    وارتفع .% عند المقارنة على أسنناس المثل بالمثل4.2بنسننبة 

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

لاير، بينمتا ارتفعتت إيرادات المرافق واإليرادات  مليون 17.7% لتستتتتجتل  5.7اإلعالميتة بنستتتتبتة ستتتتنويتة 

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

مثلت إيرادات ، ينما %90صتتتافي اإليرادات اإليجارية صتتتدارة المستتتاهمة في إجمالي اإليرادات بنستتتبة 

 المبيعات اإلعالميةإيرادات    مثلت ، في حين% من إجمالي اإليرادات7نستتتتبة   المرافق واإليرادات األخر 

معدل نمو إجمالي   في%  60% من إجمالي اإليرادات. وبلغت مستاهمة صتافي اإليرادات اإليجارية حوالي  3

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

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

 

مليون لاير، وهو نمو   1,131.6الي اإليرادات  ، بلغ إجمم2020وخالل النصتتتتف األول من الستتتتنتة المتاليتة  

ا ستنوي ا مليون لاير خالل نفس الفترة من العام الستابق  1,089.9% مقابل 3.8ستنو  بنستبة  ، ويمثل  لك نمو 

. واحتل صتافي اإليرادات اإليجارية صتدارة المستاهمة % عند المقارنة على أستاس المثل بالمثل3.4بمعدل  

%، بينما 3.6مليون لاير بزيادة ستتتنوية نستتتبتها   1,025.0% أو ما يعادل  91ة في إجمالي اإليرادات بنستتتب 

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

% من إجمتالي اإليرادات، حيتث 6%. ومثلتت إيرادات المرافق واإليرادات األخر  23.1ستتتتنو  بمعتدل 

، وهو انخفاض ستتنو   فيف بنستتبة م2020مليون لاير خالل النصتتف األول من الستتنة المالية   69.7بلغت  

0.9.% 

 

ها ابن ت مردود االستتتراتيجية التي ت وارتفان صتتافي اإليرادات اإليجارية  وقد واصتتلت الشتتركة استتتفادتها من

لتيستتين ستتياستتة التخفيضتتات الممنوحة، حيث بلغ متوستتط التخفيضتتات الممنوحة للمستتتأجرين الداخليين 

، مقابل م2020النصتتف األول من الستتنة المالية مليون لاير( خالل    55.8% )أو ما يعادل  5.1والخارجيين  

جيت الشتتركة في تقليل وقد ن  مليون لاير( خالل نفس الفترة من العام الستتابق.  81.1% )أو ما يعادل  7.1

متوستتتط التخفيضتتتات الممنوحة على الرغ  من الطبيعة الموستتتمية لفترة الربع الثاني، والتي تتستتت  بارتفان 

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

 
% خالل 93.2  مركز تجار  فقط(  19)في    ثلوبلغت نستتتبة اإلشتتتغال عند المقارنة على أستتتاس المثل بالم

وشتتهد الربع   % خالل نفس الفترة من العام الستتابق.92.3، مقابل  م2020من الستتنة المالية   النصتتف األول

 بعد إ الق مركز من المساحات القابلة للتأجير ألف متر مربع    118  إضافة  م2020الثاني من السنة المالية  

ا بتأن المركزين، "يوو ووك" ومول النخيتل بتالتدمتام ، النشتتتتا  التتأجير  المبتدئيتة من مرحلتة  الفي   متا اال علمت 

% على التوالي 76% و96بلغت   (وفق ا لليجو ات المبرمة مع المستتتأجرينالمستتبق )اإلشتتغال  نستتبة   أنو

العرض الخال لمزيد من المعلومات، يرجى اال الن على    .م2020خالل النصتف األول من الستنة المالية 

 .مستثمرين بموقع الشركة االلكترونيالصفية في للشركة  بالمستثمرين

 

عقتد ا بفروق   1,325تجتديتد ب ونجيتت الشتتتتركتة في اليفتا  على األداء القو  ألنشتتتتطتة التتأجير، حيتث قتامتت  

% من العقود 86.6. كما ت  تجديد حوالي  م2020المالية النصتتتتف األول من الستتتتنة أستتتتعار إيجابية خالل  

ا   5.2. وارتفع متوستتتط مدة العقود اإليجارية إلى 2019الستتتنة الميالدية  اإليجارية التي ستتتتنتهي 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
دخل المرافق واإليرادات األخرى

1,132 
 مليون لاير
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كألرعلحاكز ف لئلراقرلاتكئفراكز  ويلا كزرلل اا

  كإلطفلءا كالس لالكاا
 )مئلونالايرا/اكزللمش(

 
ا

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط مدة العقود اإليجارية مقابل نسبة اإلشغال

 
 

 كألرعلحاكز ف لئلراقرلاتكئفراكز  ويلا كزرلل ا كالس لالكا كإلطفلءا
 

الربع مليون لاير خالل    426.7بلغت األرباح التشتتتتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتتتتهالك واإل فاء 

نمو هامش األرباح %، وهو ما نتج عنه 23.2ستتتتنو  بنستتتتبة ، وهو نمو  م2020الثاني من الستتتتنة المالية 

خطة تعزيز الكفاءة نتيجة ارتفان األرباح التشتغيلية   يأتيو%.  76.3نقطة مووية ليبلغ   11.2التشتغيلية بواقع  

المصتروفات، والتي نجيت الشتركة في تيقيقها عبر عدة وستائل من بينها إعادة   التيك  فيالتشتغيلية وتدابير 

لى العقود المبرمة مع شتركات الخدمات الخارجية مثل شتركات النظافة. كما نجيت الشتركة في التفاوض ع

بفضتل تبني ستياستات   م2020% خالل الربع الثاني من الستنة المالية 6.3بنستبة   الخدماتخفض مصتروفات  

 ترشيد استهالك الطاقة.

 
كما يرجع ارتفان األرباح التشتتغيلية إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الخال بعقود اإليجار 

(IFRS 16)  ا من الربع الستتتابق، حيث أد   لك إلى تستتتجيل مصتتتروفات استتتتهالك أخر  عن حق بدء 

باإلضتافة ،  م2020نة المالية مليون لاير خالل الربع الثاني من الست   39.1استتخدام األصتول المستتأجرة بقيمة 

. وفي مليون لاير خالل نفس الفترة  26.9إلى تستتتجيل مصتتتروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار بقيمة  

، فإن األرباح التشتتتغيلية قبل (IFRS 16)حالة استتتتبعاد تأعير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

مليون لاير خالل الربع الثاني   426.7ستتتبلغ إل فاء وتكاليف التأجير تكلفة التمويل والزكاة واالستتتهالك وا

% 76.3  إلىهامش األرباح التشتتغيلية   رتفع%، كما ستتي 6.6بزيادة ستتنوية قدرها    م2020من الستتنة المالية 

 خالل نفس الفترة.

 
، بلغتت األربتاح التشتتتتغيليتة قبتل تكلفتة التمويتل والزكتاة م2020وخالل النصتتتتف األول من الستتتتنتة المتاليتة 

%. وصتتتاحل  لك ارتفان هامش 22.5مليون لاير بزيادة ستتتنوية نستتتبتها   872.3واالستتتتهالك واإل فاء  

% 77.1نقطة مووية ليستجل    11.7األرباح التشتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتهالك واإل فاء بواقع  

األرباح التشتتتتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتتتتهالك واإل فاء وتكاليف فعتت  وارت  خالل نفس الفترة.

، مقابل م2020مليون لاير خالل النصتف األول من الستنة المالية   872.3% إلى  4.8بمعدل ستنو   التأجير

 مليون لاير خالل نفس الفترة من العام السابق. 832.3
  

امصا  لتاكالس لالكا
 

، م 2020مليون لاير خالل الربع الثاني من الستنة المالية   67.2تكاليف استتهالك العقارات االستتثمارية    بلغت

"يوو بمركز   ، حيث قامت الشتركة بتسجيل االستثمارات العقارية الخاصة  %2.6وهو ارتفان ستنو  بنستبة 
 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 مصتتتروفات االستتتتهالك    39.1بقيمة 

 .م2020الربع الثاني من السنة المالية خالل 
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 صل  اكزاعحا
ا)مئلونالايرا/اكزللمش(

 

 

 

 
 كألموكلامجاكز  ئللتا
 )مئلونالايرا/اكزللمش(

 
ا

ا

ا

ا

 

 

، ستتجلت الشتتركة تكاليف استتتهالك العقارات االستتتثمارية م2020وخالل النصتتف األول من الستتنة المالية 

%. وستجلت الشتركة مصتروفات استتهالك أخر  متعلقة 5.0مليون لاير بزيادة ستنوية 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
 

اكأل رلءاكز لزلرا
ا

، وهو انخفاض ستتتنو  م2020مليون لاير خالل الربع الثاني من الستتتنة المالية   67.6بلغت األعباء المالية 

مليون لاير خالل نفس الفترة من العام الستابق. وخالل النصتف األول من الستنة   75.6% مقابل  10.6بنستبة 

 286.4% مقابل  50.6  بنستبة مليون لاير، وهو انخفاض ستنو  141.5بلغت األعباء المالية   م2020المالية 

مليون   125.2بقيمة مليون لاير خالل نفس الفترة من العام الستابق، والتي شتهدت تستجيل تكاليف استتثنائية 

 7.2متعلقة بإعادة تمويل ديون الشتتتركة. وتجدر اإلشتتتارة إلى قيام الشتتتركة بتأمين تستتتهيل جديد بقيمة لاير 

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

متارس  31مليتار لاير في  6.7، مقتابتل م2019ستتتتبتمبر  30مليتار لاير في  6.1انخفض إجمتالي التدين إلى 

 .م2018 سبتمبر 30مليار لاير في  6.6، وم2019
 

اصل  اكزاعحا
 

، وهو نمو ستتنو  بمعدل م2020مليون لاير خالل الربع الثاني من الستتنة المالية   208.2بلغ صتتافي الربح 

% خالل الربع الثاني من الستتتنة 37.2 نقطة مووية ليبلغ  1.1بواقع  هامش صتتتافي الربح   . كما ارتفع5.2%

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

 . اليالية فترةالمستو  األعباء المالية خالل 

 
مليون لاير بزيادة ستنوية قدرها   435.1، بلغ صتافي الربح م2020وخالل النصتف األول من الستنة المالية 

ا يأتي %، حيث  59.5 الربح وتراجع مستتو  األعباء المالية. إجمالي  نمو اإليرادات وارتفان  نتيجة  لك أيضت 

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

اكألموكلامجاكز  ئللتا
 

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

% خالل نفس الفترة من العام 50.0% مقابل  50.6 إلىهامش األموال من العمليات    رتفع%. وا6.6بنستتتبة 

مليون لاير   583.1، بلغت األموال من العمليات  م2020الماضتتي. وخالل النصتتف األول من الستتنة المالية 

نقطة مووية   13.5%. وصتتتاحل  لك نمو هامش األموال من العمليات بواقع  40.6بزيادة ستتتنوية نستتتبتها 

 % خالل نفس الفترة.51.5جل ليس
 

اكألصولاكزقلم را كز وس لتاكز س قرئلرا
 

مركز تجار  قائ (   21بلغت القيمة الدفترية إلجمالي العقارات االستتثمارية )تشتمل استتثمارات الشتركة في  

الستتتتنة المالية  كما بنهايةمليون لاير   10,983.8، مقابل  م2019ستتتتبتمبر   30مليون لاير حتى    11,172.1

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

 31بمستتتوياتها في    ة  مقارن   ودون تغير مليو ،  م2019ستتبتمبر   30مليون لاير حتى    603.9تيت التنفيذ( 

 .م2019مارس 

 
مليون لاير خالل الربع   20وبلغ إجمالي النفقات الرأستمالية الخاصتة بالمشتروعات الجديدة الجار  إنشتائها 

، حيث ت  استتتخدام المبلغ بشتتكل رئيستتي في تغطية المشتتروعات قصتتيرة م2020الثاني من الستتنة المالية 

ا بأن إجمالي النفقات الرأستتتمالية المطلوبة لتغطية المشتتتروعات ق مليار  1.8صتتتيرة األجل بلغ  األجل، علم 
. وقد قامت م2020لاير خالل السنة المالية  مليون  200لاير، و لك على أن يت  استخدام المبلغ المتبقي بقيمة 

خالل الربع الثتاني من   بتالتدمتام  "النخيتل مول"في الريتاض و الشتتتتركتة بتإ الق المركز التجتار  "يوو ووك"

ألف متر مربع إلى المستتتاحات القابلة للتأجير. وتضتتت    118  ، مما أعمر عن إضتتتافةم2020الستتتنة المالية 

(، فضتال  عن بناء "جدة بارك"و  "الخليج مول") ينتجاري   ينمركزمشتروعات الشتركة قصتيرة األجل تطوير 

ألف متر   197في الرياض، وهي مشتتروعات ستتتضتتيف ما يبلغ إجماليه حوالي    "النخيل مول"مليق مركز  
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ا

 
 صل  اكزديجا/اكألرعلحاكز ف لئلرا

 
 

ا

 اسرراكز سللالتاإزىاقل راكزفالرا

 

 
 

جدة "ألف متر مربع تقريب ا بمشتترون    129، منها  م2020بيلول أبريل مربع إلى المستتاحات القابلة للتأجير 

 الذ  يمثل أبر  المشروعات قصيرة األجل بالشركة.  "بارك

 
مليار لاير، حيث   6.6الرأستتتمالية المتوقعة للمشتتتروعات متوستتتطة األجل  ومن جانل آخر، بلغت النفقات 

ألف متر مربع تقريبت ا إلى  358تمضتتتتي المجموعة قدما في بنتاء وتطوير خمستتتتة مشتتتتروعات إلضتتتتافة  

. وتجتدر م2024المستتتتاحتات القتابلتة للتتأجير. ومن المقرر االنتهتاء من تنفيتذ تلتك المشتتتتروعتات بيلول عتام 

الي النفقات الرأستمالية الال مة لتنفيذ المشتروعات متوستطة األجل تشتمل تكلفة أراضتي اإلشتارة إلى أن إجم

مليار لاير خالل النصتتتف   3.4، حيث ت  استتتتخدام  "مول جوهرة جدة"بالرياض و  "مول العرب"مشتتترون  

 .م2020األول من السنة المالية 
 

اصل  اكزديجا
 

 31مليون لاير حتى  6,741.0، مقتابتل م2019ستتتتبتمبر  30مليون لاير حتى  6,142.1بلغ إجمتالي التدين 

ويعكس انخفتاض مليون لاير.  543.9. وبلغ الجزء المتتداول من التستتتتهيالت  ويلتة األجتل  م2019متارس 

والمستتتيق في مليار لاير   7.2الستتداد المبكر لقستتط التستتهيل الذ  حصتتلت عليه بقيمة ب   الديون قيام الشتتركة

 .بواقع عام كاملبتاري  التسوية النهائية التعجيل عن  ، مما أعمرم2029

 
النصتتتتف األول من الستتتتنة المالية  حتى نهايةمليون لاير   997.0وبلغ إجمالي تستتتتويات الديون المستتتتددة  

مليون لاير من متيصتتالت عملية الطرح بغرض ستتداد أقستتا    500، ويشتتمل  لك استتتخدام مبلغ  م2020

وقد بلغت نستتبة التستتهيالت إلى قيمة .  وفق ا لجدول األقستتا  الميدد  التستتهيالت التي حصتتلت عليها الشتتركة

. وبلغتت النقتديتة ومتا في م2019متارس   31% حتى 32، مقتابتل م2019ستتتتبتمبر   30% حتى 27الشتتتتركتة  

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

 
، مقتابتل م2019ستتتتبتمبر  30مليون لاير حتى  5,719.3في التدين إلى وعلى هتذه الخلفيتة انخفض صتتتتتا

. وبلغ معتدل صتتتتافي التدين إلى م2019متارس  31مليون لاير خالل الستتتتنتة المتاليتة المنتهيتة في    6.283.4

في كما  تقريب ا   اتمر  3األرباح التشتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتهالك واإل فاء على أستاس ستنو  

 .م2019مارس  31في كما مرة  4.2، مقابل م2019سبتمبر  30
 

 حقوقاكز ئكلراا
 

مليون لاير   5,064.8، مقابل  م2019ستتتبتمبر   30  فيمليون لاير    6,200.6بلغ إجمالي حقوق المستتتاهمين  

 .م2019مارس  31 في
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ا

اآخااكز طوركتاعلزفالرا
ا

اتأسلسازانراكزحول ر

قيام مجلس اإلدارة بتأسيس لجنة اليوكمة، والتي ستمثل المصدر   م2020السنة المالية شهد الربع الثاني من 

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

ي ا في إدارة نظام  المتعارف عليها عالمأفضل الممارسات  وتبني  تطوير  مهامها في مساعدة مجلس اإلدارة على  

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

 ه والتزامه بسياسات اليوكمة المتبعة. ئ عمليات مجلس اإلدارة ومستو  أدا

 

اعفايقاكإلدكر اكز ئللااكز سئوزلجت للجاكثنلجامجا

ا

ا   22ييظى السيد ميمد بلبع بخبرة عملية تربو على  :كز أجلااأافطراقطلعارملسا–عئرعاامح د (1 عام 

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

من كبر  المراكز التجارية على الساحة اإلقليمية. وعمل السيد بلبع قبل  لك في شركة ماجد الفطي   

ية، حيث شغل منصل مدير أول قطان أنشطة التأجير بالمشروعات الجديدة وتولى مسوولية تعظي   العقار

  قبل  من الميددة الممارسات مع التأكد من االلتزام بأفضل  الجديدة راكزالمإيرادات نشا  التأجير في 

   .التسوق بمراكز المعنية اإلدارة

 

ا من   20يمتلك السيد جميل كرمول خبرة واسعة تتجاو   :كز  ئللتاقطلعاارملسا–الامولااج لل (2 عام 

السيد كرمول قبل  لك منصل    وشغلالعمل في مجاالت التخطيط االستراتيجي وإدارة العمليات اليومية.  

مدير قطان العمليات بشركة المراكز العربية، حيث تولى مسوولية جميع العمليات بما في  لك أنشطة  

بالشركة. كما شغل   اإلدارات ميعج المبيعات والتسويق واإلدارة المالية، باإلضافة إلى تخطيط عمليات 

  جانل   إلى  التجزئة،  أل ياءشركة فوا  اليكير    التطوير والعمليات في   قطانالسيد كرمول منصل رئيس  

 من العالمات التجارية األخر ، بما في  لك شركة التموين العربي لأل عمة )بيتزا هت(.   مجموعة

 

 

 –نهاية البيان  –

 
اا

 


