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 تقریر النتائج المالیة والتشغیلیة 
 2019یونیو   30 المنتھیة فيالفترة المالیة  عن

 2019 أغسطس  20الریاض في 
 

 2019 یونیو  30الفترة المالیة المنتھیة في عن والتشغیلیة المالیة  ھاشركة المراكز العربیة تعلن نتائج
 

، وھي شركة رائدة في تطویر وتشغیل وإدارة  )4321  "تداولالشركة على السوق المالیة السعودیة " رمز  (   ة شركة المراكز العربیأعلنت الیوم    –  2019  أغسطس  20الریاض في  
، حیث )2020السنة المالیة  (الربع األول من    2019  یونیو   30في  المنتھیة  المالیة    عن الفترةوالتشغیلیة  المالیة    ھا نتائج ، عن  في المملكة العربیة السعودیةالفاخرة  المراكز التجاریة  

ملیون لایر سعودي خالل نفس    81.0ملیون لایر سعودي، مقابل    227.0لیبلغ  بواقع ثالثة أضعاف تقریبًا    حوارتفع صافي الرب  ،ملیون لایر سعودي  572.5إجمالي اإلیرادات    بلغ
   الفترة من العام السابق.

 

 2020الربع األول  (ملیون لایر سعود) قائمة الدخل الملخصة
IFRS 

 2019الربع األول 
IFRS (٪) التغییر 

% 2.5 558.3 572.5 إجمالي اإلیرادات  
% 10.1 355.8 391.7 مجمل الربح  

%68.4 اإلجمالي الربح ھامش  63.7%  4.7 pts 
% 180.4 81.0 227.0 صافي الربح  

%39.6 ھامش صافي الربح   14.5%  25.1 pts 
    أبرز مؤشرات الربحیة

% 21.8 365.8 445.5 والزكاة واالستھالك واإلطفاءاألرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل   
%77.8 ھامش األرباح التشغیلیة   65.5%  12.3 pts 

% 3.2 431.9 445.5 وتكالیف التأجیر األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك واإلطفاء  
وتكالیف   واالستھالك واإلطفاءاألرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة ھامش 

%77.8 التأجیر/إعادة الھیكلة   77.4%  0.5 pts 

% 101.1 149.2 300.1 1األموال من العملیات  
%52.4 ھامش األموال من العملیات   26.7%  25.7 pts 
    أبرز المؤشرات التشغیلیة
% 1.0 1.074 1.083 (ملیون متر مربع) المساحات القابلة للتأجیر  

% 93.2 في نھایة الفترة اإلشغالنسبة   92.4 %  0.8 pts 
% 4.0 30.2 31.4 (ملیون زائر) عدد الزوار متوسط  

 
 الرئیسیةالمؤشرات المالیة 

منح   ةـسیاسـ   تحـسیناتیعكس ذلك مردود  حیث،  2020الـسنة المالیة الربع األول من خالل  %2.5بمعدل ـسنوي  على أـساس المثل بالمثل ارتفع إجمالي اإلیرادات •
نفس خالل  % 3.7(عند المقارنة على أســاس المثل بالمثل) نمًوا ســنویًا بمعدل    اإلیجاریةشــھد صــافي اإلیرادات  و  .إیرادات المبیعات اإلعالمیةونمو  ضــات  یالتخف
 .الفترة

ــنوي ارتفع  • ــجل 10.1مجمل الربح بمعدل س ــنة المالیةملیون لایر خالل الربع األول من   391.7% لیس ــاحب ذلك نمو 2020 الس ح اإلجمالي  ھامش الرب، وص
المعیار الدولي إلعداد  تطبیقبعد   اإلیجاریة  المـصروفات، وكذلك انخفاض  النفقاتتدابیر التحكم في بفـضل  خالل نفس الفترة %68.4 إلىنقطة مئویة  4.7بواقع 

 .)IFRS 16(التقاریر المالیة 
ــنة المالیةخالل الربع األول من   %21.8 ســـنوي واإلطفاء بمعدل والزكاة واالســـتھالك تكلفة التمویللتشـــغیلیة قبل اح ربااألارتفعت  • ، وبلغ ھامش 2020  السـ

المعیار الدولي إلعداد التقاریر   تطبیق بعدلیف االسـتھالك  اتراجع تكمجمل الربح، باإلضـافة إلى  تحسـن ذلك عكس  . ویخالل نفس الفترة  % 77.8األرباح التشـغیلیة 
 ).IFRS 16المالیة (

ــغیلیة قبل ارتفعت األرباح  • ــتھالك واإلطفاء وتكالیف التأجیر تكلفة التمویلالتش ــنوي  والزكاة واالس ــنة المالیة  خالل الربع األول من  %3.2بمعدل س ، 2020الس
المعیار الدولي إلعداد التقاریر   تطبیقویمثل ذلك نســـبة النمو مقارنًة بنفس الفترة من العام الســـابق بعد   % خالل نفس الفترة.77.8وبلغ ھامش األرباح التشـــغیلیة 

 ).اإلیجاریةمصروفات ال(یتم بمقتضاه استبعاد  2019) بدًءا من ا أبریل IFRS 16المالیة (
 بفضل انخفاض مصروفات التمویل.  ھامش صافي الربحقفزة كبیرة في مصحوبًا ب، %180.4بنسبة صافي الربح  ارتفع •
الـمالـیة خالل الفترة   % 52.4وبلغ ـھامش األموال من العملـیات   .%101.1ملیون لایر ســـــعودي، وھو نمو ســـــنوي بمـعدل  300.1بلـغت األموال من العملـیات  •

 خالل نفس الفترة من العام السابق بفضل انخفاض مصروفات التمویل. % 26.4مقابل  2019یونیو  30المنتھیة في 
 ملیون لایر سعودي. 82الفترة خالل الجدیدة المراكز التجاریة لتغطیة إنشاءات وتجھیزات  بلغ إجمالي النفقات الرأسمالیة •

 
 إن وجدت. العقارات االستثماریة وتكلفة شطب أرباح الفترة ویخصم منھا تكلفة استھالك العقارات االستثماریة والموجودات الثابتة : یشمل صافي األموال من العملیاتبند  1

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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 .2019السنة المالیة في سعودي ملیون لایر  6,283.3مقابل  ،2019 یونیو 30ملیون لایر سعودي حتى  5,712.2بلغ صافي الدین  •
 

 الرئیسیة المؤشرات التشغیلیة 
غیل  التقوم  • ركة بامتالك وإدارة وتـش عودیة اتجاریً  امركزً  19ـش تراتیجیة بالمملكة العربیة الـس قابلة المسـاحات الإجمالي . ویبلغ 2019یونیو  30حتى   في مناطق اـس

  .% 1بمعدل سنویة وھي زیادة  ملیون متر مربع، 1.1للتأجیر 
 من العام السابق.نفس الفترة خالل  % 92.4 مقابل ،التابعة للشركة ةفي المراكز التجاری %93.2 بالمثل المثل أساس على في نھایة الفترة اإلشغال نسبة تبلغ •
 .خالل فترة التقریر بفروق أسعار إیجابیة اعقدً  801 تجدیدبقامت الشركة  •
 .2019في أغسطس العرب أول قاعة سینما بمول الشركة تفتتح  •

القویة   بالنتائجعن اعتزازه   ،السید أولیفییھ نوجارو الرئیس التنفیذي لشركة المراكز العربیةأعرب للشركة  المستقبلیةتعلیقھ على النتائج المالیة والتشغیلیة والتطلعات  وفي
ھادة على كما أنھا  ، تمھد الطریق لطفرة أخرى مرتقبة على مدار العام ھاالربع األول من العام المالي الجدید وأنخالل  ا قویة نمو  معدالت   تحقیقإلى   الـشركة عودةـش  سعلى أـس

متكاملة األركان  ة ســتراتیجیاتتزامن مع تطبیق االنطالقة القویة لقطاع التجزئة بالمملكة العربیة الســعودیة    أن وأضــاف .بشــكل عام  الربحیة  مؤشــراتمع تحســن    لمثلبا  لمثلا
ــیاســاتتحســین   معفروق أســعار إیجابیة  بتجدید العقود اإلیجاریة    عن  تأثمر  التيھي االســتراتیجیة  و  ،للتأجیر  القابلة  المســاحات  ةمحفظلتعزیز   ــار .  التخفیضــات  منح س وأش
باعتباره خطوة كبیرة تجاه تنمیة أعمال ونتائج الـشركة خالل القترة المقبلة، علًما بأن الـشركة تتوقع زیادة   2019إلى قیام الـشركة بافتتاح أول قاعة ـسینما في أغـسطس   نوجارو

 في  للشـــركة،  المؤشـــرات المالیة والتشـــغیلیة  تعزیز ودھا اإلیجابي علىانعكس مرد  جھود اإلدارة  أننوجارو  وضـــحأعدد الزوار بالتزامن مع إطالق المزید من القاعات. كما 
  المالیة. ھاقوائماألرباح على  امشوھ نمو ضوء

 
المخططة   اتالتوـسعتنفیذ  في  قدًماالـشركة   ، مـشیًرا إلى مـضيالعام نھایة حتى  بالمثل  المثل أـساس على%  8-6توقعاتھا بتحقیق نمو یتراوح بین   تجدد  اإلدارةأن  نوجارو  وتابع
أخرى   مربع  ألف  129إضــافة حوالي   فضــالً عن  ،2019 عام  نھایةبحلول  تقریبًا من المســاحات القابلة للتأجیر   ألف متر مربع  172حوالي ســتضــیف إلى محفظتھا    والتي

 تنمیة المســاحات القابلة للتأجیر بالتوازي مع. واختتم نوجارو أن تلك التطورات  التي تنفذھا الشــركة  األجل  صــیرةقخطة التوســعات االســتثماریة   ضــمن  2020بحلول أبریل  
تعظیم قدرتھا على   تعزیزكذلك شـركة في سـوق المملكة العربیة السـعودیة وال ترسـیخ مكانةفي سـوف تسـاھم ،  ألف متر مربع  358بواقع    األجل  متوسـطة  المشـروعاتضـمن  

 .خالل الفترة المقبلةالمردود االستثماري 
 

. ویمكن تحمـیل القوائم الـمالـیة ـكامـلةً عبر زـیارة الموقع اإللكتروني 2020  الســــــنة الـمالـیةوفیـما یلي عرض للنـتائج الـمالـیة والتشـــــغیلـیة للشــــرـكة خالل فترة الربع األول من 
ers.comir.arabiancent 

 
 شركة المراكز العربیةعن 

بباقة متكاملة من األنشطة تزوید عمالئھا وتركز الشركة على التجاریة العصریة في المملكة العربیة السعودیة. للمراكز تُعد شركة المراكز العربیة أكبر مالك ومطور ومشغل 
والمصممة وفق أرقى المعاییر العالمیة في أكثر الوجھات جاذبیةً بالمملكة، ملبیة بذلك متطلبات الفائقة جودة المتمیزة بالالتجاریة الترفیھیة واالجتماعیة المتوفرة في مراكزھا 

مدن رئیسیة بالمملكة. وتتولّى   10تجاریًا تقع جمیعھا في مواقع استراتیجیة ضمن  مركًزا    19ركة  محفظة الش تضمنت    ،2019  یونیو  30واعتباًرا من  المستھلكین في المملكة.  
التجاریة في السوق المحلیة بما فیھا مول العرب، والظھران مول، والنخیل مول الذي حصد لقب وجھة التسوق المفضلة في الریاض المراكز الشركة تشغیل عدد من أبرز 

 . ملیون زائر سنویًا 109متجر، كما تستقطب نحو  4,100وتحتضن مراكز التسّوق التابعة للشركة أكثر من  .ن خالل مؤتمر "عالم الرفاھیة العربي"بحسب آراء المستھلكی
 www.arabiancenters.com  لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني:

 
 لالستعالم والتواصل

 إدارة عالقات المستثمرین
ir@arabiancentres.com  

2080 825 11  966 + 

 العرض التقدیمي والمؤتمر الھاتفي للمحللین
من أجل عرض ومناقشة النتائج المالیة والتشغیلیة للشركة وذلك في  محللین المراكز العربیة المؤتمر الھاتفي لل شركة ستستضیف 

، المؤتمر الھاتفيللحصول على تفاصیل    .السعودیةبتوقیت    الرابعة مساءً الساعة  تمام  في    2019أغسطس    21الموافق    األربعاء  یوم
موقع  التقدیمي للمستثمرین عبر ال عرض ویمكن تحمیل ال . ir@arabiancentres.com یرجى إرسال برید إلكتروني إلى

 ir.arabiancenters.comاإللكتروني: 
 

 
 
 
 
 
 

 المستقبلیةالتوقعات واإلفادات 

http://ir.arabiancenters.com/
http://www.arabiancenters.com/
mailto:ir@arabiancentres.com
mailto:ir@arabiancentres.com
http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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تعد بمثابة  وال ،شراء أي أوراق مالیة أو أدوات مالیةل نوعمن أي  توصیةأو  ،تشكل عرًضا للبیع وال ،ال تشكل عرًضا عاًما بموجب أي تشریع معمول بھ التقدیميالمعلومات والبیانات واآلراء الواردة في ھذا العرض 
بالسعر الذي تم عنده شراء أو بیع االستثمارات في الماضي، أو العائد على ھذه  والمتعلقةغیرھا من األدوات المالیة. المعلومات الواردة في ھذا العرض التقدیمي  نصیحة أو توصیة فیما یتعلق بھذه األوراق المالیة أو 

 .االستثمارات لتلككمؤشر لألداء المستقبلي  علیھااالستثمارات، ال یمكن االعتماد 
 

من أوجھ عدم الیقین وعوامل مھمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو األداء أو   غیرھاتنطوي تلك البیانات التطلعیة على مخاطر معروفة وغیر معروفة، و  قدیحتوي ھذا العرض التقدیمي على بیانات تطلعیة.  
ى افتراضات عدیدة فیما رًیا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلیة یتم التعبیر عنھا أو ضمنًیا بھذه البیانات االستشرافیة. تعتمد البیانات التطلعیة علاإلنجازات الفعلیة لشركة المراكز العربیة ("الشركة") مختلفة جوھ

 األعمال والبیئة التي تعمل بھا الشركة في المستقبل. ومناخیتعلق باستراتیجیات الشركة الحالیة والمستقبلیة 
 
أو اكتمال االفتراضات التي تستند  دقةأو تأكید أو ضمان ب  ضمنیةإشارة  منھاأي  اعتباروال ینبغي  ،أو وعود مؤشراتفي ھذا العرض التقدیمي بمثابة  المتضمنةأو التوقعات  المستقبلیةبغي اعتبار أي من التقدیرات ال ینو 

الشركة صراحةً من أي التزام أو تعھد بنشر أي تحدیثات  وتتبرأتخضع أیًضا لمتطلبات االمتثال للقوانین واللوائح المعمول بھا.  ھيتاریخ إصدارھا، و  فيفقط  تٌعنىإلیھا ھذه التوقعات أو التقدیرات. ھذه البیانات التطلعیة 
 یرات في العوامل التي تؤثر على ھذه العبارات.و أي تغیر في االفتراضات أو التغی أتعكس النتائج الفعلیة لضمنة في العرض التقدیمي ت أو مراجعات على أي بیانات تطلعیة م

 
تعتمد وقد تخضع للتغییر دون إشعار مسبق.    لكنھاعامة تم جمعھا في ھذا التاریخ و   بیاناتالمعلومات واآلراء إلى    تلكبھا فقط في تاریخ العرض التقدیمي، وتستند    یعتدالمعلومات واآلراء الواردة في ھذا العرض التقدیمي  

ھا أو ولكنھا ال تضمن دقتھا أو اكتمالھا. مع مراعاة االلتزام بالقوانین واللوائح المعمول بھا، ال تنوي الشركة أو أي من وكالئھا أو موظفی ،المعلومات التي تم الحصول علیھا من مصادر یعتقد أنھا موثوقة الشركة على
 .ھھذا العرض التقدیمي أو أي معلومات واردة فی لمراجعة التحدیث أو اللتعدیل أو ا سبیل على سواءات إضافیة، أي معلومب أو علیھا أي واجب أو التزام نحو تزوید المستلم  ،مستشاریھا

 
إلعداد التقاریر المالیة و /  الدولیةمعاییر الاإلدارة عن  تقاریراختالفات بین آلیات إعداد  ھناككون ی . قد المدققة غیرالمالیة  والقوائماإلدارة  تقریرمن  التقدیميبعض المعلومات المالیة الواردة في ھذا العرض  اقتباستم 

 علیھا المترتبةاآلثار    منمفصل وأي  لفھم ھذه االختالفات بشكل كامل والنافي للجھالة    الفحصإلى مستشاریك المحترفین و / أو إجراء    الرجوععلیك    ینبغي  لذلكو  ،أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما في الوالیات المتحدة
وفًقا لذلك، قد ال تكون األرقام العددیة الموضحة في والتقریب.  بھدف تخضع بعض األرقام العددیة المدرجة في ھذا العرض التقدیمي إلى تعدیالتو المعلومات المالیة ذات الصلة الواردة في ھذا العرض. ب  یتعلق فیما

 حسابي لألرقام التي سبقتھا.التجمیع لل مطابقاً جداول  بعضالمجموع في  خانات
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 اإلیرادات  إجمالي 
 (ملیون لایر سعودي) 

 
 

 توزیع اإلیرادات 

 
 

األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة  
 واالستھالك واإلطفاء

 )/ الھامش (ملیون لایر سعودي

 
 
 

 

 عرض المؤشرات المالیة والتشغیلیة
 

 اإلیرادات 
 

وھو ، 2019یونیو   30الفترة المالیة المنتھیة في ملیون لایر ســـعودي خالل   572.5بلغ إجمالي اإلیرادات  
ــنوي بمعدل   ــابقملیون لایر خالل   558.3مقابل   % 2.5نمو س ــافي احتل وقد .  نفس الفترة من العام الس ص

ملیون لایر   523.3أو ما یعادل  % 91  إجمالي اإلیرادات بنســبة صــدارة المســاھمة فياإلیرادات اإلیجاریة  
 من إجمالي اإلیرادات % 4نسـبة  المبیعات اإلعالمیة    إیراداتمثلت و%. 3.7بزیادة سـنویة نسـبتھا    سـعودي

إیرادات المرافق  بلغـتو. % 44.9وھو نمو ســـــنوي بمعـدل  ،ملیون لایر ســـــعودي 19.3 حیـث بلغـت
ــعود 29.9  واإلیرادات األخرى ــنة المالیةخالل الربع األول من    يملیون لایر س وھو انخفاض   ،2020  الس

ــنوي   ــبةسـ ــاھمتھا في إجمالي اإلیرادات إلى  ، م% 26.1  بنسـ خالل  % 7مقابل   % 5ما أدى إلى تراجع مسـ
  من العام السابق. األولالربع 

 
تبنتـھا  التي  ســـــتراتیجـیةاال مردود ـلكوـكذ  صـــــافي اإلیرادات اإلیـجارـیة ارتـفاع ـتأثیر  اإلیرادات نمو عكسیو

متوسـط التخفیضـات  بلغ وقد.  لمسـتأجرین الداخلیینل خاصـة  ،الممنوحة  التخفیضـات  ةسـیاسـ   تحسـینل  الشـركة
خالل الفترة   )ســعودي  لایر  ملیون 15.1(أو ما یعادل   % 2.9الممنوحة للمســتأجرین الداخلیین والخارجیین  

 نفس خالل)  ســـــعودي لایر  ملیون 37.9  یعادلما   أو( % 6.5  مـقابل،  2019یونیو  30الـمالـیة المنتھـیة في 
 . السابق العام من الفترة

 
 % 3.7) نمًوا ســـنویًا بمعدل  بالمثل  المثل أســـاس  على  المقارنة  عند(  اإلیجاریةصـــافي اإلیرادات   شـــھدقد و

الفترة لایر خالل  2,090  لیبلغ % 3.4أسـعار اإلیجار لكل متر مربع بمعدل سـنوي    متوسـط  ارتفاعب  بفضـل
السابق، باإلضافة إلى ارتفاع خالل نفس الفترة من العام    2.022مقابل    2019یونیو    30المالیة المنتھیة في  

مقابل   2020  الســنة المالیةبنھایة الربع األول من   % 93.2نســبة اإلشــغال على أســاس المثل بالمثل لتبلغ  
 % في نھایة نفس الفترة من العام السابق.92.4

 
عـقًدا  801 ـجدـیدبت ـقاـمت حـیث  الـتأجیر، ـبأنشــــــطة القوـیة  االنطالـقة زخم على الحـفاظ في  الشـــــرـكة ونجـحت
من  % 53تم تـجدـید حوالي  كـما. 2019یونیو  30خالل الفترة الـمالـیة المنتھـیة في  إیـجابـیة أســــــعاربفروق 

 عندمتوـسط مدة العقود اإلیجاریة غیر المنتھیة    اـستقر كما.  الجاري  العام خالل  ـستنتھي  التيالعقود اإلیجاریة  
  .السابق عامالنفس الفترة من  خالل عاًما 4.6مقابل  ،2019 یونیو 30 ىحتعاًما  5.3

 
اإلشغال  نسبة مقابل اإلیجاریة العقود  مدة متوسط  

 
 

 األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك واإلطفاء
 

خالل   لایر ســعودي  ملیون  445.5 األرباح التشــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالســتھالك واإلطفاءبلغت  
، ما نتج عنھ نمو ھامش األرباح % 21.8، بزیادة ســنویة قدرھا 2019 یونیو 30 في  المنتھیة  المالیة  الفترة

ة  ل  % 77.8 لیبلغالتشـــــغیلـی اـب ــابق.65.5مـق ام الســـ اح  % خالل نفس الفترة من الـع اع األرـب ویعكس ارتـف
، والتي نجحت الـشركة في تحقیقھا تدابیر خفض المـصروفاتوالتـشغیلیة الكفاءة    تعزیزخطة  مردودالتـشغیلیة  
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األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة  
 وتكالیف التأجیر واالستھالك واإلطفاء

)/ الھامش (ملیون لایر سعودي

 
 

 صافي الربح
 )/ الھامش (ملیون لایر سعودي

 

 
 
 

 األموال من العملیات
 )الھامش/  سعودي لایر(ملیون 

 
 

مثل شـركات (عبر عدة وسـائل من بینھا إعادة التفاوض على العقود المبرمة مع شـركات الخدمات الخارجیة  
 .الطاقة استھالك ترشید سیاسات ونجاح) النظافةاألمن و

 
ــغیلیة  األرباح    عاارتف یرجع كما  الخاص بعقود اإلیجار  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  تطبیق إلىالتشـ

IFRS 16 ،الربع  خاللملیون لایر ســـــعودي  65.1 بواقع یـجارـیةاإل تـكالیفال خفضإلى  ذـلك أدى حـیث
 األـصول المـستأجرة  حق اـستخدام  عنمـصروفات اـستھالك أخرى    تـسجیل مع  2020  الـسنة المالیةاألول من  

بقیمة   د اإلیجاروعلى التزامات عق  الفائدةمصـروف  تسـجیل   باإلضـافة إلى،  ملیون لایر سـعودي  38.8  بقیمة
المعیار الدولي إلعداد التقاریر  تطبیقحالة اسـتبعاد تأثیر   فيو  .خالل نفس الفترة  ملیون لایر سـعودي 25.0
 وتكالیف التأجیر والزكاة واالسـتھالك واإلطفاءاألرباح التشـغیلیة قبل تكلفة التمویل  ، فإن  IFRS 16المالیة  

 ملیون لایر سـعودي 445.5  بلغسـت  )2019بع األول من السـنة المالیة  للر  (باسـتثناء المصـروفات اإلیجاریة
ملیون لایر سـعودي  431.9مقابل   % 3.2قدرھا سـنویة    بزیادة 2020  السـنة المالیةالربع األول من  خالل

% خالل الربع األول من 77.8التشغیلیة إلى  ھامش األرباح    سیرتفعكما   ،خالل نفس الفترة من العام السابق
 ، فیما یعكس جھود الشركة لزیادة الكفاءة التشغیلیة وتعظیم القیمة من عملیاتھا.2020 السنة المالیة

  
 مصروفات االستھالك

 
األول الربع   خاللملیون لایر سـعودي  64.8اسـتھالك العقارات االسـتثماریة بقیمة    تكالیفسـجلت الشـركة  

ــنة المالیة   ــنوی زیادةب  ،2020من الس ــعودي خالل نفس الفترة  60.3% مقابل  7.5 قدرھا  ةس ملیون لایر س
نتیجة ملیون لایر ســعودي  38.8من العام الســابق. كما ســجلت الشــركة مصــروفات اســتھالك أخرى بقیمة  

تخدام بند  إضـافة تأجرة حق اـس ركة. وبذلك   األصـول المـس  مصـروفات إجمالي  بلغیإلى المیزانیة العمومیة للـش
 .الفترة خالل سعودي لایر ملیون 103.6 االستھالك

 
 األعباء المالیة 

 
 وھو، 2019یونیو  30المنتھـیة في  الـمالـیة الفترة خاللملیون لایر ســـــعودي  73.9بلـغت األعـباء الـمالـیة 

ــنوي   انخفاض ــبةسـ ــابق  العام  من  الفترة  نفس خاللملیون لایر ســـعودي  210.8  بلمقا % 65.0  بنسـ  .السـ
 6.7  مقابل،  2019یونیو   30في   ملیار لایر ســعودي 6.1لتبلغ  ویرجع ذلك إلى انخفاض مســتویات الدین  

، باإلضــافة إلى 2018یونیو   30في  ملیار لایر ســعودي 6.4و، 2019  مارس 31في   ســعودي لایر  ملیار
عودي م  125.1بقیمة    تكالیفـشطب   آت القدیملیون لایر ـس خالل  التي تم التخلص منھا  ةمتعلقة بإحدى المنـش

ملیار  7.2تسـھیل جدید بقیمة    بتأمینالشـركة   قیاموتجدر اإلشـارة إلى    .2019  السـنة المالیةالربع األول من 
 .تكالیف التوسعات المخططةتمویل و مالال رأسبھدف تعزیز ھیكل  2018دي خالل أبریل لایر سعو

 
ملیون لایر سـعودي خالل  25.0  على التزامات عقود اإلیجار  الفائدة اتمصـروف  بلغتإلى ذلك،   وباإلضـافة

 .IFRS 16المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  لتطبیق نظًرا 2020السنة المالیة الربع األول من 
 

 صافي الربح
 

ــافي  بلغ ــنة المالیة    من  األول  الربعملیون لایر خالل  227.0  الربحص ــنوي بمعدل   ،2020الس وھو نمو س
ــابق.   81.0  مقابل. % 180.4 اإلیرادات نمو  مردود  ذلك  ویعكسملیون لایر خالل نفس الفترة من العام الس

ــتوى  ح ـصـ وارتفاع مجمل الربح م ومن جھة .  خالل فترة التقریر  المالیة  عباءاألوبًا بالتراجع الملحوظ في مس
نة في نھایة الربع األول من   % 39.6لیـسجل  نقطة مئویة   25.1بواقع    الربح صـافي ھامش  ارتفعأخرى   الـس
 .2020 المالیة

 
 من العملیات األموال

 
یونیو  30خالل الفترة المالیة المنتھیة في   سـعودي لایر  ملیون  300.1لتبلغ  العملیات   من  األموالتضـاعفت  

ــابق 149.2مقابل    ،2019 ــعودي خالل نفس الفترة من العام الس ــاحب ذلك  .ملیون لایر س ھامش  نمووص
 .% 52.4 لیسجل مئویة نقطة 25.7 بواقعمن العملیات  األموال

 
 المستقبلیة والتوسعات القائمة األصول

 
 مركز تجاري قائم)  19العقارات االسـتثماریة (تشـمل اسـتثمارات الشـركة في   جماليبلغت القیمة الدفتریة إل

ــعودي    11,018.7 ــعودي    10,983.8مقابل  ،  2019یونیو  30 حتىملیون لایر ســ  خاللملیون لایر ســ
قیمة المـشروعات   تمثل(  للمقاولین  المقدمة  الدفعات  قیمة  وبلغت. 2019مارس   31المنتھیة في   المالیةالـسنة  
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 صافي الدین / األرباح التشغیلیة 

 
 

(الربع   على أساس سنوي / األرباح التشغیلیة 2019یونیو  30حتى  الدین صافي *
 ) 4 × 2020 السنة المالیة  من   األول

 
 قیمة الشركة إلى التسھیالتنسبة 

 
 

 

ذ) ل، 2019یونیو  30 حتىملیون لایر ســـــعودي  647.1 تـحت التنفـی اـب  31 حتىملیون لایر  604.9 مـق
 .2019مارس 

 
 خاللملیون لایر ـسعودي   82  الجدیدة الجاري إنـشائھامـشروعات  الب الخاـصة  نفقات الرأـسمالیةالإجمالي   وبلغ
نة المالیة   من  األول  الربع تخدام المبلغ بـشكل رئیـسي في تغطیة المـشروعات قصـیرة ، حیث تم 2020الـس اـس
مالیة   النفقات  إجمالي ، علًما بأناألجل ملیار لایر  1.8  بلغ  المـشروعات قصـیرة األجل  لتغطیة  المطلوبة  الرأـس

ــعودي،   ــتخدام المبلغ المتبقي بقیمة  سـ ــعودي خالل  0.22وذلك على أن یتم اسـ ــنة المالیة ملیار لایر سـ  السـ
طویر ثالثة مراكز تجاریة جدیدة ھي: (بولیفارد الجامعة، ت  األجل  قصیرة  الشركة  مشروعات وتضم.  2020

ــالً عن بناء ملحق مركز النخیل مول في الریاض ــروعاتنخیل الدمام مول، الخلیج مول)، فضــ  ، وھي مشــ
 ،على ذلكوعالوة .  لتأجیرلقابلة  الألف متر مربع إلى المســـاحات   172حوالي ما یبلغ إجمالیھ    ســـتضـــیف

نجحت الشـركة في إتمام صـفقة اسـتحواذھا على الحقوق التأجیریة في مشـروع جدة بارك، وھو أحد الركائز 
اح  عات قصـیرة األجل والمقرر أن تضـیف مـس تراتیجیة التوـس یة الـس ألف   129تأجیریة جدیدة تبلغ   اتالرئیـس

 .2020متر مربع تقریبًا عند اكتمالھا خالل أبریل 
 

، لایر ســعودي   ارملی 6.6األجل    لمشــروعات متوســطةل  المتوقعة، بلغت النفقات الرأســمالیة  ومن جانب آخر
ــة   وتطویرحیث تمضــي المجموعة قدما في بناء   إلى  تقریبًاألف متر مربع   358إلضــافة    مشــروعاتخمس

وتـجدر . 2024بحلول ـعام  المشـــــروـعات تـلك من تنفـیذ من المقرر االنتـھاءو. الـقابـلة للـتأجیر المســـــاـحات
أراضـي   ةتكلف  تشـمل  متوسـطة األجل  لمشـروعاتا  ذتنفیل  الالزمةإجمالي النفقات الرأسـمالیة   اإلشـارة إلى أن

الربع  خاللملیار لایر ســعودي   3.4 حیث تم اســتخدامجوھرة جدة،  مولالریاض وبمول العرب    مشــروع
 .2020 السنة المالیةاألول من 

 
 وصافي الدین  األولي العام الطرح عملیةحصالت مت
 

 500منھا ،  2019في شــھر مایو لایر ســعودي   ملیون  780متحصــالت عملیة الطرح العام األولي  بلغت  
 قـساطألبغرض الـسداد المعجل    2020الـسنة المالیة  األول من    الربعخالل   اـستخدامھاملیون لایر ـسعودي تم 

الذي حصـلت علیھ الشـركة   التسـھیل  لقسـط  المبكر  السـداد  أسـھم وقد.  الشـركة  علیھا حصـلت  التي  لتسـھیالتا
 .2029 عام بدالً من 2028عام التعجیل بتاریخ التسویة النھائیة خالل  فيملیار لایر سعودي  7.2بقیمة 

 
ــداد   2019قامت الشــــركة خالل أبریل   كما ــاط   224.5بســ ملیون لایر ســــعودي أخرى وفقًا لجدول أقســ

خالل الربع األول من   ملیون لایر ســعودي  724.5  المســددةتســویات الدیون  إجمالي   بذلك بلغ. والتســھیالت
متحصــالت عملیة الطرح العام ملیون لایر ســعودي تم ســدادھا من   500(تشــمل مبلغ   2020  الســنة المالیة

مقابل ،  2019یونیو   30 حتىملیون لایر ســعودي   6,088.9  ندیال  إجماليبلغ ھذه الخلفیة    علىو.  )األولي
ــعودي    6,741.0 ــھیالت طویلة   وانخفض. 2019مارس   31 حتىملیون لایر سـ الجزء المتداول من التسـ
بة التـسھیالت إلى قیمة الـشركة  ملیون لایر ـسعودي.    449.5األجل إلى  یونیو  30 حتى % 28وقد بلغت نـس

 .2019مارس  31 حتى % 32مقابل  ،2019
 

ملیون  457.7 ـبلمـقا ،2019یونیو  30 حتىملیون لایر ســـــعودي  376.7النـقدـیة وـما في حكمـھا  وبلـغت
 .2019مارس  31 حتىلایر سعودي 

 
ــعودي  5,712.2إلى   صــافي الدین انخفضوعلى ھذه الخلفیة    مقابل،  2019یونیو   30حتى   ملیون لایر س

غیلیة قبل إلى صـافي الدین    معدلبلغ و.  2019مارس   31 حتىملیون لایر ـسعودي    6.283.3 األرباح التـش
 2019یونیو في نھایة  مرة تقریبًا   3.2على أســــاس ســــنوي    تكلفة التمویل والزكاة واالســــتھالك واإلطفاء

 .2019مارس  31كما في مرة  4.2، مقابل )IFRS-16 تطبیق قبلمرة  3.6(حوالي 
 

 الملكیة  حقوق
 

ــاھمینبلغ  ــعودي لایر  ملیون 6,001.9  إجمالي حقوق المســ  5,064.8  مقابل، 2019یونیو   30 حتى  ســ
 .2019مارس  31 حتىملیون لایر سعودي 

 
 – نھایة البیان  –
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