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 تقریر النتائج المالیة والتشغیلیة 
 م 2019  دیسمبر 31  المنتھي في  الثالثفترة الربع  عن

 م2020 فبرایر 5 ، الریاض

ــركة المراكز العربیة تعلن  ــغیلیة عن شــ ــمبر  31المنتھي في  لثالربع الثا فترةلنتائجھا المالیة والتشــ دیســ
 م2019

 
)، وھي شركة رائدة في تطویر وتشغیل  4321تداول" الشركة على السوق المالیة السعودیة " أعلنت الیوم شركة المراكز العربیة (رمز  –  م2020 فبرایر 5 ،الریاض 

من السنة  لث (الربع الثا م 2019 دیسمبر 31وإدارة المراكز التجاریة الفاخرة في المملكة العربیة السعودیة، عن نتائجھا المالیة والتشغیلیة عن الفترة المالیة المنتھیة في 
من السنة المالیة  أشھر  تسعةال فترة  خالل نفس الفترة. وخالل  ملیون لایر  557.5 إجمالي اإلیرادات، وبلغ ملیون لایر  110.6صافي الربح )، حیث بلغ م2020المالیة 
    خالل نفس الفترة.  ملیون لایر   1,689.2إجمالي اإلیرادات ، وبلغ ملیون لایر  545.8صافي الربح ، بلغ م 2020

 

 قائمة الدخل الملخصة (ملیون لایر)
 الثالثالربع 

 م 2020
IFRS 

 لثالربع الثا
 م 2019

IFRS 
 التغییر (٪) 

 أشھر 9
 م 2020

IFRS 

 أشھر 9
 م 2019

IFRS 
 التغییر (٪) 

 %4.3 1,620.0 1,689.2 %5.2 530.1 557.5 إجمالي اإلیرادات
 %9.5 1,023.3 1,120.8 %6.2 340.5 361.7  إجمالي الربح

 pts 66.4% 63.2% 3.2 pts 0.7 %64.2 %64.9 ھامش إجمالي الربح
 %0.5- 548.7 545.8 %59.9- 275.8 110.6 صافي الربح

 pts 32.3% 33.9% -1.6 pts 32.2- %52.0 %19.8 ھامش صافي الربح
       أبرز مؤشرات الربحیة

 %21.2 1,064.3 1,290.2 %18.7 352.2 418.0 األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك واإلطفاء
قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك  ھامش األرباح التشغیلیة

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

األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك واإلطفاء 
 %4.1 1,238.9 1,290.2 %2.8 406.5 418.0 1وتكالیف التأجیر

قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك  األرباح التشغیلیةھامش 
 pts 76.4% 76.5% -0.1 pts 1.7- %76.7 %75.0 واإلطفاء وتكالیف التأجیر

 %1.2 764.3 773.6 %45.5- 349.6 190.5 2األموال من العملیات
 pts 45.8% 47.2% -1.4 pts 31.7- % 65.9 %34.2 ھامش األموال من العملیات
       أبرز المؤشرات التشغیلیة
 %11.7 1.079 1.205 %11.7 1.079 1.205 (ملیون متر مربع) المساحات القابلة للتأجیر 

مركز  19نسبة اإلشغال في نھایة الفترة على أساس المثل بالمثل (
 pts 93.7% 94.0% -0.3 pts 0.3- %94.0 %93.7 تجاري)

 %3.6 81.7 84.6 %0.3 24.8 24.9 (ملیون زائر)متوسط عدد الزوار 
 

 نظرة على األداء المالي
ــنوي   • ـــنة الـمالـیة  لث  خالل الربع الـثا  لایرملیون    557.5لیبلغ  %  5.2ارتفع إجـمالي اإلیرادات بمـعدل ســ على رتفع إجـمالي اإلیرادات  اكـما    ،م2020من الســ

نجاح والتخفیضــات   منحســیاســات  تحســن    بفضــلإلیرادات  لالنمو الملحوظ  ویأتي   خالل نفس الفترة.  %0.1أســـاس المثل بالمثل بنســـبة ســـنویة قدرھا  
تخصـیص مسـاحات  نتیجة  الشـركةمراكز  ب نسـبة اإلشـغال  في    المؤقت  التراجعوھو ما سـاھم في الحد من أثر   ،التي تتبناھا اإلدارة  العائداتاسـتراتیجیة تعظیم 

على أساس   %2.3وكذلك  ،  %4.3ارتفع إجمالي اإلیرادات بمعدل سنوي   م،2020 السنة المالیةمن  أشھر    تسعةال  فترة. وخالل  لقاعات السینما الجدیدةإضافیة 
  .ملیون لایر  1,689.2المثل بالمثل، حیث بلغت 

الربح إجمالي  وصاحب ذلك ارتفاع ھامش    ،م2020من السنة المالیة  لث  ملیون لایر خالل الربع الثا  361.7% لیبلغ  6.2الربح بمعدل سنوي  إجمالي  ارتفع   •
ة ةنقطـ  0.7بواقع  اح . % خالل نفس الفترة64.9إلى  مئوـی ة نـج ك نتیـج أتي ذـل ةوـی ذ خـط ات التي نـف ا اإلدارة على الرغم منت التحكم في النفـق كون اثنین من  ـھ

ــركة   ــاط التأجیريمراكز الش ــعةال  فترةوخالل   .مازاال في المرحلة المبدئیة من النش ــھر    تس ــنة المالیة أش ــنوي إجمالي  ارتفع    م،2020من الس الربح بمعدل س
 نقطة مئویة. 3.2بزیادة قدرھا  % خالل نفس الفترة66.4الربح إلى إجمالي ملیون لایر، وارتفع كذلك ھامش  1,120.8% لیبلغ 9.5

وصـاحب   ،م2020من السـنة المالیة    لث% خالل الربع الثا18.7ارتفعت األرباح التشـغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالسـتھالك واإلطفاء بمعدل سـنوي   •
ــغیلیة بواقع   ــجل   نقطة  8.5ذلك نمو ھامش األرباح التشــ % خالل نفس الفترة. ویرجع ذلك إلى تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 75.0مئویة لیســ

 
)، IFRS 16ھي مقیاس لتحدید ربحیة الشركة بعد استبعاد تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك واإلطفاء وتكالیف التأجیر 1

 بدالً من مصروفات التأجیر.  ستھالك عن حق استخدام األصول المستأجرةاالمصروفات كما یتم بمقتضاھا تسجیل 
 إن وجدت. العقارات االستثماریة   تكلفة شطب یخصم منھاثم تكلفة استھالك العقارات االستثماریة ف إلیھ ویضاأرباح الفترة : یشمل صافي األموال من العملیات 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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)IFRS 16(  ارتفعت   م،2020من الســنة المالیة أشــھر  تســعة  ال  فترةوخالل   إجمالي الربح.  اســتمرار تحســنباإلضــافة إلى    ،م2020منذ مطلع الســنة المالیة
ــنوي   ــتھالك واإلطفاء بمعدل ســ ــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالســ ــغیلیة21.2األرباح التشــ قبل تكلفة التمویل والزكاة  %، وارتفع ھامش األرباح التشــ

 .نفس الفترة% خالل 76.4إلى  واالستھالك واإلطفاء
ــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة   • ــتھالك واإلطفاء وتكالیف التأجیرارتفعت األرباح التش ــنوي    3واالس ــبتھ  بمعدل س من الســنة الثالث  % خالل الربع  2.8نس

ا  بفضــل األداء التشــغیلي القوي.  م2020المالیة   وســجل ھامش األرباح التشــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالســتھالك واإلطفاء وتكالیف التأجیر انخفاضــً
ــعةفترة النفس الفترة. وخالل    خاللیة ئونقطة م  1.7طفیفًا بواقع   ــھر    تسـ ــنة المالیة أشـ ــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة   م2020من السـ ارتفعت األرباح التشـ

قبل تكلفة التمویل والزكاة واالســتھالك واإلطفاء وتكالیف %، واســتقر ھامش األرباح التشــغیلیة 4.1واالســتھالك واإلطفاء وتكالیف التأجیر بمعدل ســنوي  
 % خالل نفس الفترة.76.4عند یر التأج

% خالل 19.8، مصــحوبًا بانخفاض ھامش صــافي الربح إلى  م2020من الســنة المالیة    لث% خالل الربع الثا59.9صــافي الربح بمعدل ســنوي  انخفض   •
الربع خالل    تكلفة التمویلالجوھري في  رتفاع  االویرجع ذلك إلى   % خالل نفس الفترة من العام الـسابق.52.0مقابل    م2020الربع الثالث من الـسنة المالیة  

نة المالیة  تثنائیة بقیمة  تمویل  رـسوم  ـشطب حیث تم،  م2020الثالث من الـس في منھا   باالنتھاءالتمویل التي قامت الـشركة  اعادة  ـصفقة  عن ملیون لایر   63.5 اـس
یمكن معرفة المزید من   .وتمدید آجال اســتحقاق التمویالت القائمة  أســعار التمویلو  شــروط  تحســینھیكل التمویل عبر   شــھدت تحســینم، والتي  2019نوفمبر

نة المالیة التي أتمّ التمویل  عادة إة  قالتفاـصیل حول ـصف م  في  م  2020تھا الـشركة خالل الربع الثالث من الـس ارة إلى أنكما   أدناه.  المالیة   التكالیفقـس  تجدر اإلـش
والتي  ملیون لایر   75.1بقیمة   مخصـص زكاة  عكس مكاسـب اسـتثنائیة ناتجة عن تضـمن  )م2019الربع الثالث من السـنة المالیة  ( فترة المقارنةالصـافي ربح 

بـشكل كبیر  الربح  ـصافي الربح وھامش ـصافياـستقر    ،م2020الـسنة المالیة أـشھر من  تـسعة  ال  فترةوخالل   .فترة المقارنةل ـصافي الربحقامت بتـضخیم ھا  بدور
 .م2019من السنة المالیة نفس الفترة  المستویات المسجلة خاللب  مقارنة

ــنة المالیة  لث  خالل الربع الثاملیون لایر    190.5  4بلغت األموال من العملیات • ــبة   انخفاضوھو    ،م2020من الس ــنوي بنس ــوم   %5.45س ــبب شــطب رس بس
 لیبلغ  ھامش األموال من العملیاتوبھذا یتراجع  . من العام الســابق الفترةنفس مخصــص الزكاة خالل    عكسكذلك تأثیر و المذكورة أعالهســتثنائیة االالتمویل  

نة المالیة الربع الثالث من  % خالل  34.2 نة المالیة أـشھر  تـسعة  ال  فترة. وخالل  م2020الـس % 1.2ارتفعت األموال من العملیات بمعدل ـسنوي   م2020من الـس
خالل %  47.2م مقابل  2020أشھر من السنة المالیة   تـسعةال  فترة% خالل  45.8ى  لملیون لایر، ونتج عن ذلك نمو ھامش األموال من العملیات إ  773.6لتبلغ 

 .م2019السنة المالیة نفس الفترة من 
، م 2020من الســـنة المالیة لث ملیون لایر في نھایة الربع الثا  41.0لتغطیة إنشـــاءات وتجھیزات المراكز التجاریة الجدیدة    بلغ إجمالي النفقات الرأســــمالیة  •

 من نفس السنة المالیة.أشھر تسعة فترة الملیون لایر بنھایة  141.0و
 .القائمة   الدیونإلعادة تمویل    صـفقةفي إتمام    م2020نجحت الشـركة خالل الربع الثالث من السـنة المالیة  رأس المال،    ةلھیكل  یة الشـركةفي إطار اسـتراتیج •

تســھیالت ) 2( ، باإلضــافة إلى)لایر ملیار   1.9  تعادل(  ملیون دوالر أمریكي  500 الشــریعة اإلســالمیة بقیمةأحكام    متوافقة معصــكوك  ) 1( الصــفقة  توشــمل
ــھیالت مرابـحة دّوارة  ـكذـلك  و ،)ملـیار لایر   4.5تـعادل (  ملـیار دوالر أمریكي 1.2 إـجارة ومرابـحة مزدوـجة العمـلة بقیـمة ملیون   200 مزدوـجة العمـلة بقیـمةتســ

 .أطول، وذلك بشروط تمویلیة میسرة وآجال استحقاق )ملیار لایر  0.75تعادل ( دوالر أمریكي
ملیون لایر   5,719.3، مقابل  م)2019ـسمبر  دی  31  في  ةالمنتھیم (2020من الـسنة المالیة    أـشھرتـسعة  فترة الخالل  ملیون لایر    6,090.0الدین    ـصافيبلغ   •

المنتھیة في م (2019  السـنة المالیة  نھایة  ملیون لایر في  6,283.4بلغ  )، وم2019سـبتمبر    30(المنتھي في  م  2020النصـف األول من السـنة المالیة    في
 .م)2019 مارس 31

 

 المؤشرات التشغیلیة الرئیسیة
ً   مركًزا  21عدد المراكز التجاریة التي تقوم الشــركة بامتالكھا وتشــغیلھا إلى    ارتفع • في الریاض ومول   "یوو ووكإطالق المركز التجاري " تم، حیث  تجاریا

نة المالیة خالل    النخیل بالدمام نویة ب ،  ملیون متر مربع  1.2  إلى  إجمالي المسـاحات القابلة للتأجیر  ، مما أثمر عن وصـولم2020الربع الثاني من الـس زیادة ـس
"یوو بمركزي  نسـبة اإلشـغال المسـبق (وفقًا للحجوزات المبرمة مع المسـتأجرین)   تبلغم،  2020تسـعة أشـھر من السـنة المالیة فترة الخالل  و  %.12 نسـبتھا

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

دیـسمبر   31المنتھیة في  أـشھر  تـسعة  الفترة  خالل  %  93.7  مركز تجاري فقط)  19(في    على أـساس المثل بالمثلالحالیة  نـسبة اإلـشغال في نھایة الفترة    بلغت •
 .م2019سبتمبر  30الربع السابق المنتھي في  % خالل93.2م، مقابل 2019

ملیون زائر خالل   81.7مقابل    م2020من الســنة المالیة أشــھر    تســعةفترة الملیون زائر خالل    84.6إلى    المراكز التجاریة التابعة للشــركة ر  اارتفع عدد زو •
 .وھو ما یعكس المكانة المرموقة التي تنفرد بھا مراكز الشركة في المجتمع السعودي، مم2019السنة المالیة نفس الفترة من 

 كما في  م2020المنتھیة في الـسنة المالیة % من العقود  89.4تم تجدید  . وم2020من الـسنة المالیة أـشھر    تـسعةفترة الخالل    اعقدً   1,777تجدید  ب قامت الـشركة   •
 .م2019دیسمبر  31

 
)، IFRS 16ھي مقیاس لتحدید ربحیة الشركة بعد استبعاد تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك واإلطفاء وتكالیف التأجیر 3
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مواصــلة أن   أولیفییھ نوجارو الرئیس التنفیذي لشــركة المراكز العربیة،  /أوضــح الســید  ،وفي تعلیقھ على النتائج المالیة والتشــغیلیة والتطلعات المســتقبلیة للشــركة
تعظیم ونجاح خطط   توقعات اإلدارة في جني ثمار االسـتراتیجیة التي تتبناھا لالرتقاء بالكفاءة التشـغیلیةتعكس    م2020المالیة السـنة  قویة منذ مطلع  نتائج الشـركة تحقیق 

روعات القائمةالقیمة من   تدامة  محفظة المـش اھم فبصـفة مـس نوي ي نمو ، وھو ما ـس عةفترة الخالل    %4.3إجمالي اإلیرادات بمعدل ـس نة المالیة   تـس ھر من الـس  م2020أـش
مبر    31في   ةالمنتھی  غال في نھایة الفترةالطفیف ب تراجع  العلى الرغم من    م2019دیـس ب اإلـش اس المثل بالمثلالحالیة  نـس وأعرب نوجاروا عن اعتزازه بإطالق   .على أـس
ــینمائي بمول الحمرا بالریاضعرض    دارثاني  ــمبر    ، وذلكس ــھر دیس ــینما" خالل ش ــركة "موفي س ــتقبلت،  م2019بالتعاون مع ش منذ زائر  ألف  76.5حوالي   حیث اس

في   ازائر منذ تشــغیلھ ملیون  1.08  قرابةبجدة    العرب  عرض ســینمائي في مول دار، بینما اســتقبلت أول  م2020وحتى نھایة شــھر ینایر   في منتصــف دیســمبر  إطالقھا
الرتقاء بتجربة الترفیھ وانمیة محفظة دور العرض الســینمائي  ت ل، وھو ما یعكس اســتمرار تنفیذ اســتراتیجیة الشــركة  م2020وحتى نھایة شــھر ینایر   م2019  أغســطس

من الوجھات واألنشـطة تھا  تعزیز محفظفي  الشـركة  اسـتمرار   وأضـاف أن  .تعظیم االسـتفادة من التطور المتواصـل بقطاع الثقافة والترفیھ السـعوديمع    بمراكز الشـركة
ـــكان المملـكة مـثل مركز "یوو ووك" ـبالرـیاضاالبتـكارـیة الترفیھـیة  تنمـیة أـعداد الزوار لمختلف مراكز الترفـیھ أثمر عن  ،الـجذاـبة التي تلبي مختلف أذواق وتطلـعات ســ

ــوق التابعة ــن   .الحالیة خالل الفترة والتسـ ــوء في  معدالت الربحیة ولفت نوجارو إلى تحسـ ــتھالك ل  الملحوظ نموالضـ ــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالسـ ألرباح التشـ
ــتھالك واإلطفاء وتكالیف التأجیر ــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالسـ ــتبعاد، واإلطفاء وارتفاع األرباح التشـ الدولي إلعداد التقاریر  تأثیر تطبیق المعیار  وذلك بعد اسـ

 ). IFRS 16المالیة (
 

عبر العالمیة  الدینالوصــول إلى أســواق  خاللھا في    عالمة فارقة في تاریخ الشــركة، حیث نجحت  تم كان 2020أن فترة الربع الثالث من الســنة المالیة نوجارو  وأوضــح 
ملیار دوالر تـشمل إـصدار الـصكوك واتفاقیة تـسھیالت   1.9ـضمن حزمة تمویلیة تبلغ قیمتھا اإلجمالیة  وذلك  ملیون دوالر،    500بقیمة للـشركة  ـصكوك دولیة  أول  إـصدار

 4بمعدل  ـصدار  ھذا اإلتغطیة تم و  من وكالة مودیز  Ba1من وكالة فیتش للتـصنیف االئتماني و  BBبنكیة جدیدة. وتزامن ذلك مع حـصول الـشركة على تـصنیف ائتماني +
وأـشار نوجارو   .جھود اإلدارة في تنویع مـصادر التمویلل  زٌ ی عزوت  ،ثقة المـستثمرین في نموذج أعمال الـشركة الفریدھو ـشھادة على الـصفقة ھذه  أن نجاح    اكدً مؤ  ،أـضعاف

ــركة خالل الفترة ــھدتھ الش ــركة من األطراف ذات العالقة إلى  الحالیة إلى تطور آخر ش ــتحقة للش ــت المبالغ المس ــمبر   31في  كما  ملیون لایر    633.4، حیث انخفض دیس
من األطراف ذات العالقة ملیون لایر   322.0قیام الشـركة بتحصـیل  في ضـوء،  م2019سـبتمبر   30الربع السـابق المنتھي في  في  كما  ملیون لایر   811.7مقابل   م2019

ــنة المالیة خالل الربع  ــركة تتطلع إلى .  م2020الثالث من الس ــروعاتھاتنمیة محفظتحقیق المزید من النجاحات خالل الفترة المقبلة من خالل  واختتم نوجارو أن الش  ة مش
وترســیخ مكانتھا الفرص المتاحة  توظیفشــركة  لما یتیح لمالدیون،   وآجال اســتحقاق  تمویلالشــروط  و ومســتوى الســیولة ن مركزھا الماليمن تحســّ   ةً ، مســتفیدالترفیھیة

 .اً ملحوظ اً بقطاع التسوق والترفیھ في السوق السعودي الذي یشھد تطور
 

ــركة خالل فترة الربع  ــغیلیة للش ــنة المالیةمن   لثالثاوفیما یلي عرض للنتائج المالیة والتش . ویمكن تحمیل القوائم المالیة كاملةً عبر زیارة الموقع اإللكتروني م2020 الس
ir.arabiancentres.com 

 
  

http://ir.arabiancentres.com/ar/consolidated-financial-statements
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 عن شركة المراكز العربیة
بباقة متكاملة من  تزوید عمالئھا وتركز الشركة على تُعد شركة المراكز العربیة أكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجاریة العصریة في المملكة العربیة السعودیة. 

اییر العالمیة في أكثر الوجھات جاذبیةً بالمملكة، ملبیة  والمصممة وفق أرقى المعالفائقة جودة المتمیزة بالالتجاریة األنشطة الترفیھیة واالجتماعیة المتوفرة في مراكزھا 
مدن   10مركًزا تجاریًا تقع جمیعھا في مواقع استراتیجیة ضمن  21تضمنت محفظة الشركة  ،م2019 دیسمبر 31بذلك متطلبات المستھلكین في المملكة. واعتباًرا من 

الذي  ( في الریاض ، والظھران مول، والنخیل مولبجدة  رئیسیة بالمملكة. وتتولّى الشركة تشغیل عدد من أبرز المراكز التجاریة في السوق المحلیة بما فیھا مول العرب
وتحتضن مراكز التسّوق التابعة للشركة أكثر    .م)2017لعام    المستھلكین خالل مؤتمر "عالم الرفاھیة العربي"   حصد لقب وجھة التسوق المفضلة في الریاض بحسب آراء

 www.arabiancentres.com  لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني:  .2019كما في السنة المالیة  ملیون زائر    109نحو    تستقطب وا متجر،    100,4من  
 

 لالستعالم والتواصل

 إدارة عالقات المستثمرین
ir@arabiancentres.com  

2080  825 11  966 + 

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

مساًء بتوقیت السعودیة. للحصول على تفاصیل المؤتمر   3:30في تمام الساعة  م 2020 فبرایر 5الموافق  األربعاء في یوم 
. ویمكن تحمیل العرض التقدیمي للمستثمرین عبر ir@arabiancentres.comالھاتفي، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى 

 ir.arabiancentres.comالموقع اإللكتروني: 
 

 التوقعات واإلفادات المستقبلیة
أي أوراق مالیة أو أدوات مالیة، وال تعد بمثابة أو توصیة من أي نوع لشراء المعلومات والبیانات واآلراء الواردة في ھذا العرض التقدیمي ال تشكل عرًضا عاًما بموجب أي تشریع معمول بھ، وال تشكل عرًضا للبیع، 

بالسعر الذي تم عنده شراء أو بیع االستثمارات في الماضي، أو العائد على ھذه  نصیحة أو توصیة فیما یتعلق بھذه األوراق المالیة أو غیرھا من األدوات المالیة. المعلومات الواردة في ھذا العرض التقدیمي والمتعلقة
 .، ال یمكن االعتماد علیھا كمؤشر لألداء المستقبلي لتلك االستثماراتاالستثمارات

 
األداء أو  لیقین وعوامل مھمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو یحتوي ھذا العرض التقدیمي على بیانات تطلعیة. قد تنطوي تلك البیانات التطلعیة على مخاطر معروفة وغیر معروفة، وغیرھا من أوجھ عدم ا 

ضمنیًا بھذه البیانات االستشرافیة. تعتمد البیانات التطلعیة على افتراضات عدیدة فیما یتعلق    اإلنجازات الفعلیة لشركة المراكز العربیة ("الشركة") مختلفة جوھریًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلیة یتم التعبیر عنھا أو 
 ستقبلیة ومناخ األعمال والبیئة التي تعمل بھا الشركة في المستقبل.باستراتیجیات الشركة الحالیة والم

 
االفتراضات التي تستند  ر أي منھا إشارة ضمنیة أو تأكید أو ضمان بدقة أو اكتمال وال ینبغي اعتبار أي من التقدیرات المستقبلیة أو التوقعات المتضمنة في ھذا العرض التقدیمي بمثابة مؤشرات أو وعود، وال ینبغي اعتبا

واللوائح المعمول بھا. وتتبرأ الشركة صراحةً من أي التزام أو تعھد بنشر أي تحدیثات أو  إلیھا ھذه التوقعات أو التقدیرات. ھذه البیانات التطلعیة تٌعنى فقط في تاریخ إصدارھا، وھي تخضع أیًضا لمتطلبات االمتثال للقوانین 
 . یة متضمنة في العرض التقدیمي لتعكس النتائج الفعلیة أو أي تغیر في االفتراضات أو التغییرات في العوامل التي تؤثر على ھذه العباراتمراجعات على أي بیانات تطلع

 
مة تم جمعھا في ھذا التاریخ ولكنھا قد تخضع للتغییر دون إشعار مسبق. وتعتمد  عا المعلومات واآلراء الواردة في ھذا العرض التقدیمي یعتد بھا فقط في تاریخ العرض التقدیمي، وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بیانات

ئھا أو موظفیھا أو  لقوانین واللوائح المعمول بھا، ال تنوي الشركة أو أي من وكالالشركة على المعلومات التي تم الحصول علیھا من مصادر یعتقد أنھا موثوقة، ولكنھا ال تضمن دقتھا أو اكتمالھا. مع مراعاة االلتزام با
 العرض التقدیمي أو أي معلومات واردة فیھ.  مستشاریھا، أو علیھا أي واجب أو التزام نحو تزوید المستلم بأي معلومات إضافیة، سواء على سبیل التعدیل أو التحدیث أو المراجعة لھذا 

 
تقاریر اإلدارة عن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة و / أو  ھناك اختالفات بین آلیات إعداد كون یاإلدارة والقوائم المالیة غیر المدققة. قد تم اقتباس بعض المعلومات المالیة الواردة في ھذا العرض التقدیمي من تقریر 

علیھا فیما لفھم ھذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأي من اآلثار المترتبة فحص النافي للجھالة ال ینبغي علیك الرجوع إلى مستشاریك المحترفین و / أو إجراء لذلك مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما في الوالیات المتحدة، و
قام العددیة الموضحة في خانات وفقًا لذلك، قد ال تكون األروالتقریب.  بھدف تخضع بعض األرقام العددیة المدرجة في ھذا العرض التقدیمي إلى تعدیالتوالمعلومات المالیة ذات الصلة الواردة في ھذا العرض. یتعلق ب

 حسابي لألرقام التي سبقتھا. التجمیع مطابقاً للالمجموع في بعض جداول 
  

http://www.arabiancentres.com/
mailto:ir@arabiancentres.com
mailto:ir@arabiancentres.com
http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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 إجمالي اإلیرادات  
 (ملیون لایر)

 
 

 توزیع اإلیرادات 
 ) 2020أشھر  9(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والتشغیلیةعرض المؤشرات المالیة 
 

 اإلیرادات 
ــنة المالیة   557.5بلغ إجـمالي اإلیرادات   ــنوي 2020ملیون لایر خالل الربع الـثالث من الســ م، وھو نمو ســ

% 0.1بنسبة    اً ملیون لایر خالل نفس الفترة من العام السابق، كما یمثل ذلك نمو  530.1% مقابل  5.2بمعدل  
% خالل الربع 6.8عند المقارنة على أـساس المثل بالمثل. وارتفع ـصافي اإلیرادات اإلیجاریة بمعدل ـسنوي 

ملیون لایر، علًما بأن صافي اإلیرادات اإلیجاریة یمثل المكون   516.8م لیبلغ 2020الثالث من السنة المالیة 
ركة. وارتفعت إیرادات المبیعا ي إلیرادات الـش نویة الرئیـس بة ـس ملیون   14.2% لتبلغ 10.0ت اإلعالمیة بنـس

ة  لایر  الـی ة الـم ـــن اـلث من الســ ا تراجـعت إیرادات المرافق واإلیرادات األخرى م2020خالل الربع الـث ، بینـم
م. واحتل 2020ملیون لایر خالل الربع الثالث من الســنة المالیة   26.5% لتســجل  13.2قدره  معدل ســنوي  ب 

ــبة صــافي اإلیرادات اإلیجاری  ــاھمة في إجمالي اإلیرادات بنس لت إیرادات %، بینما مثّ 92.7ة صــدارة المس
لـت إیرادات المبیعـات اإلعالمیـة % من إجمـالي اإلیرادات، في حین مثّ 4.8المرافق واإلیرادات األخرى 

 .% من إجمالي اإلیرادات2.6
 

ملیون لایر، وھو نمو   1,689.2اإلیرادات  م، بلغ إجمالي  2020تسـعة أشـھر من السـنة المالیة ال  فترةوخالل  
بة  نوي بنـس نویًا   1,620.0% مقابل 4.3ـس ابق، ویمثل ذلك نمًوا ـس ملیون لایر خالل نفس الفترة من العام الـس

% عند المقارنة على أسـاس المثل بالمثل. واحتل صـافي اإلیرادات اإلیجاریة صـدارة المسـاھمة 2.3بمعدل  
%، حیث 4.6ملیون لایر بزیادة ـسنویة نـسبتھا   1,541.8%، أو ما یعادل  91.3في إجمالي اإلیرادات بنـسبة 

م. ومثلت 2020تســعة أشــھر من الســنة المالیة فترة ال% في معدل نمو اإلیرادات خالل  99.0ســاھم بنســبة 
ملیون لایر بنمو ســنوي   51.2% من إجمالي اإلیرادات، حیث بلغت 3.0إیرادات المبیعات اإلعالمیة نســبة 

ھ  ــبـت ت إیرادات المرافق واإلیرادات األخرى حوالي 11.7نســ ا مثـل الي اإلیرادات 5.7%، بینـم % من إجـم
ملیون لایر، وھو انخفاض سنوي بنسبة   96.2م أو ما یعادل  2020تسعة أشھر من السنة المالیة فترة الخالل  

4.6%. 
 

ــتأجرین الداخلیین والخارجیین  ــات الممنوحة للمسـ ــط التخفیضـ ملیون   25.5% (أو ما یعادل  4.7بلغ متوسـ
ـــنة الـمالـیة  خالل ملیون لایر)  53.6% (أو ـما یـعادل 9.7م، مـقاـبل 2020لایر) خالل الربع الـثاـلث من الســ

االســتراتیجیة التي تتبناھا الشــركة لتحســین   مردودیعكس ذلك    ، حیثم2019الربع الثالث من الســنة المالیة 
تسـعة ال  فترةارتفاع صـافي اإلیرادات اإلیجاریة. وخالل  في    تسـاھم  ، والتيسـیاسـة التخفیضـات الممنوحة

م، بلغ متوســـط التخفیضـــات الممنوحة للمســـتأجرین الداخلیین والخارجیین 2020أشـــھر من الســـنة المالیة 
ملیون لایر) خالل نفس الفترة  134.7% (أو ـما یـعادل  8.0، مـقاـبل ملیون لایر) 81.3% (أو ـما یـعادل 5.0

 .من العام السابق
 

ــاس المثل بالمثل (في   ــغال عند المقارنة على أس ــبة اإلش % 93.7مركز تجاري فقط) إلى    19وتراجعت نس
فترة التـسعة أـشھر من الـسنة المالیة % خالل  94.0م، مقابل  2020تـسعة أـشھر من الـسنة المالیة فترة الخالل  
تم   ذلك،إلى ضـافة  باإل.  ئيالسـینماالعرض    دورل، حیث یرجع ذلك إلى تخصـیص مسـاحات إضـافیة  م2019

ــافة   ــاحات القابلة للتأجیر بعد إطالق مركزي    118إضــ "یوو ووك" ومول النخیل ألف متر مربع من المســ
ـــنة الـمالـیة  ـباـلدـمام ا ـبأن المركزین ـمازاال في المرحـلة المـبدئـیة من م2020خالل الربع الـثاني من الســ ، علمـً

% 96النشـــاط التأجیري، وأن نســـبة اإلشـــغال المســـبق (وفقًا للحجوزات المبرمة مع المســـتأجرین) بلغت  
ــھر  ال  فترة% على التوالي خالل  80و ـــعة أشــ ـــنة المالیة تســ م. لمزید من المعلومات، یرجى 2020من الســ

 .بموقع الشركة االلكتروني صفحة المستثمریناالطالع على العرض الخاص بالمستثمرین للشركة في 
 

تســعة أشــھر من الســنة المالیة فترة العقدًا بفروق أســعار إیجابیة خالل    1,777بتجدید الشــركة  وقد قامت  
ـــنة 89.4م. كـما تم تـجدـید حوالي 2020 ــتنتھي خالل الســ . م 2020 الـمالـیة% من العقود اإلیـجارـیة التي ســ

م، مقابل 2020تـسعة أـشھر من الـسنة المالیة فترة العاًما خالل    5.6وارتفع متوـسط مدة العقود اإلیجاریة إلى  
 .م1920فترة التسعة أشھر من السنة المالیة عاًما خالل  5.1
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األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة  
 واالستھالك واإلطفاء 
 (ملیون لایر / الھامش)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 متوسط مدة العقود اإلیجاریة مقابل نسبة اإلشغال

 
 

 
 األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك واإلطفاء 

ملیون لایر خالل الربع الثالث    418.0واالستھالك واإلطفاء  بلغت األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة  
%، وھو ما نتج عنھ نمو ھامش األرباح التشغیلیة 18.7م، وھو نمو سنوي بنسبة 2020من السنة المالیة 

%. ویرجع ارتفاع األرباح التشغیلیة إلى استمرار تحسن إجمالي الربح بعد  75.0نقطة مئویة لیبلغ    8.5بواقع  
) بدًءا من الربع األول من  IFRS 16یار الدولي إلعداد التقاریر المالیة الخاص بعقود اإلیجار (تطبیق المع

) إلى تسجیل مصروفات استھالك أخرى  IFRS 16. وقد أدى تطبیق المعیار الدولي (م2020السنة المالیة 
م،  2020سنة المالیة ملیون لایر خالل الربع الثالث من ال 41.4عن حق استخدام األصول المستأجرة بقیمة 

ملیون لایر خالل نفس الفترة.   31.1باإلضافة إلى تسجیل مصروف الفائدة على التزامات عقود اإلیجار بقیمة  
)، فإن األرباح التشغیلیة  IFRS 16وفي حالة استبعاد تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (

% خالل  2.8 قدرهبمعدل سنوي  ارتفعت اإلطفاء وتكالیف التأجیر قبل تكلفة التمویل والزكاة واالستھالك و
، وھو ما  ملیون لایر خالل نفس الفترة من العام السابق 406.5م، مقابل 2020الربع الثالث من السنة المالیة 

 انخفاًضا طفیفًا   ھامش األرباح التشغیلیة. وسجل  خالل الفترة  یعكس التحسن المستمر باألداء التشغیلي للشركة
 نقطة مئویة خالل نفس الفترة.  1.7بواقع 

 
ــنة المالیة فترة الوخالل   ــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة 2020تســـعة أشـــھر من السـ م، بلغت األرباح التشـ

على خلفیة تحســـن إجمالي   %21.2  ، وھو نمو ســـنوي بمعدلملیون لایر   1,290.2واالســـتھالك واإلطفاء  
ارتفاع ھامش األرباح التـشغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة واالـستھالك واإلطفاء بواقع . وـصاحب ذلك  الربح
ــجل    10.7 ــغیلیة قبل تكلفة التمویل والزكاة 76.4نقطة مئویة لیسـ % خالل نفس الفترة. وبلغت األرباح التشـ

أشـــھر من الســـنة المالیة تســـعة  ال  فترةملیون لایر خالل    1,238.9واالســـتھالك واإلطفاء وتكالیف التأجیر 
بة 2020 تقر ھامش األرباح التـشغیلیة عند مـستویات نفس الفترة من 4.1م، وھو نمو ـسنوي بنـس %، بینما اـس

 العام السابق.
  

 مصروفات االستھالك 
م، 2020ملیون لایر خالل الربع الثالث من الـسنة المالیة   71.8بلغت تكالیف اـستھالك العقارات االـستثماریة  

%، حیث قامت الـشركة بتسجیل االستثمارات العقاریة الخاصة بمركزي "یوو 9.8ارتفاع ـسنوي بنـسبة وھو  
ــنة المالیة الثاني خالل الربع طالقھما  إوالذي تم   ووك" و"مول النخیل بالدمام" ــجلت م2020من الس . كما س

الربع الثالث ملیون لایر خالل    41.4الشـركة مصـروفات اسـتھالك حق اسـتخدام األصـول المسـتأجرة بقیمة 
ملیون لایر خالل الربع الثالث   113.3. ویبلغ بذلك إجمالي مصـروفات االسـتھالك  م2020من السـنة المالیة 
 .م2020من السنة المالیة 

 
نة المالیة فترة الوخالل   تثماریة 2020تـسعة أـشھر من الـس م، ـسجلت الـشركة تكالیف اـستھالك العقارات االـس

%. وسـجلت الشـركة مصـروفات اسـتھالك أخرى متعلقة 6.6ملیون لایر بزیادة سـنویة قدرھا    203.8بقیمة 
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 صافي الربح 
 (ملیون لایر / الھامش)

 

 
 
 

 األموال من العملیات 
 (ملیون لایر / الھامش)

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ملیون لایر. ویبلغ بذلك إجمالي مصـروفات االسـتھالك   118.4ببند حق اسـتخدام األصـول المسـتأجرة بقیمة 
 م.2020تسعة أشھر من السنة المالیة ال فترةملیون لایر خالل  322.2

 
 
 
 

 المالیة   التكالیف
ملیون لایر خالل الربع الثالث من السـنة المالیة   147.2المالیة بمعدل الضـعف تقریبًا لتبلغ  التكالیفارتفعت  

شـطب ملیون لایر خالل نفس الفترة من العام السـابق. ویرجع ذلك بشـكل رئیسـي إلى    75.4م، مقابل  2020
متعلقة بأنشـــطة إعادة تمویل دیون الشـــركة واســـتراتیجیة ملیون لایر   63.5اســـتثنائیة بقیمة تمویل   تكالیف

شــملت  حزمة تمویلیةصــفقة م بإتمام 2019نوفمبر  شــھر  تعزیز ھیكلة رأس المال، حیث قامت الشــركة في  
ملیار لایر)،   1.9ملیون دوالر أمریكي (  500أحكام الشـــریعة اإلســـالمیة بقیمة مع    متوافقةصـــكوك  طرح  

ملیار لایر)،   4.5ملیار دوالر أمریكي ( 1.2باإلضــافة إلى تســھیالت إجارة ومرابحة مزدوجة العملة بقیمة  
ــھیالت مرابـحة دّوارة  ا  لایر)، ملـیار 0.75دوالر أمریكي (ملـیار  0.2مزدوـجة العمـلة بقیـمة وـكذـلك تســ علمـً

ــفقة أثمرت عن   ــركة عبر  تعزیزبأن الصـ ــروطھیكل دیون الشـ ــین شـ ــعار    تحسـ التمویل وتمدید آجال وأسـ
ــتحقاق التمویالت القائمة.  ــركة  اسـ ــتخدام  وقد قامت الشـ ــالت  باسـ ــكوك المتحصـ ــدار الصـ اإلجمالیة إلصـ

ــھیالت قائمة بقیمة  ــھیالت البنكیة في إعادة تمویل تسـ ــركة من خالل لایر ملیار   7.2والتسـ . وقد نجحت الشـ
 في  من ھیكل رأس المال كنســبة  –المضــمونة ذات الطبیعة   –تقلیص المدیونیات تحســین شــروط التمویل و

ــرـكة خالل الفترة س أرتعزیز ھیكـلة   الـمال وتوفیر المروـنة الالزـمة ـلدعم األـھداف المعلـنة لتنمـیة أعـمال الشــ
 .المقبلة

 
ـــنة الـمالـیة فترة الوخالل   ــھر من الســ ـــعة أشــ ملیون لایر، وھو   288.7الـمالـیة  التـكالیفم، بلـغت 2020تســ

، م 2019فترة التسعة أشھر من السنة المالیة ملیون لایر خالل    361.8% مقابل  20.2انخفاض ـسنوي بنـسبة 
ــتثنائیة بقیمة   ــجـیل تـكالیف اســ ویل دیون ملیون لایر متعلقة بعملیة إعادة تم  125.2حـیث یرجع ذلك إلى تســ

في كما  ملیار لایر   6.3. وقد انخفض إجمالي الدین إلى  م2018أبریل شھر  تھا الشركة في  الشركة، والتي أتمّ 
 م.2019مارس  31في كما ملیار لایر  6.7م، مقابل 2019دیسمبر  31

 
 صافي الربح 

على أساس م، وھو انخفاض  2020ملیون لایر خالل الربع الثالث من السنة المالیة   110.6بلغ صافي الربح 
% خالل نفس الفترة. ویرجع ذلك 19.8إلى لیـصل %، كما انخفض ھامش ـصافي الربح 59.9ـسنوي بنـسبة 

ملیون لایر خالل الربع الثالث من الســنة   63.5المالیة بواقع   التكالیفاالنخفاض بصــفة رئیســیة إلى ارتفاع 
كاة الذي تم تســجیلھ خالل الربع الثالث من الســنة المالیة زمخصــص ال  عكسم، باإلضــافة إلى  2020المالیة 
تســعة أشــھر فترة ال. وخالل  وتأثیره على ارتفاع صــافي ربح فترة المقارنة ملیون لایر   75.1م بقیمة 2019

ــنة ا ــافي الربح 2020لمالیة من السـ ــجل صـ ملیون لایر خالل نفس   548.7ملیون لایر مقابل    545.8م، سـ
ــافي الربح  ــابق. وبلغ ـھامش صــ % خالل نفس الفترة من الـعام 33.9%، مـقاـبل 32.3الفترة من الـعام الســ

 السابق.
 

 األموال من العملیات 
ــنة المالیة ملیون لایر خالل الربع الثالث   190.5بلغت األموال من العملیات   م، وھو انخفاض 2020من السـ

بة  ا ھامش األموال من العملیات إلى  45.5ـسنوي بنـس % خالل نفس 65.9% مقابل  34.2%. وانخفض أیضـً
تمویل اســتثنائیة عن صــفقة الحزمة  تكالیفویرجع ذلك االنخفاض إلى تســجیل    الفترة من العام الماضــي.

التمویلیة التي نفذتھا الشـركة، باإلضـافة إلى عكس مخصـص الزكاة الذي تم تسـجیلھ خالل الربع الثالث من 
م، بلغت األموال من 2020تسعة أشھر من السنة المالیة فترة الوخالل  م (فترة المقارنة). 2019السنة المالیة 

بتھا ملیون لایر بزیا  773.6العملیات   نویة نـس  1.4%. وانخفض ھامش األموال من العملیات بواقع  1.2دة ـس
 % خالل نفس الفترة.45.8نقطة مئویة لیسجل 

 
 األصول القائمة والتوسعات المستقبلیة 

مركز تجاري قائم)   21بلغت القیمة الدفتریة إلجمالي العقارات االسـتثماریة (تشـمل اسـتثمارات الشـركة في  
ار  11.2 ــمبر  31لایر حتى ملـی اـبل 2019دیســ ار  11.0م، مـق ة ملـی الـی ة الـم ـــن اـیة الســ ا بنـھ م 2019لایر كـم
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 صافي الدین / األرباح التشغیلیة 

 
 
 

 نسبة التسھیالت إلى قیمة الشركة 

 
 

 

ــروـعات تـحت 2019ـمارس  31(المنتھـیة في  م). وبلـغت قیـمة اـلدفـعات المـقدـمة للمـقاولین (تمـثل قیـمة المشــ
 .م2019مارس  31ملیون لایر في  604.9م، مقابل 2019دیسمبر  31ملیون لایر حتى  636.9التنفیذ) 

 
ملیون لایر خالل الربع   41.0الجدیدة الجاري إنشــائھا   بالمشــاریعوبلغ إجمالي النفقات الرأســمالیة الخاصــة  

نة المالیة  كل رئیـسي في تغطیة 2020الثالث من الـس تخدام المبلغ بـش اریعم، حیث تم اـس قصـیرة األجل،   المـش
ــمالیة المطلوبة لتغطیة  ــاریععلًما بأن إجمالي النفقات الرأسـ ــیرة األجل    المشـ  ملیار لایر   1.9 ارتفع إلىقصـ

نتیجة ارتفاع قیمة عقد الشـــركة الخاص م  2020الربع الثاني من الســـنة المالیة یار لایر بنھایة مل  1.8مقابل  
ــروع "الخلیج مول". ومن المقرر   ــاء مشـ ــتخدام المبلغ المتبقي بقیمة بإنشـ الفترة ملیون لایر خالل    260اسـ

ـــنة الـمالـیة المتبقـیة من  ــرـكة ـبإطالق المركز التـجابـعدـھاو  م2020الســ ري "یوو ووك" في . وـقد ـقاـمت الشــ
 118م، مما أثمر عن إضــــافة  2020الریاض و"النخیل مول" بالدمام خالل الربع الثاني من الســــنة المالیة 

ــركة قصــیرة األجل تطویر مركزین  ــروعات الش ــاحات القابلة للتأجیر. وتضــم مش ألف متر مربع إلى المس
ــالً عن بـناء ملحق مركز "النخـیل مول" في الرـیاض، وھي   تـجاریین ("الخلیج مول" و"ـجدة ـبارك")، فضــ

خالل الفترة ألف متر مربع إلى المسـاحات القابلة للتأجیر   197مشـروعات سـتضـیف ما یبلغ إجمالیھ حوالي  
الذي یمثل أبرز المشروعات قصیرة و  لوحدهألف متر مربع تقریبًا بمشروع "جدة بارك"    129، منھا  القادمة

 .األجل بالشركة
 

ــطة األجل  ومن جانب آخر، بلغت  ــروعات متوسـ ــمالیة المتوقعة للمشـ ملیار لایر، حیث   6.6النفقات الرأسـ
 ً ــي المجموعة قدما ــافة    تمضــ ــروعات إلضــ ــة مشــ ألف متر مربع تقریبـًا إلى  358في بـناء وتطویر خمســ

ــروـعات بحلول ـعام  ــاـحات الـقابـلة للـتأجیر. ومن المقرر االنتـھاء من تنفـیذ تـلك المشــ م. وتـجدر 2024المســ
لى أن إجمالي النفقات الرأسـمالیة الالزمة لتنفیذ المشـروعات متوسـطة األجل تشـمل تكلفة أراضـي اإلشـارة إ

ــروع ــتـخدام    يمشــ ترة فملـیار لایر خالل   3.4"مول العرب" ـبالرـیاض و"مول جوھرة ـجدة"، حـیث تم اســ
 .م2020التسعة أشھر من السنة المالیة 

 
 صافي الدین 

الجزء المتداول من التســھیالت شــمل  ی و  ،م2019  دیســمبر  31ملیون لایر حتى    6,090.0بلغ إجمالي الدین 
ــبة م2019مارس   31ملیون لایر حتى    6,741.0، مـقابل  ملیون لایر   45 مبلغب   طویـلة األجل . وقد بلـغت نســ

. وبلغت م2019مارس    31% حتى  32، مقابل  م2019  دیسمبر  31% حتى  28التـسھیالت إلى قیمة الشركة  
ــمبر 31ملیون لایر حتى  177.7النـقدـیة وـما في حكمـھا    31ملیون لایر حتى  457.7، مـقاـبل م2019 دیســ

ــعودي خالل  427.5بقیـمة  مرحلـیة توزیع أرـباحنتیـجة ذـلك  ـیأتيو .م2019ـمارس  ــھر ملیون لایر ســ شــ
 .م2019سبتمبر  30المنتھیة في  م2020من السنة المالیة عن فترة النصف األول وذلك ، م2019دیسمبر 

 
 م مقابل2020أشــھر من الســنة المالیة فترة التســعة  خالل  ملیون لایر   6,090.0إلى  صــافي الدین وانخفض  
. وبلغ معدل صافي الدین إلى األرباح التشغیلیة قبل تكلفة التمویل م2019لسنة المالیة لملیون لایر    6,283.4

 4.2، مقابل  م2019دیســمبر   31  في  كماتقریبًا   ةمر  3.5والزكاة واالســتھالك واإلطفاء على أســاس ســنوي 
 .م2019مارس  31في كما مرة 

 
 حقوق الملكیة  

ملیون لایر   5,064.8، مقابل  م2019دیســـمبر    31  فيملیون لایر    5,884.5بلغ إجمالي حقوق المســـاھمین  
 .م2019مارس  31 في
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 تقریر النتائج المالیة والتشغیلیة 
 م 2019  دیسمبر 31  المنتھي في  الثالثفترة الربع  عن

 م2020 فبرایر 5 ، الریاض

 
 

 آخر التطورات بالشركة

   م2020عن فترة النصف األول من السنة المالیة   مرحلیةنقدیة  إتمام توزیع أرباح
لایر سعودي للسھم أو ما یعادل   0.90بقیمة رحلیة أقر مجلس إدارة شركة المراكز العربیة توزیع أرباح م

ملیون لایر سعودي    427.5  لألرباح الموزعةجمالیة  حیث بلغت القیمة اإل% من القیمة اإلسمیة لألسھم،  9.0
 ملیون سھم.  475موزعة على 

 
 ملیار دوالر  1.9نجاح إتمام حزمة تمویلیة بقیمة 

ملیون دوالر أمریكي،   500تضمنت الصفقة االنتھاء من طرح وتسعیر أول إصدار لصكوك دولیة بقیمة 
سنوات. وتمثل   5%، وبمدة استحقاق 5.375وتقدم الصكوك المقّومة بالدوالر األمریكي عائد ثابت بمعدل 

. وتمت تغطیة االكتتاب  كةالمملفي    جذب االستثمارات الرأسمالیة لشركات القطاع الخاصلالعملیة نقلة نوعیة  
من وكالة فیتش للتصنیف  BBأضعاف بالتزامن مع حصول الشركة على تصنیف ائتماني + 4بمعدل 

 من وكالة مودیز.  Ba1االئتماني و
 

)  ملیار لایر   4.5(  ملیار دوالر أمریكي  1.2  كما تضمنت الصفقة التوقیع على تسھیالت إجارة ومرابحة بقیمة
وقد قامت الشركة بتوظیف  .)ملیار لایر  0.75( ملیون دوالر  200 ة مضمونة بقیمةوتسھیالت مرابحة دّوار

الحصیلة اإلجمالیة إلصدار الصكوك والتسھیالت البنكیة في إعادة تمویل التسھیالت القائمة مع تمدید آجال  
استحقاقھا بما یوفر المرونة الالزمة لضخ استثمارات جدیدة تدعم األھداف المعلنة لتنمیة أعمال الشركة،  

 بة من ھیكل رأس المال.  فضالً عن تقلیص المدیونیات المضمونة كنس
 

 خالد الضبیعي بمنصب رئیس القطاع التجاري  األستاذ/ تكلیف 
بمنصب رئیس القطاع   يخالد الضبیع /األستاذأصدر مجلس إدارة شركة المراكز العربیة قراًرا بتكلیف 

المبیعات  منصب مدیر حیث شغل ، 2009خالل عام  مسیرتھ المھنیة مع الشركة الضبیعي  وبدأالتجاري. 
كما تمت  . كافة األنشطة اإلعالمیة والدعایا واإلعالن بالمراكز التجاریة التابعة وتولى مسئولیة اإلعالمیة

 . بالشركة لتأجیر والمبیعاتامنصب رئیس ترقیتھ مؤخًرا لتولي 
 

 مول  تجدید عقد إیجار النخیل بالزا
إیجار النخیل بالزا مول بالقصیم لمدة عشر  م بتجدید عقد  2019دیسمبر    25قامت شركة المراكز العربیة في  

ملیون لایر سنویًا طوال مدة العقد، وذلك بنفس الشروط واألحكام   15سنوات إضافیة. وستقوم الشركة بسداد 
 السابقة.

 
 

 – نھایة البیان –
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