الخبر الصحفي للنتائج المالية والتشغيلية
عن فترة الربع الثاني المنتهية في  30سبتمبر 2021م
الرياض|  11نوفمبر 2021م

تعلن شررررالم اكزاالع اكعانترم هارالمارا اكزراكترم ةاكا رررر تلترم عن فااة اكانع اكثراه اكزنااترم ف  30سرررررازرا
2021م
اكاياض 11 ،هوفزرا2021م – أعلنت اليوم شركة المراكز العربية (رمز الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"  ،)4321وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل
وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية ،عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الثاني المنتهية في  30سبتمبر 2021م (الربع الثاني من السنة
المالية 2022م) ،حيث بلغ صافي الربح  90.8مليون اير ،وبلغ إجمالي اإليرادات  497.0مليون اير خالل نفس الفترة .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م (النصف األول من السنة المالية 2022م) بلغ صافي الربح  217.1مليون اير ،وبلغ إجمالي اإليرادات  1,007.7مليون اير خالل نفس الفترة.
قالزم اكدخل اكزلخصم (ملتون لاير)
إجزاك اإلياادات
إجزاك اكانح

هامش إجمالي الربح
صاف اكانح

هامش صافي الربح
أناز مؤشاات اكانحتم
األرناح اكا تلتم اكزاكارة قرل تكلفم اكازويل ةاكعلاة
1
ةاالسااالك ةاإلطفاء

اكانع اكثاه
2022م

اكانع اكثاه
2021م

497.0
266.9
53.7%
90.8
18.3%

464.8
254.8
54.8%
111.1
23.9%

اكا تتا ()٪

اكنصف األةل
2022م

اكنصف األةل
2021م

اكا تتا ()٪

6.9%
4.7%
-1.1 pts
-18.2%
-5.6 pts

1,007.7
552.6
54.8%
217.1
21.5%

940.7
553.4
58.8%
264.2
28.1%

7.1%
-0.2%
-4.0 pts
-17.8%
-6.5 pts

405.8

398.8

1.8%

835.6

808.8

3.3%

81.6%

85.8%

-4.1 pts

82.9%

86.0%

-3.1 pts

189.3
38.1%

159.2
34.2%

18.9%
3.8 pts

395.6
39.3%

328.6
34.9%

20.4%
4.3 pts

األرناح اكا تلتم قرل تكلفم اكازويل ةاكعلاة
ةاالسااالك ةاإلطفاء

327.2

350.7

-6.7%

676.9

744.4

-9.1%

هامش األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة
واالستهالك واإلطفاء

65.8%

75.4%

-9.6 pts

67.2%

79.1%

-12.0 pts

179.3
36.1%

193.1
41.5%

-7.1%
-5.5 pts

392.2
38.9%

427.3
45.4%

-8.2%
-6.5 pts

هامش األرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل
والزكاة واالستهالك واإلطفاء
2
صاف اكانح اكزاكار
هامش صافي الربح المتكرر

األموال من اكعزلتات

3

هامش األموال من العمليات
أناز اكزؤشاات اكا تلتم
اكزساحات اكقانلم كلاأجتا (ملتون ماا مانع)
هسرم اإلش ال ف هاايم اكفااة على أساس اكزثل
ناكزثل ( 19مالع تماري)
عدد اكعةار (ملتون زالا)

1.311

1.253

4.6%

1.311

1.253

4.6%

91.9%

90.5%

1.4 pts

91.9%

90.5%

1.4 pts

21.5

17.2

24.9%

40.2

24.3

65.5%

أناز اكزؤشاات اكالتستم
•

ارتفاع إجزاك اإلياادات بمعدل سننو  %6.9ليبلغ  497.0مليون اير خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م ،بفضنل انففا الفصنومات اإليجارية
المقدمة ،وارتفاع نسننبة اإلشننغال ،فضنالا عن حالة التعافي التي يشننهدها عدد زوار المراكز التجارية التابعة .وخالل النصننف األول من السنننة المالية 2022م
ارتفعت اإليرادات بمعدل سنو  %7.1لتبلغ  1.007.7مليون اير ،مقابل  940.7مليون اير خالل نفس الفترة من السنة المالية الماضية ،حيث يأتي ذلك في
ضنوء نجاح الشنركة في تعميا االسنتفادة من حالة التعافي المسنتمرة التي تشنهدها األنشنطة التجارية .كما يعكس ذلك ارتفاع نسنبة اإلشنغال بالمراكز التجارية
مؤخرا.
التابعة وتكثيف األنشطة التشغيلية بالمراكز الجديدة التي نجحت الشركة في افتتاحها
ا

 1األرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء تستثني البنود غير المتكررة .تشمل البنود غير المتكررة الخصومات االستثنائية الممنوحة من مالكي األراضي والمراكز
المستأجرة والتي تم تصنيفها ضمن بند اإليرادات األخرى ،وكذلك الخصومات الممنوحة للمستأجرين لدعهم في مواجهة األثر السلبي لتداعيات (كوفيد –  ،)19وخسائر االنخفاض في قيمة الذمم
المدينة المتعلقة بأزمة (كوفيد –  ،) 19والمخصصات االستثنائية للديون المحتمل عدم تحصيلها باإلضافة إلى اإليرادات التي حصلت عليها الشركة مقابل التخارج من االستثمارات غير األساسية.
 2صافي الربح المتكرر يمثل صافي الربح بعد استثناء البنود غير المتكررة والتي تم شرحها في رقم .1
 3بند األموال من العمليات :يشمل صافي أرباح الفترة ويضاف إليه تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ثم يخصم منها تكلفة شطب العقارات االستثمارية إن وجدت.
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•

•

•

نمو األرناح اكا ر تلتم اكزاكارة قرل تكلفم اكازويل ةاكعلاة ةاالسرااالك ةاإلطفاء (قبل احتسااب البنود غير المتكررة) بمعدل سننو  %1.8لتسنجل 405.8
مليون اير خالل الربع الثاني من العام المالي 2022م ،بفضنل الكفاءة التشنغيلية التي تتميز بها المراكز التجارية التابعة للشنركة ،وقدرتها على تنمية ربحيتها
ُرغا عودة التكاليف التشننغيلية والمصننروفات العمومية واإلدارية إلى معدالتها الطبيعية .ومن جانب آخر ،ارتفع هامش األرباح التشننغيلية المتكررة قبل تكلفة
التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء ليسنجل  %81.6خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م .صنعوداا من  %76.3المسنجل خالل نفس الفترة من السننة
المالية  (2020قبل انتشنار فيرو كورونا المسنتجد) .وخالل النصنف األول من السننة المالية 2022م؛ ارتفعت األرباح التشنغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل
والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء بمعدل سننو  %3.3لتبلغ  835.6مليون اير ،مصنحوباا بوصنول هامش األرباح التشنغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة
واالسنننتهالك واإلطفاء إلى  %82.9خالل نفس الفترة ،بفضنننل نجاح الشنننركة في االسنننتفادة من حالة التعافي المسنننتمرة التي تشنننهدها القطاعات التجارية
واالقتصنادية .و ُرغا من عودة التكاليف التشنغيلية إلى معدالتها الطبيعية ،بلغ هامش االرباح الشنتغلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء
 %82.9خالل النصف األول من السنة المالية 2022م مقابل  % 77.1خالل النصف األول من السنة المالية 2020م (قبل انتشار فيرو كورونا المستجد)،
مما يؤكد تعافي األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء بمجرد استبعاد البنود غير المتكررة.
ارتفاع صررراف اكانح اكزاكار بمعدل سنننو  %18.9ليبلغ  189.3مليون اير خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2022م .وصنناحب ذلك وصننول هامش
صنافي الربح المتكرر إلى  ،%38.1صنعوداا من  %34.2خالل نفس الفترة من السننة المالية 2021م ،و %37.2خالل نفس الفترة من السننة المالية 2020م
(قبل انتشنار فيرو كورونا المسنتجد) ،مما يؤكد تعافي صنافي الربح إلى المسنتويات التاريفية بمجرد اسنتبعاد البنود غير المتكررة .وخالل النصنف األول من
السننة المالية 2022م؛ ارتفع صنافي الربح المتكرر بمعدل سننو  %20.4ليبلغ  395.6مليون اير ،مصنحوباا بارتفاع هامش صافي الربح المتكرر بواقع 4.3
ا
متجاوزا بذلك هامش صنافي الربح المسنجل قبل انتشنار فيرو كورونا المسنتجد البالغ  %38.5خالل النصنف األول من السننة
نقطة مئوية ليسنجل ،%39.3
المالية 2020م.
نمو عدد زةار اكزاالع اكاماريم اكاانعم للشننركة بزيادة سنننوية  %24.9لتسننجل  21.5مليون زائر خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2022م ،مقابل 17.2
مليون زائر خالل الربع الثاني من السنننننة المالية  ،2021وبزيادة ربع سنننننوية قدرها  ٪14.6مقابل  18.7مليون زائر خالل الربع األول من السنننننة المالية
2022م .بلغ عدد الزوار خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م مانسنبت  %76من المسنتويات المسنجلة خالل الربع الثاني من السننة المالية ( 2020قبل
انتشنار فيرو كورونا المسنتجد) .وخالل النصنف األول من السننة المالية 2022م ،ارتفع عدد الزوار بمعدل سننو  %65.5ليبلغ  40.2مليون زائر ،مقابل
 24.3مليون زائر خالل نفس الفترة من السننة المالية الماضنية .ومن المتوقع أن تشنهد أعداد الزوار تعافي ملحوظ خالل الربع الثالث من السننة المالية 2022م
نتيجة اإلزالة الكاملة للقيود المفروضة من الحكومة فيما يتعلق بالطاقة االستيعابية للمجمعات التجارية.

تعلتق اكالتس اكانفتذي على اكناالج اكزاكتم ةاكا تلتم
أةضرح اكسرتد فتصرل اكمديع اكالتس اكانفتذي ك رالم اكزاالع اكعانتم ،أن األداء المالي والتشنغيلي للشنركة خالل النصنف األول من السننة المالية 2022م يعزز
الثقة القوية في آفاق النمو المنشنودة للشنركة على األمد القصنير والطويل .فقد برهنت العديد من مؤشنرات النمو؛ اسنتمرار حالة التعافي التي تشنهدها أنشنطة الشنركة
بصننورة مسننتدامة عقب التحديات التي مرت بها خالل السنننة المالية 2021م .ويأتي في مقدمة هذه المؤشننرات نمو اإليرادات بمعدل  %6.9على أسننا سنننو
خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م .كما شنهدت مسنتويات الربحية تحسن انا ملحو ا
ظا ،حيث ارتفع صنافي الربح المتكرر بمعدل  %18.9على أسنا سننو
ليبلغ  189.3مليون اير خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م ،مصنحوباا بنمو هامش صنافي الربح المتكرر بواقع  3.8نقطة مئوية ليسنجل  .%38.1ويأتي
ذلك على الرغا من ارتفاع التكاليف التشننننغيلية والمصننننروفات العمومية واإلدارية بشننننكل كبير خالل الفترة على خلفية عودة األنشننننطة التجارية إلى طبيعتها
والتكثيف المسنتمر ألنشنطة وعمليات الشنركة .وبشنكل ملحوظ ،ارتفع هامش صنافي الربح المتكرر خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م بواقع  0.9نقطة
ا
متجاوزا بذلك هامش صافي الربح المسجل خالل الربع الثاني من السنة المالية 2020م ،أ قبل انتشار فيرو كورونا المستجد.
مئوية
وأشنناد الجديعي با لمسننتجدات اإليجابية التي يشننهدها سننوق المملكة ،ومن بينها حالة التعافي القوية لانشننطة االقتصننادية غير النفطية واسننتمرار عودة األنشننطة
التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى ،والتي انعكس مردودها اإليجابي على ارتفاع نسنننبة اإلشنننغال بالمراكز التجارية في نهاية الفترة على أسنننا المثل بالمثل إلى
 ،%91.9مقابل  %90.5خالل نفس الفترة من العام الماضنية ،وهو ما يبشنر باقتراو وصنول الشنركة إلى هدفها االسنتراتيجي المتمثل في الوصنول بنسنبة اإلشنغال
إلى معدل يتراوح بين  94و %95خالل السنة المالية 2023م .وبالتواز مع ذلك ،فقد ارتفع عدد زوار المراكز التجارية بمعدل  %24.9على أسا سنو ليبلغ
 21.5مليون زائر خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م ،وارتفاعاا بمعدل  %14.6على أسنا ربعي مقارنة بالربع السنابق ،وهو مؤشنر آخر على قوة أداء
الشننركة خالل الفترة ،باعتبار أن الربع األول من السنننة المالية والممتد بين شننهر أبريل ويونيو يتزامن مع موسننا الذروة السنننو إلقبال الزوار على مراكز
الشركة التجارية.
واسنتشنرافاا للمسنتقبل ،أكد الجديعي على مواصنلة الشنركة جهودها للدفع بعجلة النمو المسنتدام على المدى الطويل ،بما في ذلك التوسنع ببصنمتها الجغرافية بأفضنل
المواقع االسنتراتيجية بشنتى أنحاء المملكة .فقد شنهد شنهر سنبتمبر الماضني تدشنين "مركز جدة بارك" ،والذ أثمر عن إضنافة مسناحة تتجاوز  121ألف متر مربع
إلى محفمة الشنركة من إجمالي المسناحات القابلة للتأجير .ويحتضنن مركز جدة بارك أكثر من  350محالا تجار ايا يضنا أرقى العالمات التجارية العالمية والمحلية.
وتجدر اإلشننارة إلى أن شننركة المراكز العربية تقوم بإدارة وتشننغيل المركز الجديد بموجب اتفاقية إدارة وتشننغيل هي األولى من نوعها بالمملكة ،والتي تأتي في
إطار اسنتراتيجية النمو التي تتبناها الشنركة الهادفة إلى توظيف نموذج تففيف األصنول سنعياا إلى تعزيزالمرونة المالية للشنركة للتوسنع بنطاق أنشنطتها وسنرعة
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تحقيق هدفها االسنتراتيجي المتمثل في تدشنين المزيد من المراكز الجديدة التي تسناها في تعزيز البصنمة الجغرافية للشنركة بأبرز المواقع والمدن االسنتراتيجية في
جميع أنحاء المملكة.

تحلتل قالزم اكدخل
•

ارتفع إجزاك اإلياادات نزعدل سررنوي  %6.9كترلغ  497.0ملتون لاير خالل اكانع اكثاه من اكسررنم اكزاكتم 2022م .ويرجع ذلك بصنفة رئيسنية إلى زيادة
صننافي اإليرادات اإليجارية بمعدل سنننو  %9.2لتبلغ  457.7مليون اير خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2022م مقابل  419.0مليون اير خالل نفس
الفترة من السننة المالية الماضنية؛ في ضنوء انففا متوسن الفصنومات اإليجارية المقدمة ،وارتفاع نسنبة اإلشنغال في المراكز التجارية التابعة .كما يعكس
نمو اإليرادات؛ ارتفاع إيرادات المبيعات اإلعالمية بنسنبة سننوية  .%30.6جدير بالذكر أن فترة المقارنة المتمثلة في الربع الثاني من السننة المالية 2021م قد
شنننهدت تقييد األنشنننطة التشنننغيلية بالمراكز التجارية التابعة في إطار اإلجراءات االحترازية التي فرضنننتها الحكومة بهدح احتواء انتشنننار فيرو كورونا
المسننتجد (كوفيد –  .)19وخالل النصننف األول من السنننة المالية 2022م ،ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل  %7.1ليبلغ  1.007.7مليون اير ،مقابل 940.7
مليون اير خالل نفس الفترة من السننة المالية الماضنية .ويأتي ذلك بفضنل ارتفاع صنافي اإليرادات اإليجارية بمعدل سننو  %7.5خالل النصنف األول من
السنننة المالية 2022م .ومن جانب آخر ،ارتفع إجمالي اإليرادات على أسننا المثل بالمثل بمعدل سنننو  %2.2خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2022م،
ويأتي ذلك في ضنوء انففا متوسن الفصنومات اإليجارية المقدمة ،وارتفاع نسنبة اإلشنغال في المراكز التجارية التابعة .كما ارتفع إجمالي اإليرادات على
أسا المثل بالمثل بمعدل سنو  %2.0خالل النصف األول من السنة المالية 2022م.

•

نلغ ماوسر اكخصرومات اكززنوحم ( %9.3أو ما يعادل  47.0مليون اير) خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م ،وهو انففا ملحوظ مقابل %14.4
(أو ما يعادل  71.5مليون اير) خالل الربع الثاني من السننة المالية 2021م .وخالل النصنف األول من السننة المالية 2022م ،انففض متوسن الفصنومات
الممنوحة إلى ( %9.6أو ما يعادل 97.9مليون اير) ،مقابل ( %13.4أو ما يعادل  134.5مليون اير) خالل نفس الفترة من السنة المالية الماضية .وقد مثلت
الفصننومات غير المتكررة المتعلقة بدعا المسننتأجرين لمواجهة األثر السننلبي لتداعيات أزمة (كوفيد –  %94.0 )19و %95.8من إجمالي الفصننومات التي
منحتها الشنركة خالل فترتي الربع الثاني والنصنف األول من السننة المالية 2022م ،على التوالي ،عل اما بأن متوسن الفصنومات الممنوحة للمسنتأجرين يمضني
قد اما على مسنار االنففا الذ حافمت علي الشنركة منذ السننة المالية 2018م ،والسنيما بعد تطبيق سنياسنة ترشنيد الفصنومات المقدمة .قامت الشنركة بإطفاء
خصننننومات غير متكررة تتعلق بدعا المسننننتأجرين لمواجهة األثر السننننلبي ألزمة (كوفيد –  )19بقيمة  44.3مليون اير خالل الربع الثاني من العام المالي
انففاضننا ربع سنننو بنسننبة
2022م ،وهو انففا سنننو بمعدل  %35.5مقابل  68.7مليون اير خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2021م ،كما يمثل
ا
 %10.8مقابل  49.6مليون اير الربع األول من السنننة المالية 2022م .وخالل النصننف األول من السنننة المالية 2022م ،قامت الشننركة بإطفاء الفصننومات
غير المتكررة المذكورة بقيمة  93.9مليون اير ،عقب قيامها بإطفاء خصنننومات مماثلة بقيمة  241.2مليون اير خالل السننننة المالية 2021م ،وبقيمة 20.4
مليون اير خالل السننة المالية 2020م ،عل اما بأن تا تسنجيل األثر النقد لهذه الفصنومات بصنورة كاملة بنهاية السننة المالية 2021م .وتتبنى الشنركة حالياا
مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تنمية اإليرادات مس ا
مؤخرا ،وضنب أسنعار
نتقبال ،وتشنمل تكثيف األنشنطة التشنغيلية بالمراكز التجارية التي قامت بتدشنينها
ا
عقود اإليجار التي سنيجر تجديدها ،وجذو واسنتقطاو مسنتأجرين جدد ،باإلضنافة إلى زيادة ايرادات نسنبة المبيعات في ضنوء االسنتفادة من تعافي األنشنطة
التجارية وعودتها إلى طبيعتها مرة آخرى.
ارتفع إجزاك اكانح نزعدل سرررنوي  %4.7خالل اكانع اكثاه من اكسرررنم اكزاكتم 2022م كترلغ  266.9ملتون لاير ،وسننجل هامش إجمالي الربح ،%53.7
مقابل  %54.8خالل نفس الفترة من السننننة المالية السنننابقة .ويأتي ذلك االرتفاع على الرغا من عودة التكاليف إلى طبيعتها المعهودة مرة أخرى خالل الربع
الثاني من السننة المالية 2022م ،مقارنة بنفس الفترة من السننة المالية الماضنية التي شنهدت انففاضناا اسنتثنائياا للتكاليف المتغيرة نتيجة إغالق المراكز التجارية
التابعة والقيود المفروضنننة على الحركة والتنقل ضنننمن اإلجراءات االحترازية الحتواء انتشنننار (كوفيد –  .)19وعلى هذه الفلفية ،ارتفعت تكلفة اإليرادات
بنسننبة سنننوية  %10.7لتسننجل  90.3مليون اير خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2022م ،نتيجة عودة األنشننطة التشننغيلية بالمراكز التجارية التابعة إلى
طبيعتها بالتزامن مع تففيف اإلجراءات االحترازية المذكورة ،حيث شنهدت الفترة زيادة مصنروفات خدمات النمافة واألمن بنسنب سننوية  %22.7و%10.0
على التوالي .كما يأتي ارتفاع إجمالي الربح خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2022م على الرغا من ارتفاع مصننروفات اسننتهالك العقارات االسننتثمارية
ومصروفات االستهالك عن حق استفدام األصول بنسب سنوية  %12.0و %4.4على التوالي خالل الربع الثاني من السنة المالية 2022م على خلفية تكثيف
األنشنطة التشنغيلية باألصنول التي نجحت الشنركة في تدشنينها المتمثلة في توسنعة مركز النفيل مول بالريا التي نجحت الشنركة في تدشنينها خالل الربع
الثالث من السننة المالية 2021م .وخالل النصنف األول من السننة المالية 2022م ،بلغ إجمالي الربح  552.6مليون اير ،مقابل  553.4مليون اير خالل نفس
الفترة من السنة المالية الماضية .وهو انففا طفيف بالنمر إلى ارتفاع تكلفة اإليرادات بمعدل سنو  %31.5خالل النصف األول من السنة المالية 2022م
بالتزامن مع عودة األنشننطة التشننغيلية للشننركة إلى طبيعتها .وبلغ هامش إجمالي الربح  %54.8خالل النصننف األول من السنننة المالية 2022م ،مقابل 58.8
خالل نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
نل ت األرناح اكا رر تلتم قرل تكلفم اكازويل ةاكعلاة ةاالسرررااالك ةاإلطفاء  327.2ملتون لاير خالل اكانع اكثاه من اكسرررنم اكزاكتم 2022م ،ةهو اهخفاض
سرنوي نزعدل  .%6.7وبلغ هامش األرباح التشنغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء  %65.8خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م،
مقابل  %75.4خالل نفس الفترة من السنننننة المالية 2021م .ويعكس ذلك عودة المصننننروفات العمومية واإلدارية إلى طبيعتها خالل هذه الفترة؛ فقد ارتفعت
المصننروفات العمومية واإلدارية بنسننبة سنننوية  %51.5لتسننجل  66.6مليون اير خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2022م ،مدفوعة بشننكل رئيسنني بنمو
الرواتب واألجور .ومن الجدير بالذكر أن الفترة المماثلة من السنننة المالية 2021م شننملت دعا الحكومة لرواتب العاملين ضننمن برنامج "سنناند" .كما تأثرت
األرباح التشنغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء بتراجع اإليرادات األخرى بنسنبة سننوية  %93.5لتسنجل  3.2مليون اير خالل الربع الثاني
من السننننة المالية 2022م مقابل  49.5مليون اير خالل نفس الفترة من السننننة المالية 2021م ،عل اما بأن أغلب اإليرادات األخرى المسنننجلة خالل هذه الفترة

•

•
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تمثل الفصننننومات اإليجارية الممنوحة من مالكي األراضنننني للمراكز المسننننتأجرة لتففيف التداعيات السننننلبية إلغالق المراكز التابعة في إطار اإلجراءات
االحترازية المتعلقة بأزمة انتشننار فيرو (كوفيد –  .)19وخالل النصننف األول من السنننة المالية 2022م ،انففضننت األرباح التشننغيلية قبل تكلفة التمويل
والزكاة واالسنننتهالك واإلطفاء بمعدل سننننو  %9.1لتسنننجل  676.9مليون اير ،مصنننحوباا بانففا هامش األرباح التشنننغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة
واالستهالك واإلطفاء إلى  %67.2مقابل  %79.1خالل النصف األول من عام 2021م .ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عودة المصروفات العمومية واإلدارية
إلى طبيعتها باإلضافة إلى تراجع اإليرادات األخرى خالل نفس الفترة.
•

نل ت خسرالا االهخفاض ف قتزم اكذم اكزدينم  16.3ملتون لاير خالل اكانع اكثاه من اكسرنم اكزاكتم 2022م ،ةهو اهخفاض سرنوي نزعدل  %61.1مقانل
 41.8ملتون لاير سررعودي خالل هفس اكفااة من اكسررنم اكزاكتم اكزاضررتم ،في ضننوء تحسننن عملية تحصننيل المبالغ اإلجمالية المسننتحقة والتعافي المسننتمر
لانشننطة التشننغيلية بالمراكز التجارية التابعة .كما انففضننت خسننائر االنففا في قيمة الذما المدينة بمعدل سنننو  %53.0لتبلغ  31.5مليون اير خالل
النصف األول من عام 2022م ،مقابل  67.0مليون اير خالل نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
ارتفعت األرناح اكا رر تلتم اكزاكارة قرل تكلفم اكازويل ةاكعلاة ةاالسررااالك ةاإلطفاء (قرل احاسرراو اكرنود متا اكزاكارة) نزعدل سررنوي  %1.8كاسررمل
 405.8ملتون لاير خالل اكانع اكثاه من اكسرررنم اكزاكتم 2022م ،مقابل  398.8مليون اير خالل الربع الثاني من السنننة المالية 2021م .ويعكس ذلك النمو
القو قدرة الشنركة على تعميا الربحية من أنشنطتها الرئيسنية على الرغا من ارتفاع المصنروفات التشنغيلية والتكاليف األخرى ،بفضنل تعافي أنشنطة الشنركة
وعودة األنشنننطة التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى .وبلغ هامش األرباح التشنننغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنننتهالك واإلطفاء  %81.6خالل
الربع الثاني من السنة المالية 2022م مقابل  %85.8خالل نفس الفترة من السنة المالية الماضية ،ومقابل  %76.3خالل الربع الثاني من السنة المالية 2022م
قبل انتشننننار فيرو كورونا المسننننتجد .وخالل النصننننف األول من السنننننة المالية 2022م ،ارتفعت األرباح التشننننغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة
واالسنننتهالك واإلطفاء بمعدل سننننو  %3.3لتبلغ  835.6مليون اير ،بينما بلغ هامش األرباح التشنننغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنننتهالك
واإلطفاء  %82.9خالل النصنف األول من السننة المالية 2022م ،مقابل  %86.0خالل النصنف األول من السننة المالية 2021م ،وصنعوداا من  %77.1خالل
النصف األول من السنة المالية 2020م قبل انتشار فيرو كورونا المستجد.
انخفض صاااافي الربم بم سن سااانو  %18.2ليبلغ  90.8مليون لاير خالن الربع الثاني من السااانة المالية 2022م ،مقابن  111.1مليون لاير خالن
نفس الفترة من الساانة المالية الماةااية ،مصننحوباا بانففا هامش صننافي الربح بواقع  5.6نقطة مئوية ليسننجل  .%18.3ويأتي ذلك نتيجة عودة أنشننطة
المراكز التجارية إلى طبيعتها مرة أخرى وبالتالي ارتفاع تكلفة اإليرادات والمصنننروفات العمومية واإلدارية ،كما يعكس ذلك مردود تسنننجيل الفصنننومات
اإليجارية الممنوحة من مالكي األراضني للمراكز المسنتأجرة ،باإلضنافة إلى الدعا المقدم الحكومة ضنمن برنامج "سناند" خالل فترة المقارنة المتمثلة في الربع
الثاني من السننة المالية 2021م .وخالل النصنف األول من السننة المالية 2022م ،انففض صنافي الربح بمعدل سننو  %17.8ليبلغ  217.1مليون اير خالل
النصننف األول من السنننة المالية 2022م ،مصننحوباا بانففا هامش صننافي الربح بواقع  6.5نقطة مئوية ليسننجل  ،%21.5على خلفية عودة التكاليف إلى
طبيعتها مرة أخرى ،باإلضافة إلى تراجع اإليرادات األخرى مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.

•

ارتفع صررراف اكانح اكزاكار (قرل احاسررراو اكرنود متا اكزاكارة) نزعدل سرررنوي  %18.9كترلغ  189.3ملتون لاير خالل اكانع اكثاه من اكسرررنم اكزاكتم
2022م مقرانرل  159.2ملتون لاير خالل اكانع اكثراه من اكسررررنرم اكزراكترم 2021م .ةارتفع هرام صرررراف اكانح اكزاكار نواقع  3.8هقطرم موويرم كتسررررمرل
 %38.1خالل اكانع اكثاه من اكسنم اكزاكتم 2022م مقابل  34.2خالل الربع الثاني من السنة المالية 2021م ،ومقابل  %37.2خالل الربع الثاني من السنة
المالية 2020م قبل انتشننار فيرو كورونا المسننتجد ،مما يؤكد حالة التعافي التي تشننهدها الشننركة وتحولها إلى مسننتويات الربحية التاريفية المعهودة بمجرد
اسنتبعاد البنود غير المتكررة .كما يعد نمو صنافي الربح المتكرر بمثابة شنهادة واضنحة على المردود اإليجابي ألنشنطة الشنركة الرئيسنية ،وقدرة الشنركة على
توظيف حالة التعافي التي يشننهدها السننوق في دفع عجلة نمو نتائجها المالية .وخالل النصننف األول من السنننة المالية 2022م ،ارتفع صننافي الربح المتكرر
بمعدل سننو  %20.4ليسنجل  395.6مليون اير ،مصنحوباا بارتفاع هامش صنافي الربح المتكرر ليسنجل  %39.3مقابل  %34.9خالل النصنف األول من
السنة المالية 2021م ومقابل  %38.5خالل النصف األول من السنة المالية 2020م ،على التوالي.
اهخفضررت األموال من اكعزلتات 4نزعدل سررنوي  %7.1كارلغ  179.3ملتون لاير خالل اكانع اكثاه من اكسررنم اكزاكتم 2022م ،كما انففض هامش األموال
من العمليات بواقع  5.5نقطة مئوية ليبلغ  %36.1خالل نفس الفترة .وخالل النصننف األول من السنننة المالية 2022م انففضننت األموال من العمليات بمعدل
سنو  %8.2لتبلغ  392.2مليون اير ،مصحوباا بانففا هامش األموال من العمليات بواقع  6.5نقطة مئوية ليبلغ  %38.9خالل نفس الفترة.

•

•

•

تحلتل أناز عناصا قالزم اكزالع اكزاك
•

نلغ إجزاك اكنفقات اكاأسررزاكتم كا طتم إه رراءات ةتماتعات اكزاالع اكاماريم اكمديدة ةمصرراةفات أعزال اكصررتاهم ةاكامديدات ف ماالع اكاسرروا اكقالزم
 228.7ملتون لاير خالل اكانع اكثاه من اكسرررنم اكزاكتم 2022م ة 463.2ملتون لاير خالل اكنصرررف األةل من اكسرررنم اكزاكتم 2022م .وتواصننل الشننركة
مسنناعيها لتنفيذ توسننعاتها الجغرافية المسننتهدفة وفق خط مرحلية تتماشننى مع المروح السننوقية السننائدة ،مع الحفاظ على وتيرة إنجاز خطتها االسننتثمارية
المقررة .من جانب آخر ،بلغ إجمالي نفقات أعمال الصنيانة للمراكز التجارية القائمة  33.1مليون اير و 83.2مليون اير خالل فترتي الربع الثاني من السننة
المالية 2022م والنصننف األول من السنننة المالية 2022م ،على التوالي ،والتي تا إنفاق أغلبها على أعمال الصننيانة بمركز السننالم مول بمدينة جدة ومركز
اإلحساء مول ،ومركز الياسمين مول الذ يشهد تدشين دار سينما جديدة.

 4بند األموال من العمليات :يشمل صافي أرباح الفترة ويضاف إليه تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ثم يخصم منها تكلفة شطب العقارات االستثمارية إن وجدت.
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•
•

•

•

•

نلغ صراف اكدين 6,833.8 5ملتون لاير لزا ف  30سررازرا 2021م ،مقابل  6,345.0مليون اير كما في نهاية السننة المالية 2021م .ةارتفعت اكنقديم ةما
ف حكزاا 6إكى  814.4ملتون لاير لزا ف  30سرازرا 2021م ،مقابل  635.7كما في  31مار 2021م.
ارتفاع اكنقديم ةما ف حكزاا يأت ف ضرروء إصرردار اك ررالم صرركوك دةكتم ماوافقم مع أحكام اك ررايعم اإلسررالمتم نقتزم  875ملتون دةالر أمايك خالل
النصا األةل من اكسرنم اكزاكتم 2022م .حيث نجحت الشنركة في إتمام إصندارين لصنكوك دةكتم ماوافقم مع أحكام اك رايعم اإلسرالمتم ،أةكازا نقتزم 650
ملتون دةالر أمايك خالل اكانع األةل من اكسرررنم اكزاكتم 2022م ،والثاني بقيمة  225مليون دوالر خالل الربع الثاني من السننننة المالية 2022م ،والذ تا
دمج ليشكل جز اءا من اإلصدار األول للصكوك.
قامت اك رالم ناوظتف حصرتلم اإلصدار األةل اكراكغ قتزاه  650ملتون دةالر ف تحستن هتكل رأس اكزال وتعزيز مستويات السيولة بصورة تساها في تنفيذ
التوسننعات المفططة مع ضننمان مسننتويات الكفاءة التشننغيلية في ضننوء اسننتمرار عودة األوضنناع السننوقية إلى طبيعتها .ومن الجدير بالذكر أن مدة اسننتحقاق
الصنكوك  5.5سننوات ،وقد تا توظيف الحصنيلة اإلجمالية لصصندار في تسنوية  200مليون دوالر ( 750مليون اير) من مسنتحقات التسنهيالت القائمة الدوارة
خالل الربع األول من السننة المالية 2022م ،باإلضنافة إلى تسنوية  272مليون دوالر ( 1,020مليون اير) من مسنتحقات تسنهيالت المرابحة إلاإلجارة القائمة.
وتسننتهدح الشننركة توظيف حصننيلة اإلصنندار في تسننديد  28مليون دوالر ( 105مليون اير) من مسننتحقات تسننهيالت المرابحةإل اإلجارة وفق خط السننداد
المقررة .وقد تا تغطية االكتتاو بإصنننندار الصننننكوك بمعدل مرتين ،حيث مثلت شننننريحة المسننننتثمرين الدوليين وغير الفليجيين  %65من إجمالي طلبات
االكتتاو ،وتزامن ذلك مع حصول اإلصدار على تصنيف ائتماني  Ba2و) BB+ (EXPمن وكالتي موديز وفيتش للتصنيف االئتماني ،على التوالي.
خالل اكانع اكثاه من اكسرنم اكزاكتم 2022م ،همحت اك رالم ف إتزام إعادة إصردار صركوك دةكتم أخا نقتزم  225ملتون دةالر أمايك  ،ةاكذي ت دممه
كت ررركل جعءا من اإلصررردار اكثاه كلصررركوك اكراكغ قتزاه  650ملتون دةالر أمايك اكذي همحت اك رررالم ف إتزامه خالل اكانع األةل من اكسرررنم اكزاكتم
2022م .وقد اسنتفادت الشنركة بشنكل ممتاز خالل هذا اإلصندار من الحصنول على توفير في سنعر االقترا بنسنبة تقارو  %1مقارنة باإلصندار السنابق .وقد
تا تغطية االكتتاو باإلصندار الجديد التابع لصصنداراألول بمعدل ثالث مرات ،مما حفز الشنركة على زيادة حجا اإلصندار المبدئي من  150مليون دوالر إلى
 225مليون دوالر ،عل اما بان مدة اسنتحقاق اإلصندار األخير تبلغ  5.5سننوات ،وقد سناها في دعا وتعزيز المركز المالي للشنركة بما يتماشنى مع االسنتراتيجية
التي تتبناها الشركة للتحول من نمام التمويل المضمون إلى نمام التمويل غير المضمون.
نل ت األرصرردة اكزسرراحقم من األطاات اات اكعالقم  480.4مليون لاير كما في  30ساابتمبر 2021م ،مقابل  379.4كما في  31مار 2021م .وتتضننمن
األرصندة المسنتحقة من األطراح ذات العالقة خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م مسنتحقات إيجارية بقيمة  250.8مليون اير ،مقابل  151.5مليون
اير خالل السنننة المالية 2021م ،وذلك نتيجة الفواتير اإليجارية المتعلقة بالنصننف األول من السنننة المالية 2022م .وعلى صننعيد المسننتحقات غير اإليجارية
البالغ قيمتها  229.6مليون اير ،فقد وافق مجلس إدارة شنركة المراكز العربية على تحصنيل كامل المبالغ المسنتحقة من شنركة فا القابضنة للفنادق (طرح
ذو عالقة) والبالغ قيمتها حوالي  350.3مليون اير سنعود  ،بشنكل رئيسني عن طريق تسنويتها خالل السننة المالية 2022م بصنورة عينية (عقارات) وجزئ ايا
من خالل مبلغ نقد  ،حيث تشننمل العقارات عدد أربعة أرا و ومبنى واحد تتواجد في مواقع اسننتراتيجية في كل من جدة والدمام واإلحسنناء والفرج .وتجدر
اإلشننارة إلى أن اثنين من قطع األراضنني المذكورة متصننلة بمركزين تجاريين قائمين ،مما يسنناها في تعزيز جهود الشننركة الهادفة إلى تقديا مراكز تجارية
تواكب مفتلف األنماط العصنرية .وبموجب االتفاقية المبرمة بين الطرفين ،سنوح تتسنلا المراكز العربية هذه العقارات بنسنبة  %9أقل من متوسن التقييا .وقد
قامت شنركة فا القابضنة للفنادق بتسنوية  131.3مليون اير خالل الربع األخير من السننة المالية 2021م ،عل اما بأن وكما في  30سنبتمبر 2021م الزالت
هذه األراضي باسا الشركة القابضة وجار نقل ملكيتها لشركة المراكز العربية.

اكزسامدات اكا تلتم

5
6

•

نل ت هسررم اإلشر ال ف هاايم اكفااة اكحاكتم على أسراس اكزثل ناكزثل (ف  19مالع تماري فق )  %91.9لزا  30سررازرا 2021م ،صنعوداا من %90.5
كما في  30سنبتمبر2020م .ويعكس هذا النمو اسنتمرار حالة التعافي التي تشنهدها األنشنطة التجارية خالل هذه الفترة ،مما يبشنر باقتراو وصنول الشنركة
إلى هدفها االستراتيجي المتمثل في الوصول بنسبة اإلشغال إلى ما يتراوح بين 94و %95خالل السنة المالية 2023م.

•

ارتفع عدد زةار اكزاالع اكاماريم اكاانعم كل رررالم نزعدل سرررنوي  %24.9كترلغ  21.5ملتون زالا خالل اكانع اكثاه من اكسرررنم اكزاكتم 2022م ، ،مقابل
 17.2مليون زائر خالل نفس من السنننة المالية الماضننية ،عل اما بأن فترة المقارنة المتمثلة في الربع الثاني من السنننة المالية 2021م قد شننهدت تقييد األنشننطة
التشننغيلية بالمراكز التجارية التابعة في إطار اإلجراءات االحترازية التي فرضننتها الحكومة بهدح احتواء انتشننار فيرو كورونا المسننتجد (كوفيد – .)19
وخالل النصنف األول من السننة المالية 2022م ،بلغ عدد الزوار  40.2مليون زائر ،بزيادة سننوية نسنبتها  ،%65.5مقابل  24.3مليون زائر خالل نفس الفترة
من السننننة المالية الماضنننية .مما يعكس اسنننتمرار حالة التعافي التي تشنننهدها األنشنننطة التجارية بعد فترة اإلغالق التي مرت بها خالل الربع األول من عام
2021م ضمن اإلجراءات االحترازية السديدة التي فرضتها الحكومة الحتواء فيرو (كوفيد – .)19

•

ارتفع عدد اكعةار ننسررم  ٪14.6خالل اكانع اكثاه من اكسرنم اكزاكتم 2022م ،مقارهم ناكانع اكسرانق من هفس اكسرنم اكزاكتم ،وهو تطور مبشنر وإيجابي
بشنننكل ملحوظ بالنمر إلى أنماط اإلقبال الموسنننمية ،حيث تشنننهد الفترة بين إبريل ويونيو (الربع األول) موسنننا الذروة السننننو إلقبال الزوار على المراكز
التجارية التابعة ،باإلضننافة إلى تزامن شننهر رمضننان المبارك مع فترة الربع األول من السنننة المالية 2022م ،وبالتالي فإن العدد المعهود للزوار خالل الربع

صافي الدين :الديون المالية ويفصا منها النقدية وما في حكمها (بما في ذلك الودائع قصيرة األجل).
بند النقدية وما في حكمها يشمل الودائع المصرفية قصيرة األجل.
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األول يتجاوز عدد الزوار خالل الربع الثاني سنننوياا .غير أن حالة التعافي االقتصنناد وعودة األنشننطة التجارية إلى طبيعتها أثمرت عن تجاوز أنماط اإلقبال
الموسنمية االعتيادية وزيادة عدد الزوار خالل الربع الثاني من السننة المالية 2022م مقارنة بالربع السنابق .وتجدر اإلشنارة إلى التوقعات المعلنة بسنرعة نمو
االقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية بمعدل يتراوح ما بين  %4.7و %5.0خالل عام 2021م ،ونموه بمعدل  %5.0خالل عام 2022م.
•

همحت اك رالم اكزاالع اكعانتم ف افاااح مالع جدة نارك خالل اكانع اكثاه من اكسرنم اكزاكتم 2022م ،ةاكذي أثزا عن إضرافم  121.6أكف ماا مانع إكى
إجزاك محفظم اك رالم من اكزسراحات اكقانلم كلاأجتا ،فضنالا عن مسناهمت في ترسنيو تواجد الشنركة بالمنطقة الغربية .ويحتضنن مركز جدة بارك أكثر من
 350ا
محال تجارياا يضننننا باقة من أرقى العالمات التجارية العالمية والمحلية في مجاالت األزياء والتجميل واألغذية والمشننننروبات .ويمثل افتتاح مركز جدة
بارك خطوة بارزة ضننمن جهود تنفيذ اسننتراتيجية الشننركة التي تهدح إلى توظيف نموذج تففيف األصننول سننعياا إلى تعزيزالمرونة المالية للتوسننع بنطاق
أنشنننطتها بالتواز مع تعزيز الكفاءة التشنننغيلية وتنمية مسنننتويات الربحية .وبموجب االتفاقية الموقعة مع مالك المركز ،تقوم شنننركة المراكز العربية بتأجير
وإدارة وتشغيل وصيانة المركز وذلك مقابل نسبة مئوية من صافي إيرادات المركز التجار السنوية.

•

نلغ عدد ماالع اكاسروا اكا تقوم اك رالم نامااللاا ةت ر تلاا  22مالعا تماريا بنهاية الربع الثاني من السننة المالية 2022م ،عقب نجاح الشنركة في تدشنين
مركز جدة بارك .وقد بلغ إجزاك اكزسراحات اكقانلم كلاأجتا  1.311ملتون ماا مانع نناايم اكانع اكثاه من اكسرنم اكزاكتم 2022م ،ةهو هزو سرنوي هسرراه
 %4.6مقابل  1.253ملتون ماا مانع نناايم اكانع اكثاه من اكسرنم اكزاكتم 2021م .وتتطلع الشنركة إلى إضنافة حوالي  52.2ألف متر مربع إلى إجمالي
المسنناحات القابلة للتأجير خالل الفترة المتبقية من السنننة المالية 2022م عقب إطالق مركز "ذا فيو" 7في مدينة الريا  ،وهو المشننروع المرتقب المتبقي
ضمن خطة المشروعات المستقبلية قصيرة المدى.

•

همحت منصررم تمارة األزياء فوما للوسررتت كتزتاد في دمج  44عالمة تجارية ضننمن محفمة الشننركة القائمة وبنهاية الربع الثاني من السنننة المالية 2022م،
وذلك عقب نجاح شنركة المراكز العربية في إتمام صنفقة االسنتحواذ عليها خالل الربع األخير من السننة المالية 2021م .وتدير شنركة فوغا كلوسنيت منصنة
التجارة االلكترونية  www.vogacloset.comالرائدة في تقديا أحدث صنيحات أزياء النسناء والرجال واألطفال لماليين العمالء بأسنواق المملكة والشنرق
األوسن  .وتعكف المراكز العربية على تعميا االسنتفادة من التواجد القو للمنصنة على شنبكة التجارة اإللكترونية لتزويد العمالء بباقة من الفدمات ذات القيمة
المضنافة ،وفي هذا اإلطار ،تمضني الشنركة قد اما في تطوير برنامج عرو ومكافآت متكامل إلطالق بصنورة تجريبية خالل الربع الثالث من السننة المالية
2022م ،تمهيداا إلطالق رسم ايا خالل الربع األخير من السنة المالية 2022م.

•

نجحت الشااركة في إتمام المرحلة األولى من تنفيذ اتفاقية الشنراكة اسنتراتيجية مع مجموعة الشنايع ،الرائدة في إدارة وتشنغيل حقوق امتياز باقة من العالمات
التجارية العالمية ،والتي سيتا بموجبها تدشين مجموعة من أشهر العالمات التجارية الرائدة التي تديرها مجموعة الشايع الدولية داخل المراكز التجارية التابعة
لشننركة المراكز العربية .وتشننمل العالمات التجارية التي تا تدشننينها خالل الربع الثاني من السنننة المالية  ،2022سننلسننلة مقاهي "سننتاربكس" وعالمة "جو
مالون" المتفصننصننة في العطور الحصننرية والشننموع المعطرة ،وعالمة "ماك" الرائدة في مسننتحضننرات التجميل .ومن المقرر إتمام المرحلة الثانية خالل
النصنف األول من السننة المالية 2023م ،على أن تشنهد تدشنين العالمات التجارية المذكورة على نطاق أوسنع بالمراكز التجارية التابعة .وسنوح تشنهد المرحلة
الثالثة واألخيرة إطالق باقة من العالمات البارزة مثل "اتش اند ام"" ،أمريكان إيجل"" ،ويسنننت إلا" و"فيكتوريا سنننيكريت" وغيرها ،والمقرر إتمامها خالل
النصننننف األول من السننننننة المنالينة 2024م .وسننننوح تثمر تلنك المسننننتجندات عن تعزيز باقة العرو التي تقندمهنا الشننننركة في مجناالت األزياء واألغذية
والمشننروبات ،كما سننتسنناها في ترسننيو المكانة الرائدة للمراكز التجارية التابعة للشننركة باعتبارها الوجهة المفضننلة للزوار ،وألصننحاو العالمات التجارية
العالمية ممن يرغبون في التوسع بأعمالها في سوق تجارة التجزئة بالمملكة الذ يتسا بسرعة النمو.

•

همحت اك ررالم ف تدشررتن دةر سررتنزا جديدة موزعم على  11مالع تماري من إجزاك محفظااا اكراك م  22مالعا تماريا نناايم اكانع اكثاه من اكسررنم
اكزاكتم 2022م .وقد تضنمن ذلك تدشنين الشنركة أكبر دار عر سنينمائي بالمملكة بمركزها التجار مول المهران .وتسنتهدح الشنركة تدشنين دور سنينما
شهرا القادمة.
جديدة في سبعة مراكز تجارية تابعة إضافية خالل الن12
ا

•

همحت اك ررالم ف اكحفاظ على اكوتتاة اكزاتفعم كامديد عقود اإليمار ،حتث قامت نامديد  304عقدا خالل اكانع اكثاه من اكسررنم اكزاكتم 2022م (ة481
عقدا خالل اكنصرف األةل من اكسرنم اكزاكتم 2022م) ،عل اما بأن الضنغوط الراهنة التي تشنهدها أسنعار التأجير انعكسنت على أسنعار عقود اإليجار التي قامت
الشركة بتجديدها خالل الفترة الحالية ،خاصة بالمراكز التجارية من الفئة (ج).

يمكن تحميل القوائا المالية كاملةا عبر زيارة الموقع اإللكتروني ir.arabiancentres.com

نظرا إلطاللته على حديقة الملك سلمان بالرياض.
 7تم إعادة تسمية مشروع الشركة المرتقب مركز "الخليج مول" إلى مركز "ذا فيو" ً
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آخا اكاطورات على مساو اك الم:
هماح اك الم ف افاااح مالع جدة نارك
نجحت شركة المراكز العربية في افتتاح مركز جدة بارك خالل الربع الثاني من السنة المالية 2022م ،والذ أثمر عن إضافة  121.6ألف متر مربع إلى إجمالي
محفمة الشنركة من المسناحات القابلة للتأجير ،فضنالا عن مسناهمت في ترسنيو تواجد الشنركة بالمنطقة الغربية .ويحتضنن مركز جدة بارك أكثر من  350ا
محال تجارياا
يضننا باقة من أرقى العالمات التجارية العالمية والمحلية في مجاالت األزياء والتجميل واألغذية والمشننروبات .ويمثل افتتاح مركز جدة بارك خطوة بارزة ضننمن جهود
تنفيذ اسننتراتيجية الشننركة التي تهدح إلى توظيف نموذج تففيف األصننول سننعياا إلى تعزيزالمرونة المالية للتوسننع بنطاق أنشننطتها ،مع تعزيز الكفاءة التشننغيلية وتنمية
مسنتويات الربحية .وبموجب االتفاقية الموقعة مع مالك المركز ،تقوم شنركة المراكز العربية بتأجير وإدارة وتشنغيل وصنيانة المركز وذلك مقابل نسنبة مئوية من صنافي
إيرادات المركز التجار السنوية.
هماح اك الم ف إتزام طاح إصدار صكوك نقتزم  225ملتون دةالر األمايك (تانعم كإلصدار اكثاه )
نجحت الشننركة في إتمام صننفقة إصنندار صننكوك دولية متوافقة مع أحكام الشننريعة اإلسننالمية بقيمة  225مليون دوالر ( 844مليون اير) خالل الربع الثاني من السنننة
المالية 2022م ،وقد تا دمج اإلصنندار ليشننكل جز اءا من اإلصنندار الثاني للصننكوك البالغ قيمت  650مليون دوالر أمريكي الذ نجحت الشننركة في إتمام خالل
الربع األول من السننة المالية 2022م .وقد تا تغطية االكتتاو باإلصندار األخير بمعدل ثالث مرات وتبلغ مدة اسنتحقاق الصنكوك ب  5.5سننوات ،وقد تا توظيف
حصنيلت في تسنوية الديون القائمة وتحسنين المركز المالي للشنركة .وقد نجحت الشنركة في تعميا االسنتفادة من هذا اإلصندار عبر الحصنول على توفير في سنعر
االقترا بنسننبة تقارو نقطة مئوية واحدة مقارنة باإلصنندار السننابق ،ومع إتمام هذا اإلصنندار في  28يوليو  ،2021يصننبح إجمالي قيمة الصننكوك القائمة التي
أصدرتها الشركة حتى اآلن  1.375مليار دوالر أمريكي.
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الخبر الصحفي للنتائج المالية والتشغيلية
عن فترة الربع الثاني المنتهية في  30سبتمبر 2021م
الرياض|  11نوفمبر 2021م

عن شالم اكزاالع اكعانتم
تُعد شننركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشننغل للمراكز التجارية العصننرية في المملكة العربية السننعودية .وتركز الشننركة على تزويد عمالئها بباقة متكاملة من
األنشننطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائقة والمصننممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبيةا بالمملكة ،ملبية
ا
مركزا تجارياا تقع جميعها في مواقع اسننتراتيجية ضننمن  11مدن
بذلك متطلبات المسننتهلكين في المملكة .وكما في  30سننبتمبر 2021م ،تضننمنت محفمة الشننركة 22
رئيسنية بالمملكة .وتتولىى الشنركة تشنغيل عدد من أبرز المراكز التجارية في السنوق المحلية بما فيها مول العرو بجدة ،والمهران مول ،والنفيل مول في الريا (الذ
التسنوق التابعة للشنركة
حصند لقب وجهة التسنوق المفضنلة في الريا بحسنب آراء المسنتهلكين خالل مؤتمر "عالا الرفاهية العربي" لعام 2017م) .وتحتضنن مراكز
ى
أكثر من  4,300متجر ،واسنننتقطبت نحو  63.2مليون زائر و 111مليون زائر خالل السننننة المالية 2021م والسننننة المالية 2020م على التوالي .لمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة موقعنا اإللكترونيwww.arabiancentres.com :

كالساعالم ةاكاواصل

اكعاض اكاقديز ةاكزؤتزا اكااتف كلزحللتن

إدارة عالقات اكزساثزاين
ir@arabiancentres.com
+966 11 825 2080

ستستضيف الشركة المؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عر ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة لفترة الربع الثاني من
السنة المالية 2022م المنتهية في  30سبتمبر 2021م وذلك في يوم االثنين الموافق  15نوفمبر 2021م في تمام الساعة الرابعة
مسا اء بتوقيت السعودية .للحصول على تفاصيل المؤتمر الهاتفي ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
التقديمي للمستثمرين عبر الموقع اإللكتروني:
 .ir@arabiancentres.comويمكن تحميل العر
ir.arabiancentres.com

اكاوقعات ةاإلفادات اكزساقرلتم
المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العر التقديمي ال تشكل عرضاا عا اما بموجب أ تشريع معمول ب  ،وال تشكل عرضاا للبيع ،أو توصية من أ نوع لشراء أ أوراق مالية أو أدوات مالية ،وال تعد بمثابة
نصيحة أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية .المعلومات الواردة في هذا العر التقديمي والمت علقة بالسعر الذ تا عنده شراء أو بيع االستثمارات في الماضي ،أو العائد على هذه
االستثمارات ،ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لاداء المستقبلي لتلك االستثمارات.
يحتو هذا العر التقديمي على بيانات تطلعية .قد تنطو تلك البيانات التطلعية على مفاطر معروفة وغير معر وفة ،وغيرها من أوج عدم اليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو األداء أو
اإلنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية ("الشركة") مفتلفة جوهرياا عن أ نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتا التعبير عنها أو ضمنياا بهذه البيانات االستشرافية .تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعلق
باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية ومناخ األعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستقبل.
وال ينبغي اعتبار أ من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العر التقديمي بمثابة مؤشرات أو وع ود ،وال ينبغي اعتبار أ منها إشارة ضمنية أو تأكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال االفتراضات التي تستند
إليها هذه التوقعات أو التقديرات .هذه البيانات التطلعية تعنى فق في تاريو إصدارها ،وهي تفضع أيضاا لمتطلبات االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها .وتتبرأ الشركة صراحةا من أ التزام أو تعهد بنشر أ تحديثات أو
مراجعات على أ بيانات تطلعية متضمنة في العر التقديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أ تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل التي تؤثر على هذه العبارات.
المعلومات واآلراء الواردة في هذا العر التقديمي يعتد به ا فق في تاريو العر التقديمي ،وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات عامة تا جمعها في هذا التاريو ولكنها قد تفضع للتغيير دون إشعار مسبق .وتعتمد
الشركة على المعلومات التي تا الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ،ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها .مع مرا عاة االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها ،ال تنو الشركة أو أ من وكالئها أو موظفيها أو
مستشاريها ،أو عليها أ واجب أو التزام نحو تزويد المستلا بأ معلومات إضافية ،سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهذا العر التقديمي أو أ معلومات واردة في .
تا اقتبا بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العر التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائا المالية غير المدققة .قد يكون هناك اخت الفات بين آليات إعداد تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و إل أو
مبادئ المحاسبة المقبولة عمو اما في الواليا ت المتحدة ،ولذلك ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك المحترفين و إل أو إجراء الفحص النافي للجهالة لفها هذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأ من اآلثار المترتبة عليها فيما
يتعلق بالمعلومات المالية ذات الصلة الواردة في هذا العر  .وتفضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العر التقديمي إلى تعديالت بهدح التقريب .ووفقاا لذلك ،قد ال تكون األرقام العددية الموضحة في خانات
المجموع في بعض جداول مطابقا ا للتجميع الحسابي لارقام التي سبقتها.
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