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 م2022 يونيو 30المنتهية في عن فترة الربع األول  شركة المراكز العربية نتائجها المالية والتشغيليةتعلن 
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل  4321تداول"  الشركة على السوق المالية السعودية "أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز    – م  1202  أغسطس   19  ،الرياض 

السنة  الربع األول من )م 2021 يونيو 30المنتهية في فترة الربع األول وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن 

  .الفترةخالل نفس   مليون اير   510.7 إجمالي اإليرادات، وبلغ اير  مليون  126.3صافي الربح (، حيث بلغ م2022المالية 

 

 قائمة الدخل الملخصة )مليون لاير(
للسنة المالية  الربع األول

 م 2022

 للسنة المالية الربع األول

 م 2021
 التغيير )٪( 

 %7.3 475.9 510.7 إجمالي اإليرادات

 %4.3- 298.7 285.7  إجمالي الربح

 pts 6.8- %62.8 %55.9 إجمالي الربحهامش 

 %17.5- 153.1 126.3 صافي الربح

 pts 7.4- %32.2 %24.7 هامش صافي الربح

    أبرز مؤشرات الربحية
 %11.2- 393.7 349.7 األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء

 pts 14.3- %82.7 %68.5 التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاءقبل تكلفة  هامش األرباح التشغيلية
 %2.6 410.0 420.9 1قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء المتكررة األرباح التشغيلية

 pts 3.8- %86.2 %82.4 قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  المتكررة هامش األرباح التشغيلية

 %16.6 169.4 197.4  2المتكرر صافي الربح

 pts 3.1 %35.6 %38.7 هامش صافي الربح المتكرر

 %9.1- 234.2 212.9 3األموال من العمليات

 pts 7.5- %49.2 %41.7 هامش األموال من العمليات

 

 المؤشرات التشغيليةأبرز 

للسنة  الربع األول

 م2022 المالية
للسنة  الربع األول

 التغيير )٪(  م1202المالية 
للسنة  الرابع الربع

 التغيير )٪(  م2021المالية 
 %0.6- 1.208 %1.8- 1.223 1.200 )مليون متر مربع( المساحات القابلة للتأجير 

المثل بالمثل نسبة اإلشغال في نهاية الفترة على أساس 

 مركز تجاري( 19)
92.3% 91.4% 0.9 pts 92.9% -0.6 pts 

 %12.0 16.7 %164.1 7.1 18.7 )مليون زائر(عدد الزوار 
 

 

   أبرز المؤشرات الرئيسية

مدفوًعا بانخفاض الخصنومات اإليجارية   ،م2022خالل الربع األول من السننة المالية   مليون اير   510.7ليبلغ %  7.3بمعدل سننو    اإليرادات  إجماليارتفاع  •

 .زوار المراكز التجارية التابعةوارتفاع نسبة اإلشغال، فضالً عن النمو السنو  لعدد  المقدمة

 .9420  لتسالل %2.6 ساود   بمع ل  4قبل احتساا  البود  غير المتكرر( )األرباح التشغغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسغتهالك واإلطفاء   نمو •

هامش األرباح ساااالل  جانب آخر،    ن. ومالقو  ألنشننننطة المراكز التجارية التابعة  األداء بفضننننل  ،م2022مليون اير خالل الربع األول من السنننننة المالية 
 م.2021من السنة المالية  خالل وفس الفتر( %86.2، مقابل %82.4التشغيلية المتكرر( قبل تكلفة التمديل دالزكا( داالستهالك داإلطفاء 

 
 .تستثوي البود  غير المتكرر( قبل تكلفة التمديل دالزكا( داالستهالك داإلطفاء المتكرر( األرباح التشغيلية 1
 صافي الربح المتكرر يمثل صافي الربح بع  استثواء البود  غير المتكرر(   2
 إن دل ت.العقارات االستثمارية  تكلفة شط  يخصم موهاثم تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ديضاف إليه أرباح الفتر( : يشمل صافي بو  األمدال من العمليات 3
دالتي تم تصاويفها ضامن بو  اإليرا ات األخر ، دككلك الخصادمات اإلضاافية الممودحة   المساتجلر(  دالمراكز  األراضاي  مالكي  مل الخصادمات االساتثواةية الممودحة منتشا البود  غير المتكرر(:   4

  المحتمل م م ، دالمخصااصااات االسااتثواةية لل يدن 19  –لكمم الم يوة المتعلقة بجزمة يكدفي  دخساااةر االوخفاض في قيمة ا   ،19 –للمسااتجلرين ل مهم في مدالهة األثر الساالبي لت اميات يكدفي  
  باإلضافة إلى اإليرا ات التي حصلت مليها الشركة مقابل التخارج من االستثمارات غير األساسية.     تحصيلها

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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 صنافي  هامش بارتفاع  مصنووبًام،  2022المالية   السننةلاير خالل الربع األدل من  مليدن  197.4 ليبلغ%  16.6ساود    بمع لالمتكرر  صاافي الرب    رتفاعا •

 م.  2021خالل نفس الفترة من السنة المالية  %35.6، مقابل %38.7ليسجل  المتكرر الربح

 7.1مقابل  م،  2022مليون زائر خالل الربع األول من السنننة المالية   18.7  لتسننجل%  164.1 سنننوية  بزيادة  للشننركةعدد زوار المراكز التجارية التابعة   نمو •

 .مليون زائر خالل الربع األول من السنة المالية السابقة

 

 والتشغيلية المالية النتائج ىعل التنفيذي الرئيس تعليق

نجاحها  يؤكدم  2022الربع األول من السنة المالية   خاللالذ  أحرزته الشركة    األداءأن   السيد/ فيصل الجديعي الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية،  أوضح

ى عقب إعادة افتتاحها بشننكل كامل األنشننطة التشننغيلية بالمراكز التجارية التابعة إلى طبيعتها مرة أخر عودةفي مواصننلة البناء على اإلنجازات التي حققتها منذ 

إطفاء الخصنومات التي  اسنتمرارغم م نمًوا سننويًا ر  2022شنهدت اإليرادات خالل الربع األول من السننة المالية   فقدم.  2021خالل الربع الثاني من السننة المالية 

الجدير بالذكر أن هذه الخصنومات المقدمة تشنهد انخفااًنا ربعًا تلو  ومنلمسنتججرين لدعمهم في مواجهة األرر السنلبي ألزمة فيروك كورونا المسنتجد.  ل هامنو تم

واسننتشننرافًا للمسننتقبل، م.  2021اآلخر في اننوء عودة األوانناع إلى طبيعتها مرة أخرى، علًما بجنه تم تسننجيل أررها النقد  بصننورة كاملة بنهاية السنننة المالية 

إطالقها مؤخًرا  تم سنعيًا إلى تنمية اإليرادات، مثل تكثي  األنشنطة التشنغيلية بالمراكز التجارية التيتسنتهد  الشنركة تسنليل الضنوء على مجموعة من الركائز 

. وأانا  الجديعي أن المبيعات نسنبةايرادات  وزيادة   والتوكم في أسنعار عقود اإليجار التي سنيجر  تجديدها، باإلانافة إلى جذل المزيد من المسنتججرين الجدد

 ا، باإلاننافة إلى عودة التكالي  إلى مسننتوياته2021بمؤشننرات األداء خالل فترة المقارنة المتمثلة في الربع األول من السنننة المالية  الربوية تجررتمسننتويات 

م. 2021فترة من السنننة المالية م، مقارنة بنفس ال2022التشننغيلية بالمراكز التجارية التابعة خالل الربع األول من السنننة المالية    األنشننطةالمعهودة نتيجة تكثي  

م، وهو نمو 2022مليون اير خالل الربع األول من السننة المالية   197.4إلى أن صنافي الربح المتكرر )قبل احتسنال البنود غير المتكررة( بلغ  الجديعيوأشنار  

 الجديعيم. ولفت  2021نفس الفترة من السنننة المالية   % خالل35.6مقابل   %38.7%، مصننووبًا بارتفاع هامش صننافي الربح المتكرر إلى 16.6سنننو  بمعدل 

نجاًحا باهًرا والذ  حقق    م،2022 المالية  السنننة من  األول الربع  خاللمليون دوالر أمريكي  650بقيمة الثاني لصننفقة صننكوك دولية   اإلصنندار  الشننركةإتمام  إلى

كجزء من اإلصنندار الثاني. وقد م  2022الربع الثاني من السنننة المالية مليون دوالر أمريكي خالل    225عادة طرح صننكوك دولية أخرى بقيمة حفّز الشننركة إل

يها قدًما في تعزيز مسنتويات السنيولة بالشنركة وتمهيد الطريق السنتمرار أداءها التشنغيلي المتميز خالل الفترة القادمة، فضنالً عن مضن  عنأرمرت تلك اإلنجازات  

 توقيق أهدا  النمو المخططة. 

 والمردود القيمة تعظيم عن تثمر التي  الوسننائل من المزيد  واسننتكشننا  دراسننة عبر تتبناها، التي المتكاملة ةسننتراتيجي اال جهدا الجديعي التزام الشننركة ب   جددو

 مركز وهما،  م2022 المالية  السننة  خالل مرتقبين مشنروعين لتدشنين مسناعيها  الشنركة  تواصنل  اإلطار، هذا  وفي.  الطويل المدى على  مسنتدامة بصنفة اإليجابي

أل  متر مربع إلى إجمالي المسناحات القابلة للتججير التابعة للمراكز   180  نوو  إانافة  في  المشنروعان يسناهم  وسنو . بالرياض  5"فيو  ذا" ومركز"  بارك"جدة  

بالمملكة.   االسنتراتيجية المدن بجبرز  الشنركة مكانة ترسني  عن  فضنالً %،  15  بنسنبة للتججير  القابلة  المسناحات من القائمة  الشنركة  بموفظة زيادة  يعادل بما ،العربية

، يمثل نجاح الشننركة في إبرام اتفاقية الشننراكة االسننتراتيجية مع مجموعة الشننايع خطوة    وفي برز لعودة احتضننان المراكز التجارية التابعة أل هامةمسننارم موازم

ت التجارية العالمية الرائدة العالمات التجارية العالمية الرائدة التي تديرها مجموعة الشنايع، حيث سنتشنهد المراكز التجارية التابعة تدشنين باقة متنوعة من العالما

تواكب مختل  أنماط لير مراكزها التجارية  الرامية إلى تطو  الشركةفي مجاالت األغذية والمشروبات واألزياء ومستوضرات التجميل. ويجتي ذلك امن مساعي 

اا إحراز الشننركة تقدم ملووى على مسننتوى خطل التوّول الرقمي، حيث تمكنت من دم   عالمة تجارية  29الوياة العصننرية. وقد شننملت أبرز المسننتجدات أيضننً

 المسنتخدمين ماليين إلى تصنل التي  الرقمية  المنصنة عمالء  عدةقااالسنتفادة من  تعظيمعن تطلع الشنركة إلى  يالجديع  وأعرلبمنصنتها الرقمية فوغا كلوسنيت.  

 رقمي فريدة. تسوقتجربة ب  العمالء تزويد في تساهم جديدة ابتكارية منتجات طرح عبر

 

 قائمة الدخل  تحليل

لى زيادة بشننكل رئيسنني إذلك  يرجع  و  ،م2022السغغنة المالية    الربع األول من  خالل  مليون لاير  510.7ليبلغ  %  7.3إجمالي اإليرادات بمعدل سغغنوي    رتفعا •

 442.6م مقابل  2022مليون اير خالل الربع األول من السننننة المالية   468.1% لتبلغ 5.8 ، والتي شنننهدت نمًوا بمعدل سننننو اإليجاريةيرادات  اإلصنننافي  

، نتيجة انخفاض متوسننل الخصننومات اإليجارية المقدمة، وارتفاع نسننبة اإلشننغال، فضننالً عن النمو م2021خالل نفس الفترة من السنننة المالية مليون اير  

نوية المبيعات اإلعالمية بنسنننبة سننن إيرادات  ارتفاع يرادات  اإلنمو  عكس  . كما ي %164.1بنسنننبة سننننوية بلغت   زوار المراكز التجارية التابعةلعدد  الملووى  

% خالل نفس الفترة. جدير بالذكر أن فترة المقارنة المتمثلة في الربع 9.0% باإلاننافة إلى ارتفاع إيرادات المرافق واإليرادات األخرى بنسننبة سنننوية 67.0

رازية التي فراننتها الوكومة بهد  قد شننهدت تقييد األنشننطة التشننغيلية بالمراكز التجارية التابعة في إطار اإلجراءات االحت م  2021األول من السنننة المالية 

خصننومات إطفاء م على الرغم من  2022ويجتي نمو اإليرادات خالل الربع األول من السنننة المالية (. 19  –احتواء انتشننار فيروك كورونا المسننتجد )كوفيد  

 –دعم المسننتججرين في مواجهة األرر السننلبي لتداعيات أزمة انتشننار فيروك )كوفيد  ب  المتعلقةمليون اير خالل نفس الفترة   49.6بقيمة إاننافية غير متكررة  
بجنه  علًما  م،2020مليون اير خالل السننة المالية    20.4و  ،م2021مليون اير خالل السننة المالية   241.2الشنركة خصنومات ممارلة بقيمة  إطفاء عقب   (،19

الربع األول   خالل%  1.9  سننو   بمعدلعلى أسناك المثل بالمثل   إجمالي اإليرادات ارتفعو  .م2021بصنورة كاملة بنهاية السننة المالية ها النقد  ررأتسنجيل  تم 

 
 تم إما ( تسمية مشردع الشركة المرتق  مركز "الخليج مدل" إلى مركز "كا فيد" وظًرا إلطاللته ملى ح يقة الملك سلمان بالرياض.  5
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مجموعة من الركائز سنعيًا إلى تسنتهد  الشنركة تسنليل الضنوء على  و  .م، بفضنل نمو نسنبة اإلشنغال واسنتقرار أسنعار عقود اإليجار2022من السننة المالية 

تكثي  األنشنننطة التشنننغيلية بالمراكز التجارية التي إطالقها مؤخًرا والتوكم في أسنننعار عقود اإليجار التي سنننيجر  بما في ذلك  ،  مسنننتقبال  تنمية اإليرادات

 .المبيعاتوزيادة ايرادات نسبة  تجديدها، باإلاافة إلى جذل المزيدة من المستججرين الجدد

 63.0  )أو ما يعادل%  12.5، مقابل  م2022السغنة المالية  من    الربع األول  مليون لاير( خالل  50.8)أو ما يعادل  %  9.8لغ متوسغ  الخصغومات الممنوحة  ب •

المتعلقة بمواجهة األرر السننلبي لتداعيات أزمة وقد قامت الشننركة بفطفاء خصننومات غير متكررة  م.  2021السنننة المالية الربع األول من  مليون اير( خالل  

مليون اير خالل نفس الفترة من السننة المالية   63.0م، مقابل  2022مليون اير خالل الربع األول من السننة المالية   49.6بقيمة ( 19  –انتشنار فيروك )كوفيد  

، والسنيما بعد م2018على مسنار االنخفاض الذ  حافظت عليه الشنركة منذ السننة المالية قدًما  الممنوحة للمسنتججرين   مضني متوسنل الخصنوماتوي م.  2021

 .تطبيق سياسة ترشيد الخصومات المقدمة

وصننناحب ذلك تراجع هامش إجمالي ،  %4.3م، بانخفاض سغغغنوي قدر  2022السغغغنة المالية  الربع األول من  مليون لاير خالل    285.7بلغ إجمالي الربح   •

المعهودة مرة أخرى مقارنة بنفس الفترة من السنننننة  اويرجع ذلك إلى عودة التكالي  إلى طبيعته% خالل نفس الفترة. 55.9نقطة مئوية إلى  6.8الربح بواقع  

ر التي شنهدت انخفاض التكالي  غير المتكررة بشنكل ملووى نتيجة إغالق المراكز التجارية التابعة انمن اإلجراءات االحترازية الحتواء انتشنا  2021المالية 

مليون اير خالل الربع األول من السننننة المالية   96.3لتسنننجل    %59.4وية اإليرادات بنسنننبة سنننن  لفةتك  تارتفع(. وعلى هذه الخلفية،  19  –فيروك )كوفيد  

 تتضنننناعفن بنالتزامن مع تخفي  اإلجراءات االحترازينة المنذكورة. كمنا  إلى طبيعتهنا ، نتيجنة عودة األنشننننطنة التشننننغيلينة بنالمراكز التجنارينة التنابعنةم2022

إجمالي الربح خالل   يرجع انخفاضوم.  2022مصنروفات خدمات األمن والنظافة وأعمال الصنيانة خالل الربع األول من السننة المالية ومصنروفات المرافق  

سنتهالك مصنروفات اارتفعت  ، حيث  مصنروفات االسنتهالك عن حق اسنتخدام األصنولو اسنتهالك العقارات االسنتثماريةصنروفات  مارتفاع إلى  أيضًنا الفترة 

توسنعة مركز   والتي شنملتمؤخًرا  ها تدشنين تكثي  األنشنطة التشنغيلية باألصنول التي نجوت الشنركة في  خلفية  على %  9.6بمعدل سننو    العقارات االسنتثمارية

توسنعة مركز التشنغيلية ب ، بسنبب تكثي  األنشنطة  %11.1بنسنبة سننوية    مصنروفات االسنتهالك عن حق اسنتخدام األصنولفيما ارتفعت   ،النخيل مول بالرياض

 .النخيل مول بالرياض

السغنة الربع األول من  لاير خالل    مليون  349.7لتبلغ    %11.2انخفضغ  األرباح التشغغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسغتهالك واإلطفاء بمعدل سغنوي   •

من السنننة المالية  خالل نفس الفترة%  82.7مقابل  %  68.5التشننغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسننتهالك واإلطفاء هامش األرباح   بلغو  م،2022المالية  

م، 2022مليون اير خالل الربع األول من السننة المالية   51.1% لتسنجل  31ويرجع ذلك إلى ارتفاع المصنروفات العمومية واإلدارية بنسنبة سننوية م.  2021

األرباح التشنغيلية قبل  كما تجررترواتب العاملين انمن برنام  "سناند".  الوكومة لم شنملت دعم  2021لذكر أن الفترة الممارلة من السننة المالية ومن الجدير با

مليون اير خالل الربع األول من السنة   2.1% لتسجل  94.4  بتراجع اإليرادات األخرى بنسبة سنويةخالل الفترة   تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء

المسننجلة خالل الربع األول من السنننة اإليرادات األخرى  أغلب ، علًما بجن م2021مليون اير خالل نفس الفترة من السنننة المالية   36.7م مقابل 2022المالية 

لتخفي  التداعيات السننلبية إلغالق المراكز التابعة في إطار   تججرةالمسنن   للمراكزمالكي األراانني  الخصننومات اإليجارية الممنوحة من تمثل م  2021المالية 

 .(19 –)كوفيد اإلجراءات االحترازية المتعلقة بجزمة انتشار فيروك 

السغغغنة نفس الفترة من  خالل    25.2  مقابل،  م2022السغغغنة المالية  الربع األول من    خاللمليون لاير    15.3خسغغغائر االنخفاض في قيمة الذمل المدينة    بلغ  •

 في اوء توسن عملية توصيل المبالغ المستوقة والتعافي المستمر لألنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية التابعة.  م2021المالية 

الربع األول   مليون لاير خالل  420.9  المتكررة(قبل احتساا  البنو  يير  )بلغ  األرباح التشغغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسغتهالك واإلطفاء   •

هامش األرباح التشاغيلية المتكرر( قبل تكلفة التمديل دالزكا( داالساتهالك داإلطفاء  ترالع بيوما  ،%2.6سانو  بمد ل    نمووهو    ،م2022السغنة المالية    من
 عودة  انننوء  في التابعة التجارية  بالمراكز التشنننغيلية  األنشنننطة تكثي   مردودكلك إلى   رلعدي  ،خالل وفس الفتر(%  82.4  ساااللوقطة مةدية لي  3.8بداقع  

مرة أخرى خالل الربع األول من السننننة المالية   معهودال  اعود إلى مسنننارهت إلى ارتفاع التكالي  لذلك    أدىحيث    ،مرة أخرى طبيعتها  إلى التجارية  األنشنننطة

 م. 2021م، مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2022

السغغنة المالية مليون لاير خالل الربع األول من   197.4ليبلغ  %  16.6بمد ل ساانو     قبل احتسااا  البنو  يير المتكررة()المتكرر  صااافي الرب     رتفعا •

، م 2021خالل الربع األول من السننة المالية %  35.6مقابل    %38.7نقطة مئوية ليسنجل    3.1مصنووبًا بارتفاع هامش صنافي الربح المتكرر بواقع  م،  2022

لتي يشهدها السوق من ويجتي ذلك بفضنل عودة أنشنطة المراكز التجارية التابعة إلى طبيعتها خالل الفترة وقدرة الشنركة على تعظيم االستفادة من حالة التعافي ا

 أجل دفع عجلة نمو نتائجها المالية والتشغيلية.  

هامش صاافي الربح   مصاحدبًا بترالع،  م2022السغنة المالية  الربع األول من  مليون لاير خالل    126.3ليبلغ  %  17.5انخفض صغافي الربح بمعدل سغنوي   •

جتي كلك وتيلة مد ( أوشاطة المراكز التلارية إلى طبيعتها مر( أخر  دبالتالي . دي م2021الساوة المالية وفس الفتر( من خالل  %  32.2مقابل %  24.7إلى 

دزيا ( مصاردفات االساتهالك، كما يعكس كلك مر د  تساليل الخصادمات اإليلارية الممودحة ارتفاع تكلفة اإليرا ات دالمصاردفات العمدمية داإل ارية،  

  م. 2021نة المتمثلة في الربع األول من السنة المالية خالل فترة المقار المستججرة للمراكز األرااي مالكي من

هامش األموال من ، وانخفض  م2022السغغنة المالية  الربع األول من  مليون لاير خالل    212.9لتبلغ  %  9.1بمعدل سغغنوي    6نخفضغغ  األموال من العملياتا •

  .نفس الفترةخالل  %41.7ليبلغ  مئوية نقطة 7.5العمليات بواقع 

 

 
 باح الفتر( ديضاف إليه تكلفة استهالك العقارات االستثمارية ثم يخصم موها تكلفة شط  العقارات االستثمارية إن دل ت.األمدال من العمليات: يشمل صافي أربو   6
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 قائمة المركز المالي عناصر أبرز تحليل

 ومصغغروفات أعمال الصغغيانة والتجديدات في مراكز التسغغوئ القائمة  لتغطية إنشغغاءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة  بلغ إجمالي النفقات الرأسغغمالية  •
تماشنى ت   خطل مرحليةوفق  سنتهدفة  تنفيذ توسنعاتها الجغرافية الممسناعيها لالشنركة    وتواصنل  .م2022السغنة المالية  األول من    الربعمليون لاير خالل    239.5

من جانب آخر، بلغ إجمالي نفقات أعمال الصننيانة للمراكز التجارية خطتها االسننتثمارية المقررة.    إنجازالظرو  السننوقية السننائدة، مع الوفاى على وتيرة مع  

م، والتي تم إنفاق أغلبها على أعمال الصننننيانة بمركز السننننالم مول بمدينة جدة ومركز 2022السنننننة المالية الربع األول من  مليون اير خالل    58.5القائمة 

 ا جديدة.  ل، ومركز الياسمين مول الذ  يشهد تدشين دار سينماإلحساء مو

 م.2021السنة المالية  كما في نهاية مليون اير    6,345.0مقابل  ،  م2022السنة المالية  الربع األول من  كما في نهاية  لاير    مليون  6,475.3  7لغ صافي الدينب •

ح ا نجغ  ذلنكرجع ي م، حينث 2021منارك  31كمنا في  635.7مقنابنل   ،م1202 يونيو 30مليون لاير كمغا في  1,139.1إلى   8النقغديغة ومغا في حكمهغا  ارتفعغ و

حيث ،  م2022خالل الربع األول من السغنة المالية    دوالر أمريكيمليون    650بقيمة  إصغدار صغكوك دولية متوافقة مع أحكام الشغريعة اإلسغالمية  الشغركة في  

التوسنعات المخططة مع انمان مسنتويات سناهم في تنفيذ صنورة ت ب توسنين هيكل رأك مال الشنركة وتعزيز مسنتويات السنيولة تم توىي  حصنيلة اإلصندار في  

الوصيلة ، وقد تم توىي  سنوات  5.5  الصكوك استوقاق. ومن الجدير بالذكر أن مدة  في اوء استمرار عودة األوااع السوقية إلى طبيعتها الكفاءة التشغيلية

م، 2022سننتوقات التسننهيالت القائمة الدوارة خالل الربع األول من السنننة المالية مليون اير( من م  750مليون دوالر )  200في تسننوية   إلصنندارلاإلجمالية  

مليون اير( من مسننتوقات تسننهيالت المرابوة ااإلجارة القائمة. كما تسننتهد  الشننركة توىي  حصننيلة   1,020مليون دوالر )  272باإلاننافة إلى تسننوية  

فصدار االكتتال ب وقد تم تغطية مستوقات تسهيالت المرابوةا اإلجارة وفق خطل السداد المقررة.  مليون اير( من   105مليون دوالر )  28اإلصدار في تسديد  

 على تصني  ائتماني اإلصداروتزامن ذلك مع حصول  ،  طلبات االكتتالمن إجمالي    %65، حيث مثلت شنريوة المستثمرين الدوليين بمعدل مرتين  الصنكوك

Ba2و+BB  (EXP)  وفي إطار االسننننتراتيجية التي تتبناها الشننننركة للتوول من نظام التمويل على التوالي.   للتصننننني  االئتمانيوفيتش    موديزتي  من وكال

مجموعة من األصننول المملوكة للشننركة، والتي تم   توريرعن للصننكوك    المبدئي  صننداراإلالمضننمون إلى نظام التمويل غير المضننمون، فقد أرمرت عملية  

الشغركة   نجح   م،2022  المالية   السغنة  من  الثاني  الربع  وخالل انمانات للتمويالت التي حصنلت عليها الشنركة من شنركائها البنوك. تصننيفها سنابقًا باعتبارها

 650لصنكوك البالغ قيمته ل الثاني صنداراإلا من  يشنكل جزءً لوالذ  تم دمجه    أمريكي،  دوالر  مليون  225صغغكوك دولية أخرب بقيمة    إصغغدار  إعادةفي إتمام  

بشنكل ممتاز خالل هذا اإلصندار من الشنركة  قد اسنتفادت  وم.  2022الذ  نجوت الشنركة في إتمامه خالل الربع األول من السننة المالية   مليون دوالر أمريكي

بمعدل باإلصندار الجديد التابع لإلصندار الثاني وقد تم تغطية االكتتال  . % مقارنة باإلصندار السنابق1الوصنول على توفير في سنعر االقتراض بنسنبة تقارل  

 تبلغاألخير   اإلصندارمدة اسنتوقاق   علًما بان  ،مليون دوالر  225مليون دوالر إلى   150ما حفز الشنركة على زيادة حجم اإلصندار المبدئي من  مرالث مرات،  

سننابقًا باعتبارها اننمانات للتمويالت التي  المصنننفةتورير أصننولها العمل على في  لشننركة وكذلك  ل  المالي  مركزالدعم وتعزيز  في    وقد سنناهمسنننوات،   5.5

 حصلت عليها الشركة من شركائها البنوك.

السننة  نهايةفي    كما  379.4مقابل    م،2022  المالية  السغنة  الربع األول من  خالل  لاير  مليون  368.6  مبلغ  األرصغدة المسغتحقة من األطراذ تات العالقة  بلغ  •

مليون   144.3بقيمة  جارية إي   مسنتوقاتم  2022األرصندة المسنتوقة من األطرا  ذات العالقة خالل الربع األول من السننة المالية  وتتضنمن.  م2021المالية 

 البالغجارية  ي غير اإل  مستوقاتوعلى صعيد ال  .المستوقة  األرصدة توصيل  في  التوسن  يعكس  مما  ،م2021مليون اير خالل السنة المالية   151.5مقابل   ،اير 

وافق مجلس إدارة شننركة المراكز العربية على توصننيل كامل المبالغ المسننتوقة من شننركة فاك القابضننة للفنادق )طر  ذو   قدفمليون اير،    219.0  قيمتها

ا من عينية )عقارات( وجزئًي  م بصنورة2022تها خالل السننة المالية مليون اير سنعود ، بشنكل رئيسني عن طريق تسنوي   350.3عالقة( والبالغ قيمتها حوالي  

تجدر و  ، حيث تشننننمل العقارات عدد أربعة أراضم ومبنى واحد تتواجد في مواقع اسننننتراتيجية في كل من جدة والدمام واإلحسنننناء والخر .خالل مبلغ نقد 

مراكز تجارية  تقديمالشننركة الهادفة إلى  مما يسنناهم في تعزيز جهود   ،متصننلة بمركزين تجاريين قائمين  المذكورةقطع األراانني  أن ارنين من   إلىاإلشننارة  

 وقد .% أقل من متوسنل التقييم9تتسنلم المراكز العربية هذه العقارات بنسنبة  سنو الطرفين،   بين. وبموجب االتفاقية المبرمة  عصنريةال األنماط  مختل   تواكب

م الزالت هذه 2021 يونيو  30علًما بجنه وكما في  م،  2021خالل الربع األخير من السننة المالية  مليون اير   131.3بتسنوية  فاك القابضنة للفنادق  شنركة  قامت

 األرااي باسم الشركة القابضة وتوت إجراءات نقل ملكيتها لشركة المراكز العربية.  

 0.75م، وتلك بقيمة  2021توزيع أرباح نقدية على المسغاممين عن النصغا الثاني من السغنة المالية    علىم  2021أبريل   27وافق مجلس إدارة الشنركة في    •

م. وكان 2021يوليو   15توزيع األرباح على المسناهمين في   وقد تممليون لاير سغعودي(.    356.3  القيمة اإلجمالية لألرباح الموزعةلاير عن السغهل الواحد )

لاير عن السغغهل   0.50م، وتلك بقيمة  2021توزيع أرباح نقدية على المسغغاممين عن النصغغا األول من السغغنة المالية    ىمجلس اإلدارة سننبق وأن وافق عل

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

  

 التشغيلية لمستجداتا

 كما%  91.4  من  صنعودًام،  2021يونيو   30% كما  92.3مركز تجار  فقل(    19)في    نسغبة اإلشغغال في نهاية الفترة الحالية على أسغاس المثل بالمثلبلغ    •

 .التجارية األنشطة تشهدها التي التعافي حالة استمرار بفضل، م2020 يونيو 30 في

 7.1% مقابل  164.1 تهانسننب   سنننوية بزيادةم،  2022مليون زائر خالل الربع األول من السغغنة المالية    18.7بلغ عدد زوار المراكز التجارية التابعة للشغغركة   •

بع األدل من السااوة المالية المؤقت لمراكز الشااركة التلارية خالل الر  اإلغالقحيث يرجع ذلك إلى  ،مليون زائر خالل الربع األول من السننة المالية السنابقة

 
 )بما في ذلك الودائع قصيرة األجل(. صافي الدين: الديون المالية ويخصم منها النقدية وما في حكمها  7
  .األجل قصيرة المصرفية الودائع يشمل حكمها في وما النقدية بند  8
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 األول  الربع  خالل٪  12.0ارتفع عدد الزوار بنسغبة  جانب آخر،    ومن(.  19 –امتثاالً للتوجيهات الوكومية الرامية إلى احتواء انتشنار فيروك )كوفيد  م  2021

وانتهاء فترة تقييد التجمعات االجتماعية  ةالتجاري   ةنشنطاألمما يعكس اسغتمرار حالة التعافي التي تشغهدما    السغابق،  بالربع  مقارنةم،  2022  المالية  السغنة  من

خالل الربع األول من عدد الزوار   نمو  رجعم. كما ي 2021 المالية السنننننةمن    خيرةيوًما خالل الربع األ 30لمدة    اسننننتمرتوالترفيهية باألماكن المغلقة والتي 

 ملى الزدار  إلقبال الساود   الكرد(  مدساميونيو )الربع األول(  وإبريل  بين، حيث تشنهد الفترة تجرير الموسنمي  بالربع السنابق إلى ال  مقارنةم  2022السننة المالية  

 مستوى  على التجزئة  تجارة أنشطة  ذروةم شهر رمضان المبارك، والذ  يمثل 2022شهد الربع األول من السنة المالية   كما  .للشركة التابعة التلارية  المراكز

 الثاني الربع خاللالذ  يشنهده االقتصناد السنعود    النمو  عودةالسنوقية بشنكل كبير، بالتواز  مع   الظرو اإلشنارة إلى اسنتمرار توسنن  وتجدر.  المملكة

 وقد  %.10.1مدعوًما بنمو أنشنننطة القطاع غير النفطي بنسنننبة   ،(19 –  كوفيد)  فيروك انتشنننار  أزمة بدايةمرة منذ   ألولم و2021 المالية  السننننة من

 القلب  وفي السنابق، بالربع مقارنة  م2022 المالية السننة  من  األول الربع  خالل  الزوار من  متزايدًا إقباال  المملكة مناطق  بجميع  الواقعة التجارية  المراكز  شنهدت

، مدفوًعا بشنكل رئيسني الفترة  خالل% 19  سننو   ربع  بمعدل الزوار  عدد نمو  شنهدت والتي  بالمملكة الغربية  المنطقة  في  الواقعة التابعة التجارية  المراكز  منها

 بنمو أنشطة تجارة التجزئة خالل شهر رمضان المبارك.

 ودون تغير سنننو  ملووى.   ،م2022المالية   السنننةاألول من    الربع بنهاية  تجاريًامركًزا   21عدد مراكز التسغغوئ التي تقوم الشغغركة بامتالكها وتشغغغيلها    بلغ •

 موقت   حيث  ،%1.8بانخفاض سغغنوي نسغغبت     ،م2022المالية    السغغنةاألول    الربع  بنهايةمليون متر مربع    1.200المسغغاحات القابلة للتأجير    إجمالي  بلغ  وقد

أو مرافق  ئيةسنينما  منشنتت لتدشنين بتخصنيصنها تقوم أن  الموتمل  ومن  الراهن،  الوقت  في للتججير القابلة غير  المسناحاتوتوسنين موفظتها من  بترقيةالشنركة  

، بالتزامن مع تدشننين م2022أل  متر مربع إلى إجمالي المسنناحات القابلة للتجخير خالل السنننة المالية   179.7وتتوقع الشننركة إاننافة نوو  ترفيهية مسننتقبال. 

 . بالرياض 9فيو ذاالمشروعين المرتقبين على المدى القصيرا مركز جدة بارك ومركز 

عقب نجاح   وذلك  ،م2022  المالية  السغغغنة  من  األول  الربعإتمام فترتها المالية األولى بنهاية    فيفوغا كلوسغغغي  ليميتد الواقع  منصغغغة تجارة األزياء    نجح  •

شنننركة فوغا كلوسنننيت منصنننة التجارة  وتدير.  م2021شنننركة المراكز العربية في إتمام صنننفقة االسنننتوواذ عليها خالل الربع األخير من السننننة المالية 

 .األوسنل   والشنرق  المملكة  بجسنواق  العمالء لماليين  واألطفال  والرجال النسناءفي تقديم أحدث صنيوات أزياء  ةالرائد www.vogacloset.com  االلكترونية

المراكز العربية . وتعك   القائمة  الشركة  موفظة امنتجارية    ةعالم  29منصة فوغا كلوسيت في دم     نجوتم،  2022وبنهاية الربع األول من السنة المالية 

هذا اإلطار،   وفيمن التواجد القو  للمنصنننة على شنننبكة التجارة اإللكترونية لتزويد العمالء بباقة من الخدمات ذات القيمة المضنننافة،  تعظيم االسنننتفادة    على

 .م2022السنة المالية ثالث من عروض ومكافتت متكامل سعيًا إلى إطالقه خالل الربع ال برنام تمضي الشركة قدًما في تطوير 

 ،الدالمية   التجارية  الدالمات  من  باقة  امتياز  حقوق  وتشااغيل إ ارة  في الرائ ة  الشااايع مجموعة  مع  اسااتراتيجية  شااراكة  اتفاقية  إبرامالشااركة في   تنجح •

الشغايع الدولية داخل المراكز التجارية التابعة لشغركة المراكز تديرما مجموعة    التي  الرائدة  تجاريةالعالمات  ال  أشغهر  من  ثمانية  نتدشغي  هابموجب  يتلسغ والتي  

تشنهد تدشنين ، وسنو   2022خالل الربع الثاني من السننة المالية   المرحلة األولىمن المقرر إتمام   حيثتنفيذ االتفاقية على رالث مراحل،    وسنيجر   .العربية

 أماعالمة "جو مالون" المتخصنصنة في العطور الوصنرية والشنموع المعطرة، وعالمة "ماك" الرائدة في مسنتوضنرات التجميل.  وسنلسنلة مقاهي "سنتاربكس"  

التجارية التابعة على أن تنتهي خالل النصنن  األول من السنننة   المراكزب أوسننع   نطاق علىالعالمات التجارية المذكورة    تدشننينتشننهد  المرحلة الثانية فسننو   

إطالق باقة من العالمات البارزة مثل "اتش اند ام"، "أمريكان إيجل"، "ويسننننت إلم" و"فيكتوريا واألخيرة   لمرحلة الثالثةام. وسننننو  تشننننهد  2023المالية 

تعزيز باقة العروض التي تثمر تلك المسنننتجدات عن  أن  المقرر  منوم.  2024لية والمقرر إتمامها خالل النصننن  األول من السننننة الما  ،سنننيكريت" وغيرها

ترسني  المكانة الرائدة للمراكز التجارية التابعة للشنركة باعتبارها الوجهة المفضنلة   في  سناهماألزياء واألغذية والمشنروبات، كما سنت   تتقدمها الشنركة في مجاال

 ية ممن يرغبون في التوسع بجعمالهم في سوق تجارة التجزئة بالمملكة الذ  يتسم بسرعة النمو.للزوار، وألصوال العالمات التجارية العالم

المالية   السغنةاألول    الربع  بنهاية  تجاريًامركًزا    21إجمالي محفظتها البالغة    منتجارية    مراكز 11على    موزعةالشغركة في تدشغين دور سغينما جديدة   نجح  •

الشنركة تدشنين دور سنينما جديدة في   وتسنتهد مول الظهران.  التجار . وقد تضنمن ذلك تدشنين الشنركة أكبر دار عرض سنينمائي بالمملكة بمركزها  م2022

 .م2022 يونيوبولول  إاافيةتجارية تابعة  مراكز رمانية

 جنب  علًما،  م2022السغنة المالية  األول من    الربععقًدا خالل    177  تجديدب  قام   حيث  اإليجار،  عقود  لتجديد  المرتفعة   الوتيرة  على  الحفاظ  فيالشغركة    نجح  •

التجارية   المراكزب خاصنة   ،الوالية الفترةخالل    تجديدهاب   الشنركة  قامتالتي   اإليجار عقودعلى أسنعار    انعكسنتالتي تشنهدها أسنعار التججير  الراهنةالضنغوط  

  ) (. فئةال من

 

 ir.arabiancentres.comيمكن توميل القوائم المالية كاملةً عبر زيارة الموقع اإللكتروني 

 

 

 
 تم إما ( تسمية مشردع الشركة المرتق  مركز "الخليج مدل" إلى مركز "كا فيد" وظًرا إلطاللته ملى ح يقة الملك سلمان بالرياض.    9

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

 

 مليون دوالر 650بقيمة نجاح الشركة في إتمام اإلصدار الثاني لصكوك دولية 

مليون دوالر أمريكي،   650 بقيمةفي إتمام صنفقة إصندار صنكوك دولية متوافقة مع أحكام الشنريعة اإلسنالمية    م2022 المالية  السننة من  األول الربع  خاللالشنركة    نجوت

مليون اير( من   750)  200إلصنندار في تسننوية لوقد تم توىي  الوصننيلة اإلجمالية    ،سنننوات  5.5وهي راني صننفقة من نوعها للشننركة. وتبلغ مدة اسننتوقاق الصننكوك  

مليون اير( من مسنتوقات تسنهيالت   975مليون دوالر )  260ة م، باإلانافة إلى تسنوي 2022مسنتوقات التسنهيالت القائمة الدوارة خالل الربع األول من السننة المالية 

مليون اير( من مسنتوقات تسنهيل المرابوةا اإلجارة وفق  150مليون دوالر )  40المرابوة ااإلجارة القائمة. كما تسنتهد  الشنركة توىي  حصنيلة اإلصندار في تسنوية 

وتزامن ذلك مع حصنننول   ،% من إجمالي طلبات االكتتال65ث مثلت شنننريوة المسنننتثمرين الدوليين ، حي ينخطل السنننداد المقررة. وقد تم تغطية االكتتال بمعدل مرت 

للتصنني  االئتماني. وفي إطار االسنتراتيجية التي تتبناها الشنركة للتوول على التوالي فيتش وموديز    تي( من وكالEXP)  BB+وBa2  على تصنني  ائتماني  الصنكوك

نظام التمويل غير المضنمون، فقد أرمرت عملية إصندار الصنكوك األخيرة عن تورير مجموعة من األصنول المملوكة للشنركة، والتي تم من نظام التمويل المضنمون إلى  

 تصنيفها سابقًا باعتبارها امانات للتمويالت التي حصلت عليها الشركة من شركائها البنوك.

 

 مجموعة الشايعنجاح الشركة في تدشين باقة من العالمات التجارية التابعة ل

العالمات التلارية م من إبرام اتفاقية اساتراتيلية مع ملمدمة الشاايع الراة ( في إ ار( دتشاغيل حقدق امتياز باقة من  2021يدليد   6أملوت المراكز العربية في  

تديرها مجموعة الشنايع الدولية داخل المراكز التجارية التابعة لشنركة التي  الرائدة  تجاريةالعالمات ن رمانية من أشنهر التدشني   االتفاقية  يتم بموجب  وسنو . العالمية

تشننهد ، وسننو   2022خالل الربع الثاني من السنننة المالية  المرحلة األولىوسننيجر  تنفيذ االتفاقية على رالث مراحل، حيث من المقرر إتمام . المراكز العربية

تخصنصنة في العطور الوصنرية والشنموع المعطرة، وعالمة "ماك" الرائدة في مسنتوضنرات التجميل. عالمة "جو مالون" الموتدشنين سنلسنلة مقاهي "سنتاربكس"  

بمجموعة أوسنع من المراكز التجارية التابعة على أن تنتهي خالل النصن  األول من السننة العالمات التجارية المذكورة تدشنين تشنهد أما المرحلة الثانية فسنو   

إطالق باقة من العالمات البارزة مثل "اتش اند ام"، "أمريكان إيجل"، "ويسنننت إلم"  واألخيرة من تنفيذ االتفاقية لة الثالثةلمرحام. وسنننو  تشنننهد  2023المالية 

تعزيز باقة العروض التي وسننو  تثمر تلك المسننتجدات عن م.  2024، والمقرر إتمامها خالل النصنن  األول من السنننة المالية و"فيكتوريا سننيكريت" وغيرها

ترسنني  المكانة الرائدة للمراكز التجارية التابعة للشننركة باعتبارها الوجهة المفضننلة  سنناهم فيالشننركة في مجالي األزياء واألغذية والمشننروبات، كما سننت تقدمها 

 النمو. للزوار، وألصوال العالمات التجارية العالمية ممن يرغبون في التوسع بجعمالهم في سوق تجارة التجزئة بالمملكة الذ  يتسم بسرعة

 

 مليون دوالر األمريكي )تابعة لإلصدار الثاني( 225 بقيمةطرح إصدار صكوك  إتمام فيشركة ال نجاح

من السنننة  الثانيخالل الربع   مليون اير(  844مليون دوالر ) 225  بقيمةالشننركة في إتمام صننفقة إصنندار صننكوك دولية متوافقة مع أحكام الشننريعة اإلسننالمية    نجوت

الذ  نجوت الشننركة في إتمامه خالل مليون دوالر أمريكي   650لصننكوك البالغ قيمته ل الثاني  صننداراإلا من يشننكل جزءً اإلصنندار لدم  تم   وقد،  م2022المالية 

سنننوات، ومن المقرر   5.5 هاسننتوقاق الصننكوك ب تبلغ مدة قد تم تغطية االكتتال باإلصنندار األخير بمعدل رالث مرات وم. و2022الربع األول من السنننة المالية  

الوصنول على توفير في عبر هذا اإلصندار  من   ةسنتفادنجوت الشنركة في تعظيم اال  وقدتوىي  حصنيلته في تسنوية الديون القائمة وتوسنين المركز المالي للشنركة.  

التي القائمة الصكوك  قيمة  ، يصبح إجمالي  2021يوليو   28في    هذا اإلصدارإتمام ومع مقارنة باإلصدار السابق،    نقطة مئوية واحدةسعر االقتراض بنسبة تقارل  

 مليار دوالر أمريكي. 1.375أصدرتها الشركة حتى اآلن 
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 عن شركة المراكز العربية

الشننركة على تزويد عمالئها بباقة متكاملة من ت عد شننركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشننغل للمراكز التجارية العصننرية في المملكة العربية السننعودية. وتركز  

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

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

ول في الرياض )الذ  حصند بالمملكة. وتتولّى الشنركة تشنغيل عدد من أبرز المراكز التجارية في السنوق المولية بما فيها مول العرل بجدة، والظهران مول، والنخيل م

م(. وتوتضنن مراكز التسنّوق التابعة للشنركة أكثر من 2017لمفضنلة في الرياض بوسنب آراء المسنتهلكين خالل مؤتمر "عالم الرفاهية العربي" لعام  لقب وجهة التسنوق ا

. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة على التوالي  م2020السنة المالية وم  2021السنة المالية    خاللمليون زائر    111ومليون زائر    63.2متجر، واستقطبت نوو    4,300

 www.arabiancentres.comموقعنا اإللكتروني: 

 

 لالستعالم والتواصل

 إدارة عالقات المستثمرين

ir@arabiancentres.com  

2080  825 11  966 + 

 العرض التقديمي والمؤتمر الهاتفي للمحللين

الربع األول من  لفترة  شركة المؤتمر الهاتفي للموللين من أجل عرض ومناقشة النتائ  المالية والتشغيلية للشركة  الستستضي   

  الرابعة في تمام الساعة    م2021أغسطس    23  الموافق  االرنينيوم  وذلك في  م  2021يونيو    30المنتهية في  م  2022  السنة المالية

. للوصول على تفاصيل المؤتمر الهاتفي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  بتوقيت السعودية مساءً 

ir@arabiancentres.com  :ويمكن توميل العرض التقديمي للمستثمرين عبر الموقع اإللكتروني .

ir.arabiancentres.com 

 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية

عد بمثابة تشكل عرًاا عاًما بموجب أ  تشريع معمول به، وال تشكل عرًاا للبيع، أو توصية من أ  نوع لشراء أ  أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تالمعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي ال 

علقة بالسعر الذ  تم عنده شراء أو بيع االستثمارات في المااي، أو العائد على هذه نصيوة أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي والمت

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

 

وفة، وغيرها من أوجه عدم اليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائ  أو األداء أو  يوتو  هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطو  تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معر

عتمد البيانات التطلعية على افترااات عديدة فيما يتعلق  امنيًا بهذه البيانات االستشرافية. ت  اإلنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مختلفة جوهريًا عن أ  نتائ  أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو 

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

 

ود، وال ينبغي اعتبار أ  منها إشارة امنية أو تجكيد أو امان بدقة أو اكتمال االفترااات التي تستند  وال ينبغي اعتبار أ  من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العرض التقديمي بمثابة مؤشرات أو وع

صراحةً من أ  التزام أو تعهد بنشر أ  توديثات أو  واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشركة  إليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية تٌعنى فقل في تاري  إصدارها، وهي تخضع أيًضا لمتطلبات االمتثال للقوانين 

 التي تؤرر على هذه العبارات. مراجعات على أ  بيانات تطلعية متضمنة في العرض التقديمي لتعكس النتائ  الفعلية أو أ  تغير في االفترااات أو التغييرات في العوامل 

 

ن إشعار مسبق. وتعتمد  ا فقل في تاري  العرض التقديمي، وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات عامة تم جمعها في هذا التاري  ولكنها قد تخضع للتغيير دو المعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد به

عاة االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ال تنو  الشركة أو أ  من وكالئها أو موىفيها أو  الشركة على المعلومات التي تم الوصول عليها من مصادر يعتقد أنها موروقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مرا

 العرض التقديمي أو أ  معلومات واردة فيه.  مستشاريها، أو عليها أ  واجب أو التزام نوو تزويد المستلم بج  معلومات إاافية، سواء على سبيل التعديل أو التوديث أو المراجعة لهذا 

 

الفات بين آليات إعداد تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و ا أو  تم اقتباك بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائم المالية غير المدققة. قد يكون هناك اخت

صل وأ  من اآلرار المترتبة عليها فيما ت المتودة، ولذلك ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك الموترفين و ا أو إجراء الفوص النافي للجهالة لفهم هذه االختالفات بشكل كامل ومف مبادئ المواسبة المقبولة عموًما في الواليا

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

  المجموع في بعض جداول مطابقاً للتجميع الوسابي لألرقام التي سبقتها.
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