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 مقدمة (1

 عامةنبذة 

للممركة العربية السرعمدية  مامرم بالرائدة ف  اقديم نمو الحيلة العصررية  شرركة المراكز العربية ي  ككبر ملل  ممومر ممشر ل لرمراكز الارلرية 
ل   21محفظة الشررركة   % من سرركلن 60رمعليير العللمية، مي  ممزعة عرى مماقع اسرراراايرية ا و  لمركز اسررمت ام اصررميمتل ماشرر يرتل مفق 

 الممركة 

لمراكز الارلرية الفلخرة ف  الممركة العربية السرعمدية، حي  اقمم الشرركة بلما   اُعد المراكز العربية الشرركة الرائدة ف  اومير ماشر يل مادارة ا
ا ارلري ل ف  مماقع اسرراراايرية عبر    21ماشرر  ل مادارة   مدينة سررعمدية  ميبرإ ارملل  المسررلحلق القلبرة لرا رير بمراكز الشررركة قرابة   11مركز 

ا لمرل امفر  من بلقة ماكرلمررة من كرقى الع ملق مريمن مار مربع، األمر الذي يرعرل منترل المرترة    2 1 المفمرررررررة لرماسرررررمقين السرررررعمديين، نظر 
ت    امك نق الشرركة  ،نممذرتل اإليرلري الممي ز المقدم لارلر الارزئةمبفمرل الارلرية المحرية ماإلقريمية مالعللمية    من امداد الماسرمقين بارربة اسرم 

الارلرية الالبعة لرشرررركة ع ملق مميزة مزل زارا، مدبنتلمز، ماان  ند ام، مفيررين ميرلسرررامر، فريدة مفلئقة الرمدة، حي  احامرررن المراكز 
  مغيريل يكيلام،  مبند

بلعابلريل كرقى المرتلق الارفيتية مراكز الاسرمت الالبعة    م، نرحق الشرركة ف  اعظيم اسسرافلدة من زيلدة اإلقبلل عرى2005ممنذ ا سريسرتل علم  
الالبعة لرشرركة مراكز الاسرمت ل ، حي  اقدم ب  كمل نرحق الشرركة ف  رذ  شررائا اسرات كية ماسرعة ممانمعة من الشر ف  مدن الممركة الماكلمرة

األغذية مالمشرررمبلق، ع مة عرى امفير مكنشرروة  المميزة مالفلخرةمولعم  المرممعة ماسررعة من كنشرروة الارفيا، بلإلمررلفة الى مزيع مانم  من 
 110الالبعة لرشرركة  مراكز الاسرمت ة شرلمرة محصررية من كنشروة الارزئة الحصررية الا  ا ئم كنملو الحيلة العصررية  مقد برإ عدد زائري  بلق

 م فيمل يعكس مردمد ابن  نممذج "مرتلق نمو الحيلة العصرية" 2020مريمن زائر خ ل السنة المللية 

رية الا  ام انشرلهيل ف  مماقع اسراراايرية محيمية، ممل يرعرتل المرتة المفمررة لارلر الارزئة ماحظى الشرركة بمرممعة من ككبر المراكز الارل
بنتلية السرنة المللية %  16كن الحصرة السرمقية لرشرركة بر ق اردر اإلشرلرة الى    م1الراغبين ف  دخمل السرمت السرعمدي كم الامسرع ب عمللتم ينل 

ل ب ن المديناين 27% م15م، ميم مل يارلمز معف كقر  منلفسيتل، كمل بر ق حصة الشركة بمدينا  الريلض مردة  2020 % عرى الامال ، عرم 
 % من سكلن الممركة 60امز ن 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 

 السعودي السوق في العصرية الحياة نمط لتقديم تسوق مركز 21

 

 مليون 110.7
 م2020الملل   العلمعدد الزمار خ ل 

 

 مليون لاير 642.6
 ميمم، 2020الملل   العلمخ ل  األربلحصلف  

 %1 20 بمعدل سنمي ارارع

 

 مليون لاير 2,197.3
 سنمي نمم بمعدلم، 2020الملل   العلمايراداق 

1 0% 

 

 +1,100 
 الشركة مراكز احامنتل الا ارلرية ال لقع مال عدد

 

 +4,100 
 الارلرية المهررة المحداقعدد 

 

 مليون متر مربع 1.2
 م2020الملل   العلمالمسلحلق القلبرة لرا رير خ ل 

 

 الرسالة
ا سيس مرتلق ارفيتية ا ئم كنملو الحيلة العصرية من كرل احسين حيلة 

ل الى الشري  اسسارااير  المفمل  لرمسا ررين الراغبين ف  المماونين، مالاحم 

 الامسيع ب عمللتم ف  رميع كنحلء الممركة 

 الرؤية
رميع كنحلء الممركة بمماصرة الريلدة ف  اما   ماومير ماش يل مراكز الاسمت 

العربية السعمدية، بللامازي مع اعظيم القيمة لرسلدة المسليمين مامفير خدمة فلئقة 
 سماء الرمدة لرمسا ررين مالزمار عرى حد 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

ملرس   31يوي  ل  كن كعرض عريكم الاقرير السررنمي لشررركة المراكز العربية عن السررنة المللية المناتية ف   

، مكن كعر  بمنلسرربة مرمر علم كلمل عرى ادراج الشررركة ف  السررمت المللية السررعمدية "ادامل"، عن 2020

بللرتمد الحزيزة الا  بذلاتل الشررررركة من كرل احقيد كيدافتل اسسرررراراايرية خ ل العلم اعازاز مررس اإلدارة  

ب ن يصربا اسرمتل مرادفل  لنمو الحيلة العصررية بللممركة العربية السرعمدية ممرتة مفمررة ألنشروة   ؛المنصررم

الاحديلق الراينة "  معرى الرغم من 2030الارفيا مالاسررمت ف  اولر األيداف المعرنة مررمن "رهية الممركة 

 2020( خ ل  خر كسرربمعين من العلم الملل   19-عرى خرفية اناشررلر رلئحة فيرمس كمرمنل المسررارد يكمفيد

لمراكز العربية ازيدنل قنلعة بللمقمملق الانلفسرية شرركة امبداية العلم الملل  الرديد، اسا كن النالئع المللية القمية ل

لمارددة عرى احقيد كيدافتل اسسراراايرية ماعظيم المردمد اسسرازملري لرميع الا  انفرد بتل الشرركة مقدراتل ا

 المسليمين عرى نحم مسادام موميل األرل   

مالا  اانلملتل صررفحلق يذا الاقرير عرى نحم مفصررل، ركزق  ،ع مة عرى اإلنرلزاق المللية مالاشرر يرية الا  حققاتل الشررركة عرى مدار العلمم

ل ب ن اشركيل مررس اإلدارة بحرمل الشرركة بصرفة خلصرة ع ملرس   31رى ارسري  مملرسرلق منظم الحمكمة لرمصرمل بتل الى المعليير العللمية، عرم 

 2020امررمن كربعة كعمررلء مسرراقرين من ارملل  كعمررلئا الزملنية، مذل  امازلس  لماوربلق ييئة السررمت المللية  مقد شررتد العلم الملل    2020

نمو بتل امزيل مررس اإلدارة فيمل ياعراد برميع الرمان  الا  اخص حمكمة الشررركة  مام اكريف كعمررلء لرنة الحمكمة اشرركيل لرنة الحمكمة مالم

 الدملية    ، مكور مسيلسلق الحمكمة معليير كفملابن  اساحدا  مبمعلمنة المررس ف  

ل ف  الازامتل باعظيم المردمد اإليرلب  لرمرامعلق المحيوة ممر  قدم  عرى الم  2020السرنة المللية  معرى صرعيد ماصرل، حرصرق الشرركة خ ل  

اقريص البصمة الكربمنية مع زيلدة اسباكلرية الممرتة لمبلدراق  اوبيد سرسرة من الالعصرية، حي  امسعق بممراكزيل الا  احامن مشرمعلاتل 

حدي  نظم عمريلق اعلدة الادمير، بلإلمررلفة الى احسررين اسرراخدام مماد البنلء ماالمسرراخررة من لقة  اسعاملد عرى مصررلدر الولقة المارددة مالو

ل عرى صررعيد المبلدراق اسراملعية، فقد عقدق المراكز العربية شررراكلق م ليلق  مع مرممعة مانمعة من المهسررسررلق مزمرة ادارة المخرفلق  كم 

بدمراق ، من خ ل ازميديم العمل سررعمدي عرى اقانلص الفرص المظيفية الا  يورحتل سررمتبتدف اعزيز قدرة الريل الصررلعد من الشرربل  ال

الحرص انو قل من قنلعانل الراسررخة ب ن األعملل  مريلدة مسررلبقلق مرعلية  الادري  الصرريف  الماخصررصررة مارراء برامع م الادري  اسحارافية

، فقد بذلق المراكز اعظيم األربلح الملديةلالشرركة سرع  مشرلركة المرامعية س ينلقض المسرئملية اسراملعية ماع ء قيم الامرلمن مال عرى ا صريل

 ف  يذا الصدد    ماقديم مزلل احاذى با الحمكمة منظم لمعليير البيئية ماسراملعية لا صيل الازامتل بابن  امن الرتمد مزيد ا العربية 

فقو عرى قيلس كدائتل خ ل كممررل  السررمت المسرراقرة، مانمل يماد سخابلر قدراتل عرى الشررركة كن اقييم قمة نممذج كعمللتل س يقاصررر   كمل ارى

ارلمز مخارف األزملق مسرررررعة اسررررارلباتل لمل يسررررارد من معويلق لمماكبة الاحمسق الرلرية  مف  يذا اإلولر، اعكف المراكز العربية عرى 

سررعي ل لاعظيم  ؛كزيل الرائدة ف  اقديم نمو الحيلة العصرررية لرمتمر المسرراتركينامظيف المقمملق الانلفسررية الا  انفرد بتل كصررمل الشررركة ممرا

يسرفر عنا من احمسق رذرية قد  ( ممل 19 –اسسرافلدة من الاحمسق الراينة ممل نامقعا من ا زير وميل األرل عرى خرفية اناشرلر فيرمس يكمفيد 

 ء العللم  ش نا ش ن رميع كنحل –عرى منلخ األعملل ف  السمت السعمدي 

لمسرلحلق مف  يذا اإلولر، ااورع الشرركة الى اعزيز الامرلفر بين اسراراايرية الامسرعلق وميرة األرل الا  اابنليل ماعظيم اسسرافلدة الملدية من ا

العلئد من محفظة المشرررمعلق القلئمة، الى رلن  مماصرررة رتمديل الحزيزة لرامسررع بللمنصررلق مالاقنيلق الرقمية المربحة من كرل انمية لالمالحة  

مانو ق ل من مسرررارداق األزمة الراينة الا  ناع عنتل احمل عم ء احقيد كمرا الاكلمل بين ارربة الاسرررمت مالارفيا العصررررية الا  انفرد بتل  

ئة الى اربية احايلرلاتم من خ ل قنماق الارلرة اإللكارمنية ممراكز اساصررلسق، ابذل الشررركة رتمد ا حزيزة لاسررريع او ت منصرراتل ارلرة الارز

ل ب ن المنصرة مع افلعل الالرقمية، مالا  سرازمر عن زيلدة  الزائرين مازميد الشرركة مالمسرا ررين برهى احريرية لمخارف األنملو اسسرات كية، عرم 

مسرررمف ازمر  لرقمية المراقبة اابنى كحد  اآلليلق ال زمة لرمع البيلنلق التلمة لرعم ء ماعداد اقلرير احريرية ألنملو الور  بللامقيق المبلشرررر  ا

ل الرقم  المقرر مرمن كيداف رهية الممركة   قمية ، ع مة عرى مماكباتل لروفرة الر2030يذ  اإلنرلزاق عن ا ي  الشرركة بصرمرة كلمرة لراحم 
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القلبرة الا  يشرتديل اسقاصرلد العللم   ماامقع اإلدارة كن اسرليم المنصرة الرقمية الرديدة ف  الحفلظ عرى مسراميلق اإلشر لل المرافعة لرمسرلحلق 

الا    لفسرريةالانمالخدملق ، مغيريل من المزايل ماسسرراررل الامصرريل الشررحن ملرا رير بمخارف المراكز الالبعة من خ ل ازميد العم ء بخدملق 

  امع الشركة بمن ى عرى الكيلنلق المنلفسة ف  السمت

يد عرى مف  ظل يذ  األمقلق العصرريبة الا  امر بتل الممركة مالعللم كرمع، كمد كن اناتز يذ  الفرصررة لةشررلدة بللرتمد السررريعة مالحزيزة مالا ك

(  19-لرحد من اناشررررلر رلئحة فيرمس كمرمنل يكمفيد رعل  هللا؛  م الحرميندعمنل الكلمل ماقديرنل بحد لرخوماق الزلباة الا  ااخذاتل حكممة خلد

عبر عن منهكد كننل نقف صرررفل  ماحد ا مع مزارة الصرررحة مع اسسررراعداد الالم لاقديم كلفة كشررركلل الدعم لُمسرررلندة الحكممة ف  احقيد كيدافتل  كمل ن

ف  كنحلء الممركة مالعللم  الفيرمس اتل لألزمة منآزر كل من امررر من اداعيلق امرلمننل الكلمل مع كلفة األوقم الوبية بللمسراشرفيلق ف  ممارت

ل، فقد كزباق األحدا  األخيرة كن   كم نشلو اقاصلدي،  مهسسة ةالداعم ألي  فريد العمل كم ركس الملل البشري يم العص  الرئيس  ماألسلسمخالم 

  مة السلدة العم ء الذين نعاز بإسعلديم مرسم البسمة عرى مرميتم كل يمم ملذل  نمع فمت كع  اعابلر الحفلظ عرى صحة فريد العمل مس

 

   رئيس مررس اإلدارة –فواز عبدالعزيز الحكير أ. 
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  2020أبرز مستجدات العام المالي 

احراز اقدم مرحمظ عرى صرررعيد انفيذ بمزلبة نقرة نمعية لشرررركة المراكز العربية، حي  نرحق الشرررركة خ لتل ف     2020كلنق السرررنة المللية  

لعربية اسرراراايرية النمم الا  اابنليل، مع ااخلذ مل يرزم من خوماق وممحة لراحمل الى ككبر مقدم ماكلمل لنمو الحيلة العصرررية بسررمت الممركة ا

لسرعمدية، مكذل  مماصررة مر  اسسرازملراق ال زمة لرامسرع بامارديل المبلشرر ف  السرمت السرعمدي ماعظيم مهشرراق األداء الملل  مالا كد من ا

 امافر المرمنة ال زمة لراعلمل بكفلءة مع كية احديلق منظمرة 

متكاملة لنمط الحياة  منظومة بناء 
 العصرية 

  محفظة المشروعاتتنمية 
 واالستثمارات التابعة 

 ين متأداء مالي  تعزيز هيكل رأس المال 

شركة المراكز العربية ملمية ف   
ارسي  مكلناتل ك كبر سع  ماكلمل  
ف  مرلسق الارفيا مالاسمت  

مالسيلحة مفقل  أليداف اساراايرية  
 "  2030"رهية الممركة 
 

 افتتاح دور العرض السينمائي 
من  سرسرة  اوميرب  بدكق الشركة

اقمم   حي دمر العرض السينملئ ، 
  سعمديةالشركلق الاحدى حلليل  

من  كربعة ف   تلباش يرالماخصصة 
ارلرية ف  الريلض  الشركة المراكز 

   مردة مالدملم
 
والخدمات وفق  تنويع العروض  

 " 2030"رؤية المملكة 
اماصل الشركة الامسع بعرمض  

نشلو األغذية  مخدملق الاسمت م
ل مالمشرمبلق م األنشوة  كيم 

الارفيتية المقدمة من خ ل مراكزيل 
  الالبعة
 
 الزوار  عدد نمو  

رغم اداعيلق امقف النشلو خ ل  
ا   األسبمعين األخيرين من العلم ا زر 

"، 19-ب زمة فيرمس كمرمنل "كمفيد
%  2ال  مارافع عدد الزمار بح

  7 110مقلرنة بللعلم السلبد ليسرل 
 مريمن زائر بنتلية العلم  

 
 رقمية متكاملة منصة تطوير 

قلمق الشركة باسريع مايرة اومير  
الرقمية لزيلدة  ليلق الافلعل  منصاتل 

خدملق  مع الزمار من خ ل اقديم 
الشحن مالامصيل ماسساررل  من  

   خ ل الحرمل الاقنية الحديزة

المراكز العربية  شركة اماصل 
مرتلق الارفيا الرديدة  الكشف عن 

ماقديم كل مل يم اباكلري لممع  
مراكزيل الالبعة ف  وريعة قول   
 الارزئة مالارفيا السعمدي  

 
 

 تركيز متزايد على االبتكار 
نرحق الشركة ف  اعزيز مكلناتل  
بللعلصمة السعمدية الريلض من  
خ ل افاالح مركز "يمم مم "  

فريدة  الاسمت الارربة باقديم المميز 
ممقع  ف  صلسق الارفيا المفامحة م

  اسارااير 
 

 نمو المساحات القابلة للتأجير 
ف  ممء اسفاالح النلرا لرنخيل  
ممل بللدملم خ ل السنة المللية  

، ارافع ارملل  المسلحلق  2020
% سنمي ل  12القلبرة لرا رير بماقع 

 مريمن مار مربع   2 1لابرإ 
 
 

 التوسعات الجديدة 
  6 256قلمق الشركة باخصيص 

مريمن لاير لامميل الامسعلق  
الركسمللية المخووة خ ل السنة  

، مبللالل  اامقع نمم  م2020المللية 
المسلحلق القلبرة لرا رير بماقع  

كلف مار مربع خ ل الفارة   197
 القلدمة  

 

حزمة امميرية  قلمق الشركة بإاملم 
مريلر دمسر   9 1بقيمة ارمللية 

دملية بقيمة  ماشمل اصدار صكم  
مريمن دمسر حي  ام ا وية   500

   كمعلف اسكاال  بمعدل كربع 
 
 
تحديات  ال وز مرونة مالية لتجا 
 محتملة ال

امزل الديمن غير الممممنة حللي ل  
% من ييكل ركسملل الشركة  30

قبل  ديمن ممممنة  % 100مقلبل 
ااملم حزمة الامميل، مع احسين  
شرمو مفارة السداد لاصل الى  

 علم   5 4علم مقلبل  4 6حمال  
 
 ومرونة ومتزايدة غطاء نقدي  

ل  امافر السيملة المللية كلنق  مفالح 
لراعلمل بكفلءة مع اداعيلق كزمة  

( حي   19-فيرمس كمرمنل يكمفيد
  1بر ق كرصدة النقدية ممل ف  حكمتل  
 مريلر لاير مقق افلقم األزمة  

 
مكانة صاعدة كشريك استثماري  

 موثوق 
ل مرحمظ ل ف  انمية   حققق الشركة اقدم 

شبكة ع قلاتل مع المهسسلق  
السلحاين المصرفية الرائدة عرى 

المحرية مالدملية مكذل  امويد  
ع قلاتل المانلمية مع مرامع 

 اسسازملر الدمل   

نرحق الشركة ف  مماصرة النمم  
بفمل كفلءة سيلسلق الاخفيملق  

نمم المسلحلق    الممنمحة الى رلن 
القلبرة لرا رير مافاالح دمر العرض  

 السينملئ  
 
 
 مليون لاير  2,197.3

ية المناتية ف   ايراداق السنة الملل
، ميم نمم  م2020ملرس  31

   % 1سنمي بمعدل 
 

 % 91 ايراداق ايرلرية 

 % 3 مبيعلق اع مية

مرافد مايراداق  
 كخرى 

6 % 

 
 مليون لاير  1,438.4

الربا خ ل السنة المللية  ارملل  
% مع  3، ميم نمم سنمي م2020

ارملل  الربا بنسبة  اسريل يلمن 
65 5  % 
 
 مليون لاير  1,625.5

األربلح الاش يرية قبل اكرفة الامميل  
  مالزكلة ماسسات   ماإلوفلء 

، ميم  م2020خ ل السنة المللية 
% مع اسريل  10نمم سنمي 

 %  0 74يلمن بنسبة 
 
 مليون لاير  642.6
خ ل السنة المللية  صلف  األربلح  

، ميم ارارع سنمي  م2020
% مع اسريل يلمن صلف   20

 %  2 29بنسبة األربلح 
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 العضو المنتدبكلمة 

اممرر  شررركة المراكز العربية عرى خوى الممركة العربية السررعمدية ف  مماكبة الاحمسق الرميرية الا  امر بتل 
( ممل 19  –يكمفيد   كمرمنل المسرررارد رميع الشرررركلق ماسقاصرررلداق حمل العللم نايرة اداعيلق اناشرررلر فيرمس

كسرفرق عنا من امرورابلق اقاصرلدية يلئرة اسرامر  حيللتل اقييد األنشروة الارلرية المعني ة بللاعلمل المبلشرر مع 
ل عرى حملية الصرحة مالسر مة العلمة  ملم اكن الممركة بمعزل عن ار  الاحديلق اسسرازنلئية مالا   العم ء، حرصر 

، حي  قلمق بلاخلذ مرممعة من اإلرراءاق رعل  هللا  الشررررريفين اسررررارلبق لتل عرى الفمر حكممة خلدم الحرمين
اسحارازية السرريعة مالصرلرمة سحاماء اناشرلر الفيرمس داخل األرامر  السرعمدية  مقد اركزق كملميلق الشرركة 
ن خ ل يذ  المرحرة ف  اقديم الدعم الكلمل لار  اإلرراءاق، انو ق ل من حرصررتل الدائم عرى صررحة مسرر مة م يي

 المماونين مالمقيمين الا  اساقبرتم مراكزيل الارلرية كل علم  

مقف األنشرررروة مقد شررررمرق اإلرراءاق اسحارازية الا  ام اقراريل لمكلفحة اناشررررلر العدمى فرض منع الارمل برميع كنحلء الممركة، مبللالل  ا
ا  21رميع المراكز الارلرية الالبعة البللإ عدديل  بالاشرر يرية  الفارة السررلبقة لشررتر رممررلن المبلر ، مذل  قبل البدء ف  اخفيف ار    خ ل مركز 

 اإلرراءاق مالسملح بللاش يل الرزئ  لمرتلق الاسمت الالبعة لرشركة بلسازنلء المراكز الماقعة بمدينة مكة المكرمة  

  نالئع كعملل المسرا ررين، حي  لم يُسرما خ لتل بللعمل مبوبيعة الحلل، انعكسرق فارة اإلغ ت سررب ل عرى النالئع المللية مالاشر يرية لرشرركة مكذل
ة، ميم لفارة وميرة سرمى لمقدم  السررع مالخدملق الحيمية ماألسرلسرية  كمل كسرفرق الادابير اسحارازية عن انخفلض عدد الزائرين بللمراكز الالبع

ريتل بعض المراكز الالبعة، بلإلمرلفة الى دعم المسرا ررين من مل اسرامر  اعلدة الافلمض عرى الشررمو اإليرلرية مع مللك  األرامر  المقلمة ع
ارلرة الارزئة المنظمة كبر ملل  ممومر ممشرر ل لمراكز كصررحل  األنشرروة غير الحيمية بحزمة من الاسررتي ق اإليرلرية  مف  اولر مكلناتل ك 

بلعابلر  الركيزة المحمرية ل سراراايرية الا  اابنليل الحكممة  ة، امرورع الشرركة بمسرئملياتل ارل  قول  ارلرة الارزئةللممركة العربية السرعمديب
   2030لانميع األنشوة اسقاصلدية مفق ل أليداف رهية الممركة 

ااملم صرفقة اعلدة امميل الديمن ممن رلن   خر، برينق الشرركة مرمناتل الفلئقة ف  ممارتة كشرد فاراق األزمة صرعمبة ، مذل  بفمرل نرلحتل ف  
مقد   لرشركة ممنحتل شرمو امميرية ميسرة ركسملل التيكل احسين ال الصرفقة عنار  كزمرق حي  ،  م2019ف  الامقيق األمزل بنتلية علم   القلئمة

ل من اعزيز مركزيل الملل  خ ل يذ  الفارة منرحق ف  المفلء برميع الازاملاتل ف  كمقلاتل المحددة، فمرر   عن نرلحت ل ف  امكنق الشررركة كيمرر 
ركة ( بللممركة، ممرعق الشر 19  –األنشروة الاشر يرية  ممنذ الرحظلق األملى سناشرلر فيرمس يكمفيد  ابلوهارشريد الاكلليف بشركل مرحمظ ف  ظل 

ف  مقردمرة كملميرلاترل الحفرلظ عرى صرررررحرة مسررررر مرة فريد العمرل، ميم مرل ابرمر ف  دعم الممظفين المكرفين برللعمرل من المنزل بر حرد  الاقنيرلق 
الاكنملمرية ال زمة لمماصرررة عمرتم بكفلءة، فمرر   عن حرص الشررركة عرى سرر مة مقدم  الخدملق من األوراف الخلررية بمراكز الاسررمت 

 ن خ ل الاوبيد الكلمل لرمائا اإلرشلدية المعرنة من قبل مزارة الصحة السعمدية الالبعة م

اوبيد عدة ادابير ، حي  قلمق بيل الارلريةمقلمق الشررركة باكزيف الاعلمن مع مزارة الصررحة السررعمدية امتيد ا إلعلدة الاشرر يل الرزئ  لمراكز
رميع الزمار، مامزيع األقنعة الماقية ممعقملق األيدي عند كلفة لحرارة  الفحص دررة  اء  ممن بينتل ارر الفارةار  خ ل مب عرى المعليير امرلفية  

  ماسرراكملس  لار  الرتمد، قلمق الشررركة بازبيق بمابلق حرارية برميع  مداخل المراكز الارلرية، بلإلمررلفة الى اسلازام بادابير الابلعد اسراملع 
لمكزفة بشركل دمري  مابذل الشرركة رتمدا حزيزة لعمدة اسراقبلل مراكزيل لرعلئ ق ماألصردقلء مرة كخرى المراكز الالبعة ماوبيد عمريلق الاعقيم ا

 ف  كسر  مقق ممكن لامكينتم من قملء كمقلاتم المفمرة ف  كنشوة الاسمت مالارفيا الا  اقدمتل ماشاتر بتل مراكزنل الارلرية 

م، اس كن اإلدارة كصربحق 2020زمة الراينة، مسسريمل خ ل الربع األخير من السرنة المللية  مُرغم اسمرورابلق اسقاصرلدية الا  كسرفرق عنتل األ
 ككزر زقة  ف  المقمملق الانلفسررية الا  احظى بتل المراكز العربية، خلصررة ف  مررمء نرلحتل ف  ارسرري  ار  المقمملق بشرركل مرحمظ خ ل السررنة

ف  مسيرة نمم الشركة، حي  شتدق او ت كمل قلعلق العرض السينملئ  ف  عدد من المراكز م  فقد مزرق ار  السنة ع مة بلرزة  2020المللية  
ا لةقبلل الماسررع عريتل ممردمديل المبلشررر عرى ارافل  مف  اولر الازامتل  مالمرالدين كعداد الزمار   الالبعة، مالا  شرركرق احدى ركلئز النمم نظر 

احدى شرركلق ، قلمق المراكز العربية بامقيع اافلقية مع 2030قلفية مالارفيتية مفق ل لرهية الممركة  بدعم رتمد الممركة لنشرر ماعزيز األنشروة الز
برميع المراكز الالبعة عرى المدى المامسرو  مبللامازي مع لانمية محفظة دمر العرض السرينملئ  ، مذل  اشر يل دمر العرض السرينملئ  السرعمدية

المرتلق ماألنشررروة الارفيتية اسباكلرية الرذابة الا  ا ئم مخارف كنملو الحيلة العصررررية مارقى محفظاتل من  ذل ، ماصررررق الشرررركة اعزيز 
نقرة نمعية ألنملو الاسرررمت لدى المماونين السرررعمديين،   المركز الرديدعد مي  لاورعلق مكذمات سررركلن الممركة مزل مركز ويمم مم ا بللريلض

ا من صرلسق الارفيا المفامحة الى  حي  ينفرد باقديم ارربة اسرمت مارفيا فريدة  منلود الرذ  سرارااير  عرى مقربة من اس اممقعمن نمعتل بدء 
دملم، مالذي كزمر عن امسريع البصرمة الر رافية لرشركة ف  المدن للباسرمت والنخيل مملا السريلح  بللعلصرمة الريلض  كمل كورقق الشرركة مركز 

 المزيد من الزمار مالمرالدين اسساراايرية بللممركة، فم   عن رذ  
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مريمن لاير خ ل السرنة   4 2,176م، مقلبل 2020مريمن لاير سرعمدي خ ل السرنة المللية    3 2,197معرى يذ  الخرفية، بر ق ايراداق الشرركة  
زائر خ ل السرررررنرة المرلليرة مريمن   7 108م، مقرلبرل 2020مريمن زائر خ ل السرررررنرة المرلليرة   7 110المرلليرة السرررررلبقرة، مارافع عردد الزمار ليبرإ 

% ف  نتلية السرنة المللية السرلبقة  4 93م، مقلبل 2020السرنة المللية  ف  نتلية %  1 93 بر ق نسربة اإلشر لل عرى كسرلس المزل بللمزلم  م2019
م، ميم مل 2019لمللية مريمن لاير خ ل السررنة ا  1 804م مقلبل 2020مريمن لاير خ ل السررنة المللية    6 642مقد ارارع صررلف  الربا ليبرإ 

شو  رسمم امميل اسازنلئية عن صفقة با زير  لخ ل الربع األخير من العلم مصحمب  األرصدة المدينة  عرى بعض اسممح ل  اكرفة اسريل يعكس 
امرخم ل كدى الى  ممعكس مخصرص زكلة الا  سررراتل الشرركة خ ل العلم السرلبد ف  مرمء سرازنلئية اسمكلسر  فمر   عن ا زير الاعلدة الامميل 

 م 2020خ ل السنة المللية  %2 29سرل لينقوة  7 7بماقع يلمن صلف  الربا معرى يذ  الخرفية ارارع صلف  الربا لفارة المقلرنة  

ل، نعر  عن كلمل زقانل م من محفظة مشرررررمعلاتل القلئمة ككزر من كي مقق ممررررى، المردمد اسسررررازملري ف  قدرة الشررررركة عرى اعظيم خالم 
الا  ابذلتل رتمد الممررنية عكس ذل  ال  مياألرل وميلممسررادام عرى نحم رميع األوراف ذاق الصرررة  اربية اورعلق مررلفة الى مماصررراتل بلإل

ككزر صررر بة ممرمنة مع اعزيز قدرااتل عرى اربية احايلرلق ماورعلق العم ء  لاكمن األزمة الراينة  ارسررري  مكلنة الشرررركة مارلمز ف  اإلدارة  
الرمدة الفلئقة لمحفظة المشررمعلق القلئمة مالامسرعلق المسراقبرية المخووة ف  المزيد من فقو انبع رين  ماردر اإلشرلرة كن يذ  الزقة س مالمسرا ر

من المماقع اسسررراراايرية بللممركة، مانمل اسررراند ف  المقلم األمل الى متلرة مافلن  فريد العمل، مالا  حرصرررق الشرررركة عرى حملية صرررحاتم  
 اتم مالمفرلء برلحايرلررلاتم خ ل الاحرديرلق الحرلليرة  مارردد المراكز العربيرة الازامترل بر ن يظرل فريد العمرل ف  قرر  كملميرلاترل حاى مع عمدةمسررررر م

 الحيلة الوبيعية مرة كخرى 

 نلئ  رئيس مررس اإلدارة مالعمم المناد   –سلمان عبدالعزيز الحكير  م.
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 عرض أنشطة وأعمال الشركة (2

 نظرة عامة على السوق السعودية  

يد اعد الممركة العربية السرعمدية ككبر اقاصرلد عرى مسرامى دمل الخريع ممنوقة الشررت األمسرو مشرملل افريقيل، حي  يمار  السرمت السرعمدي العد
من المقمملق الا  ارعرا يورح فرص نمم قمية اعكس سرررسرررة من الاومراق المسررامرة بقول  ارلرة، ماشررمل ار  المقمملق الاركيبة السرركلنية 

لشررربل ، مكذل  الفرص اسسرررازملرية الا  يورحتل قول  الارزئة، بلإلمرررلفة الى مردمد برنلمع اإلصررر حلق من فئة ا اتلغللبيكن  دة حي  الفري
 اسقاصلدية الذي اابنل  حكممة الممركة  

 

 قويةمقومات اقتصادية 
م ف  مرمء مصرمل ارملل  النلاع المحر  اسسرم  الى 2019م  احال  اسقاصرلد السرعمدي المرابة الزلمنة عشرر بين ككبر اقاصرلداق العللم خ ل عل

مريمن نسرمة لاحال بذل  المرابة   34  مينبع زقل اقاصرلد الممركة من نمم عدد سركلنتل الذي يبرإ 2مريلر دمسر، مفق ل إلحصرلئيلق البن  الدمل   749
ل ب ن  ل امزل نحم األملى بين دمل مررس الاعلمن الخرير  من حي  عدد السرركلن، عرم  % من ارملل  60الشررريحة العمرية دمن سررن الز زين علم 

ل    18سركلن الممركة، بينمل امزل الشرريحة العمرية لألقل من    ماعد يذ  الاركيبة السركلنية الفريدة بيئة اقاصرلدية خصربة لكل من 3% اقريب ل40علم 
% خ ل 68 1حة الشربلبية الا  اشرتد معدسق نمم سرنمية مرحمظة بر ق المهسرسرلق اسسرازملرية المحرية مالدملية، خلصرة ف  مرمء غربة الشرري

م، ممل  2019% اقريب ل خ ل علم  3م  كمل احظى الممركة بقمى علمرة دائمة النمم، حي  ارافع معدل اسلاحلت بسرررمت العمل بنسررربة 2019علم  
ل رئيسرري ل لنمم معدل اإلنفلت العلئر  عرى الخدملق مالمنارلق  ل ب ن اإلنفلت العلئر  الارفيتية مالزقلفية،  يرعرتل داعم  ا يمزل عرم  % 40ككزر من منفر 

ل اناشرلر اسراخدام التمااف الذكية مشربكة اسنارنق ف  المدن السرعمدية بصرمرة كبيرة، 4من ارملل  النلاع المحر  لرممركة   ممن الردير بللذكر كيمر 
 عرى احريل البيلنلق  ممل يرعرتل قلعدة قمية لاعزيز نملذج األعملل القلئمة 

 
م، مفق ل لاقديراق التيئة العلمة لةحصرلء السرعمدية، مدفمع ل بلسرامرار نمم ارملل  2019%خ ل علم  3 0مقد ارافع ارملل  النلاع المحر  بنسربة 

 م2019سر  لشرتر ديسرمبر النلاع المحر  لرقولعلق غير النفوية، ف  ظل اسرامرار ابلوه اإلنالج النفو   ممن رلن   خر، سررل الامرخم الرئي
قراءة ايررلبيرة ألمل مرة خ ل العرلم مع نمم حرم القورلعرلق غير النفويرة الارلبعرة لرقورلعين الخرلص مالحكمم  ف  مرررررمء انفيرذ مرممعرة من 

الممركة خ ل    مبللامازي مع ذل ، ماصررق5المشررمعلق المرخمة، بلإلمرلفة الى اقديم الحزم الاحفيزية الحكممية لانمية مسرليمة القول  الخلص
ل ف  احقيد كيداف رهية   م2019علم   دمل احسرين ل لمنلخ األعملل عرى مسرامى   10بللازامن مع اصرنيفتل مرمن قلئمة كفمرل    2030الممر  قدم 

د شرتد العلم ، فمر   عن نرلحتل ف  ااملم الورح العلم األمل  لشرركة كرامكم النفوية  مقم2020العللم، مفق ل لاقرير مملرسرة كنشروة األعملل لعلم
ل زيلدة ادفقلق اسازملراق المحلفظ اسسازملرية بشكل مرحمظ مع ادراج السمت المللية السعمدية "ادامل" ف  مهشراق كستم األسمات ال  نلشئة كيم 

 

 زيادة الفرص االستثمارية غير المستغلة بقطاع تجارة التجزئة
% من ارملل  9 65كبر عرى مسامى دمل مررس الاعلمن الخرير ، حي  مزل منفرد ا  يعابر سمت الارزئة ف  الممركة العربية السعمدية السمت األ

م، كم مل يعلدل مررررعف كقر  المنلفسررررين اقريب ل، مي  دملة اإلملراق الا  بر ق حصرررراتل 2017مبيعلق ارلرة الارزئة ف  المنوقة خ ل علم  
مريلر دمسر خ ل علم   106صرعمد ا من    م2023مريلر دمسر بحرمل علم    119%  ممن المامقع نمم مبيعلق ارلرة الارزئة بللممركة الى 8 23
  ماردر اإلشرلرة الى كن سرمت ارلرة الارزئة بللممركة لم يحظ بلسسرازملراق الكلفية، ممل 6م، مفق ل لمهسرسرة ويمرمممنيامر انارنلشرمنللا2019

ل ب ن كنشروة الارزئة غير المنظمة ملزالق اتيمن عرى السرمت السرعمدي، مالا  اامزل   ليورح فرصر   ماعدة لرنمم مانمية العلئداق اسسرازملرية، عرم 
مراكز الكزلفة  اسررررم بادن  المراكز الارلرية العصرررررية  مبللالل  س يزال نشررررلو الارزئة المنظم بللممركة يالمسرررراقرة خلرج ف  المحلل الارلرية  

م، ميم كقل من بعض األسرررمات الخريرية، مكذل  2019مار مربع خ ل علم    4 0، حي  بر ق المسرررلحة اإلرمللية القلبرة لرا رير لرفرد  لريةالار
ل يلئرة لرامسررررع   1 1المعيلر العللم  المحدد عند   مار مربع لرفرد من قبل المررس الدمل  لمراكز الاسررررمت  ممن زم اورح ار  المقمملق فرصرررر 

 الارزئة العصرية ف  ممء الاقديراق الحللية بنمم يذا القول  بمعدل سريع ممسادام عرى المدى الوميل ب نشوة 
 

 
 2020كبريل  –البن  الدمل ، المسارداق اسقاصلدية بللممركة العربية السعمدية  2
 م( 2018م، يالريلض: قول  ال لز، 2017الكال  اإلحصلئ  السنمي العلمة لةحصلء،   التيئة 3
 factbook/geos/sa.html-world-https://www.cia.gov/library/publications/the :المصدر  4
 م( 2020لرممازنة العلمة لرممركة العربية السعمدية: المهشراق الرئيسية ل قاصلد السعمدي ي ر ا ام  ب  وك  شركة اقرير  مرخص 5
 م 2018 السعمدية العربية بللممركة الارزئة  ارلرة قول : انارنلشيمنلل  يمرمممنيامر اقرير  6

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
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ونين مقد شرتد سرمت ارلرة الارزئة اعلفي ل مرحمظ ل خ ل العلمين السرلبقين بفمرل اوبيد السريلسرلق الحكممية الا  افرض زيلدة نسربة امظيف المما
نسربة الاحلت النسرلء بسرمت العمل، مي  الرتمد الا  سرليمق ف  الحد من ا زير اوبيد مرريبة القيمة الممرلفة  السرعمديين، مع الاركيز عرى زيلدة

ممن المامقع   م 2017م م2016القمة الشرررررائية خ ل علم  مالا  نللق من اناعلن السررررمت مكزرق عرى  مارافل  رسررررمم اقلمة العمللة المافدة  
ل ف  مررمء الامرتلق الزقلفية الرديدة لرمسرراتركين بللممركة، فكمل يم الحلل بدمل الخريع مغيريل من دمل اسررامرار مايرة النمم عرى المدى الومي

ت بلعابلريل مرتة رئيسرية لمملرسر  ة منوقة الشررت األمسرو مشرملل افريقيل، ينل  زقلفة سرلئدة بللمرامع السرعمدي اقمم عرى افمريل مراكز الاسرم 
لصرة لرارمعلق العلئرية، بلإلمرلفة الى شريم  زقلفة اقديم التدايل  كمل يسرليم المنلخ الحلر بدمل الخريع مررمرة األنشروة اسراملعية مالارفيتية، مخ

 ف  زيلدة الور  عرى المراكز الارلرية مكي فة التماء بلعابلريل المرتلق الارفيتية المفمرة 
 

  ارلرة الارزئة بابلوه القولعلق غير النفوية عرى المدى القصرير، حي  (، فمن المامقع ا ز ر كداء قول19 –معرى خرفية اناشرلر فيرمس يكمفيد 
مس يعكس ذل  انخفلض ارملل  الور  المحر  ف  ظل اعو ل األنشوة الارلرية نايرة اسامرار اناشلر الفيرمس  كمل ساسفر اداعيلق اناشلر الفير

األمر الذي سريزيد من مر مو اسقاصرلد السرعمدي البارملية ميم منارلق العن انخفلض الور  العللم  عرى النفو بشركل مرحمظ مع ارارع كسرعلر  
ل عرى صرعيد اقييم ا زر سرمت ارلرة الارزئة باداعيلق فيرمس يكمفيد   عرى المدى القصرير  ( عرى المدى المامسرو، فإن ذل  يامقف عرى 19 –كم 

ا يراق سعرية حلدة، األمر الذي سيسليم ف  اساعلدة المسلر الاصلعدي مدى قدرة س سل اإلمداد مالامريد عرى اساعلدة كلمل ولقاتل سريع ل دمن  
ل بللرتمد الحزيزة المبذملة لاحقيد كي داف رهية لنمم قول  الارزئة مرة كخرى، مدفمع ل بللمقمملق العديدة الا  يحظى بتل السمت السعمدي ممدعمم 

   2030الممركة 
 

السرعمدية يحظى بمكلنة مافمقة عرى األسرمات المنلفسرة األخرى، ميم مل يعكسرا قدراا عرى احاماء اداعيلق ردير بللذكر كن سرمت الممركة العربية  
( عرى كنشررروة ارلرة الارزئة مالاسرررمت، مع مماكبة الاومراق وميرة األرل الماعرقة بمخلور اناشرررلر األمراض المبلئية  19  –فيرمس يكمفيد 

ماسررمقين من المماونين السررعمديين مالمقيمين، مالا  امزل المسررليم األمل ف  زيلدة كعداد الزمار ميررع ذل  بصررفة كسررلسررية الى كن شررريحة ال
مالمرالدين بمراكز الاسررمت ف  الممركة، مذل  عرى عكس مراكز الاسررمت بدمل الخريع األخرى الا  اعامد عرى شررريحة السررلئحين، حي  يمررمن 

افل  الور  مبللالل  سررعة الاعلف  مقلرنة بلألسرمات اإلقريمية األخرى  مقد كظترق العديد من اسعاملد المنخفض عرى كنشروة السريلحة اسرامرار ار
اناتلء   اقلرير اسراو   الركي الا  كرريق خ ل فارة اغ ت األنشروة الارلرية، افلهل القمى اسسرات كية السرعمدية بمسراقبل اقاصرلد الممركة عق 

دمل مررررمرة اوبيد ارراءاق الاقشرررف كمل يم الحلل بللعديد من ال عرى المسررراتركين السرررعمديين (، ممل س يفرض19 –كزمة فيرمس يكمفيد 
  مف  مررمء مل سرربد، اا ي  شررركة المراكز العربية لاسررريع او ت منصررة ارلرة الارزئة الرقمية المراقبة مقنماق الاسررمت الماكلمرة، 7خرىاأل

ل األنملو   اسسات كية المحامل الى كنشوة ارلرة الارزئة اإللكارمنية سعي ل الى مخلوبة احم 
 

 2030رؤية المملكة 

، حزمة من اإلصر حلق الشرلمرة مرمن برنلمع رعل  هللااألمير محمد بن سررملن مل  عتد الممركة العربية السرعمدية كورد صرلح  السرمم المرك  
انميع اقاصرلد الممركة مالحد من اسعاملد   م2016مع الوممح الذي انورد ف  علم  ا  ماشرمل األيداف الرئيسرية لتذا البرنل2030ورهية الممركة 

فيا عرى اإليراداق النفوية، مانمية القولعلق ماألنشروة الخدمية ف  الب د مع مر  اسرازملراق مرخمة بقولعلق البنية األسرلسرية مالسريلحة مالار
 مالصحة مالاعريم  

 

ل الى اعظيم 2030عن ايراداق النفو مارسري  مملرسرلق الانمية المسرادامة، اتدف ورهية الممركة  مالى رلن  انميع مصرلدر الدخل بعيد ا  ا كيمر 
كة بمرر  اسسررافلدة من المماي  مالولقلق الشرربلبية الا  اذخر بتل الممركة سررعي ل الى ازراء حيلة المماونين  مف  يذا اإلولر، قلمق حكممة الممر

ا كإحدى المبلدراق اسرازملراق مرخمة لانمية ماومير قول   الارفيا عرى نولت ماسرع، احق اشرراف التيئة العلمة لرارفيا الا  ام ا سريسرتل مهخر 
"، مذل  بتردف احميل مرترلق الارفيرا السرررررعمدية الى المرترلق األكزر افمررررري   عرى مسرررررامى العرللم مارقيرة 2030المنبزقرة من "رهية الممركرة  

زل كبرز كيداف الممركة ف  انمية كنشرررروة السرررريلحة الداخرية مالخلررية ماعزيز الور  عرى المرتلق الاصررررنيف العللم  لمدن الممركة  كمل اام
 السيلحية الرلذبة عبر امظيف فرص النمم الماعدة بتذا القول  

 

المماصر ق بللممركة، ممن بين كيداف البرنلمع اإلصر ح  الوممح، ادخلل مرممعة من الاحسرينلق المسرامرة عرى البنية األسرلسرية لشربكة النقل م
ز  سرررعي ل لاسرررتيل ماقريص زمن الانقل، ممررر  اسرررازملراق مملزرة ل راقلء بقدراق اكنملمريل المعرمملق بللممركة، بتدف احميل الممركة الى مرك

 حد برامع رهية الممركة مريلر دمسر لاومير البنية األسرلسرية ك  426اقريم  معللم  ل باكلر ماسسرازملر الرقم   مقد ام اخصريص ميزانية بقيمة 
ل مرحمظ ل عرى صرررعيد احقيد يدف الامكين اسراملع  ماسقاصرررلدي لرمركة، فقد سرررليم منا 2030   مبللامازي مع ذل ، كحرزق الحكممة اقدم 

 
https://www.mckinsey.com/business-: 2020كبريل   – اساو   ركي لمهسسة "ملكينزي  ند كممبلن " ل ساشلراق اإلدارية حمل انوبل  المساتركين السعمديين عن فارة كزمة اناشلر فيرمس كمرمنل 7

functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-saudi-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis 
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ل ب ن حكممة ا لممركة اتدف الى رفع النسلء بللممركة رخصة قيلدة السيلراق ف  استيل حركاتن مبللالل  ارافل  نسبة مشلركاتن بسمت العمل، عرم 
م، ميم مل سريسرليم بدمر  ف  اعزيز نمم ارملل  النفقلق الاقديرية بنسربة 2030% بحرمل علم  30% الى  22نسربة امزيل المركة بسرمت العمل من 

 % سنمي ل 7
 

، ف  مررمء نمم مراكز الاسررمت ، مس سرريمل كنشرروة ارلرة الارزئة المنظمة2030ميعد قول  ارلرة الارزئة من كبرز المسررافيدين برهية الممركة 
عرض  دمرالماومرة الا  ا ئم كنملو الحيلة العصرررية  مقد انعكس مردمد اسسررازملر ف  مخارف المشرررمعلق الارفيتية مخلصررة او ت سرررسررة  

ل ب ن مقم  مراكز الاسررمت عرى مقربة من المرمعلق الارفيتية بللممركة سررليم ف   سررنيملئ ، عرى نمم عدد زمار ممرالدي مراكز الاسررمت، عرم 
ل  ممن المامقع كن اسرليم يذ  الاومراق ف  اقريص اعاملد المماونين السرعمديين عرى السريلحة الخلررية لاربية ا ايلرلاتم حزيلدة عدد الزائرين كيمر 

ازمر  من األنشروة الارفيتية، مبللالل  زيلدة حصرة قول  الارزئة بللممركة من معدسق اإلنفلت عرى ار  األنشروة  ممن رلن   خر، من المامقع كن
رلرة الارزئة الرتمد الممرنية لزيلدة نسربة امظيف المماونين السرعمديين مسريلسرلق اسرتيل انقل المركة عن اعزيز القمى الشررائية مامكين قول  ا

ل بلسرازملراق حكممة الممركة ف  اومير البنية األسرلسرية لشربكة النقل مالمماصر ق ا لعلمة  من المصرمل الى الشررائا السركلنية المسراتدفة، ممدعمم 
من محولق المارم  كمل سريهدي اومير البنية األسرلسرية لشربكة المماصر ق العلمة الى انمية زمار ممرالدي مراكز الاسرمت، خلصرة الماقعة بللقر 

ادفقلق  مالحلف ق الرديدة  كمل اساتدف الممركة انمية نصي  قول  ارلرة الارزئة من معدسق اإلنفلت عرى األنشوة السيلحية بللازامن مع ارافل 
 السيلحة الداخرية مالخلررية خ ل الفارة المقبرة   

 
 الميزة التنافسية

   عرى مسامى الممركة العربية السعمديةمن ارملل  المسلحلق القلبرة لرا رير ف  مراكز الاسمت  ككبر حصة سمقية امار  اردر اإلشلرة ب ن المراكز العربية
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 الشركة الرائدة في تجارة التجزئة بالمملكة

 للممركة  امزل المراكز العربية ككبر منصة لارلرة الارزئة ف  الممركة العربية السعمدية، حي  احظى بمكلنة رائدة ف  المنلود مالمدن الرئيسية ب

 

 نموذج أعمال الشركة

  الوجهة المفضلة لمرتادي المراكز التجارية في المملكة

العصرررية ف  الممركة العربية السررعمدية، حي  نرحق الشررركة منذ افاالح كمل مركز  اعد الشررركة ككبر ملل  ممومر ممشرر ل لرمراكز الارلرية

م ف  ارسي  مكلناتل بلعابلريل المرتة المفمرة لزمار ممرالدي سمت البيع بللارزئة ف  الممركة  ماقمم الشركة باش يل 2002ارلري لتل ف  علم  

ع مرة اررلريرة دمليرة ممحريرة  ميبرإ ارمرلل    1,100ارر كم مل يمزرل ككزر من م  4,100مركز اررلري ف  رميع كنحرلء الممركرة، حير  امرررررم   21

م، بزيلدة سررنمية نسررباتل 2019ديسررمبر  31مريمن مار مربع كمل ف   2 1المسررلحلق القلبرة لرا رير ف  رميع مراكز الاسررمت الالبعة لرشررركة  

ل ب ن المراكز ا و  ككبر عشر مدن ف  الممركة كم مل يمزل 12 % اقريب ل من السكلن  مامفر المراكز لمرالديتل مرممعة من الع ملق  60%، عرم 

 الارلرية الرائدة مزل زارا مديبنتلمز مكمان ماان  ند ام مفيررن ميرلسامر مبلندا مكيكيل  

 

  سررمت ماعابر المراكز العربية الشررري  األمزل مالمفمررل لرع ملق الارلرية المحرية مالعللمية الا  اسررعى الى انمية كنشررواتل ماعزيز امارديل ف

للممركة  ميررع ذل  الى مل احظى با الشررررركة من قدرة عرى امظيف اقاصررررلديلق الحرم بللشرررركل األمزل، الى رلن  امظيف مكلناتل بالارزئة  

اسرررخة ف  سرررمت الارزئة ف  امفير بلقة من الخدملق فلئقة الرمدة لمرالدي مراكز الاسرررمت الالبعة، مالا  ااميز برمعة اصرررلميمتل ممماقعتل الر

المقدمة لرعم ء  مبللامازي مع ذل ، اسرعى الشرركة الى ازراء ارربة   ةاسسراراايرية مسرتملة المصرمل اليتل، بلإلمرلفة الى ارافل  مسرامى الخدم

ل ب ن الشركة اامقع الارلرية يلزمار عن وريد ازميديم ببلقة مميزة من كنشوة الارفيا مالمولعم، الى رلن  ادخلل دمر السينمل ف  مراكزال ، عرم 

ا ارلري ل من كصل  19اقلمة دمر لرسينمل ف    مركز عرى المدى المامسو  21مركز 

 

من رلن   خر، اسرررعى الشرررركة الى ادخلل مفتمم رديد ممخارف لمراكز الاسرررمت العصررررية عن وريد اقلمة المراكز الماميزة برمعة مرلذبية 

د من اصررميمتل مرمدة خدملاتل، مسررافيدة  من خبرااتل الماسررعة مقدرااتل الفلئقة عرى اومير ماشرر يل المراكز الارلرية، مبللالل  اسرراقول  المزي

م ليعزز يذا المفتمم، حي  يعابر المرمع بمزلبة ارربة رديدة 2020  مي ا  او ت الشرركة لمرمع "يم مم " بللريلض خ ل السرنة المللية  الزمار

ل لاربية مخارف كذمات ماورعلق سركلن الممركة، مذل  من خ ل الاصرميم الداخر  الفر يد ف  عللم المراكز الارلرية المفامحة الا  صرممق خصريصر 

 مزيع ماميز من المسا ررين، مازميد الزمار ب فمل كنشوة الارفيا مالمولعم   مرذ 

 

 وإدارة المشاريع:التطوير  قطاع •

ل اسسررافلدة من  قول  الاومير مادارة المشررلريععمل ي ف  شررركة المراكز العربية عرى الامظيف األمزل لمل احظى با من قدراق ممقمملق مكيمرر 

  مقد نرحق  الالبعةممخوولق اباكلرية لمراكز الاسررمت  اصررميملقالشررراكلق الدائمة الممقعة مع شررركلق عللمية بلرزة مذل  من كرل ممررع 

ل    20الشرركة بفمرل خبرااتل الا  اربم عرى   ف  اما   القدرة الفلئقة عرى انفيذ مراحل اصرميم ماومير المشررمعلق  ؛ف  الاصرميم مالاوميرعلم 

الالبعة لرمراكز العربية بللمالبعة ماإلشررراف عرى كعملل انشررلءاق مراكز الاسررمت  قول  الاومير مادارة المشررلريععنى يُ   ممانلييةبكفلءة مفلعرية  

ز الالبعة لرشرركة مالا  انفذيل ف  كغر  األحمال شرركة فماز عبدالعزيز الحكير مشرركل  العقلرية، مي  شرركة ماخصرصرة ف  اصرميم مبنلء المراك

"، مالماخصررصررة ف  ECHO Architectureسرراراايرية وميرة المدى مع شررركة " الارلرية ف  الممركة  كمل احظى المراكز العربية بشررراكة ا

 امفير بلقة ماكلمرة من خدملق الاصميم الداخر  مالتندسة المعملرية  

 

  شراكات قوية مع المستأجرين

كرة، مارافرل  عردد الزمار مالمرارلدين، امفر المراكز الاررلريرة العرديرد من المزايرل لرمسرررررار ررين، ممن بينترل امكرلنيرة الار رير بمخارف المنرلود برللممر

فمررر   عن نممذج الاسرررعير المميز بمخارف المراكز مقربتل من الع ملق الارلرية الرائدة األخرى  مقد نرحق الشرررركة بفمرررل يذ  المزايل ف  

لعقمد اإليرلرية مغيريل من الشررمو ارسري  ع قلاتل اسسراراايرية مع المسرا ررين، كمل زمدق الشرركة بمزايل انلفسرية امكنتل من احسرين شررمو ا
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ل بلن الشرركة نرحق ف   مزل خفض الخصرمملق الممنمحة لرمسرا ررين الداخريين مالخلرريين ماعديل المامسرو المررا لقيمة عقمد اإليرلر، عرم 

لالل  ارديد العقمد اإليرلرية % مذل  بفرمت كسررعلر ايرلبية، مبل90الحفلظ عرى معدسق اإلشرر لل عرى كسررلس المزل بللمزل عند مسررامى يارلمز 

 بشرمو مربحة  

 

بللمسرا ررين ممرممعة رئيسرية من األوراف ذاق المويدة ، اعمل الشرركة عرى اسسرافلدة من ع قلاتل الالبعة  محفظة مراكزيلب الامسرعمف  اولر  

كشررتر من او قتل  6الى    3الالبعة قبل كز الاسررمت  مرا% من المسررلحة القلبرية لةيرلر ب50الع قة، حي  اقمم الشررركة بللا رير المسرربد لحمال   

% خ ل السررنة األملى، الى رلن  الحد من المخلور 75% م70رسررمي ل، ممل يزمر عن مصررمل مامسررو معدسق اإلشرر لل الى مل يارامح بين 

نسر  اإلشر لل ف  مشررمعلاتل الرديدة، المرابوة بإو ت المشررمعلق الرديدة  ردير بللذكر كن شرركة المراكز العربية احقد كسرر  معدسق نمم ب

 ممل ينعكس بدمر  عرى زيلدة عدد الزمار خ ل فارة زمنية مريزة  

 

 :التأجير قطاع •

الا رير بشرررركة المراكز العربية مسرررئملية كنشررروة ا رير المسرررلحلق القلبرة لةيرلر مفد شررررمو مربحة مع مراعلة سررررعة الانفيذ  قول املى ي

ل من منظممرة عمرل المراكز  قورل مزرل يمالحرص عرى اوبيد معرليير الرمدة الا  حردداترل الشرررررركرة لترذا ال رض، حير   ا محمرير  الار رير رزء 

ارة الا رير عرى احقيد معدسق اإلشرررر لل المسرررراتدفة الا  حدداتل ادارة الشررررركة، الى رلن  او ت حم ق اسررررميقية العربية  مااركز متلم اد

مارميرية مانمعة سسراقول  مسرا ررين ردد اذا دعق الحلرة لذل ، بلإلمرلفة الى مرملن الاحصريل الفمري مالسرريع لرسرمم اإليرلراق، مارراء 

لعمريلق اإلنفلت  الدمريبللاقييم  القول  يذاقمم يوربلق المسرررا ررين  مكة، مالرد عرى اسرررافسرررلراق ماربية كعملل الافاين عرى مماركلق الشرررر

مالمملرسررلق الا  اوبقتل اإلدارة بتدف اعزيز الكفلءة الاشرر يرية مالمصررمل الى كفمررل الاسررميلق مع مقدم  الخدملق من األوراف الخلررية، 

  المسامى المحدد من قبل الشركة مالا كد من بقلء النفقلق عند 

 

 منصة متكاملة لتجارة التجزئة

لشرركة اسرعى شرركة المراكز العربية الى اسسرافلدة من النممذج الماكلمل مالشرراكة اسسراراايرية مع شرركة فماز عبدالعزيز الحكير مشرركل ، مي  ا

مالا  يارلمز عدد مالرريل    ،رة مالارزئة مالمكلسق الارلريةالمدررة ف  السرررمت المللية السرررعمدية مككبر شرررركة ماخصرررصرررة ف  ارلرة الرم

دملة  فعرى صعيد الور  عرى المسلحلق القلبرة لرا رير، اقمم شركة فماز الحكير ألزيلء الارزئة بللا رير المسبد   13مارر ممزعة عرى    1,600

% من المسررررلحة القلبرة لرا رير بكل مركز ارلري رديد البع لرمراكز العربية، ممل يزمر عن اعزيز الور  عرى المسررررلحلق  25% م20لمل بين 

ا  760 لديتلل  المسررا ررين المحامرين مبللالل  زيلدة عدد الزمار  ماردر اإلشررلرة الى كن شررركة فماز الحكير ألزيلء الارزئة ماسرراقو ف   مارر 

م  ماشمل 2020المسرلحة القلبرة لرا رير لدى الشرركة بنتلية السرنة المللية    من ارملل   %7 21يمزل مركز ارلري البع لرمراكز العربية كم مل   21

مم دما ، لملركلق الرئيسرية الالبعة لشرركة الحكير ألزيلء الارزئة داخل المراكز العربية: زارا، مكلدم، مرل ، منيميمركر، مبنلنل ريببر ، مملسريا

 مغيريل من الع ملق الارلرية الرائدة  

 

برلقرة ماكرلمررة ممميزة من عرمض مكنشرررررورة الارفيرا مخردمرلق األغرذيرة  الاررلريرة يرلكزامن نرلحيرة كخرى اقردم المراكز العربيرة لزمار ممرارلدي مر

كة مالمشررررمبلق، مذل  من خ ل المكلسق الارلرية الرائدة الممرمكة لشرررركة فماز الحكير ألزيلء الارزئة، الى رلن  األنشررروة الا  اقدمتل شرررر

، مذل  ممن احدى شركلق اش يل دمر العرض السينملئ  السعمدية األوعمة مالارفيا  كمل عززق الشرركة بلقة خدملاتل من خ ل عقد اافلقية مع

 خوة الشركة إلقلمة مرممعة من دمر العرض السينملئ  عرى المدى المامسو  

 

ل من ع قاتل اسسراراايرية بشرركة فماز عبدالعزيز الحكير مشرركل  العقلرية، مي  شرركة ماخصرصرة ف  اصرميم   ماسرافيد المراكز العربية كيمر 

ا ارلري ل من كصرل   16المراكز الارلرية ف  الممركة، حي  قلمق حاى اآلن بإنشرلء ماومير مبنلء  ا البع ل لرمراكز العربية  مبنتلية    21مركز  مركز 

، ةرديدكز امر يةزملنم، مقعق شررركة المراكز العربية اافلقيلق مع فماز عبدالعزيز الحكير مشررركل  العقلرية من كرل اومير 2020السررنة المللية  

 سيام انشلهيل ف  المساقبل  ارلرية  مراكز ساةمقيد اإلنشلء  ينمنتل مركز
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 :العمليات قطاع •

ممررملن سررير كعملل كل مركز بنرلح    الشررركة الارلريةالعمريلق بشررركة المراكز العربية امريا العمريلق الاشرر يرية لرميع مراكز  قول املى ي

الالبعة لرشرررركة كم ألوراف خلررية ممن يعمرمن بكلفة المراكز، من كرل الاصررردي لمخارف   مفلعرية، مذل  من خ ل انسررريد كعملل فرت العمل

لفعلليلق ماألنشروة داخل كل القمرليل محرتل  كمل اقمم اإلدارة بلإلشرراف عرى ممرع خوو الاسرميد الخلصرة بللمراكز الارلرية لرشرركة، مانفيذ ا

المسررا ررين مبدء مانتلء  اسرراقبللمركز، بلإلمررلفة الى كنشرروة الا رير قصرريرة المدى  ماامررمن اخاصررلصررلق ادارة العمريلق معللرة ارراءاق 

بللامازي مع ذل ، يرازم كنشرواتم اإليرلرية داخل المراكز، الى رلن  الاحصريل المناظم لررسرمم اإليرلرية المسراحقة عرى كل مسرا رر عرى حدة  م

فريد العمريلق بلسمازلل لكلفة قمانين مارراءاق السر مة مالصرحة عرى مدار السرلعة من كرل مرملن صرحة مسر مة رميع المسرا ررين ممرالدي 

 قول عكف يق الزائرين  ممراكز الاسمت الالبعة  كمل امفر اإلدارة منظممة لخدمة العم ء ممزعة عبر كلفة كررلء المراكز من كرل اربية احايلرل

ل بين العمريلق عرى بنلء ع قلق مميزة دائمة مع المسرا ررين ماألوراف الخلررية بمل ف  ذل  السررولق المحرية، سرعي ل لاومير المراكز مارميرت

 مخارف المرامعلق   

 

 محفظة المراكز التجارية التابعة 

كلف مار مربع(،    74انقسررم مراكز الاسررمت الالبعة لرشررركة الى ز   فئلق اشررمل اإلقريمية الكبرى يالمسررلحة القلبرة لرا رير ككبر من كم اسررلمي 

كقل ير لرا ركلف مار مربع(، مالمحرية يالمسررلحة القلبرة    74كلف مار مربع مكقل من   37ماإلقريمية يالمسررلحة القلبرة لرا رير ككبر من كم اسررلمي 

ل ب ن كل مركز اسررررمت قد ام اومير  مع مراعلة ممقعا محرما ماصررررميما مبلقة خدملق الارزئة الا  يقدمتل  كمل   37من  كلف مار مربع(، عرم 

 ي  احرص الشركة عرى امفير بلقة من مالرر الارزئة داخل مراكزيل بمل يانلس  مع الاركيبة السكلنية لرمنوقة الا  يامارد بتل كل مركز ارلر

 

مريمن   2 1 مانفرد شرركة المراكز العربية بمكلنة سرمقية رائدة ف  المدن الرئيسرية بللممركة، حي  بر ق المسرلحلق القلبرة لرا رير بمراكزيل الالبعة

 م، ممل يرعرتل ككبر ملل  ممش ل لمراكز الاسمت ف  الممركة  2020مار مربع ف  نتلية السنة المللية 

 

ل ب ن اعمل المراكز العربية  عرى احقيد الامازن بين مراكز الاسررمت المقلمة عرى كراضم ممرمكة لرشررركة مار  المقلمة عرى كراضم مسررا ررة، عرم 

ا من كصررل    12 ا ارلري ل البع ل قد ام اوميريم ماشرر يرتم عرى كرض مسررا ررة، ف  حين ام اومير   21مركز  مراكز عرى كراضم ممرمكة  9مركز 

رامر  المسرا ررة، ارري الشرركة محلدزلق ماماصررة مع م   األرامر  المقلم عريتل بعض من المراكز الالبعة لامديد لرشرركة  مفيمل ياعرد بلأل

من  فارة وميرة مكلفيةمدة عقد اإليرلر كم ارديد  مفق ل لرشررررمو الا  ا ئم ماوربلق الشرررركة، حي  ابدك اإلدارة مفلممرررلاتل مع الم   علدة قبل  

كمل بللنسبة لارديد عقد اإليرلر، فاقمم الشركة بصيلغة اافلقيلق رديدة بحي  اسليم اإليراداق المحققة من عقمد اإليرلر وميرة اناتلء عقد اإليرلر  

 األرل ف  اعميض األزر النلرم عن ارافل  كسعلر ا رير األرام   
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 مراكزنا التجارية

 

 سنة االفتتاح  النوع  المركز التجاري 

المساحة القابلة  

للتأجير/ متر  

مربع )السنة  

 م(2020المالية 

المساحة القابلة  

للتأجير/ متر  

مربع )السنة  

 م(2019المالية 

المساحة البنائية  

 بالمتر مربع 

معدل اإلشغال  

)في السنة المالية  

 م(2020

نسبة المساهمة  

في اإليرادات  

)السنة المالية  

 م(2020

نسبة المساهمة  

في اإليرادات  

)السنة المالية  

 م(2019

انتهاء عقد  

 اإليجار  

 الرياض

 2034 يمليم % 8.7 %9.0 %91.7 98,000 56,166 56,218 2014 إقليمي  النخيل مول

 % 2 5 %5.5 %93.6 77,969 56,516 55,598 2016 إقليمي  الحمراء مول
مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة 

 % 2 3 %3.2 %97.5 67,421 50,043 48,423 2005 إقليمي  السالم مول 
مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة

 2022ينلير  % 6 2 %2.2 %87.7 60,230 41,618 41,618 2005 إقليمي  خريص مول 

 2046يمليم  - %1.4 %97.0 68,254 - 63,679 2019 إقليمي  يو ووك مول 

 2029كبريل  % 8 1 %1.7 %85.7 46,292 22,835 22,636 2014 محلي  تاال مول

 %0.0 %0.3 %100 28,364 12,217 14,722 2002 محلي  صحارى بالزا 
مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة

 الدمام

 الظهران مول 
إقليمي  

 كبير
2005 159,482 160,695 220,550 95.9% 15.0% 15.8% 

 2025فبراير 

 - %1.6 %82.0 92,229 - 62,452 2019 إقليمي  النخيل مول
مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة

 جدة

 السالم مول 
إقليمي  

 كبير
2012 121,642 121,333 212,825 86.3% 8.5% 8.6% 

 2032يمليم 

 مول العرب 
إقليمي  

 كبير
2008 113,059 111,268 247,848 94.3% 12.6% 12 7 % 

مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة

 2046 نمفمبر %7.1 %6.2 %95.6 93,310 72,279 73,237 2005 إقليمي  عزيز مول 

 2034نمفمبر  %6.1 %6.5 %96.5 101,672 54,510 54,716 2016 إقليمي  الياسمين مول

 2032  كبريل %3.0 %2.7 %81.0 50,161 32,881 33,698 2011 محلي  هيفاء مول 

 المدينة المنورة

 %6.2 %6.2 %97.2 93,917 67,047 67,552 2008 إقليمي  النور مول 
مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة

 الهفوف

 %2.4 %1.7 %65.0 65,800 53,117 49,987 2010 إقليمي  األحساء مول
مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة

 الطائف

 2035  ملرس %4.7 %4.9 %96.8 92,663 48,290 48,077 2015 إقليمي  جوري مول 

 مكة المكرمة

 %7.2 %6.9 %94.8 56,720 37,623 37,473 2011 إقليمي  مكة مول 
مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة 

 القصيم

 2029ديسمبر  %2.3 %1.9 %76.3 48,985 49,317 50,306 2004 محلي  النخيل بالزا 

 الجبيل

 %1.4 %1.4 %78.6 37,366 21,196 22,679 2015 محلي  الجبيل مول
مرقرررلم عرررى كرض 

 ممرمكة لرشركة 

 حائل

 2022 ملرس %0.8 %0.7 %76.1 22,378 16,959 16,959 2014 محلي  سلمى مول 
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 استراتيجية النمو  

وميل، اابنى الشرركة اسراراايرية نمم ربلعية األركلن امرع ف  مقدمة كيدافتل اعظيم المردمد اإليرلب  لرميع األوراف ذاق الع قة عرى المدى ال

 مانمية كعمللتل ف  قول  ارلرة الارزئة بللسمت السعمدية مذل  من خ ل امظيف المزايل الانلفسية الا  احظى بتل ف  ارسي  ريلداتل 

 

ز اعكف شرركة المراكز العربية عرى ارسري  مكلناتل بقول  ارلرة الارزئة بللسرمت السرعمدية ممماصررة ريلداتل ف  اومير ماشر يل مادارة المراك

الشررررركة ف  مقدمة كيدافتل المللية انمية   ر  لرشررررركة  كمل امررررعالارلرية الفلخرة ب برز المماقع الرذابة ف  الممركة بلعابلر  التدف اسسررررارااي

 اإليراداق ب فمل الورت المربحة 

عظيم معرى يذ  الخرفية، اسراعين الشرركة بلألدماق مالخوو ال زمة لاحقيد ار  األيداف، حي  امرورع اسراراايرية النمم الا  اابنليل الشرركة با

لقلئمة ماعزيز محفظاتل من مرتلق الارفيا مالاسرررمت اسباكلرية الا  انلسررر  مخارف كنملو الحيلة العلئد اسسرررازملري من محفظة المشررررمعلق ا

( احسرين اسرا  ل المسرلحلق ماعظيم العلئداق 1العصررية، سرعي ل الى ارسري  مكلناتل بتذا القول  بللسرمت السرعمدي مفقل ألربعة كركلن محمرية: ي

( الامسررع بمشرررمعلق الشررركة بقول  3ة الاسررمت مالارفيا لمماكبة مخارف كنملو الحيلة العصرررية، ي( احقيد الاكلمل بين كنشررو2اسسررازملرية، ي

 ( ا سيس منصة رقمية مربحة 4ارلرة الارزئة  ي

 الركائز المحورية الستراتيجية النمو 

 

 تحسين استغالل المساحات وتعظيم العائدات االستثمارية

رة ادر  الشرركة األيمية القصرمى  ل راقلء بللكفلءة الاشر يرية ماعظيم القيمة من محفظة المشررمعلق القلئمة بصرفة مسرامرة، بلعابلريل رتمد ا ُمكم 

ز  لنرلحتل ف  انفيذ خوو الامسررعلق الر رافية مانمية محفظاتل من مرتلق الارفيا مالاسررمت الفلخرة  مف  يذا اإلولر، اركز الشررركة عرى اعزي

ي ل الى احقيد كقصرى علئد ممكن من محفظة المشررمعلق القلئمة  فعرى صرعيد محمر اعزيز اسرا  ل المسرلحلق ماعظيم كفلءة ادارة األصرمل، سرع

ة،  العلئداق اسسرازملرية، اركز الشرركة عرى اعزيز مرممعة من المهشرراق الرئيسرية اشرمل احسرين معدسق اإلشر لل ماسراقلء بللكفلءة الاشر يري

ية، مانميع المسرا ررين مفئلاتم، بلإلمرلفة الى مماصررة انمية اإليراداق غير المرابوة بللمسرلحلق القلبرة لرا رير، بمل  ماحسرين قيمة العقمد اإليرلر

يف ف  ذل  ايراداق المبيعلق اإلع مية ماألكشررررل  مغيريل من الخدملق األخرى  كمل اابنى الشررررركة ادابير امررررلفية لراحكم ف  النفقلق مالاكلل

 نتل الافلمض عرى شرمو محسنة مع مقدم  الخدملق من األوراف الخلررية الاش يرية، ممن بي

تحسين استغالل المساحات وتعظيم 
 العائدات االستثمارية

 

اإليرلرية، انميع احسين معدسق اإلش لل ماسراقلء بللكفلءة الاش يرية، احسين قيمة العقمد 
   المسا ررين مفئلاتم، انمية اإليراداق غير المرابوة بللمسلحلق القلبرة لرا رير

تحقيق التكامل بين أنشطة التسوق 
والترفيه لمواكبة مختلف أنماط الحياة 

 العصرية

 

اباكلر مرتلق الاسمت مالارفيا مفد مفتمم "كنملو الحيلة العصرية"، افاالح قلعلق العرض  
   2030السينملئ  بللمراكز الالبعة، المسليمة ف  احقيد كيداف رهية الممركة 

 توسيع البصمة الجغرافية

 
انمية المسلحلق القلبرة لرا رير بصفة مسامرة، الامسع بمماقع اساراايرية رديدة بللممركة، انفيذ 

رديدة  مشرمعلق 4مرممعة من المشرمعلق المساقبرية قصيرة األرل اشمل بنلء ماومير 
 بلإلملفة الى بنلء مرحد رديد ب حد المراكز الالبعة 

التوسع بأعمال الشركة على الساحة 
 الرقمية

ا سيس كمل منصة ارلرة ارزئة رقمية بللسمت السعمدي، اعزيز البصمة الرقمية عبر او ت  
وبيد اوبيد لررمال الذك ، مزيلدة افلعل الشركة عرى مماقع الاماصل اسراملع ، ماو ت ا

برامع مكلفآق مسء العم ء، ما سيس بمابة الكارمنية لرمسا ررين، بلإلملفة الى اومير كنظمة 
 اإلحصلء الرقم  ألعداد الزمار مالمرالدين 
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م، حي  برإ مامسررو الاخفيمررلق الممنمحة لرمسررا ررين 2020مقد نرحق الشررركة ف  رن  زملر يذ  الرتمد بشرركل مرحمظ خ ل السررنة المللية  

مبمل يعلدل ي٪ خ ل العلم السرلبد 8 6يمن لاير سرعمدي( مقلبل مر  5 119م يكم مل يعلدل 2020٪ خ ل العلم الملل   6 5الداخريين مالخلرريين  

ل خ ل   4 6مامسو مدة العقمد اإليرلرية الى   مف  المقق نفسا، ارافع ، بفمرل احسرن سيلسلق منا الاخفيملق (مريمن لاير سرعمدي  0 149 علم 

ل خ ل السررنة المللية    2 5م، مقلبل 2020السررنة المللية   لح الشررركة ف  ارديد العقمد اإليرلرية بفرمت كسررعلر ايرلبية م، ممل يعكس نر2019علم 

 ماحسن نسبة اإلش لل مدفمع ل بلإلدارة الفعللة لألصمل  

 تحقيق التكامل بين أنشطة التسوق والترفيه لمواكبة مختلف أنماط الحياة العصرية

انميع كنشرروة الاسررمت مالارفيا مالخدملق األخرى بمحفظة مشرررمعلاتل من المراكز الارلرية سررعي ل الى اقديم  لاماصررل المراكز العربية رتمديل 

، األغذية مالمشررررمبلقارربة ماكلمرة فلئقة الرمدة لرعم ء، ميم مل يعكس نرلح الشرررركة ف  ازميد المراكز الارلرية الالبعة بللمزيد من خدملق 

ى اومير المرافد مالخدملق مفق ل ألعرى مسررراميلق الراحة مالفخلمة  ميعد اباكلر كفخر مرتلق الاسرررمت مالارفيا ماألنشررروة الارفيتية، ع مة عر

السررمة المميزة لكلفة المشرررمعلق الالبعة لرمراكز العربية بللممركة العربية السررعمدية، حي  اابنى الشررركة مرممعة   ؛نمو الحيلة العصررريةلاعكس 

اتدف الى رذ  المزيد من الزمار مالمرالدين، ما صررريل مكلنة مراكزيل الالبعة كمرتة مفمررررة ارب  مخارف كذمات  من األدماق مالمسرررلئل الا 

ل المسا ررين   ماورعلق سكلن الممركة مكيم 

لراق لاومير قول  مااورع اإلدارة بلياملم شرديد الى الفرص الرذابة الا  اورحتل الامرتلق الرديدة لرمركة مالمامزرة ف  مر  المزيد من اسسرازم

زيلدة نصريبا من اإلنفلت ل  ماتدف يذ  الرتمد الى اعزيز قول  الارفيا المحر  سرعي ل 2030الارفيا ماألنشروة اسراملعية ف  اولر رهية الممركة  

المراكز العربية الى اصرردر يذا مريلر دمسر سررنمي ل  ماسررعى شررركة   20اسسررات ك  لرمماونين السررعمديين عرى السرريلحة الخلررية، مالذي يبرإ 

رمعلاتل  المشرتد من خ ل احقيد السربد مالريلدة ف  قول  الارفيا عبر دمع األنشروة الارفيتية بمشررمعلاتل القلئمة، ماخايلر المماقع الرذابة لمشر 

لسررينملئ  برميع المراكز الالبعة  مازد  المسرراقبرية بحي  اكمن عرى مقربة من المرمعلق الارفيتية، ع مة عرى افاالح المزيد من قلعلق العرض ا

 اإلدارة ف  رن  الشركة لزملر يذ  الرتمد عبر زيلدة كعداد الزمار مالمرالدين بللمراكز الالبعة ماحقيد النمم بصفة مسادامة 

ل مرحمظ ل عرى صرعيد دمع كنشروة الارفيا بمحفظة مشررمعلاتل، حي  قلمق خ ل السرنة الملل م بامقيع اافلقية مع 2020ية  مقد كحرزق الشرركة اقدم 

الارلرية  مقد اسراقبرق   يل، مذل  بتدف افاالح قلعلق العرض السرينملئ  بللعديد من مراكزاحدى شرركلق اشر يل دمر العرض السرينملئ  السرعمدية

 م،2020لرس م محاى مناصرف شرتر م2019مريمن زائر منذ اشر يرا ف  كغسروس   46 1كمل دار عرض سرينملئ  ف  ممل العر  بردة قرابة  

 بللريلض ءزلن  دار عرض سرينملئ  بممل الحمراكمل    (19-كمفيدفيرمس كمرمنل المسرارد ياناشرلر الشرركة إلغ قا مهقا ل بسرب    قامرورحي  

ا من كصل   19قلعلق العرض السينملئ  ف    زيلدة  الىزائر خ ل كمل ز زة كشتر من اش يرا  مااورع اإلدارة    كلف  154حمال    فقد اساقبل مركز 

 م  كمل اساتدف اإلدارة او ت قلعلق العرض السينملئ  ف  رميع مشرمعلاتل المساقبرية 2021ديسمبر شتر مركز ارلري قلئم بحرمل  21

ل اسامرار الشركة ف  اعزيز محفظاتل من المرتلق ماألنشوة الارفيتية اسباكلرية الرذابة الا  ا ئم مخارف م  2020مقد شتدق السنة المللية   كيم 

  كنملو الحيلة العصرررية مارقى لاورعلق مكذمات سرركلن الممركة مزل مركز "يمم مم " بللريلض  مينفرد المركز الرديد بممقع اسررارااير  ماميز

مدة لفعلليلق ممسررم الريلض  ميعد "يمم مم " كمل مركز اسررمت من نمعا بللممركة، حي  يمررم صررلسق مفامحة  عرى مقربة من المعلرض المعا

مبلق  بقدرة اسرايعلبية مرخمة لرزمار مالمرالدين، بلإلمرلفة الى اشركيرة مانمعة من المالرر الفلخرة الماخصرصرة ف  بيع األزيلء ماألغذية مالمشرر

 فم   عن دار عرض سينملئ  

 البصمة الجغرافية تنمية

شرركة اماصرل المراكز العربية اعظيم اسسرافلدة من سرلبقة كعمللتل ف  اومير ماشر يل مادارة مرتلق الاسرمت الفلخرة، مشرراكاتل اسسراراايرية مع 

كة ف  اومير قماعد فماز الحكير العقلرية، مذل  لانمية محفظاتل من المسرررلحلق القلبرة لرا رير بصرررفة مسرررامرة  مف  يذا اإلولر، نرحق الشرررر

من كرل  بيلنلق افصريرية حمل مدن الممركة مكزلفاتل السركلنية، ممل سرليم ف  الاخويو الصرحيا لرامسرعلق الر رافية بللمماقع الرذابة غير المسرا رة

ى ارلر  الاسرررمت مالارفيا انمية مشررررمعلاتل مكعمللتل بقول  ارلرة الارزئة بللسرررمت السرررعمدية، مبللالل  ارسررري  مكلناتل الرائدة ف  اقديم كرق

 بللممركة  

مااورع الشرررركة الى مماصررررة البنلء عرى نرلحلاتل من خ ل انرلز مشررررمعلاتل المراقبة قصررريرة األرل ف  مدينا  ردة مالريلض مالا  امرررم 

مركز "النخيرل ممل" ف  الريرلض، ممن المقرر اشررررر يرل  المرحررة األملى من امسرررررعرةمركزي "الخريع ممل" م"رردة برلر "، فمررررر   عن بنرلء 
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كلف مار مربع الى المسررلحلق القلبرة   180م، مي  مشرررمعلق سررامرريف مل يبرإ ارملليا حمال   2021المشرررمعلق الز زة خ ل السررنة المللية 

 اين بللممركة لرا رير خ ل الفارة القلدمة، بلإلملفة الى امسع الشركة ب عمللتل ف  كبرز مديناين اساراايري

م، ميمل مركز "يمم 2020ردير بللذكر، كن الشررررركة نرحق ف  او ت ازنين من مشرررررمعلاتل المخووة خ ل الربع األخير من السررررنة المللية  

ر  كلف مار مربع الى محفظة الشررركة من المسررلحلق القلبرة لرا ري  113مم " بللريلض، ممركز "النخيل ممل" بللدملم، حي  سررليمل ف  امررلفة  

من ممن المامقع كن يسرليم ااملم المشررمعلق المسراقبرية قصريرة األرل بمل ف  ذل  مركزي "يمم مم " م"النخيل ممل"، الى انمية محفظة الشرركة  

ة مريمن مار مربع خ ل السررن   1 1م، صررعمد ا من  2021مريمن مار مربع اقريب ل خ ل السررنة المللية    4 1المسررلحلق القلبرة لرا رير لاصررل الى  

 م 2019المللية 

مريلر لاير، حي  اممرر    6 6كمل اعكف الشررركة عرى او ت مرممعة من المشرررمعلق الرديدة عرى المدى المامسررو بإرملل  نفقلق ركسررمللية  

ل ف  بنلء ماومير خمسررة مشرررمعلق إلمررلفة  ء من انفيذيل  كلف مار مربع اقريب ل الى المسررلحلق القلبرة لرا رير، مالا  ااورع الى اسناتل  358قدم 

 م  2024خ ل علم 

 التوسع بأعمال الشركة على الساحة الرقمية

د اعكف المراكز العربية عرى اعزيز بلقة عرممرتل مخدملاتل عبر ا سريس منصرة رقمية اتدف الى زيلدة افلعل الزمار مالمرالدين الى رلن  امدا 

ل  المارابة مماكبة الاومراق لف  الاعريل بإو ت المنصرة الرقمية المراقبة، سرعي ل المسرا ررين بارربة فريدة  مف  يذا اإلولر، اممر  الشرركة قدم 

( ماعزيز قدرة نممذج كعملل الشرركة عرى مخلوبة الامرتلق المسراردة ألنملو المسراتركين ماربية افمري اتم،  19  –بلناشرلر فيرمس يكمفيد عرى  

ت  المساخدمة   مع اقديم ارربة فريد لرعم ء ب ض النظر عن مسيرة الاسم 

الشركة كمل اشمل رتمد الشركة ف  اعزيز البصمة الرقمية، او ت اوبيد لررمال الذك  مبمابة الكارمنية لرمسا ررين، بلإلملفة الى زيلدة افلعل 

يرية دقيقة، الى عرى مماقع الاماصرل اسراملع  ماوبيد برامع مكلفآق مسء العم ء  مسرمف ازمر المنصرة الرديدة عن ازميد الشرركة برهى احر

كة عرى رلن  رمع البيلنلق التلمة لرعم ء، ممل يايا لرشررركة ابن  نممذج كعملل قلئم عرى احريل بيلنلق المسرراتركين، مبللالل  اعزيز قدرة الشررر

 اسسارلبة الفمرية لا يراق كنملوتم مافمي اتم 

ا إلقبلل ماامقع اإلدارة كن احلفظ المنصرة الرقمية المراقبة عرى مسراميلق اإل شر لل المرافعة لرمسرلحلق القلبرة لرا رير بمراكز الاسرمت الالبعة، نظر 

ل رزء من مبيعلق مراكز الاسمت الالبعة الى شبكة الا رلرة ارلر الارزئة عرى اخزين بمرلئعتم بللمالرر المسرا ررة، فمر   عن مسليماتل ف  احم 

صرة الرقمية المراقبة لرمسراتركين خدملق شرحن مامصريل البمرلئع مكذل  خدملق اسسرارداد اإللكارمنية بصرمرة ادريرية  ممن المقرر كن امفر المن

داخل الممركة  كمل سررررازمر المنصررررة الرديدة عن زيلدة كعداد الزمار مالمرالدين من خ ل ازراء ارربة الاسررررمت ماحسررررين افلعرتم، الى رلن  

قدرة الشررركة عرى انميع قنماق اإليراداق ب قل اسررازملراق كملية ممصرررمفلق المسررليمة ف  امررلفة مصررلدر رديدة لةيراداق، ميم مل يبرين 

 اش يل   
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 فريق العمل
من العمل ف  قول  زمنية من الخبراق المكاسررربة  بعقمدانفرد شرررركة المراكز العربية بفريد ادارة يمرررم ككف  المحارفين المهيرين ممن يحظمن 

 الارزئة الاومير العقلري الارلري مقولعلق 

 

 االرتقاء بقدرات فريق العمل 

ل بدعم ممظفيتل ماعزيز قدرااتم عرى امفير خدملق فل ل خلصر  ئقة يعابر فريد العمل المحر  الرئيسر  لعمريلق الشرركة، حي  امل  الشرركة اياملم 

ممظفيتل بفرص الادري  مالاومير المتن   الرمدة لعم ء المراكز العربية ماألوراف ذاق الع قة  مف  يذا اإلولر، احرص الشررركة عرى ازميد

ع الا  ا ئم اورعلاتم من كرل اكسرررلبتم المتلراق مالمعرفة مالقدراق ال زمة لرمسرررليمة ف  اشررركيل خلروة األعملل مالشرررركلق بللممركة مع دف

 عررة النمم اسقاصلد  

 

 تمكين السعوديين

بتدف امكين مازميد المماونين السرعمديين بفرص العمل الا  اسرليم ف  اومير مسريراتم  قلمق شرركة المراكز العربية بابن  العديد من المبلدراق 

 المتنية مامكينتم من ارق  السرم المظيف  مصمس  الى المنلص  القيلدية ماإلدارية العريل  

 

مسرررامى شرررركلق الاومير العقلري م ف  اسرررريل ماحدة من كعرى معدسق امظيف السرررعمديين عرى 2020منرحق الشرررركة خ ل العلم الملل   

م  مقد انعكس يذا النرلح عرى اصرررنيف الشرررركة مرررمن 2020% من ارملل  العلمرين خ ل السرررنة المللية  67بللممركة، حي  مزل السرررعمديين 

المتنية من كرل امل   النولت الب اين  ببرنلمع "نولقلق" التلدف الى خفض معدسق البوللة بين السررعمديين مزيلدة نسرر  اموينتم مرفع قدرااتم

سررنماق بتدف اعزيز األنشرروة الامسررعية   4المنلصرر  القيلدية ف  مخارف الشررركلق بللممركة  بللامازي مع ذل ، ابنق الشررركة خوة نمم مداتل 

 مالنمم اسقاصلدي عن وريد خرد المزيد من فرص العمل داخل القول  الخلص السعمدي 

 

 حملة توظيف شاملة

مشرلركة المراكز العربية ف  العديد من حم ق الامظيف المبلشررة ف  العديد من كررلء الممركة، الى رلن  الاعلمن مع مرممعة   2019شرتد علم  

 من كبرز المهسسلق الاعريمية لازميد خريريتل بفرص العمل  

 

الادريبية لو   المعتد، كمل شرلركق ف  معرض  ورحق شرركة المراكز العربية مرممعة من البرامعالرياض:  –معهد اإلدارة العامة  -

 مظلئف الخريرين المقلم بللمعتد ف  اولر رتمديل سساقول  الخريرين لرعمل بمظلئف ادارية داخل الشركة  

 ن اساعلنق المراكز العربية بللبحم  الا  كرراتل المسافيداق من برنلمع "حلفز" المعن  بامظيف المماونين السعمدييمركز طاقات:  -

 نرحق الشركة ف  رتمد امظيف خرير  كرية مدينة المر  عبدهللا لرعرمم مالاقنية  جدة:  –مدينة الملك عبدهللا االقتصادية  -

مسررعق الشررركة نولت البح  عن المماي  من كرل االستتتفادة من قنوات التوظيف المتاحة على موقعي "بيت.كوم" و"لينكدان.كوم":  -

 ن المظلئف من خ ل مماقع الامظيف الرقمية  اساقول  البلحزين مالبلحزلق ع

 اشلر  المراكز العربية ف  معرض الامظيف الذي انظما الحكممة السعمدية ف  لندن  الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة:  -

 نين  اقمم الشركة بعقد شراكلق مع الحكممة السعمدية لا ييل مادري  مامظيف المماوصندوق تنمية الموارد البشرية:  -

 

بللامازي مع ذل ، اسررعى الشررركة الى اسرراقول  خرير  الرلمعلق السررعمدية المرممقة مزل رلمعة األميرة نمرة، مرلمعة المر  سررعمد، مرلمعة 

اإلملم محمد بن سررعمد، مرلمعة األمير سرررولن، مرلمعة اليملمة، مرلمعة دار العرمم  مقد حصرردق الشررركة مرممعة من الرمائز من مهسررسررلق 

ل بر ن  عرلمرة برلرزة ممرممقرة عرفرلنر ل بردمريرل مرتمديرل لامفير فرص العمرل لرسرررررعمديين مالارميع لمعرلرض الامظيف داخرل الممركرة مخرلررترل، عرمر 

 ار  المهسسلق اشمل مدينة المر  عبدهللا اسقاصلدية، مرلمعة األميرة نمرة، مشركة ررممر ، ممعتد اإلدارة العلمة  
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  يصقل مهارات المواطن السعود

شركل قلمق اإلدارة العلمة لرممارد البشررية ف  المراكز العربية بصريلغة خوة شرلمرة لامفير فرص العمل كملم المماونين السرعمديين مالخريرين ب

 خلص، مع الاركيز عرى ازمديتم بللفرص ماإلمكلنيلق الا  اسررليم ف  اومير ماعزيز اورعلاتم المتنية مصررقل متلرااتم، لاشرركل بذل  قمة عمل

مع مساقبرية قلدرة عرى احقيد كقصى اسافلدة ممل حصراا من خبراق ممتلراق  ممن كرل احقيد يذا التدف، اقمم الشركة بعقد الشراكلق المميزة 

ف  ازميد فريد   2020العديد من المعليد مالمهسرررسرررلق مالرلمعلق مالمنظملق غير الحكممية، حي  نرحق المراكز العربية خ ل العلم الملل   

 مل مالممظفين المحامرين ببلقة ماسعة من البرامع الادريبية، ممن بينتل مرممعة من كفمل مرن العمل الماعلرف عريتل ف  مرلل اإلدارة  الع

 

ا لرتمديل الدهمبة ف  امفير فرص العمل مالارميع أليمية اكلفه فرص العمل لرمماونين السررعمديين، حصرررق شررركة المراكز العربية عرى  منظر 

  اقديرية من كبرز المهسسلق العلمة المرممقة  رمائز

 2018مدينة المر  عبد هللا اسقاصلدية: شتلدة اقدير، منادى الامظيف  -

 2018شتلدة اقدير، منادى الامظيف رلمعة األميرة نمرة:  -

 2018شتلدة اقدير، منادى الامظيف : Gloworkممقع  -

 2019الامظيف شتلدة اقدير، منادى معتد اإلدارة العلمة:  -

 

 

 فريق إداري من طراز عالمي 

احظى شركة المراكز العربية بفريد اداري من الكمادر مكصحل  الخبراق الماسعة الا  اماد لسنماق ف  مرلسق العقلراق المخصصة ألغراض 

 ارلرية مارلرة الارزئة 

 

 نلئ  رئيس مررس اإلدارة مالعمم المناد   –سلمان عبدالعزيز الحكير  /المهندس

 

شر ل المتندس الحكير ف  السرلبد منصر  العمرم المهسرس ف  شرركة "الحكير ألزيلء الارزئة"، مي  الشرركة الرائدة  المناصتب الستابقة: •

يذية ميحمل عمرررمية ف  قول  الارزئة ف  الممركة العربية السرررعمدية مخلررتل  كمل يشررر ل المتندس الحكير العديد من المنلصررر  الانف

 ف  قولعلق مخارفة بمل ف  ذل  العقلراق ماسسازملراق مالاكنملمريل   من الشركلق العلمرةمرللس اإلدارة ممن العديد 

 .1990حصل المتندس سرملن الحكير عرى دررة البكللمريمس ف  التندسة المعملرية من رلمعة المر  سعمد علم  المؤهالت: •

ل ف  ادارة اسسازملراق ممرلل األزيلء مالاومير العقلري  كمل يش ل عممية   28يحظى المتندس الحكير بخبرة ككزر من  الخبرات:  • علم 

  شركة، مشركلق ذاق مركية فردية  60حمال  

 

 الرئيس الانفيذي  – 8السيد/ فيصل عبدهللا الجديعي
 

قبل انمملما لرمراكز العربية، ش ل السيد الرديع  منص  العمم المناد  لدى شركة فماز عبدالعزيز الحكير  :المناصب السابقة •
سلبقل ( لشركة نِس  لرمشلريع الارلرية الا  امار  حقمت امايلز لرعديد من الع ملق الارلرية    –مشركل   ميم المهسس ميالرئيس الانفيذي  

 مس مكمكليدي(  كذل  ش ل السيد فيصل سلبقل  منص  المدير العلم لشركة الرديع  لرم بس الررللية  العللمية يمزل ملنرم، ساراديفلري

   1994بكللمريمس ف  ادارة األعملل من رلمعة المر  سعمد علم  المؤهالت: •

ل  ارلرة الارزئة ماألزيلء  علمل  ااركز ف  مرل 30ياماع السيد الرديع  بخبرة ماسعة ف  مرلل ادارة األعملل اماد ألكزر من  :الخبرات •
مياقرد السيد فيصل حلليل  منص  رئيس مررس ادارة شركة زم  األصيل مشركة الرديع  لألقمشة الررللية  ميش ل كذل  عممية مررس 

 اإلدارة لكل من شركة فماز عبدالعزيز الحكير مشركل  مصندمت المبلر  العقلري المدار من قبل البن  العرب  المون  
  

 
 .انحى عن منصبا معُي ن مساشلرا  ل ساراايرية لررئيس الانفيذي ممررس اإلدارةمالذي السيد كمليفييا نمرلرم   بدس عن بدس   ٢٠٢٠مليم  17انفيذي ف  الرئيس بمنص  الالسيد فيصل الرديع  ام اعيين  8
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 رئيس قول  الشئمن المللية –السيد/ جبري معالي 

 

 BDOشررر ل السررريد معلل  ف  السرررلبد العديد من المنلصررر  المللية ماإلدارية ف  كل من مرممعة نقل مشرررركة المناصتتتب الستتتابقة:  •

 مقول  السيلحة    ممرممعة ب نيق، مي  شركة ذاق مسئملية محدمدة ا سسق ف  اإلملراق العربية الماحدة ماركز عرى كنشوة الميلفة

   1992ربري معلل  حلصل عرى بكللمريمس اسقاصلد مالمحلسبة من الرلمعة األردنية علم المؤهالت:  •

ل ف  مرلل اإلدارة المللية  28يحظى السيد معلل  بخبرة ككزر من الخبرات:  •  علم 

 

 رئيس قول  الاومير مادارة المشلريع –السيد/ غسان أبو مطير 

 

ف  السرلبد شر ل كبم موير منصر  مدير مرممعة سررسررة الامريد ف  شرركة فماز عبد العزيز الحكير مشركل  العقلرية المناصتب الستابقة:  •

   كمل ش ل عدة منلص  ف  شركا  رنرال الكاري  ممرممعة بن سدن السعمدية 2015م 2002بين علم  

   1997عرمم البيئية مالريملمرية من رلمعة اليرمم  األردنية علم : حصل كبم موير عرى شتلدة البكللمريمس ف  الالمؤهالت •

ل ف  ادارة المشرمعلق مالاصميم المعملري   23يحظى كبم موير بخبرة اربم عرى الخبرات:  •  علم 

 

 رئيس قول  الخدملق المسلندة -الزهراني صالح السيد/ تركي 

 

  ف  السرلبد شر ل العديد من المنلصر  2009البشررية بشرركة المراكز العربية منذ علم  الزيران  مدير الممارد  شر ل المناصتب الستابقة:  •

ف  مرلل الممارد البشررية بمل ف  ذل  مدير الممارد البشررية ف  ريلن السرعمدية المحدمدة، مي  شرركة محدمدة المسرئملية ا سرسرق ف  

ل منصر  مدير الممارد البشررية مالشرهمن اإلدارية ف  العزيم الممركة العربية السرعمدية ماملرس نشرلوتل ف  مرلل الارلرة  كمل شر  ل كيمر 

 القلبمة، مي  شركة مسليمة مقفرة ممقريل السعمدية ماعمل ف  القول  الارلري مالعقلري مالصنلع  

عربيرة ارك  الزيران  حرلصرررررل عرى درررة البكرللمريمس ف  ادارة األعمرلل من ررلمعرة المرر  عبردالعزيز ف  الممركرة ال المؤهالت: •

 السعمدية 

ل ف  مرلسق الممارد البشرية ماإلدارة   15يحظى الزيران  بخبرة ككزر من الخبرات:  •  علم 

 

 رئيس قول  الاسميد –السيد/ فرانسوا كنعان 

 

السريد كنعلن ف  السرلبد منصر  نلئ  رئيس قول  اساصرلسق مالاسرميد بشرركة "مراس" القلبمرة ف  دب ، كمل  شر ل المناصتب الستابقة:  •

املى قبل ذل  منصرر  نلئ  مدير قول  اساصررلسق مالاسررميد بشررركة الدار العقلرية ف  كبمظب   مقد حصررد كنعلن خبرااا ف  قول  

  DDB Worldwideم JWTاصلسق مزل اساصلسق المهسسية مومريل بللعمل مع كبرى شركلق اس

   1992دررة البكللمريمس ف  ادارة األعملل من رلمعة الحكمة ف  بيرمق علم المؤهالت:  •

ل من العمرل ف  مررلسق الاسرررررميد، حير  ازخر مسررررريرارا المتنيرة بسرررررررل حرلفرل من الخبراق  25يحظى كنعرلن بخبرة الخبرات:  • عرلمر 

الاومير العقرلري الارلبعرة لرقورلعين العرلم مالخرلص  مااركز خبراق كنعرلن ف  مررلسق اساصرررررلسق ماإلنررلزاق مع كبرى شرررررركرلق 

 المهسسية ممبلدراق الاحمل الرقم  ماومير الع ملق الارلرية مكنشوة اسميد المرتلق 
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 مدير قول  العمريلق – 9السيد/ مبارك العنزي
 

قول  العمريلق، ش ل السيد العنزي منص  مدير ع قلق المسا ررين لدى المراكز العربية  قبل اعيينا لمنص  مدير : المناصب السابقة •
مش ل كيمل  عدة منلص  لدى الشركة مزل مدير عمريلق الاش يل بللمنوقة المسوى، مدير مركز "النخيل ممل" بللريلض، مدير مملن  

 الرمدة  

، مشتلدة 2012، شتلدة الدبرمم ف  ااصلسق األعملل من بيرلازعلم  2000سعمد علم  بكللمريمس ف  اآلدا  من رلمعة المر   المؤهالت:   •

 ( PMPمتنية ف  ادارة المشلريع ي

علمل  ف  مرلل  الا رير مادارة العمريلق، حي  بدك مسيراا لدى شركة مرممعة الحكير   18يحظى السيد مبلر  بخبرة ككزر من    الخبرات: •

   2002علم 

 
 مدير قول  الا رير – 10الجناحيالسيد/ خالد 

 

ش ل السيد الرنلح  عدة منلص  ف  قولع  الاومير العقلري ماسساشلراق المللية  مقبل انمملما لرمراكز العربية، : المناصب السابقة •
لقول  الارزئة لدى شركة ش ل السيد خللد منص  مدير قول  الا رير لدى "شرمت" يييئة الشلرقة ل سازملر مالاومير(، ممدير الا رير  

 ِمراس دب ، مش ل كيمل  منص  مساشلر ملل  لدى ارنسق ميمنإ البحرين  

، مشتلدة البكللمريمس ف  مللية األعملل من رلمعة اكسلس 2011ملرساير ف  ادارة األعملل من رلمعة انكلرنيق ممرد علم  :  المؤهالت •

   2010علم 

 ق الا رير مالارزئة، مالاومير العقلري ماسساشلراق المللية  ككزر من زملن سنماق خبرة ف  مرلس: الخبرات •
 

 مدير إدارة التدقيق الداخلي –السيد/ ناجي فياض 

 

قبل انمرملما لرمراكز العربية شر ل فيلض عدة منلصر  ف  شرركة الا مين العربية مي  شرركة مسرليمة مقريل لبنلن،  المناصتب الستابقة: •

ممن بينتل مدير ادارة المرارعة الداخرية، ممدير الشرئمن المللية، فمر   عن منصر  القلئم ب عملل رئيس ادارة المخلور  مقبل ذل  شر ل 

 شركة ديرمق  ند الان الكندية  فيلض منص  مدير ادارة المرارعة ف 

حصررررل نلر  فيلض عرى العديد من الدررلق األكلديمية مالمهي ق المتنية، بمل فيتل دررة البكللمريمس ف  ادارة األعملل  المؤهالت: •

شرتلدة المحلسر  من الرلمعة األمريكية ف  بيرمق، مشرتلدة دراسرلق ُعريل ف  المحلسربة العلمة من رلمعة مك يل الكندية، بلإلمرلفة الى  

 مد  القلنمن  الُمعامد، مشتلدة المدقد الداخر  الُمعامد، مشتلدة مدقد نظم المعرمملق المعامد، فم   عن شتلدة مدقد ادارة المخلور المعا

ل من ماقع عمرا ف  العديد من المرلسق المرابوة بللادقيد مالمرارعة  20يحظى فيلض بخبرة ككزر من الخبرات:  •  علم 

 

 مدير الشهمن القلنمنية مكمين سر المررس –فيصل محمد الوزاب  /السيد

 

كلن يشر ل السريد فيصرل منصر  مدير اسسراشرلراق القلنمنية مالعقمد، زم مسرلعد المدير العلم لرشرهمن القلنمنية مرمن  المناصتب الستابقة: •

  مرممعة الحمكمة مالشهمن القلنمنية بمصرف الرارح 

ف    الدبرمم العلل حلصرررل عرى شرررتلدة الملرسررراير ف  القلنمن من كرية ممرر برلمعة انديلنل، المسيلق الماحدة األمريكية  م المؤهالت: •

بن سرعمد   القلنمن من معتد اإلدارة العلمة بللريلض  مشرتلدة البكللمريمس ف  الشرريعة اإلسر مية من كرية الشرريعة برلمعة اإلملم محمد

 اإلس مية  بلإلملفة الى انمملما لبرنلمع ملرساير ادارة األعملل ف  كرية كيرر  لألعملل 

 علمل  ف  مرلل القلنمن، ااركز ف  المرللين البنك  مالشركلق  15ككزر من  يحظى السيد فيصل بخبرةالخبرات:  •

  

 
 خ ل نفس الفارة  السيد رميل كرممل الذي اساقلل منصبابدس  عن  2020السيد مبلر  العنزي ف  شتر يمنيم  اعيين ام 9

 الذي اساقلل منصبا خ ل نفس الفارة  محمد بربعبدس  عن السيد  2020ف  شتر يمنيم  خللد الرنلح ام اعيين السيد  10
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   قلمدير قول  اقنية المعرمم –السيد/ عبدهللا الحميدي الحربي 

 

شرر ل السرريد الحرب  عدة منلصرر  ف  قولعلق مخارفة مل بين حكممية ماقنية المعرمملق ماساصررلسق مبنكية مف   المناصتتب الستتابقة: •

ممصررررف الرارح  مشرررركة اإللكارمنيلق   SBMمرلل الاصرررنيع، ف  عدة رتلق سرررعمدية رائدة مزل المركز المون  لرمعرمملق م

 الماقدمة 

ممنافمرق، الممركة الماحدة  شتلدة البكللمريس ف  دي حلصل عرى شتلدة الملرساير ف  نظم المعرمملق اإلدارية من رلمعة   المؤهالت: •

نظم المعرمملق الحلسرررمبية من رلمعة العرمم الاوبيقية الخلصرررة، األردن  دررة الزمللة ف  البرمرة من كرية اساصرررلسق مالمعرمملق، 

 الريلض 

لديا خبرة سررلبقة ممعرفة قمية ف  كعمام ف  مرلسق اقنية المعرمملق، مادارة األعملل، ماسسرراراايرية  م  10ر من خبرة ككزالخبرات:  •

كنظمة اخويو ممارد المهسرررسرررلق، ماوبيقلق األعملل، مكنظمة ادارة المشرررلريع مالمحلفظ، مادارة ع قلق األعملل، ماحريل األعملل 

 ماساراايرية اقنية المعرمملق 

 
 مدير ع قلق المسازمرين – 11فارس القحطاني السيد/

 

ش ل السيد القحولن  منص  مدير ع قلق المسازمرين لدى شركة دمر قبل انمملما لشركة المراكز العربية،  المناصب السابقة: •
ج لرميلفة  مقبل ذل  اقرد السيد فلرس منص  قلئد فريد بإدارة ع قلق المسازمرين لدى شركة زين  السعمدية  مف  مقق سلبد، ادر 

( عرى مدى خمسة كعمام كلن  خريل KPMG Saudi Arabiaالسيد القحولن  ف  عدة منلص  لدى شركة ك  ب  ام ر  السعمدية ي
 محرل ملل  كمل  منص  

   2006ية، علم  بكللمريمس ف  المللية من رلمعة المر  فتد لربارمل مالمعلدن، الظتران، الممركة العربية السعمد :المؤهالت •

 علمل  ف  مرلسق ع قلق المسازمرين، ماسساشلراق المللية، مالع قلق العلمة، محمكمة الشركلق  13خبرة ككزر من  الخبرات: •

 
  

 
 الذي اساقلل منصبا خ ل نفس الفارة  ريلن القرعلميبدس  عن السيد  2020ف  شتر يمنيم  فلرس القحولن ام اعيين السيد  11



 

 

 شركة المراكز العربية  |  24

 التقرير السنوي 
 م 2020مارس   31في  ةالمنتهيالمالية  سنة عن ال

 أداء الشركة (3

 2020لعام  األداء المالي والتشغيلي

 التغيير )٪( م 2019السنة المالية  م 2020السنة المالية  قائمة الدخل الملخصة )مليون لاير( 

 %1.0 2,176.4 2,197.3 إجمالي اإليرادات

 %3.2 1,393.9 1,438.4  إجمالي الربح

 pts 1.4 %64.0 %65.5 هامش إجمالي الربح

 %20.1- 804.1 642.6 صافي الربح

 pts 7.7- %36.9 %29.2 هامش صافي الربح

    أبرز مؤشرات الربحية

 %9.8 121,480.7 1,625.5 التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاءاألرباح التشغيلية قبل تكلفة 

 5.9pts %68.0 %74.0 قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  هامش األرباح التشغيلية

األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء 

 13وتكاليف التأجير
1,625.5 1,709.0 -4.9% 

قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء   هامش األرباح التشغيلية
 وتكاليف التأجير

74.0% 78.5% -4.5 pts 

 %12.8- 1,100.8 959.8 14األموال من العمليات 

 pts 6.9- %50.6 %43.7 هامش األموال من العمليات 

    أبرز المؤشرات التشغيلية

 %11.8 1.086 1.214 )مليون متر مربع(المساحات القابلة للتأجير 

مركز  19نسبة اإلشغال في نهاية الفترة على أساس المثل بالمثل )

 تجاري(
93.1% 93.4% -0.3 pts 

 %1.8 108.7 110.7 )مليون زائر(متوسط عدد الزوار 

 

 ( 19 –تأثير انتشار فيروس )كوفيد 

 

( بشركل مرحمظ، حي  احامرن مراكز 19 –م باداعيلق اناشرلر فيرمس كمرمنل المسرارد يكمفيد 2020ا زرق نالئع الشرركة خ ل السرنة المللية  

مالا  امقفق كنشرواتل الاشر يرية لفاراق ممادة  الاسرمت الالبعة العديد من المهسرسرلق ماألنشروة اسقاصرلدية المعنية بللاعلمل المبلشرر مع الرمتمر، 

ل بلإلرراءاق اسحارازية السرررديدة الا  ااخذاتل حكممة  16لحملية الصرررحة مالسررر مة العلمة  مف  يذا اإلولر، قلمق الشرررركة ف    الممركة الازام 

لء الممركة امازلس  لرامريتلق الحكممية بلسرازنلء  ملرس الملمر  بمقف األنشروة الاشر يرية بشركل مهقق ف  كلفة مراكز الاسرمت الالبعة برميع كنح

ا لاصرنيفتل مرمن األنشروة الحيمية المسرازنلة من قراراق اإلغ ت السرمبر ملركق،الصريدليلق ممح ق    مالا  سُرما لتل بللعمل ومال الفارة نظر 

 كمل شتدق يذ  الفارة فرض حظر الارمال ماقييد الانقل ف  شاى كنحلء الممركة 

 

ا من  ا نفق اسررر مقد  ف  اولر اع ن   ،كبريل الملمررر   26الشرررركة الاشررر يل الرزئ  لرمراكز الارلرية الالبعة بلسرررازنلء مركز "مكة ممل" اعابلر 

ا من عن  الحكممة  الاخفيف الرزئ  لحظر الارمل عرى مسرامى الممركة يبلسرازنلء مكة المكرمة( مالسرملح بلسرائنلف بعض األنشروة اسقاصرلدية بدء 

ا خ ل شرتر رممرلن المبلر   ماردر اإلشرلرة الى الازام المراكز الارلرية الالبعة خ ل ار  السرلعة ا ل محاى السرلعة الخلمسرة مسرلء  لالسرعة صربلح 

حرارة لرميع  الفرض ارراءاق فحص دررلق  قمالا  شرمر  ،الفارة برميع امريتلق مزارة الصرحة الماعرقة بمملرسرلق الصرحة مالسر مة العلمة

برللابرلعرد   الماعرقرة الاردابير األخرى  انفيرذ برلإلمرررررلفرة الى ،امزيع األقنعرة الماقيرة ممعقمرلق األيردي ف  كرلفرة مرداخرل المراكز الاررلريرةالمرارلدين م

 
ا ألن األربلح الاش يرية قبل اكل  السنمية  المقلرنة  12 السنة المللية   خ لرفة الامميل مالزكلة ماسسات   ماإلوفلء ألربلح الاش يرية قبل اكرفة الامميل مالزكلة ماسسات   ماإلوفلء ليسق عرى كسلس المزل بللمزل، نظر 

 (  IFRS 16عداد الاقلرير المللية يم ااممن مصرمفلق اإليرلر الا  ام احاسلبتل قبل اوبيد المعيلر الدمل  إل2019
(، كمل يام بمقامليل IFRS 16ر اوبيد المعيلر الدمل  إلعداد الاقلرير المللية ياألربلح الاش يرية قبل اكرفة الامميل مالزكلة ماسسات   ماإلوفلء ماكلليف الا رير ي  مقيلس لاحديد ربحية الشركة بعد اسابعلد ا زي 13

   عن حد اساخدام األصمل المسا ررة بدس  من مصرمفلق الا رير  سات اس اسريل مصرمفلق 
   مردق  انيخصم منتل اكرفة شو  العقلراق اسسازملرية  زماليا اكرفة اسات   العقلراق اسسازملرية  ميملفاألممال من العمريلق: يشمل صلف  كربلح الفارة بند  14
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ل ب ن المرافد الارفيتية مقلعلق السررررينمل مصررررللمنلق   يةارلرالمحداق  الاسراملع  داخل   ماألملكن األخرى بكلفة مراكز الاسررررمت الالبعة، عرم 

يل مالعيلداق ممنلفذ اقديم األغذية مالمشرررررمبلق الرليزة ظرق م رقة ومال فارة اخفيف الحظر المذكمرة  مقد صرررردرق امريتلق حكممية  الارم

عيد ارلزة  خ ل فارة   ، مذل عق  اناتلء شرتر رممرلن المبلر  بللعمدة الى اوبيد منع الارمل الكلمل ومال اليمم ف  كلفة مدن ممنلود الممركة

 اسراملعية الا  قد اسفر عن زيلدة اناشلر الفيرمس  ماألنشوة م بتدف منع الارمعلق2020مليم  27الى  23مبلر  من الفور ال

 

، حي  اسررا نفق كنشررواتل يممي ل من بشرركل رزئ  لمراكز الارلرية الالبعةامليم الملمرر ، كعلدق الشررركة اشرر يل   30الى   28مخ ل الفارة من  

ل محا يمنيم الرلري لابدك   20مليم الملمر  محاى   31ى الزللزة مسرلء  مف  اومرا سحد، ام امديد سرلعلق العمل من الري  السرلعة السرلدسرة صربلح 

ل محاى الزلمنة مسررلء مالسررملح بانلمل األوعمة مالمشرررمبلق داخل المولعم مع اسلازام بلإلرشررلداق مالاد ابير يممي ل من السررلعة السررلدسررة صرربلح 

خر، ماصرررق السرررولق فرض اإلرراءاق اسحارازية الصررلرمة بمدينة مكة المكرمة ومال الفارة الملمررية، بينمل   رلن المقلئية المحددة  ممن 

بمل ف  ذل  حظر انلمل الوعلم داخل   ،يمنيم الرلري  20م 6شرررتدق مدينة ردة اعلدة اشرررديد اإلرراءاق اسحارازية مرة كخرى خ ل الفارة بين 

   الحررة حلسق اإلصلبةعدد  ارافل منلفذ األوعمة مالمشرمبلق نايرة 

 

ل الحكمميمف  اومر سحد، كصرردرق السرررولق   بشرركل كلمل ف  رميع مالقيمد المفرممررة عرى حركة الانقل فع ارراءاق منع الارمل ربة امريت 

ا من السررلعة السررلدسررة من صرربلح يمم األحد  بشرركل وبيع  رميع األنشرروة الارلرية   منلود ممدن الممركة مالسررملح بلسررائنلف  21الممافد اعابلر 

رراءاق اإل قبل اوبيدالوبيعية العمل  ألمقلقالالبعة مفق ل  الارلرية يلمراكزماباداء  من ذل  الالري ، كعلدق الشرركة اشر يل رميع    م2020يمنيم 

 الادابير الشلمرة الماعرقة بمملرسلق الصحة مالس مة العلمة  كعرى المعليير مناسحارازية، مع اسلازام باوبيد 

 

 مؤشرات األداء المالي والتشغيلي

 

، بينمل انخفض ارملل  اإليراداق م2020خ ل السرنة المللية  مريمن لاير  3 2,197ليبرإ %  0 1بمعدل سرنمي إجمالي اإليرادات   ارافع •
 خ ل نفس الفارة   %0 2عرى كسلس المزل بللمزل بنسبة سنمية قدريل 

م، وصتتتاحب ذلك ارتفاع هام  2020مليون لاير خالل الستتتنة المالية   1,438.4% ليبلغ 3.2إجمالي الربح بمعدل ستتتنوي  ارافع •
 لفارة  % خ ل نفس ا5 65الى  نقطة مئوية 1.4إجمالي الربح بواقع 

مليون لاير خالل   1,625.5% لتبلغ 9.8بمعدل ستنوي   15ارتفعت األرباح التشتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتهالك واإلطفاء •
نقوة   9 5مصررلح  ذل  نمم يلمن األربلح الاشرر يرية قبل اكرفة الامميل مالزكلة ماسسررات   ماإلوفلء بماقع  م،2020الستتنة المالية 
 % خ ل نفس الفارة  0 74 مئمية ليسرل

 1,625.5 % لتبلغ4.9انخفضتتت األرباح التشتتغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستتتهالك واإلطفاء وتكاليف اإليجار بمعدل ستتنوي  •
ماسسرررات    ، مصرررلح  ذل  انخفلض يلمن األربلح الاشررر يرية قبل اكرفة الامميل مالزكلة م2020مليون لاير خالل الستتتتنة المالية 
 نقوة مئمية خ ل نفس الفارة  5 4ماإلوفلء ماكلليف اإليرلر بماقع 

كمل انخفض يلمن صرلف  الربا م.  2020مليون لاير خالل الستنة المالية    642.6% ليبلغ 20.1انخفض صتافي الربح بمعدل ستنوي  •
  .% خ ل نفس الفارة2 29نقوة مئمية الى  7 7بماقع 

  مارارع يلمن  م2020مليون لاير خالل الستتتتنة المالية   959.8% لتبلغ 12.8بمعدل ستتتتنوي  16اتانخفضتتتتت األموال من العملي •
 % خ ل نفس الفارة 7 43نقوة ليبرإ  9 6األممال من العمريلق بماقع 

المرلليرة   مريمن لاير ف  نترلية السرررررنرة  5 256لا ويرة انشرررررلءاق مارتيزاق المراكز الاررلرية الررديدة  بلغ إجمتالي النفقتات الرأستتتتتمتاليتة •
 م 2020

إلعادة   م في إتمام صتفقة2020نجحت الشتركة خالل الربع الثال  من الستنة المالية ف  اولر اسراراايرية الشرركة لتيكرة ركس الملل،   •
 9 1مريمن دمسر كمريك  ياعلدل   500( صركم  مامافقة مع كحكلم الشرريعة اإلسر مية بقيمة 1مشرمرق الصرفقة ي تمويل الديون القائمة.

مريلر لاير(،   5 4مريلر دمسر كمريك  ياعلدل   2 1( اسرررررتي ق ارلرة ممرابحة مزدمرة العمرة بقيمة 2لر لاير(، بلإلمرررررلفة الى يمري

 
 ( IFRS 16إلعداد الاقلرير المللية ي ل األربلح الاش يرية قبل اكرفة الامميل مالزكلة ماسسات   ماإلوفلء ااممن مصرمفلق اإليرلر الا  ام احاسلبتل قبل اوبيد المعيلر الدم   15

   مردق  انيخصم منتل اكرفة شو  العقلراق اسسازملرية  زماليا اكرفة اسات   العقلراق اسسازملرية  ميملفاألممال من العمريلق: يشمل صلف  كربلح الفارة بند  16
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ارة مزدمرة العمررة بقيمرة  مريرلر لاير(، مذل  بشررررررمو امميرية    75 0مريمن دمسر كمريك  ياعرلدل   200مكذل  اسرررررتي ق مرابحرة دم 
 ميسرة م رلل اساحقلت كومل 

مريمن   0 6,090مقلبل م(،  2020مارس   31 م )المنتهية في2020بنهاية الستتنة المالية مليون لاير   5,970.1 17بلغ صتتافي الدين •
مريمن لاير ف  نتلية السررنة   4 6,283م(، م2019ديسررمبر   31م يالمناتية ف   2020لاير خ ل فارة الاسررعة كشررتر من السررنة المللية 

  م( 2019ملرس  31يالمناتية ف  م 2019المللية 

  ، مما أثمر عن زيادةم2020بنهاية الستتنة المالية مركًزا   21تشتتغيلها إلى بتقوم والشتتركة تمتلكها عدد مراكز التستتوق التي  ارتفع  •

 %  8 11، بزيلدة سنمية نسباتل مليون متر مربع 1.2إجمالي المساحات القابلة للتأجير إلى 

% خ ل السنة المللية المناتية 1 93مركز ارلري فقو(   19يف   بلغت نسبة اإلشغال في نهاية الفترة الحالية على أساس المثل بالمثل •

 % خ ل نفس الفارة من العلم السلبد 4 93م، ميم انخفلض وفيف مقلبل 2020ملرس 31ف  

مريمن   7 108صررعمد ا من م،  2020مليون زائر خالل الستتنة المالية   110.7ارية التابعة للشتتركة إلى ارتفع عدد زوار المراكز التج •

 م، ميم مل يعكس المكلنة المرممقة الا  انفرد بتل مراكز الشركة ف  السمت السعمدي 2019زائر خ ل السنة المللية 

  م 2020% من العقمد المناتية ف  السنة المللية 0 98مل يمزل ، ميم م2020عقًدا خالل السنة المالية  2,044قامت الشركة بتجديد  •

قلمق المراكز (،  19 –برنامج تستتهيل الستتداد المقدم لدعم المستتتأجرين في مواجهة األثر الستتلبي لتداعيات انتشتتار فيروس )كوفيد  •

ا من   م  2020ملرس  16العربية باقديم انلزس  عن اإليرلراق الاعلقدية مرسمم الخدملق لرميع المسا ررين لمدة ساة كسلبيع بدء 

 

  

 
 صافي الدين: الديون المالية ويخصم منها النقدية وما في حكمها  17
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 إجمالي اإليرادات 
 )مليون لاير(

 
 

 توزيع اإليرادات 

 م( 2020)السنة المالية  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض المؤشرات المالية والتشغيلية

 اإليرادات 

م، وهو نمو ساااانو  2020مليون لاير خالل السااااناة الماالياة  2,197.3بلغ إجماالي اإليرااات 

ا بنسابة   2,176.4% مقابل 1.0بمعدل  مليون لاير خالل العام السااب،، يير ننها تملل انخفاًا 

المقاارناة علأ نسااااال الملال باالملال. وارتفي صااااافي اإليرااات اإلي اارياة بمعادل % عناد 2.0

ارتفعت إيرااات كما  .مليون لاير 2,005.9م ليبلغ 2020% خالل السااانة المالية 1.6سااانو  

م، 2020خالل الساانة المالية  مليون لاير 67.2% لتبلغ 1.8المبيعات اإلعالمية بنساابة ساانوية 

 124.2% لتسا ل 8.3لمراف، واإليرااات األخرى بمعدل سانو  قدر  بينما تراجعت إيرااات ا

م. واحتل صاافي اإليرااات اإلي ارية صادارة المسااهمة 2020مليون لاير خالل السانة المالية  

% 5.7%، بينما ملّلت إيرااات المراف، واإليرااات األخرى  91.3في إجمالي اإليرااات بنسبة 

% من إجمااالي 3.1لاات إيرااات المبيعااات اإلعالميااة من إجمااالي اإليرااات، في حين ملّ 

وقاد مللات اإليرااات اإلي اارياة المساااااهم األكبر في معادل نمو إجماالي اإليرااات  .اإليرااات

 م، بينما ساهمت المبيعات اإلعالمية بالنسبة المتبقية.2020خالل السنة المالية 

% )نو ما يعاال 5.6لخارجيين  بلغ متوسااال التخفي اااات الممنوحة للمساااتأجرين الداخليين وا

مليون  149.0% )نو ماا يعااال 6.8م، مقاابال 2020مليون لاير( خالل السااااناة الماالياة  119.5

م، حيث يعكس ذلك مراوا االسااتراتي ية التي تتبناها الشااركة 2019لاير( خالل الساانة المالية  

ااات اإلي ارية. لتحساين ساياساة التخفي اات الممنوحة، والتي سااهمت في ارتفاي صاافي اإلير

م، ارتفي متوساااال التخفي اااااات الممنوحاة 2020وخالل الربي األخير من السااااناة الماالياة 

% 6.5مليون لاير( مقابل  59.9% )نو ما يعاال 11.3للمساتأجرين الداخليين والخارجيين إلأ  

ل ويرجي ذلك بشك .م2019السنة المالية  مليون لاير( خالل نفس الفترة من  34.9)نو ما يعاال 

رئيسي إلأ التخفي ات اإلًافية الممنوحة إلأ المستأجرين بعد فرض إجراءات حظر الت ول 

 م.2020خالل األسبوعين األخيرين من فترة الربي األخير من السنة المالية 

مركز ت ار  فقل(  19وتراجعت نساابة اإلاااغال عند المقارنة علأ نسااال الملل بالملل )في  

م، حيث 2019% خالل السااانة المالية  93.4م، مقابل 2020% خالل السااانة المالية  93.1إلأ  

يرجي ذلك إلأ تخصاايم مساااحات إًااافية لدور العرض السااينمائي. باإلًااافة إلأ ذلك، تم 

نلف متر مربي من المساااااحات القاابلاة للتاأجير بعاد إطال" مركز  "يوو ووك"  118إًااااافة  

ا بأن المركزين مازاال 2020الساااانة المالية  لاني من الربي الومول النخيل بالدمام خالل  م، علم 

في المرحلة المبدئية من النشاط التأجير ، ونن نسبة اإلاغال المسب، )وفق ا للح وزات المبرمة 

م. وقد 2020في نهاية السااانة المالية  كما % علأ التوالي 82% و97مي المساااتأجرين( بلغت 

م. كما تم 2020و" نسااعار إي ابية خالل الساانة المالية عقد ا بفر 2,044قامت الشااركة بت ديد 

م. وارتفي متوسال 2020ت ديد جميي العقوا اإلي ارية تقريب ا التي ساتنتهي خالل السانة المالية  

ا خالل الساانة المالية  6.4مدة العقوا اإلي ارية إلأ   ا خالل الساانة  5.2م، مقابل 2020عام  عام 

 علألمساتلمرين ل التقديمي  ات، يرجأ االطالي علأ العرضم. لمزيد من المعلوم2019المالية  

 .لشركةل لكترونيموقي اإلالب المستلمرينعالقات صفحة 

م عن تمديد حزم التسااااهيالت الخاصااااة بعقوا إي ار 2020مايو  21وقد نعلنت الشااااركة في  

ين، وذلاك من نجال اعمهم في مواجهاة وت ااوز األلر الساااالبي النااتي عن تاداعياات المسااااتاأجر

(، والتي اااااهادت تقاديم اااااركاة المراكز العربياة تناازال  عن 19 –انتشاااااار فيرول )كوفياد 

ا من  45ساوم الخدمات ل ميي المساتأجرين لمدة ساتة نساابيي )رو يةقداعالت اإلي ارات ا( بدء  يوم 

م. ومن المقرر نن يستفيد المستأجرون ممن تم إيال" متاجرهم بشكل إلزامي 2020مارل   16

بدء  منبموجب قرار الحكومة، من برنامي تساااهيل الساااداا الت  قدمتك الشاااركة، وذلك للفترة 

م نو حتأ موعاد رفي قرار اإليال"، نيهماا نقر . 2020يو يون 30تطبي، قرار اإليال" وحتأ 

 م.2021م و2020 للعامينكما سيتم تعلي، نية زيااات في قيمة عقوا اإلي ار 

2,176 

2,197 

2019السنة المللية  2020السنة المللية 

91%

3%
6%

صلف  اإليراداق اإليرلرية
المبيعلق اإلع مية
دخل المرافد ماإليراداق األخرى

2,197
مريمن لاير

http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations


 

 

 شركة المراكز العربية  |  28

 التقرير السنوي 
 م 2020مارس   31في  ةالمنتهيالمالية  سنة عن ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة  األرباح 

 واالستهالك واإلطفاء 
 )مليون لاير / الهامش(

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسل مدة العقوا اإلي ارية مقابل نسبة اإلاغال

 
 

 التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء تكلفةاألرباح التشغيلية قبل 

مليون لاير  1,625.5بلغت األرباح التشاغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالساتهالك واإلطفاء 

%، وهو ما نتي عنك نمو هامش 9.8م، وهو نمو ساااانو  بنساااابة 2020خالل الساااانة المالية 

قبل %. ويرجي ارتفاي األرباح التشااغيلية 74.0نقطة مئوية ليبلغ  5.9األرباح التشااغيلية بواقي 

إلأ اساااتمرار تحسااان إجمالي الربح بعد تطبي،  التمويل والزكاة واالساااتهالك واإلطفاء تكلفة 

ا من الربي IFRS 16المعياار الادولي إلعاداا التقاارير الماالياة الخاا  بعقوا اإلي اار ) ( بادء 

( إلأ تساااا يال IFRS 16. وقاد ناى تطبي، المعياار الادولي )م2020األول من السااااناة الماالياة  

مليون لاير خالل  159.6ن ح، اسااتخدام األصااول المسااتأجرة بقيمة مصااروفات اسااتهالك ع

م، باإلًااافة إلأ تساا يل مصااروئ الفائدة علأ التزامات عقوا اإلي ار 2020الساانة المالية  

مليون لاير خالل نفس الفترة. وفي حاالاة اسااااتبعااا تاألير تطبي، المعياار الادولي  134.5بقيماة 

فانن األربااح التشااااغيلياة قبال تكلفاة التمويال والزكااة (، IFRS16إلعاداا التقاارير الماالياة )

 1,625.5% لتبلغ 4.9انخف اات بمعدل ساانو  قدر   اإلي ارواالسااتهالك واإلطفاء وتكاليف 

م، وهو ماا يعكس تاألير إيال" المراكز التاابعاة خالل 2020خالل السااااناة الماالياة مليون لاير 

م بسابب تداعيات انتشاار فيرول 2020لية األسابوعين األخيرين من الربي األخير من السانة الما

قبال تكلفاة التمويال والزكااة واالسااااتهالك (. وانخفض هاامش األربااح التشااااغيلياة 19 –)كوفياد 

 % خالل نفس الفترة.74.0نقطة مئوية ليس ل  4.5بواقي واإلطفاء وتكاليف اإلي ار 

 مصروفات االستهالك

م، 2020مليون لاير خالل السانة المالية  286.4بلغت تكاليف اساتهالك العقارات االساتلمارية 

%، حيث قامت الشاركة بتسا يل االساتلمارات العقارية الخاصاة 11.5وهو ارتفاي سانو  بنسابة 

بمركز  "يوو ووك" و"مول النخيل بالدمام" والت  تم إطالقهما خالل الربي اللاني من السااانة 

م. كما ساا لت الشااركة مصااروفات اسااتهالك ح، اسااتخدام األصااول المسااتأجرة 2020المالية  
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 صافي الربح 
 )مليون لاير / الهامش(

 

 

 

 
 األموال من العمليات 
 )مليون لاير / الهامش(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م. ويبلغ باتلاك إجماالي مصااااروفاات 2020مليون لاير خالل السااااناة الماالياة  159.6بقيماة 

 .م2020مليون لاير خالل السنة المالية  446.1االستهالك 

 التكاليف المالية

م، وهو انخفاض سااانو  2020السااانة المالية  مليون لاير خالل   351.3بلغت التكاليف المالية  

مليون لاير خالل العام الساااب،. ويرجي ذلك بشااكل رئيسااي إلأ  439.5% مقابل 20.1بنساابة 

مليون لاير متعلقة بأنشاااطة إعااة تمويل ايون  125.2ااااطب تكاليف تمويل اساااتلنائية بقيمة 

ااااطب  بينما تم ، م2019  خالل السااانة المالية  الشاااركة واساااتراتي ية تعزيز هيكلة رنل المال

مليون لاير عن صاافقة إعااة التمويل التي ن حت الشااركة  59.9رسااوم تمويل اسااتلنائية بقيمة 

قامت الشاااركة بنتمام م، 2020. وخالل السااانة المالية م2020في إتمامها خالل السااانة المالية 

 500صاافقة حزمة تمويلية اااملت طرح صااكوك متوافقة مي نحكام الشااريعة اإلسااالمية بقيمة 

ملياار لاير( والتي حظيات بااهتماام كبير من نبرز المسااااتلمرين  1.9مليون اوالر نمريكي )

 4.5مليار اوالر نمريكي ) 1.2الدوليين. كما ت امنت الصافقة تساهيالت إجارة ومرابحة بقيمة 

 0.75مليار اوالر نمريكي ) 0.2مليار لاير(، وتسااهيالت مرابحة اّوارة مزاوجة العملة بقيمة 

ا بأن الصااافقة نلمرت عن تعزيز هيكل ايون الشاااركة عبر تحساااين ااااروط  مليار لاير(، علم 

ونسااااعار التمويل وتمديد  جال اسااااتحقا" التمويالت القائمة. وقد قامت الشااااركة باسااااتخدام 

جمالية إلصادار الصاكوك والتساهيالت البنكية في إعااة تمويل تساهيالت قائمة المتحصاالت اإل

ملياار لاير. وقاد ن حات الشااااركاة من خالل تحسااااين اااااروط التمويال وتقليم  7.2بقيماة 

كنسااابة من هيكل رنل المال في تعزيز هيكلة رنل  –ذات الطبيعة الم ااامونة  –المديونيات 

تألير تعطل األنشااطة التشااغيلية بساابب انتشااار فيرول المال وتوفير المرونة الالزمة لت اوز 

ا بأن متوساال الفترة المتبقية حتأ تاريا االسااتحقا" بلغ (19 –)كوفيد  ا، وننك ال  6.5، علم  عام 

 توجد التزامات مالية مستحقة علأ الشركة علأ المدى القصير.

 صافي الربح

م، وهو انخفاض علأ نسااال 2020مليون لاير خالل الساانة المالية  642.6بلغ صااافي الربح  

% 29.2نقطة مئوية ليسا ل   7.7%، وانخفض هامش صاافي الربح بواقي 20.1سانو  بنسابة 

خالل نفس الفترة. ويرجي ذلك االنخفاض إلأ زيااة خساائر االًامحالل في األرصادة المدينة 

العاام مليون لاير خالل  43.5م، مقاابال 2020مليون لاير خالل السااااناة الماالياة  119.3لتبلغ 

ا بأن تلك الخسااائر ارتفعت بشااكل ملحوا خالل الربي األخير من الساانة المالية  الساااب،، علم 

م. كما يرجي انخفاض صااافي الربح إلأ عكس مخصاام الزكاة الت  تم تساا يلك خالل 2020

مليون لاير وتألير  علأ ارتفاي صاافي ربح  75.1م بقيمة 2019الربي اللالث من السانة المالية 

مليون لاير خالل  125.2مقارنة، باإلًااافة إلأ اااطب تكاليف تمويل اسااتلنائية بقيمة فترة ال

ا بأن فترة الساااانة المالية 2019الساااانة المالية   م اااااهدت اااااطب تكاليف تمويل 2020م، علم 

 مليون لاير. 59.9استلنائية بقيمة 

 األموال من العمليات

م، وهو انخفااض 2020سااااناة الماالياة مليون لاير خالل ال 959.8بلغات األموال من العملياات 

ا هاامش األموال من العملياات إلأ 12.8ساااانو  بنسااااباة  % مقاابال 43.7%. وانخفض ني اااا 

 .م2019السنة المالية % خالل 50.6

 األصول القائمة والتوسعات المستقبلية

مركز  21بلغت القيمة الدفترية إلجمالي العقارات االساتلمارية )تشامل اساتلمارات الشاركة في 

( والمراكز الت ارية تحت اإلنشااااء واألراًاااي المرتبطة بالمشااااريي المساااتقبلية ار  قائمت 

لاير كماا بنهااياة  مليون  10,983.8م، مقاابال 2020ماارل  31لاير حتأ  مليون 11,356.9

804 
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 صافي الدين / األرباح التشغيلية 

 
 

 

 التسهيالت إلى قيمة الشركة نسبة 

 

 
 

م. وبلغت قيمة الدفعات المقدمة للمقاولين )تملل قيمة المشاااروعات تحت 2019السااانة المالية  

ماارل  31مليون لاير في  604.9م، مقاابال 2020ماارل  31مليون لاير حتأ  614.4التنفيات( 

 .م2019

مليون لاير  256.5وبلغ إجمالي النفقات الرنسامالية الخاصاة بالمشااريي ال ديدة ال ار  إنشاائها 

م، حيث تم اساتخدام المبلغ بشاكل رئيساي في تغطية المشااريي قصايرة 2020خالل السانة المالية 

ا بأن إجمالي النفقات الرنساامالية المطلوبة لتغطية المشاااريي قصاايرة األجل ارتفي األجل، ع لم 

م نتي ة 2020ملياار لاير بنهااية الربي اللاالث من السااااناة المالية   1.8ملياار لاير مقاابل  1.9إلأ  

ارتفاي قيمة عقد الشااركة الخا  بننشاااء مشااروي "الخليي مول". وقد قامت الشااركة بنطال" 

 ار  "يوو ووك" في الرياض و"النخيل مول" بالدمام خالل الربي اللاني من السانة المركز الت

نلف متر مربي إلأ المساحات القابلة للتأجير. وت م  118م، مما نلمر عن إًافة  2020المالية  

مشااروعات الشااركة قصاايرة األجل تطوير مركزين ت اريين )"الخليي مول" و"جدة بارك"(، 

كز "النخيل مول" في الرياض، وهي مشااروعات ساات اايف ما يبلغ ف ااال  عن بناء ملح، مر

نلف متر مربي إلأ المساااااحاات القاابلاة للتاأجير خالل الفترة القاااماة، منهاا  197إجماالياك حوالي 

ا بمشااااروي "جادة باارك" منفرا ا، والات  يملال نبرز المشااااروعاات  129 نلف متر مربي تقريبا 

 .قصيرة األجل بالشركة

مليار  6.6النفقات الرنساامالية المتوقعة للمشااروعات متوسااطة األجل  ومن جانب  خر، بلغت

ًاافة  نلف متر  358لاير، حيث تم اي الم موعة قدما  في بناء وتطوير خمساة مشاروعات إل

مربي تقريب ا إلأ المساااحات القابلة للتأجير. وت در اإلاااارة إلأ نن إجمالي النفقات الرنساامالية 

وسااطة األجل تشاامل تكلفة نراًااي مشااروعي "مول العر " الالزمة لتنفيت المشااروعات مت

ملياار لاير حتأ نهااياة السااااناة الماالياة  3.4باالريااض و"مول جوهرة جادة"، حياث تم اسااااتخادام  

 م.2020

 صافي الدين

م، ويشااامل ال زء المتداول من 2020مارل  31مليون لاير حتأ  7,016.0بلغ إجمالي الدين  

ماارل  31مليون لاير حتأ  6,741.0ليون لاير، مقاابال م 45التسااااهيالت طويلاة األجال بمبلغ 

هو م، و2020مارل  31% حتأ 32م. وقد اساتقرت نسابة التساهيالت إلأ قيمة الشاركة  2019

وناى قيام الشاركة بساحب تساهيالت المرابحة الدّوارة  .نفس مساتوى السانة المالية الساابقةتقريب ا 

م، مقاابال 2020ماارل  31مليون لاير حتأ  1,045.7إلأ ارتفااي النقادياة وماا في حكمهاا إلأ 

 م. 2019مارل  31مليون لاير حتأ  457.7

 6,283.4م مقابل 2020مليون لاير خالل الساانة المالية   5,970.1وانخفض صااافي الدين إلأ 

م. وبلغ معدل صاااافي الدين إلأ األرباح التشاااغيلية قبل تكلفة 2019مليون لاير للسااانة المالية  

مارل  31مرة تقريب ا كما في   3.7االسااتهالك واإلطفاء علأ نسااال ساانو  التمويل والزكاة و

 م.2019مارل  31مرة كما في  4.2م، مقابل 2020

 حقوق الملكية 

 5,064.8م، مقابل 2020مارل  31مليون لاير في  5,984.3بلغ إجمالي حقو" المسااااهمين 

  م.2019مارل  31مليون لاير في 

لاير ساعوا  للساهم  0.90نقر م لس إاارة ااركة المراكز العربية توزيي نرباح مرحلية بقيمة 

% من القيمة اإلساامية لهسااهم، حيث بلغت القيمة اإلجمالية لهرباح الموزعة 9.0نو ما يعاال 

 مليون لاير سعوا    427.5
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 القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية ملخص

 (مارس 31كما في )قائمة المركز المالي  

 2020 2019 2018 2017 2016 لاير سعودي

 2,079,311,196 1,450,910,344 992,248,060 830,491,568 649,804,323 الموجواات المتداولة

 15,882,179,460 11,914,866,335 11,482,344,239 11,075,672,734 9,618,368,426 موجواات يير متداولة

 17,961,490,656 13,365,776,679 12,474,592,299 11,906,164,302 10,925,178,263 مجموع الموجودات

 1,024,229,144 1,467,661,897 1,528,998,079 1,205,442,672 1,553,968,548 مطلوبات متداولة

 10,953,005,880 6,833,354,662 6,040,641,566 5,818,974,550 4,075,179,597 مطلوبات يير متداولة

 11,977,235,024 8,301,016,559 7,569,639,645 7,024,417,222 5,629,148,145 إجمالي المطلوبات

 5,982,997,476 5,064,669,068 4,901,070,842 4,880,711,192 4,665,316,269 حقو" المساهمين

 1,258,156 91,052 3,881,812 1,035,888 713,849 حقو" الملكية يير المسيطرة

 5,984,255,632 5,064,760,120 4,904,952,654 4,881,747,080 4,666,030,118 م موي حقو" الملكية

 مجموع المطلوبات وحقوق

 المساهمين
10,295,178,263 11,906,164,302 12,474,592,299 13,365,776,679 17,961,490,656 

 

 (مارس 31المنتهية في السنة المالية خالل ) الدخلقائمة  

 2020 2019 2018 2017 2016 لاير سعودي

 2,197,315,187  2,176,399,680  2,160,507,418    2,123,773,89       1,852,213,685 إيرادات

 (758,877,613) (782,491,092) (795,401,062) (810,750,513) (562,988,862) تكلفة اإليرااات

 1,438,437,574  1,393,908,588 1,365,106,356     1,313,023,379     1,289,224,823     الربح اإلجمالي

 1,132,853,540  1,176,795,279  1,104,802,422    1,135,263,078     1,127,945,186     الدخل من العمليات الرئيسية

 662,891,521  748,823,931 819,095,319         976,989,396  1,032,962,521 الزكاةالربح قبل 

 (20,290,170)  55,276,825 (32,684,346)  (27,154,423)  (32,998,878)  الزكاة

 642,601,351  804,100,756  786,410,973  949,834,973  999,963,643 الربح الصافي للعام
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  االستدامة

ف  اولر رهية الممركة لاومير مملرسرررلق اسسرررادامة ف  كلفة عمريلق القولعين العلم مالخلص، ارازم شرررركة المراكز العربية باوبيد كفمرررل 

حسرين حيلة المملرسرلق البيئية ماسراملعية ممملرسرلق الحمكمة السرريمة، سرعي ل لاومير كعملل الشرركة مالمسرليمة ف  دفع عررة الانمية المونية ما

 المماونين   

 

زء احرص شركة المراكز العربية عرى اوبيد مرممعة من المنليع ماألسللي  الا  ااسم بللمممح، مالدقة، مقدراتل عرى اسسادامة، بلعابلريل ر

كمل اعمل الشرركة عرى ابراز الدمر المحمري الذي ارعبا شرركلق القول    ،س يارزك من اسراراايرية النمم الا  اابنليل الشرركة عرى المدى الوميل

فة الخلص ف  اعزيز خوو الانمية المسررادامة مانفيذيل، ميم مل يعكسررا الازامتل باحسررين كُور العمل الاشرر يرية ف  كلفة مشرررمعلاتل الالبعة بصرر 

يم المردمد اإليرلب  لرميع األوراف ذاق الصرررة ماقريص األزلر السررربية مسررامرة من كرل مماصرررة اقديم الخدملق فلئقة الرمدة بللامازي مع اعظ

مع او ت خوة الاحمل الرقم  عرى مسررامى رميع   " 2030رهية الممركة العربية السررعمدي ة  "لعمريلاتل  ماسرراتدف الشررركة مماءمة كيدافتل مع 

  الدملية   مراكز الاسمت ملرسلق الماعلرف عريتل ف  ادارة ماش يل الالبعة، مذل  مفق ل ألعرى المعليير العللمية مكفمل الممراكز الاسمت 

 استراتيجية المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

المرامع  بلإلمرررلفة الى مراعلة األبعلد ماآلزلر البيئية النلارة عن العمريلق الاشررر يرية لرشرررركة، ادر  الشرررركة ريد ا دمريل الحيمي مماربتل ارل 

ين بكلفة السررعمدي مكيمية اسسررازملر ف  اعداد الريل الرديد من الولقلق السررعمدية، حي  ارازم بامفير فرص العمل الماكلفئة لرمماونين السررعمدي

الاشررر يرية، الى رلن  احسرررين بيئة العمل عبر اسسرررازملر ف  اعزيز مسررراميلق السررر مة مزيلدة انالرية الرميع الممظفين القولعلق مالمرلسق 

 مالعلمرين  

لعابلر  اآللية الرئيسرية مف  اولر سرعيتل لزيلدة كُور األعملل مالسريلسرلق الخلصرة بمملرسرلق اسسرادامة، اابنى الشرركة اولر قمي لنظلم الحمكمة ب

لق لامريا عمريلاتل الاشرر يرية ماإلشررراف عريتل، حي  اعامد الشررركة عرى كعمررلء مررس اإلدارة ملرلن اإلدارة الالبعة ف  اإلشررراف عرى العمري

شرديدة، ممرملن اسمازلل لكلفة   الاشر يرية بللشرركة مع مراعلة اعظيم القيمة لرميع األوراف ذاق الصررة، بلإلمرلفة الى اوبيد سريلسرلق رقلبة داخرية

 القمانين مالرمائا الانظيمية ذاق الع قة، مانظيم كعملل الشركة من خ ل ادارة المخلور بكفلءة ممكلفحة كمرا الفسلد    

بن  مخارف مف  اولر سررعيتل الدهم  إلمررفلء المزيد من الاحسررينلق، اسررعى شررركة المراكز العربية الى اقديم مزلل يحاذى با ف  اسرراحدا  ما

 سراملعية   مبلدراق اسسادامة اسباكلرية، كمل اماصل اكزيف رتمديل لاحقيد النالئع اإليرلبية المنشمدة عرى كلفة األصعدة الاش يرية مالبيئية ما

 ةئالبي الحفاظ على

زام باخفيف ا زير عمريلاتل الاشررر يرية عرى البيئة ياركاز رزء كبير من رتمد الشرررركة لاعزيز المعليير البيئية ماسراملعية ماولر الحمكمة ف  اسلا

م مالا  شرتدق او ت العديد من المبلدراق الرامية الى اخفيف البصرمة الكربمنية ألعمللتل 2020المحيوة، حي  اررق رتمد الشرركة خ ل علم  

اسراخدام المماد الخلم الخلصرة بلإلنشرلءاق، ماحسرين  ماعظيم كفلءة اسراخدام مصرلدر الولقة المارددة ماحميل النفليلق الى ولقة، بلإلمرلفة احسرين

ليير  سريلسرلق ادارة المخرفلق مالاخر ص من النفليلق، مغيريل من مبلدراق اسسرادامة األخرى  مف  اولر مسرلع  الشرركة لرامسرع ف  اسمازلل لرمع

 مة، مفق ل ألفمررل المملرسررلق الدملية المابعة  البيئية ماسراملعية مالحمكمة، اعمل الشررركة عرى احسررين سرريلسررلق ممسرراميلق الصررحة مالسرر 

مامريتلق نخبة من كفمرل المسراشرلرين الماخصرصرين ف  يذ  المرلسق  كمل اعازم الشرركة او ت نظلم ماكلمل إلعلدة ادمير النفليلق ف  كلفة 

راايريلق رديدة لاقريل اآلزلر السررربية لعمريلاتل الالبعة مررمن رتمديل لاقريل النفليلق المتدرة، مذل  مع مماصرررة دراسررة انفيذ اسررامراكز الاسررمت 

  عرى المرامعلق المحيوة      

 مياه األمطارمعالجة  . أ

ن مركزي ابناق المراكز العربية مبلدرة ُمباكرة ل سرافلدة من المصرلدر الوبيعية، حي  قلمق بإنشرلء شربكة من المرافد لرمع ميل  األمولر ف  خزا

ت مررخم بتدف اسرراخدام الميل  ف  كنشرروة الري مكغراض الابريد، ممل كدى الى اقريل اسعاملد عرى ميل  الشررر  بشرركل كبير برميع مراكز الاسررم  
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داخرية القلئمة ممقراق الشررركة  كمل يام رمع الميل  الماكزفة من كنظمة الابريد مركزي ل بماسرروة كرتزة الابريد ماسرراخدامتل ف  بعض األغراض ال

   مكنشوة الري 

 مياه الصرف الصحي معالجة .ب

ادمير، قلمق شرركة المراكز العربية بإو ت كنظمة ادارة ف  اولر كيدافتل لاحسرين ادارة ميل  الصررف الصرح  ماسراخدام النفليلق القلبرة إلعلدة ال

(، مذل  WP( مكنلبي  اصرررريف النفليلق يSPالنفليلق زنلئية األنلبي  بمشررررم  ممل العر  الرلري انفيذ   مينقسرررم النظلم الى كنلبي  الاربة ي

لل ف  خزان مركزي مخم اام من خ لا معللرة يذ  الميل  لمملن ارميع ميل  الصرف الصح /الميل  الرملدية من خ ل كنبم  النفليلق بشكل فعا 

رفلق ف  دمراق الميل  مغيريل من خإلنالج ميل  غير صررررللحة لرشررررر  ملكن يُمكن اسرررراخدامتل ف  كغراض الري مكميل  الانظيف مكسررررا الم

 اسساخداملق الصنلعية األخرى  

 اءة استخدام الطاقةفك . ج

رية ماعددة المحلمر لاحسررين اسرراخدام الولقة ف  كلفة عمريلاتل، حي  قلمق الشررركة باركي  كنظمة ادارة اابنى شررركة المراكز العربية اسررارااي

ت الالبعة بتدف احسرين كفلءة مراقبة كنظمة الولقة ماإلمرلءة مالادفئة مالاتمية مابريد التماء يBMSالمبلن  ي (، HVAC( ف  كلفة مراكز الاسرم 

فحة الحريد مكنظمة األملن الماومرة بكلفة مشررمعلاتل  مقد كزمرق ار  اسسراراايرية عن اعزيز قدرة الشرركة بلإلمرلفة الى شربكلق السربلكة ممكل

ة عرى خفض اسررات   الولقة مزيلدة كفلءة اسرراخدام ممارد الولقة المالحة  كمل قلمق الشررركة باركي  األسررقف الزرلرية ذاق معلمل نقل الحرار 

الحرارة الى داخل المراكز الارلرية، مبللالل  اقريل احايلرلاتل من كنظمة الابريد مارشريد اسرات   الولقة  المنخفض، ممل سرليم ف  خفض مصرمل 

مف  اولر رتمديل لزيلدة اسعاملد عرى مصررررلدر الولقة البديرة مالمارددة، اعازم الشررررركة اركي  كلماح الولقة الشررررمسررررية عرى كسرررروا كلفة 

  لولقة سساخدامتل ف  حلسق الومارئ    المشرمعلق المراقبة من كرل اخزين ا

 جودة الهواء .د

شررلء  امررع الشررركة عرى ركس كملميلاتل اسياملم برمدة التماء مادارة ال لزاق المنبعزة من كنظمة الاتمية، حي  ينعكس ذل  ف  قيلم الشررركة بإن

بتل، بلإلمررلفة الى فرض اركي  كنظمة انقية التماء صررديقة البيئة  البنية األسررلسررية ماصررميم بنليلق المراكز الالبعة مفق ل لرمائا الانظيمية المعممل

ل ب ن معليير رمدة التماء بللشرركة اامافد مع المعليير الدملية لم كللة حملية كشررو كسرلسر  ف  كلفة األملكن الا  اقدم الم كمسق مالمشررمبلق، عرم 

 لصحة العلمة   (، مالا  اتدف الى اقريل المرمزلق الملرة محملية اEPAالبيئة ي

 معايير البناء   .ه

ارم  بللازامن مع نمم كعملل الشررركة، اكزف شررركة المراكز العربية رتمديل سسرراخدام خلملق البنلء صررديقة البيئة الا  اقرل من احامللية حدم  

بلإلمرلفة الى خلملق السربلكة الخللية (، VOCبشركل كبير  كمل يام اخايلر مماد البنلء ذاق النسر  المنخفمرة من المركبلق العمرمية الماوليرة ي

 ( IAPMOمن الرصلص، مذل  مفق ل لرمعليير مالرمائا الدملية الخلصة بللرمعية الدملية لمسئمل  السبلكة ماألعملل الميكلنيكية ي

 

 المساهمة االجتماعية

 االستثمار في التعليم . أ

الوريد لرشربل  السرعمدي بمل يسرليم ف  اومير متلرااتم المتنية ممسرلعداتم   ف  امتيد يةالاعريم المنظممةارازم شرركة المراكز العربية بامظيف 

عة من المهسرسرلق بتدف 2020عرى شر ل المظلئف المخارفة مالاما ع بنمو حيلة صرح   مقد قلمق الشرركة خ ل علم   ِ م بللاعلمن مع مرممعة ُمانم 

 معلق المحيوة ب عملل الشركة، ميشمل ذل :امفير حزمة من البرامع الادريبية لرشبل  السعمدي ف  كلفة المرا

اومير برنرلمع ماكرلمرل لرخبرة المتنيرة لازميرد الو   السرررررعمديين ف  مخارف المرامعرلق الا  اعمرل بترل الشرررررركرة برللردمراق الاردرير   -

 الصيف  حمل اسساعداد لش ل مخارف المظلئف 

ت" الذي يورح رهية لمف - لييم مراكز الاسرمت الارريبية المصممة من قبل رماد األعملل، مالذي برنلمع "ازبلق ردارة مفتمم مراكز الاسرم 

 يمفر المنصلق مالمسلحلق لرشركلق السعمدية النلشئة من كرل عرض ماقديم كفكلر رديدة 
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 دعم السرررعمديين المميمبين مالمميمبلق من ذمي اسحايلرلق الخلصرررة بللاعلمن مع رمعية "اإلرادة" من خ ل امفير مسرررلحلق داخل  -

 الالبعة سساملفة الفعلليلق ماألنشوة اسراملعية مراكز الاسمت 

الالبعة بللاعلمن مع التيئة العلمة لرريلمرة ممزارة الصرحة لاحسرين رمدة منمو  مراكز الاسرمت اسرامرلفة برامع مفعلليلق الامعمية ف    -

 الحيلة مزيلدة رفليية السعمديين 

 التطورات المستقبلية   .ب

ل ف  اسراقلء بقدراق شربل  الممركة عبر مماصررة اسسرازملر ف  انمي ة الولقلق ااورع شرركة المراكز العربية الى البنلء عرى انرلزااتل مالممر  قدم 

البنم   البشررية عرى المدى الوميل  مف  يذا اإلولر اعازم الشرركة دعم ممظفيتل من خ ل امفير برامع امميرية ميسررة بللاعلمن مع مرممعة من

المحرية مصررنلديد اسدخلر لرممظفين، سررعي ل الى اعزيز مسررلئل الدعم الملل  ماألمن المظيف   كمل اسررعى الشررركة الى اخصرريص برامع ادري  

داخرية لرميع ممظفيتل، ع مة عرى اومير برامع خبراق متنية ماكلمرة لدعم الو   السررعمديين بفرص ادريبية ماخصررصررة ف  كعملل الشررركة 

الالبعة  مف  اولر سرعيتل لامكين النسرلء السرعمديلق من شر ل المنلصر  القيلدية، اعازم الشرركة او ت برنلمع الدبرمم الاوبيق   اكز الاسرمتممر

 ( بللشراكة مع مرممعة من رلمعلق مكريلق ادارة األعملل المحرية مالدملية LEEDلرمتلراق القيلدية الممالزة ي

 

 الحوكمة 

 ة المسئولة الممارسات التجاري . أ

ية يعكف مررس اإلدارة مالررلن الماخصرررصرررة الالبعة عرى ادارة كعملل الشرررركة مفق ل لرمائا الانظيمية المحددة من ييئة السرررمت المللية السرررعمد

يخص الحمكمة ماألحكلم الماردة بقلنمن الشرركلق السرعمدية  كمل يعمل عرى مرملن اسرامرار الشرركة ف  اوبيد كفمرل المملرسرلق الدملية فيمل 

 ماسمازلل ممكلفحة الفسلد، فم   عن ابن  اسساراايريلق مالخوو التلدفة الى الحد من المخلور 

يحرص مررس ادارة الشرررركة عرى ابن  كحد  معليير مملرسرررلق الحمكمة بصرررفة مسرررامرة، ميم مل يعكس نرلحا ف  صررريلغة "دليل حمكمة 

لمللية، فمرر   عن ممررليلاا ألحد  معليير ممملرسررلق الحمكمة الماعلرف عريتل عللمي ل  مقد ام الشررركلق" مفق ل لماوربلق لمائا ييئة السررمت ا

 اعاملد ذل  الدليل من قبل الرمعية العلمة لرشركة، حي  ياممن السيلسلق ماإلرراءاق مالرمائا الاللية:

 سيلسلق مارراءاق مررس اإلدارة •

 سيلسة املر  مصللا كعملء مررس اإلدارة •

 سيلسلق ممبلدئ لرلن مررس اإلدارة •

 سيلسلق المراقبة مالاقييم مكعملل المرارعة الداخرية مالخلررية مسيلسلق الرقلبة الداخرية •

 سيلسلق الرمعية العلمة •

 سيلسة امزيع األربلح •

 سيلسلق الاماصل مع المسليمين •

 سيلسلق اإلفصلح مالشفلفية •

 ميزلت لرنة المرارعة •

 مكلفآقميزلت لرنة الارشيحلق مال •

 سيلسة المسئملية اسراملعية لرشركة •

 

 إطار الحوكمة  .ب

 اسرراكملس لرتمد صرريلغة ماعداد دليل الحمكمة، قلم مررس اإلدارة بممررع اولر عمل ينظم مخارف الع قلق بين مررس اإلدارة، مكعمررلء اإلدارة

من القماعد ماإلرراءاق الا  من شر نتل دعم ماسرتيل عمريلق الانفيذية، مالمسرليمين، مرميع األوراف ذاق الع قة  ميشرمل اولر العمل مرممعة 

ل يتدف ااخلذ القرار من كرل حملية حقمت المسرليمين ماألوراف ذاق الع قة، فمر   عن اعزيز قيم المصرداقية مالعدالة مالانلفسرية مالشرفلفية  كم
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األرل مع األوراف ذاق الع قة  مبلإلمرلفة الى ذل ، يركز اولر  يذا اإلولر الى احديد السريلسرلق ماإلرراءاق المنظمة لرعقمد مالصرفقلق وميرة

ركة العمل عرى مررملن الازام مررس اإلدارة باعظيم المردمد اإليرلب  لرمسررليمين، مع اقديم رهية مامررحة اعكس المكلنة المللية مالاشرر يرية لرشرر 

  ممررع مرممعة من ارراءاق اسمازلل لارن  امررلر  المصررللا م ف2020بعدالة مشررفلفية  ماماداد ا لتذ  الرتمد، نرحق الشررركة خ ل علم  

 مالمصللا الماعرقة بللمنلفسة 

 م2020أبرز مستجدات عام  . ج

م، ممن بين ارر  المبرلدراق اعيين  2020نرحرق المراكز العربيرة ف  انفيرذ مرممعرة مانمعرة من مبرلدراق الحمكمرة المخوورة خ ل السرررررنرة المرلليرة  

رة من كصررحل  الخبراق القيلدية المامررلفرة مالدراية الماسررعة بقولعلق كعملل الشررركة  ميا لف غللبية مررس عمررمين رديدين ف  مررس اإلدا

م اكريف مررس اإلدارة حللي ل من األعمرلء غير الانفيذيين، ميمرم ز زة كعمرلء مسراقرين بمل يامافد مع الرمائا الانظيمية لتيئة السرمت المللية  مقد ا

اح معليير الحمكمة ماحديزتل اذا اقامرق الحلرة الى ذل ، بتدف مماكبة كية مسرارداق اورك عرى الرمائا الانظيمية المونية اإلدارة بمرارعة ماقار

ارعة مالدملية الخلصرة بللحمكمة  مف  سريلت ماصرل، ام ا سريس لرنة الحمكمة، مالا  سراعمل مع كلفة لرلن مررس اإلدارة القلئمة ممنتل لرنة المر

 ق مالمكلفآق  ملرنة الارشيحل

من يذا  "واإلفصتاحات الحوكمة"قسرم لرمزيد من الافلصريل حمل كور مسريلسرلق الحمكمة الا  اابنليل شرركة المراكز العربية، يررى اسو   عرى  

  الاقرير
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 المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

باومير ماشرر يل مسررلحلق البيع بللارزئة عرى نولت ماسررع  ا خذ اسرراراايرية  امارا المراكز العربية المرممعة الاقريدية من المخلور المرابوة 

ور الشرررركة بعين اسعابلر مرمد مزل يذ  المخلور ميام اقيمتل مالعمل عرى الحد منتل مع اسرررامرار امسرررع األعملل  فيمل ير  قلئمة ببعض المخل

 الرئيسية الا  امارا الشركة:

 

 أعمال الشركةتأثير فيروس كورونا على 

يكمفيد المسرارد ف  مرمء اإلرراءاق اسحارازية مالمقلئية الحللية الا  ااخذيل السررولق ف  الممركة العربية السرعمدية لمنع اناشرلر فيرمس كمرمنل 

احديد حرم ممدى الا زير ( منظرا  لعدم القدرة عرى امقع كم معرفة مدة يذ  الادابير اسحارازية مالمقلئية ف  المسرراقبل، يصررع  عرى الشررركة  19-

 .الملل  ف  يذ  المرحرة

عرى ممارتة الاحديلق اسقاصرلدية الراينة  مبلإلمرلفة الى ذل ، فإن المراسريم المركية مقدراتل مهشرراق السر مة المللية  عرى قمة ماهكد الشرركة  

ن الادابير اسحارازية مالمقلئية الماخذة لرحد من اناشررلر مالمبلدراق الحكممية لدعم القول  الخلص سرراحد من األزر اسقاصررلدي مالملل  النلرم ع

 .(Covid-19) مبلء فيرمس كمرمنل

ل لرادابير مامازلس لراعريملق األخيرة الصرلدرة عن السررولق، اسرا نفق مراكز الاسرمت الالبعة لرشرركة عمرتل مفقل لسرلعلق العمل المعرنة مع اسمازل

 اسحارازية مالمقلئية المورمبة 

 ر مستويات حركة الزوار واإلنفاق على أعمال الشركةتأثي

عمنا، اعامد ايراداق الشرركة عرى ايراداق اإليرلر من المسا ررين القلدرين عرى دفع اإليرلر، مف  بعض الحلسق يعامد مسامى اإليرلر الذي يدف

الارلرية الالبعة الشرركة لرمخلور الكلمنة الماعرقة بقول  بحسر  كل حللة، عرى مسرامى مبيعلاتم الى الزائرين  ممن يذا المنورد، اخمرع المراكز  

الا  قد البيع بللارزئة  اخمررع مبيعلق الارزئة لا يراق سررريعة مكحيلن ل س يمكن الانبه بتل ف  سرررم  زمار المراكز الارلرية الالبعة لرشررركة، م

 لمة ف  اسقاصلد مالا ي راق ف  افمي ق المساتر  مالاركيبة السكلنية اا زر بللظرمف اسقاصلدية العلمة، بمل ف  ذل  مساميلق الدخل مالزقة الع

داراتل  ماشرمل يذ  الرتمد، عرى سربيل ااامرمن اسراراايرية عمل المراكز العربية بذل رتمد لرحفلظ عرى الزيلداق المسرامرة ف  حركة الزمار م

لشرركة، مادخلل مفلييم نمو الحيلة المباكرة، مالاحسرين المسرامر ف  رمدة المزلل س الحصرر، فاا مرمعلق سرينملئية ف  مراكز الاسرمت الخلصرة بل

  الخدملق المقدمة لرزمار، ماساملفة الفعلليلق الزقلفية مالارفيتية ف  مراكز الشركة الارلرية 

 

 اعتماد الشركة على العمالء الرئيسيين 

الرئيسرري من لرشررركة شررركلء اسرراراايريين، ميعابرمن   سرريين  يُعد المسررا ررمناعامد ايراداق الشررركة اعاملد ا يلئ   عرى بعض المسررا ررين الرئي

ف  بمزرلبرة مرممعرلق ارزئرة متمرة بمررام عرلم ااماع بمحرلفظ كبيرة من الع مرلق الاررلريرة المعرمفرة الا  اسرررررار رر محرداق ماعرددة لربيع برللارزئرة 

ى الاخفيف من حردة يرذا الخور من خ ل الحفرلظ عرى مزيع مزرلل  من العرديرد من المراكز الاررلريرة الا  اابع الشرررررركرة  ماعمرل الشرررررركرة عر

 المسا ررين الداخريين مالخلرريين مالافلمض المسامر عرى شرمو اإليرلر مع مسا رري الشركة 

 

 تأثير حاالت التأخير في تحصيل اإليجار على رأس المال العامل للشركة

ل الشرركة اإليرلر قبل فارة اإلير ل كمسريرة لامميل ماوربلق ركس الملل علدة  مل اُحصر  لر ذاق الصررة، ماسرافيد الشرركة من اإليرلر المحصرل مقدم 

نية الاشر ير  مالعلمل قصريرة األرل  معرى الرغم من كن الشرركة ادير بشركل قمي عمرية الاحصريل ممالبعة المسراحقلق اس انا س يمكن مرملن امكل

مف  مرمء ذل ، احلفظ المراكز العربية عرى ع قلق قمية مع المهسسلق المللية الرائدة ف  الممركة، ممل  احصريل ايراداق اإليرلر عند اسراحقلقتل 

لاربية  يمكنتل من الحصرمل عرى امميل ركس الملل العلمل ب سرعلر انلفسرية  كمل اسرافيد الشرركة بشركل اناقلئ  من كسرمات ركس الملل لرديمن العللمية

 يكل ركس الملل احايلرلاتل الارلرية ماحسين ي
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 المخاطر المرتبطة بتجديد الشركة لعقود اإليجار الحالية وإبرام عقود إيجار جديدة

لحة اعامد قدرة الشرررركة عرى الحفلظ عرى ايرادااتل رزئي ل عرى قدراتل عرى ارديد عقمد اإليرلر مع المسرررا ررين الحلليين ماعلدة ا رير كي مسررر 

زرلر يرذا الخور، احرلفظ المراكز العربيرة عرى نتع اسرررررابرلق  لر رليرة ف  ادارة المحرلفظ    ملراخفيف من حرديمرلاشرررررلغرة لرمسرررررار ررين الرردد كم 

كشررتر اقريب ل، ممل يعويتل الممررمح  6الى    3٪ من المحداق ف  مرمعلاتل قبل افاالحتل بفارة من 50سررازملرية  معلدة مل اقمم الشررركة با رير اس

   مامكينتل من الحفلظ عرى الامسع ف  الا رير بشكل ايرلب

 اعتماد الشركة على معامالت األطراف ذات العالقة
عملل الشرركة ف  ع قلاتل الارلرية المسرامرة المزيقة مع مرممعة مانمعة من األوراف ذاق الع قة  مس سريمل كن اامزل السرمة الرئيسرية لنممذج ك

ا من العقمد مع كوراف ذاق ع قة لاصرميم مراكزيل الارلرية مبنلئتل ما رير المسرلحلق الارلرية لرمسرا ررين ال داخريين الشرركة كبرمق عدد ا كبير 
بعد اعاملد سرريلسررة   عينة لاشرر يل مراكزيل الارلرية  اخمررع رميع العقمد المبرمة بين الشررركة ماألوراف ذاق الع قةماقديم خدملق صرريلنة م

خ ل القمانين مالرمائا السرررعمدية ذاق من   معلم ق األوراف ذاق الع قة لمعليير يذ  السررريلسرررة  يررى انظيم معلم ق األوراف ذاق الع قة
 بإبرام يذ  المعلم ق الصرة فيمل ياعرد 

 
 مخاطر التشغيل واالنقطاعات غير المتوقعة ألعمال الشركة

الشرركة  يعامد نرلح الشرركة اعاملد ا بلل  ل عرى الاشر يل المسرامر ب  كي امرورابلق لمراكزيل الارلرية  ياعرض اشر يل المراكز الارلرية الالبعة
قلسرية ماألمررار الرسريمة الا  ارحد بللمبلن  مانقول  الايلر الكتربلئ  ماألعولل مادن  كداء لعددم من المخلور، بمل ف  ذل  الظرمف المنلخية ال

األرتزة مالمعرداق مامكرلنيرة امقف العمرل مالحماد  اإلرراميرة ماسمرررررورابرلق المردنيرة مالكمار  الوبيعيرة مالحرائد ماسنفررلراق مالمخرلور 
 رية المحامرة األخرى المرابوة باش يل المراكز الارل

اعمل المراكز العربية بلسرررامرار عرى اومير قدراتل عرى الحفلظ عرى المظلئف األسرررلسرررية ماشررر يرتل خ ل األحدا  الا  اهزر عرى الاشررر يل 
العللمية سسررامرارية األعملل، ممل يسررلعد الشررركة عرى الحفلظ  لييرعمالمالاعلف  منتل ب قل مقق ممكن  يعمل مررس ادارة الشررركة عرى اوبيد 

 انقول   يعرى المرمنة ف  اسسارلبة السريعة أل

 
 تركيز إيرادات الشركة بين بعٍض من أكبر مراكزها التجارية

ظتران(  يعامد األداء الملل  لرشررركة الى حدم كبير عرى األداء الملل  لمراكزيل الارلرية الكبرى يممل العر  يردة( مالسرر م ممل يردة( مممل ال
ف  كيم من يذ  المراكز الارلرية، بمل ف  ذل ، من رمرة كممرم كخرى، انخفلض معدسق اإلقبلل عرى المراكز الارلرية   ان حدم  كي عمامل سربية

رة، ممعدسق اإلشررر لل مقيم اإليرلر كم كيتم، كم الزيلدة ف  اكلليف الاشررر يل، كم مقم  حماد  خلررة عن ارادة الشرررركة مزل كحدا  القمة القلي
 ل عرى كعملل الشركة منالئع العمريلق مالممع الملل  مالامقعلق سيهزر سرب ل مرميري  

حرلمتل المخارفة ف   مبللنظر الى يذا الخور، اسرررافيد الشرررركة من قلعدة بيلنلق البيع بللارزئة الخلصرررة بتل لاحسرررين مزيع المراكز الارلرية ب
، حي  من المامقع كن ازيد العديد من مراكز الاسرمت ف  المشرلريع محفظاتل  مانومي اسراراايرية كعملل الشرركة عرى الامسرع الر راف  المسرامر

 دخل الشركة   رمللارير ماقريل مسليمة كي مركز ماحد ف   لبرة لراالقالقريبة مالمامسوة األرل بشكل كبير من ارملل  المسلحة 
 

 المخاطر المرتبطة بإجراءات التقاضي المتعلقة بالشركة

مررس اداراتل مممظفميل كم ك يمل ورف ل ف  الدعلمى القمررلئية ماإلرراءاق الانظيمية مع العديد من األوراف من قد اصرربا الشررركة مكعمررلء  
بينتم المسرررا ررين مالممردين مالممظفين مالمنلفسرررين مالسررررولق الانظيمية مالزمار كم مللك  األرامررر  المسرررا ررة لرشرررركة مذل  فيمل ياعرد  

ل المد ع  ف  مزل يذ  القمليل كم الدعلمى القملئية بعمريلاتل  قد اكمن الشركة كي  م 

 المخاطر المرتبطة بخطط التوسعة

( قدرة الشررركة عرى 2( امافر الامميل الكلف  بشرررمو مقبملة، ي1ان الانفيذ النلرا لخوو الامسررع ف  الشررركة سرريعامد عرى عدة عمامل كيمتل: ي
( قدرة الشررركة عرى رذ  المسررا ررين الى مراكزيل الارلرية 3المحدد موبقل لرميزانية، ي  اسرراكملل اصررميم مبنلء مراكز ارلرية رديدة ف  المقق

( قدرة الشرركة عرى ادارة امسرعتل 4الرديدة ماحقيد معدسق اإلشر لل المامقعة مايراداق اإليرلر مرمن األور الزمنية المحددة ف  خوة كعمللتل، ي
الررديردة، بمرل ف  ذلر  مراقبرة العمريرلق الررديردة، مالاحكم ف  الاكرلليف مالحفرلظ عرى الرمدة الفعرللرة معمريرلاترل الررلريرة بنررلح ف  مراكزيرل الاررلريرة 

( مرمد ظرمف اقاصررلدية مانظيمية مسررمقية ممااية بمل ف  ذل  العرض الزائد م/ كم انخفلض الور  عرى مسررلحلق البيع 5ممراقبة الخدمة، مي
  بللارزئة
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 . حوكمة الشركة1

 

 نظرة عامة

المللية مكحكلمم معينة من نظلم الشرركلق مكفمرل  السرمت اامزل المصرلدر الرئيسرية لحمكمة الشرركة ف  سئحة حمكمة الشرركلق الصرلدرة عن ييئة

 .مملرسلق حمكمة الشركلق ف  الممركة

 

ينظم اولر عمل حمكمة الشررركلق مخارف الع قلق بين مررس اإلدارة مالمديرين الانفيذيين مالمسررليمين مكصررحل  المصرررحة اآلخرين من خ ل 

بتدف حملية حقمت المسرررليمين مكصرررحل  المصررررحة اآلخرين ماعزيز قيم المصرررداقية ممرررع قماعد مارراءاق لاسرررتيل عمريلق ااخلذ القرار  

  ماإلنصلف مالشفلفية ف  سرم  الشركة

 

ان يذ  ال ئحة اقامر  اإلفصرلح المامرا مالشرفلف مامرمن بللالل  كن يعمل مررس اإلدارة بمل يحقد كفمرل مصرللا المسرليمين ميقدم صرمرة 

  الملل  لرشركة منالئع عمريلاتلمامحة معلدلة عن الممع 

 

ل ف  نرلحتل المسامر   اعابر الشركة كن اسلازام المسامر بتذ  الرمائا يعد علم   متم 

 

 الهيكل التنظيمي للشركة 
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 ةحوكمة الشركلة يمتطلبات الرئيسال

 سئحة حمكمة الشركلق، مي و  ذل  المرلسق الماسعة الاللية:ان الماوربلق الرئيسية لرحمكمة مالا  ااقي د، مسمف ااقي د، بتل الشركة مبي نة ف  

 (، م9الى  4الحقمت العلمة لرمسليمين يالمماد من  •

 (، م15الى  10الحقمت الماعر قة بلراملعلق الرمعية العلمة يالمماد من  •

 (، م41الى  16مررس اإلدارة: اكمين المررس ممسهمليلاا مص حيلاا مارراءااا مالادري  يالمماد من  •

 (، م49الى  42حلسق اعلرض المصللا يالمماد من  •

 (، م72الى  50لرلن الشركة يالمماد من  •

 ( 98الى  73الممابو الداخرية، ممرارع  الحسلبلق الخلرريين، ماقلرير مسيلسلق الشركة، مكممر مانمعة كخرى يالمماد من  •

 

  نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية

 م( عرى نظلم الحمكمة الخلص بللشركة مالرمائا الداخرية   2017/ 20/9ير يالممافد 29/12/1438مافد مررس ادارة الشركة بالري  

 

 ررى اعداد دليل حمكمة الشركة الخلص ل مازلل بشكل كسلس  لماوربلق ييئة السمت المللية منظلم الشركلق بمل ف  ذل  السيلسلق مالممازيد

 ية: الداخرية الالل

 سيلسلق مارراءاق مررس اإلدارة  •

 سيلسة املر  مصللا كعملء مررس اإلدارة   •

 مررس اإلدارة  الا  يشكرتل  سيلسلق ممبلدئ الررلن  •

 المراقبة مالاقييم مكعملل المرارعة الداخرية مالخلررية مسيلسلق الرقلبة الداخرية   •

 سيلسلق الرمعية العلمة  •

 سيلسة امزيع األربلح  •

 لاماصل مع المسليمين سيلسلق ا •

 سيلسلق اإلفصلح مالشفلفية  •

 متلم لرنة المرارعة   •

 متلم لرنة الارشيحلق مالمكلفآق  •

 سيلسة المسليمة اسراملعية لرشركة  •

 

 االمتثال لحوكمة الشركات

ماحديدا ، فإن كغربية كعمررلء مررس    الالليةفيمل عدا مل يم مممررا ف  الفقرة    حكلم سئحة حمكمة الشررركلقب مرازمة  الشررركة ف  المقق الراين

( كعمررلء 4ي كربعة( كعمررلء، يم كعمررلء غير انفيذيين، ميمرد بللمررس 8ي زملنيةمن   2020ملرس   31كمل ف  ادارة الشررركة، مالذي ياكمن 

نى المسررليمين وريقة اصررميق    مامررلفة  الى ذل ، فقد اب2020ملرس   31كمل ف     (16يالملدة  كي ككزر من زر  عدد كعمررلء المررسمسرراقرين 

م(  ميذ  2019 سبامبر   30ير يالممافد  3/01/1441اراكم  فيمل ياعرد باعيين كعملء مررس اإلدارة ف  ارامل  الرمعية ، مالذي ُعِقد بالري  

حقمقا الاصررمياية اسرراخدام رميع   حقمت اصررميقم اعلدل عدد الحصررص الا  يمركتل  ميحد لكل مسررليم مسررليمالوريقة من الاصررميق اايا لكل  

 مسرليم لمرشرام ماحد كم كن يقسرم حقمقا الاصرمياية فيمل بين مرشرحيا المخالرين دمن كية ازدمارية ف  األصرماق، ميذ  الوريقة ازيد من فرص 

 ( 8األقرية الذين يعينمن ممزريتم ف  المررس من خ ل مملرسة حقمت الاصميق الاراكمية المالحة لتم لصللا مرشام ماحد يالملدة 

 

( 3مبمل يافد مع كحكلم سئحة حمكمة الشرركلق، فقد قلمق الرمعية العلمة العلدية لرشرركة باكمين لرنة المرارعة، مي  اا لف من ز زة ي •

قلم مررس اسدارة     مقدم(2017ديسمبر  6يررررر يالممافد  18/03/1439، مذل  بالري  يمنتم عممين مساقرين( كعملء غير انفيذيين
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بللممافقة عرى ارديد عمرمية األعمرلء الحلليين مذل  حاى نتلية فارة مررس اسدارة الحلل ،   م2020يمنيم   21ف  ررسراا المنعقدة ف  

 عرى يعرض الارديدعرى الرمعية العلمة لرممافقة 

قلم مررس  مقد  م( 2017سررربامبر   20مافد يرررررررر يالم29/12/1438بالري   مكلفآقمال لقمقلم مررس اإلدارة باكمين لرنة الارشررريح •

بللممافقة عرى ارديد عمرمية األعمرلء الحلليين مذل  حاى نتلية فارة مررس اسدارة   م2020يمنيم   21اسدارة ف  ررسراا المنعقدة ف   

 الحلل ، عرى يعرض الارديدعرى الرمعية العلمة لرممافقة 

لرنرة الارشررررريحرلق مالمكرلفرآق، مالرذين اعامرديمرل مررس اإلدارة ف  ررسرررررارا المنعقردة ف  كعرد ق الشرررررركرة ميزرلت لرنرة المرارعرة مميزرلت  •

 م(، مكمصق الرمعية العلمة العلدية بللاصديد عريتمل  2017سبامبر  20ير يالممافد  29/12/1438

م(   2017ديسرررمبر  6مافد  يرررررررر يالم  18/03/1439خ ل ررسررراتل المنعقدة ف    الررلنممازيد بإعاملد الرمعية العلمة العلدية   قلمق •

 ( 53(، ميام اعداد محلمر رميع اسراملعلق ممرارعاتل ماعاملديل من مررس اإلدارة يالملدة 54م 50يالملدالن 

من سئحة حمكمة الشرركلق الصرلدرة عن ييئة السرمت المللية ، ممرع مررس اإلدارة قماعد الحمكمة لرشرركة مفق ل ألحكلم   94مفق ل لرملدة  •

 "( الداخرية سيلسلقمالف  شكل دليل الحمكمة يالمشلر اليا ف  قسم منفصل ممن "دليل حمكمة الشركلق  يذ  الرمائا

ل لرنة حمكمة الشرركلق ف     95مفق ل لرملدة  • مليم  19من لمائا حمكمة الشرركلق الصرلدرة عن ييئة السرمت المللية ، شركل المررس كيمر 

( من يذ  الرمائا  اشرمل مسرهمليلق الررنة اإلشرراف عرى كي كممر ااعرد بانفيذ 94المنصرمص عريتل ف  الملدة ي متلممكرفتل بلل  2019

  ةكممالح

بلإلمررلفة الى ذل ، كنشرر ق اإلدارة عدد ا من لرلن اإلدارة لةشررراف عرى مظلئف معينة داخل الشررركة ممسررلعدة المررس عرى مررملن  •

مل ير : ماشرمل   فة  س اعد لرلن اإلدارة لرلن رسرمية البعة لرمررسفعللية اإلشرراف عرى الشرركة ماشر يرتل، من خ ل عدة اداراق مخار

 ( لرنة المنلقصلق 5( لرنة اقنية المعرمملق مالاكنملمريل، ي4( لرنة ادارة األصمل، ي3( لرنة الانمية، ي2( لرنة اإلدارة الانفيذية، ي1ي

من   73م   72م  71لرض المصرللا مالمصرللا المانلفسرة يالمماد مفمر   عن ذل ، فقد كعدق الشرركة ارراءاقم لراقي د ب حكلمم اانلمل اع •

من سئحة حمكمة الشرركلق(  مسرمف ااقيد الشرركة بماوربلق ار  األحكلم عند سرعيتل لرحصرمل عرى  46م  44نظلم الشرركلق مالملدالن 

 ممافقة الرمعية العلمة عرى المعلم ق مع كورافم ذاق الع قة 

ِ قرارم ياخذ  المررس كم ااخذ  الرمعية موبقل  ألحكلم سئحة حمكمة ال • شررركلق، يحظر عرى كل عمررم بمررس اإلدارة الاصررميق عرى كي 

العلمة بخصرمص معلم قم معقمد يرري امقيعتل لحسرل  الشرركة، مذل  اذا كلنق لذل  العمرم مصررحة مبلشررة كم غير مبلشررة ف  ار  

لشرررركلق عرى ماوربلقم مملزرة افيد ب نا س يرمز ألي عمرررمم بللمررس، دمن ((  مينص نظلم ا1ي ( ي  44المعلم ق كم العقمد يالملدة 

ارخيص من الرمعية العلمة العلدية، كن اكمن لا كية مصرررحة مبلشرررة كم غير مبلشرررة ف  كية صررفقلقم كم عقمدم يرري انظيمتل لحسررل  

قد اكمن لا ف  ار  المعلم ق كم العقمد، مس يرمز الشرركة  مان عمرم المررس مرزمأ كيمرل  بإب ج مررس اإلدارة ب ية مصررحة شرخصرية 

لا المشلركة ف  الاصميق عرى القراراق المعازم ابنيتل ف  يذا الخصمص من رلن  مررس اإلدارة كم رمعيلق المسليمين  مير  عرى 

م غير مبلشرررة ألي عمررمم رئيس مررس اإلدارة اب ج الرمعية العلمة ب ية معلم ق معقمد اكمن فيتل كية مصرررحة شررخصررية مبلشرررة ك

 ( 71بللمررس، معريا كن يرحد بذل  اقريرا  خلصل  من مرارع الحسلبلق الخلرر  لرشركة يالملدة 

رق الشرركة ماوربلق نظلم الشرركلق بمفتممم ماسرع بحي   • موبقل  لسريلسرة الشرركة الخلصرة بللمعلم ق مع األوراف ذاق الع قة، فقد فسر 

عية العلمة عند دخمل كي  كيلنم ياماع فيا عمررم المررس بمصرررحة مركية مبلشرررة كم غير مبلشرررة ف  يرزم الحصررمل عرى ممافقة الرم

رق الشررركة بمفتممم ماسررع نولت القيمد عرى الاصررميق الماردة ف  كل م من نظلم الشررركلق مسئحة  معلمرةم مع الشررركة  مبللمزل، فقد فسرر 

ليس فقو عمررم المررس المعن ، مانمل كيمررل  كي    ذاق الصرررة املد المعلمرةحمكمة الشررركلق بحي  يُمنع من الاصررميق عرى قرار اع

 مسرليم يسريور عريا ذل  العمرم، كم كي من كقلر  ذل  العمرم يعرى سربيل المزلل، لن يحد لعبدالمريد عبدالعزيز الحكير، ميم شرقيد

اعاملد المعلم ق ذاق الصررررة(  مانص سئحة حمكمة قراراق    مسررررملن عبد العزيز الحكير، الاصرررميق عرىفماز عبد العزيز الحكير 

الشررركلق كيمررل  عرى كنا اذا رغ  كحد كعمررلء مررس اإلدارة ف  اسنخراو ف  كعمللم قد انلفس الشررركة كم كيل  من كنشررواتل، فإنا ير  

عرى القراراق ذاق الصرررة ف  للمشررلريع الا  اشرركل كعمللا منلفسررة  لتل، معريا كن يمانع عن الاصررميق بعريا كن يخور مررس ادارة  

ارامرلعرلق مررس اإلدارة مالرمعيرة العرلمرة، معرى رئيس المررس اب ج الرمعيرة العرلمرة العرلديرة برلألعمرلل المنرلفسرررررة الا  يعازم عمرررررم 

دة المررس اسنخراو فيتل، مير  الحصرمل عرى ارخيص من الرمعية العلمة لرشرركة قبل دخمل عمرم المررس ف  النشرلو المنلفس يالمل

 ( 72(  مينومي نظلم الشركلق عرى اشاراولقم مملزرة يالملدة 46
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 حالة تنفيذ لوائح حوكمة الشركات

 اوبد الشركة رميع األحكلم المنصمص عريتل ف  قماعد حمكمة الشركلق الصلدرة عن ييئة السمت المللية بلسازنلء األحكلم الماردة كدنل :
 

 المبرر  البند المادةرقم  المادة نوع

  17يالملدة  ة الزامي

 الفقرة  (

اناخ  الرمعية العلمة كعملء مررس اإلدارة 

لرمدة المنصمص عريتل ف  نظلم الشركة 

األسلس بشرو كن س اارلمز ز   سنماق  

ميرمز اعلدة اناخلبتم مل لم ينص نظلم الشركة 

 األسلس عرى غير ذل 

يا لف مررس اإلدارة مفق ل لرنظلم األسلس  

( كعملء اعينتم الرمعية 9لرشركة من اسعة ي

 العلمة عن وريد الاصميق الاراكم   

 

ملرس  31يا لف مررس اإلدارة كمل ف  

( كعملء، ماسعى 8من زملنية ي 2020

الشركة بشكل نشو لش ل المنص  المابق  ف  

المرشحين مررس اإلدارة من خ ل فرز بعض 

المحامرين من ذمي الكفلءة العللية مالذين من 

 المحامل كن يميفما قيمة الى مررس اإلدارة 

الفقرة  32يالملدة  ةاسارشلدي

)  

يعقد مررس اإلدارة كربعة اراملعلق ف  السنة 

 عرى األقل، بمل س يقل عن ارامل  ماحد كل

  ز زة كشتر

خ ل السنة  ز   مراقارامع مررس اإلدارة 

( مذل  كمل 2020-2019المللية الملمية ي

نص عريا النظلم الداخر  لرشركة  ميعازم 

 ف  المساقبل  اراملعلاا المررس زيلدة عدد 

 التدريب: 39الملدة  ةاسارشلدي

ياعين عرى الشركة اي ء اسياملم الكلف  بادري  

الانفيذية،  اإلدارة ماإلدارةما ييل كعملء مررس 

 مممع البرامع ال زمة لذل   

اقمم  الشركة باقديم برامع ادري  ما ييل لةدارة 

 يمل  كمينل  خوو مساقبرية ك  اشمل  ،الانفيذية

 كعملء مررس اإلدارة الرذين ياماعمن حلليل  

 كلفية  مالخبراق المرمرية مال قدراقللب

المررس، بنلء  عرى اقاراح لرنة الارشيا،  "يمع  41الملدة  ةاسارشلدي

اآلليلق ال زمة لاقييم كداء المررس مكعملئا  

ملرلنا ماإلدارة الانفيذية سنمي ل بلساخدام مهشراق 

 األداء الرئيسية" 

لم ير مررس اإلدارة مرمرة ف  ممع يذ   

ف   تلينل  خوو لممعلكن اآلليلق حللي ل  

 المساقبل 

 :تشكيل لجنة إدارة المخاطر 70الملدة  ةاسارشلدي

اشكال بقرار من مررس ادارة الشركة لرنة اسمى  

 يكمن رئيستل مغللبية (لرنة ادارة المخلوري

كعملئتل من كعملء مررس اإلدارة غير الانفيذيين  

من  ميُشارو كن يامافر ف  كعملئتل مسامى م ئم

 المعرفة بإدارة المخلور مالشهمن المللية  

لم ير مررس اإلدارة حلرة الى اشكيل لرنة 

إلدارة المخلور خ ل العلم، مبدس  من ذل  فقد  

   فادارة المخلور  محدةقلمق الشركة  بإنشلء 

ماعيين مدير مخلور  2019ليم من علم شتر م

ماردر اإلشلرة الى كن لرنة المرارعة   كفء 

 اشرف عرى مظلئف ادارة المخلور مفد ميزلقتل 
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 المبرر  البند المادةرقم  المادة نوع

 : المسؤولية االجتماعية 87الملدة  ةاسارشلدي

امع الرمعية العلمة العلدية بنلء  عرى اقاراح من  

بين   اإلدارة سيلسة اكفل اقلمة الامازن مررس

كيدافتل ماأليداف الا  يصبم المرامع الى احقيقتل؛ 

 ب رض اومير األممل  اسراملعية

 ماسقاصلدية لرمرامع  

العربية ف  العديد من األنشوة شلركق المراكز 

خ ل العلم احق اشراف اإلدارة الانفيذية 

 مسيُررى النظر ف  يذ  الملدة ف  المساقبل

 :المبادرات االجتماعية 88الملدة  ةاسارشلدي

يمع مررس اإلدارة البرامع ميحدد المسلئل  

 ال زمة لورح مبلدراق الشركة ف  مرلل العمل

 .اسراملع 

اإلدارة الانفيذية حللي ل المسهملية مسامع ااملى 

 يذ  الملدة ف  الحسبلن ف  المساقبل 
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 مجلس اإلدارة. 2
 

 تشكيل مجلس اإلدارة (أ

( كعمرلء معينين من قبل الرمعية العلمة عن وريد الاصرميق الاراكم   ميعمل  9حسر  نظلم الشرركة األسرلسر ، يا لف مررس اإلدارة من اسرعة ي

نظلم الشرركلق ملمائا حمكمة الشرركلق مالنظلم األسرلسر  مدليل حمكمة الشرركة الداخر  عرى احديد ماربلق مررس اإلدارة ممسرهمليلاا  مابرإ 

 ( سنماق  3( سنماق  مبعد ذل ، اكمن مدة مررس اإلدارة ز   ي5مررس ادارة معين، بمل ف  ذل  رئيس مررس اإلدارة، خمس يمدة كمل 

 

يار لف مررس م  م 2022يمنيم  18انات  بارلري  م  م2017يمنيم   19بارلري  من ارلري  اشررررركيررا ابردك سرررررنماق مي ديرة  (5يمردة المررس الحرلل   

 ( كعملء  كمل يم ممما ف  الردمل الالل : 8من زملنية ي2020ملرس  31اإلدارة كمل ف  

 

 *تاريخ التعيين صفة العضوية المنصب االسم  الرقم

 2017يمنيم  19 غير انفيذي رئيس مررس اإلدارة ك  فماز عبد العزيز الحكير 1

مررس اإلدارة نلئ  رئيس  م  سرملن عبد العزيز الحكير  2

 مالعمم المناد 

 2017يمنيم  19 انفيذي

 2017يمنيم  19  مساقل عمم مررس اإلدارة  د  عبدالرحمن عبد العزيز الاميرري 3

 2017يمنيم  19 مساقل عمم مررس اإلدارة  م  محمد عبد هللا الخريف  4

 2017يمنيم  19 غير انفيذي عمم مررس اإلدارة  م  كلمل بديع القرم   5

 2017ديسمبر  6  مساقل عمم مررس اإلدارة    بيرنلرد ييرنزد 6

 م 2019سبامبر  30 غير انفيذي عمم مررس اإلدارة  م  عمر عبدالعزيز المحمدي   7

 م 2019سبامبر  30 مساقل عمم مررس اإلدارة  د  عمر يدير الفلرس    8

 - - عمم مررس اإلدارة  شلغر 9

 يم  الشركة لمعية العلمة لمسريقصد بذل  الاعيين من قبل ال* 

 

 فيصل محمد المزا  األسالذ/ األمين الحلل  لمررس اإلدارة يم 
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 الخبرات والمؤهالت العلمية ألعضاء مجلس اإلدارة. (ب

 
 :مجلس اإلدارة رئيس –فواز عبد العزيز الحكير أ. 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

عدة منلصر  انفيذية لدى شرركلق سرعمدية مغير سرعمدية مزل يمرل كميشر ل    ،مشرركلئا القلبمرةمدير انفيذي لشرركة فماز الحكير  

ي"برد الريلدة ","شرررركة فماز الحكير مشرررركلئا العقلرية","شرررركة الفريدة "العقلرية","شرررركة فماز الحكير مشرررركلئا لرمشرررلريع 

شرركة فلس دارة  امنصر  رئيس مررس  يمرل ك  لشر شرركة الفريدة لاقنية المعرمملق"( كمل "  ،  ""شرركة فلس لةنشرلءاق،  "المحدمدة

    السعمدية القلبمة معمم ف  العديد من مرللس اداراق ف  شركلق سعمدية مغير سعمدية 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

مدير" شررركة انارنلشرريمنلل فلشررن   ،"الماقدمة الدملية"شررركة فماز الحكير مشررركلئا", مدير "شررركة الارزئة  دارة  ارئيس مررس  

منصرر  مدير ف  العديد من الشررركلق السررعمدية الا  انشرر يل ام يماركتل مزل "مدير شررركة المحيدة   لشرر يمررل كم،  "كمنسرربق

   شركة مرممعة الارزئة"  "، "" شركة ميبا الارلرية المحدمدة ،"لرارتيزاق

 م 1989البكللمريمس ف  اسقاصلد مالمحلسبة من رلمعة لمفبمرم ف  الممركة الماحدة، ف  علم حلصل عرى شتلدة  • المؤهالت:

  م2008حلصل عرى شتلدة الدكامرا  الفخرية ف  اسقاصلد مالمحلسبة من رلمعة لمفبمرم ف  الممركة الماحدة، ف  علم  •

كمل ياقرد عمرررمية مرللس ادارة عدد   ،ماسسرررازملر ممرلل اسزيلء مالاومير العقلرياسعملل  دارة  اسرررنة خبرة ف     30كزر من ك الخبرات:

 الشركلق 

 
 :نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب –م. سلمان عبدالعزيز الحكير 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

، " مدير"فمررلء اسوفلل ، "ل سرراشررلراق التندسرريةمدير"مكا  سرررملن الحكير  ،  "يمدير" شررركة سرررملن عبدالعزيز الحكير مامسد 

العديد من المرللس لشرركلق سرعمدية مغير سرعمدية مزل يمرل كميشر ل    ،"(مدير" مدير" امرلريس نرد األمنية، "مدير"فلس اسربلنيل

شرركة "،  "ءاقشرركة فلس ل نشرل"،  "شرركة الفريدة العقلرية"،  "شرركة فماز الحكير مشرركلئا القلبمرة"،  ""شرركة األوعمة مالارفيا

شررركة البمارج العللمية لرانمية "  ،  "فلس لرفنلدت القلبمررة"،  "شررركة الفريدة لاقنية المعرمملق"،  "فماز الحكير مشررركلئا العقلرية

 شركة المخبمزاق العريبة المحدمدة" " ، "مراكز القتمة الارلرية" ، "العل  بر ""، فلس العقلرية"، "ماسسازملر العقلري

فيتذيتة المنتاصتتتتتب التن

 السابقة:

لعدة دارة  امشر ر ايمرل منلصر  مررس  ،  "مدير"شرركة م بس الريل الارلرية  ،"" شرركة فمازالحكيرم شرركلئادارةارئيس مررس  

 .شركة مرممعة الارزئة""، "شركة ميبا الارلرية المحدمة"، "شركلق سعمدية مغير سعمدية مزل "شركة المحيدة لرارتيزاق

 م1990شتلدة البكللمريمس ف  التندسة المعملرية من رلمعة المر  سعمد ف  الممركة العربية السعمدية ف  علم حلصل عرى  المؤهالت:

منصر  عمرم   60من كزر كزيلء مالاومير العقلري كمل ياقرد ايمرل  ماأل  رة اسسرازملراقاداعلم خبرة ف  اسعملل م  28كزر من ك الخبرات:

 مررس ادارة 

 
 :عضو مجلس اإلدارة )مستقل( –د. عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

ملل  مكا  الدكامر عبد الرحمن الاميرري ل سرراشررلراق اسقاصررلدية، ميم مكا  متن  ا سررس ف  الممركة العربية السررعمدية، 

 ميعمل ف  قول  اسساشلراق

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

رئيس مررس اسدارة ف    ،كسرالذ مسرلعد ف  قسرم اسقاصرلد ف  رلمعة المر  سرعمد  ،معيد ف  قسرم اسقاصرلد ف  رلمعة المر  سرعمد

 ،األمين العلم لرمررس اسقاصرلدي األعرى  ،(عمرم مررس اإلدارة ف  شرركة الزيق العربية السرعمدية يكرامكم ،ييئة السرمت المللية

 ،مسرراشررلر اقاصررلدي ف  مررس الاعلمن لدمل الخريع العرب  ،شرررت األمسررو ل سررازملر الملل رئيس مررس اسدارة ف  شررركة ال

  مدير انفيذي مممزل الممركة العربية السعمدية ف  صندمت النقد الدمل 

 م 1978حلصل عرى شتلدة البكللمريمس ف  اسقاصلد من رلمعة المر  سعمد ف  الممركة العربية السعمدية ف  علم  • المؤهالت:

 م 1985حلصل عرى شتلدة الدكامرا  ف  اسقاصلد من رلمعة مسية كيما ف  المسيلق الماحدة األمريكية ف  علم  •

 علم ف  عللم اسعملل ماسساشلراق اسقاصلدية  42خبرة اكزر من  الخبرات:
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 :والمكافآت )مستقل(مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات  عضو –محمد عبد هللا الخريف م. 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

الرئيس الانفيذي ف  شرركة مرممعة الخريف، مي  شرركة مسرليمة مقفرة ا سرسرق ف  الممركة العربية السرعمدية، ماعمل ف  القول  

 الصنلع  مالارلري 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

مالولقة، مي  شركة ذاق مسهملية محدمدة ا سسق ف  ممركة العربية السعمدية،  العمم المناد  ف  شركة الخريف لاقنية الميل  

 ماعمل ف  قول  الميل  مالولقة  

حلصل عرى شتلدة البكللمريمس ف  التندسة الصنلعية من رلمعة المر  سعمد ف  الممركة العربية السعمدية، ف  علم   • المؤهالت:

 م  1988

 مرلل اسسازملراق مالصنلعلق ممرلل الولقة مالميل  علم ف   32كزر من ك الخبرات:

 

 غير تنفيذي(:، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت )مجلس اإلدارة عضو –م. كامل بديع القلم 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

  مساشلر ف  شركة فماز عبد العزيز الحكير مشركل  العقلرية

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

   معملري ف  مكا  اإلدارة الفيدرال  لرورت السريعة ف  مزارة النقل األمريكية متندس 

حلصل عرى شتلدة البكللمريمس ف  التندسة المعملرية من رلمعة نمر  كلرملينل ف  المسيلق الماحدة األمريكية ف  علم   • المؤهالت:

 م  1988

نمر  كلرملينل ف  المسيلق الماحدة األمريكية ف  علم حلصررررل عرى شررررتلدة الملرسرررراير ف  التندسررررة المدنية من رلمعة   •

  م1990

  األعمللعلم ف  مرلل التندسة المعملرية مالاومير العقلري ماومير  32كزر من ك الخبرات:

 
 :ورئيس لجنة المراجعة )مستقل( ،مجلس اإلدارة عضو –د. بيرنارد هيجنز 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

رئيس المرممعة اسساشلرية لرحكممة   ،المساشلر اسسارااير  بحكممة اسكارندا ،الانفيذي لمرممعة مرممعة بيمكرممالرئيس 
رئيس مررس ادارة    ،رئيس مررس ادارة سيسايمل اسكارندا ،األسكارندية إلعلدة اسناعلن اسقاصلدي بعد كزمة فيرمس كمرمنل

رئيس مررس ادارة شركة فمرسار اشيس   ،ادارة شركة ايا ايا بى إلدارة الزرماقرئيس مررس   ،شركة ك  ماي س  ك  ار
كمين علم مهسسا بيرمل   ،شركة غ سكم سيفلعمم مررس ادارة غير انفيذي  ،رئيس رمعية الفنمن الرميرة ،اسساشلرية
كسالذ   ، رة األعملل برلمعة يريمق ماقكرية ادنبرة إلداب  كسالذ فخري مكسالذ زائر  ،رلمعة سارازك يدب  كسالذ زائر ،رينيسلنس
  ،عمم الررنة المللية برلمعة غ سكم ،دكامر محلمر ف  رلمعة ر سكم ، رلمعة غ سكمب   كسالذ فخري  ،رلمعة ادنبر ب  فخري

 قمة كدنبر  الزقلفية الدملية   - عمم مررس األمنلء  ،مفمض لرنة البنية الاحاية ف  اسكارندا

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 :السابقة

، HBOSبن  اسرركارندا   -مدير انفيذي ، الرئيس الانفيذي لشررركة مصرررف ايسرركم مرئيس قول  اإلسرراراايرية لمرممعة ايسرركم

مدير   ،الرئيس الانفيذي لرخدملق المصررفية لألفراد ف  شرركة المصررف المرك  األسركارندي،  رئيس مررس ادارة بن  سرينسربريس

 علم يالمبيعلق(، شركة سالندرد سيف

 م 1983الدررة األملى مع مرابة الشرف باخصص الريلميلق، رلمعة غ سكم، الممركة الماحدة، ف  علم  • المؤهالت:

 م 1986رابة زميل من كرية اسكاماريين ف  رلمعة غ سكم ف  الممركة الماحدة، ف  علم  •

 م 2003الماحدة، ف  علم رابة زميل من المعتد القلنمن  لرمصرفيين ف  اسكارندا ف  الممركة  •

 رابة زميل الرمعية المركية ف  ادنبرة، الممركة الماحدة  •

  دررة الدكامراة من رلمعة غ سكم، الممركة الماحدة •

 كلديم  مالادريس األ ،اسسازملراق ،الا مين مالدراسلق اسكامارية ،المصرفية الخبرات:
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 :مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( عضو –عمر عبدالعزيز المحمدي م. 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

 المدير الانفيذي لمرممعة فماز الحكير 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

عمررم المررس  ،الرئيس الانفيذي لشررركة بلاي  ل سررازملر مالدعم الرمريسررا ، رئيس محدة الشرررت األمسررو بشررركة دمم كلبيالل

رئيس محدة بنم  اسسازملر بللسعمدية   ،الرئيس الانفيذي لمهسسة رملدملن سلكس السعمدية  ،اسساشلري لشركة كلكيمسق لرارلرة

 .عمم مررس ادارة انفيذي بشركة اسسازملر المبلشر ميرشلنق بريدج ،لمهسس بلركريز كلبيالل

   2002الكيميلئية مالعرمم اسقاصلدية من رلمعة فلنيربير  بللمسيلق الماحدة األمريكية خ ل علم شتلدة البكللمريمس ف  التندسة   المؤهالت:

 النقل مقول  الولقة  ،اسساشلراق ،المصرفية اسسازملرية قف  مرلس ل  علم 18كزر من ك الخبرات:

 

 :ورئيس لجنة الحوكمة )مستقل( ،مجلس اإلدارة عضو –عمر هدير الفارسي د. 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

 نيميمر   العمم المناد  لشركة ديللى ل ساشلراق،

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

عمرم مررس ادارة مرئيس لرنة   ،لفمس يالممركة العربية السرعمدية(صر مرممعة   –عمرم مررس ادارة مرئيس لرنة اسسرازملراق  

ف   محلم   ،( بمسون ف  نيميمر يكريدي سميس فيرسق   بن   –مصرف  اسازملري    ،بن  الخريع الدمل  يالبحرين( –المخلور  

  مكا  محلملة مايق  ند كيس ف  نيميمر 

  المسيلق الماحدة األمريكية ،ف  القلنمن من رلمعة كملممبيل ةدكامرا • المؤهالت:

  المسيلق الماحدة األمريكية ،ف  اسقاصلد من رلمعة نماردامبكللمريمس  •

  القلنمن، الحمكمة مادارة المخلور المللية، المصرفية قخبرة ف  مرلس الخبرات:
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 الحالية والسابقة في الشركات األخرى:مجلس اإلدارة عضويات أعضاء  (ج

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية  اسم العضو  م
فواز عبدالعزيز   1

 الحكير  

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة عقلر المون   مسليمة غير مدررة داخل الممركة  شركة فلس السعمدية القلبمة
شركة المراكز المصرية لراومير  

 العقلري 
خلرج 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة عقلر العر  الدملية   مسليمة غير مدررة

شركة الفريدة لاقنية  مسليمة غير مدررة داخل الممركة  شركة و  السعمدية
المعرمملق ماساصلسق  

 المحدمدة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

خلرج  ل سازملر العقلري شركة مراكز  
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة ميبا الارلرية مسليمة غير مدررة

خلرج  شركة اربيلن فللكمن ليمياد
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة فلس لةنشلءاق  ذاق مسهملية محدمدة

خلرج  شركة فمكس يمسبياللا 
  الممركة

  ةذاق مسهملية محدمد

 مسليمة غير مدررة داخل الممركة  شركة العزيزية بندة الماحدة
خلرج  ايولليل، شركة فلس القلبمة

  الممركة
 مسليمة غير مدررة

،  شركة فلس لراومير العقلري
 بريولنيل

خلرج 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد

شركة فماز عبدالعزيز الحكير  
 مكمسد  القلبمة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة نرمة الولقة

شركة فماز الحكير لراومير  
 ( FAREالعقلري ي

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة الفريدة األملى 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  الدملية لرارزئة الماقدمة 

شركة البمارج الدملية لراومير  
 ماسسازملر العقلري 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

سلمان عبدالعزيز   2
 فهد الحكير 

 ةذاق مسهملية محدمد الممركة داخل  ( 1لرفنلدت يشركة فلس   مسليمة غير مدررة داخل الممركة  شركة فلس السعمدية القلبمة
خلرج  شركة فمكس يمسبياللا 

  الممركة
 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  ( 2لرفنلدت يشركة فلس   ذاق مسهملية محدمدة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  ( 4لرفنلدت يشركة فلس   مسليمة غير مدررة داخل الممركة  شركة و  السعمدية
المراكز المصرية لراومير  شركة 
 العقلري 

خلرج 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  ( 5لرفنلدت يشركة فلس   مسليمة غير مدررة

خلرج  شركة مراكز ل سازملر العقلري 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة منزل المحدمدة مسليمة غير مدررة

خلرج  ، بريولنيلفللكمنبيلن يرك شركة 
  الممركة

شركة فلس لرفنلدت  ذاق مسهملية محدمدة
 القلبمة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

خلرج  لرولقة المارددةشركة فلس  
  الممركة

شركة الفريدة لاقنية  مسليمة غير مدررة
 المعرمملق ماساصلسق 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

خلرج  ، بريولنيلالتندسيةشركة ايكم 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  العربية  لئرشركة الفو ةذاق مسهملية محدمد

خلرج  ايولليل، شركة فلس القلبمة
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة المزررلق السريعة  مسليمة غير مدررة

،  شركة فلس لراومير العقلري
 بريولنيل

خلرج 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  قصر الكع  شركة  ةذاق مسهملية محدمد

شركة ر  اند ايا انارنلشمنلل 
 ل ساشلراق، بريولنيل

خلرج 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة مذات الحري   ةذاق مسهملية محدمد

خلرج  بريولنيللرولقة، شركة فلس  
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  األملى  يرةشركة الفو ةذاق مسهملية محدمد

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  الرائعة شركة المخبمزاق   ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  املريس نردشركة 

مكا  سرملن الحكير ل ساشلراق  
 (ECHOي التندسية

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة   شركة كزيلء الارزئة ةذاق مسهملية محدمد الممركة داخل 

شركة فلس لرارزئة  ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة فلس لرولقة
ماسسازملر الارلري  

 المحدمدة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

 ةمسهملية محدمدذاق  داخل الممركة  شركة األوعمة مالارفيا   

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  المنلر لرالرير شركة  ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  المنزل   مفرمشلقشركة 
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 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية  اسم العضو  م
  ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  لعل  المباكرةشركة متلرة األ

 
 
 
 

 ةمحدمدذاق مسهملية  داخل الممركة  شركة الفريدة الزلنية العقلرية

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة ااقلن إلدارة المرافد 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة مراكز المركبلق الارلرية

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  راقنيةلشركة فلس  

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة فلس المية لرعقلراق 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة عيمن البسلاين لرارلرة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  ( 3لرفنلدت يشركة فلس  

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  مرمع اإلر  الراس  شركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  رولقةلشركة فلس  

العزيز الحكير  شركة سرملن عبد 
 مكمسد  القلبمة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  لعل  بير  ك شركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة فنلدت الريلض

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة فملء األوفلل 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة سعف العللمية 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة فلس العقلرية 

شركة المكلرم العللمية لرانمية 
 العقلرية

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

شركة فماز عبد العزيز الحكير  
 مشركل  لرمشلريع المحدمدة

 ةمسهملية محدمدذاق  داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة الفريدة العقلرية 

شركة فماز الحكير مشركل   
 القلبمة

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة كركلن س م لرعقلراق 

 ةمسهملية محدمدذاق  داخل الممركة  شركة المحيدة لرارتيزاق 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  مرمعلق العر   شركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة فلس لةنشلءاق  

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة مرمع الظتران الارلرية

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة   ةمرمع عزيز الارلريشركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة مرمع النمر الارلرية 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  الارلرية شركة مرمع اليرمم 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة داليكل العربية السعمدية

شركة البمارج الدملية لراومير  
 ماسسازملر العقلري 

 ةمسهملية محدمدذاق  داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة سلس لرارفيا 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة م بس الريل الارلرية

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  عيمن الرائد  شركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة اإلر  الماين

األملى ل سازملر  شركة فلس  
 مالاومير العقلري 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  النملذج المباكرة شركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  العقلرية  2شركة الفريدة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  ةالراقي لقالمذاقشركة 

فماز عبدالعزيز الحكير  شركة 
 مشركل  لرارلرة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة اسكلن مككزر  

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة الدرلرة األملى 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة مرمع المرز الارلرية

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  مرمع اليلسمين الارلرية شركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة مرمع الحمراء الارلرية 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة مرمع الدملم الارلرية 
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 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة األزيلء لرارزئة 

عبدالرحمن بن   3
عبدالعزيز  
 التويجري 

شركة الزيق العربية   ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة التنلف الماحدة الارلرية
 السعمدية يارامكم(  

 مسليمة مدررة  داخل الممركة 

شركة الشرت األمسو   ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة الاعدين الماحدة ل سازملر 
 ل سازملر الملل  

 مسليمة غير مدررة داخل الممركة 

محمد عبد هللا   4
 إبراهيم الخريف 

شركة كبنلء عبدهللا ابراييم 
 الخريف

الشركة السعمدية لصنلعة  ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 
 المرت 

 مسليمة مدررة  داخل الممركة 

الشركة السعمدية ألنلبي   مسليمة غير مدررة داخل الممركة  شركة مرممعة الخريف
 الصر  

 مسليمة غير مدررة داخل الممركة 

شركة الخريف لاقنية الميل  
 مالولقة 

  ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة الخريف الارلرية 
 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  شركة صنلعلق الخريف

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة  الخريف لربارمل شركة 
شركة راكة ل سازملراق  

 الزراعية مالاومير 
 غير مدررة خلرج الممركة 

 غير مدررة داخل الممركة  شركة الخدملق الزراعية العربية

خلرج  ، كندا شركة فلس لرارفيا كامل بديع القلم  5
  الممركة

كم   العللمية  شركة  ةذاق مسهملية محدمد
 ل سازملراق العقلرية 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

شركة المراكز المصرية لراومير  
 العقلري 

خلرج 
  الممركة

ف  شركة ر  اند ايا العللمية  مسليمة غير مدررة
 ل ساشلراق 

 ةذاق مسهملية محدمد خلرج الممركة 

 ةذاق مسهملية محدمد خلرج الممركة  شركة فلس لرارفيا  ةمسهملية محدمدذاق  داخل الممركة  شركة اسكلن مككزر 
اند ايا العللمية   اشركة ري

 ل ساشلراق 
خلرج 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد خلرج الممركة  شركة ايكم لراومير  ةذاق مسهملية محدمد

خلرج  شركة ايكم لراومير 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد خلرج الممركة  مي نمسيسام ةذاق مسهملية محدمد

خلرج  شركة ايكم لرتندسة المعملرية
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد

 

خلرج  ، ايولليل ف  شركة فلس القلبمة
  الممركة

 مسليمة غير مدررة

،  شركة مراكز ل سازملر العقلري
 مصر

خلرج 
  الممركة

 مسليمة غير مدررة

اباكلر الولقة المارددة شركة 
 ل سازملر 

 ةذاق مسهملية محدمد داخل الممركة 

شركة فللكمن لرمرمعلق  
 ، ايولليلالارلرية

خلرج 
  الممركة

 ةذاق مسهملية محدمد

خلرج  مرممعة بيمكرمم بيرنارد هيجنز د.  6
  الممركة

 مسليمة مدررة  خلرج الممركة  بن  اسكم مسليمة غير مدررة

خلرج  ماي س  ك  ار شركة ك  
  الممركة

 مسليمة مدررة 

خلرج  سيسايمل، سكما ند 
  الممركة

 مسليمة غير مدررة

ايا ايا ب  لرزرماق يكندرسمن 
 كندرسمن مبرامن لرزرماق( 

خلرج 
  الممركة

 مسليمة غير مدررة

عمر  م.  7
عبدالعزيز  
 المحمدي 

شركة بلا  ل سازملر   مسليمة غير مدررة داخل الممركة   شركة فلس السعمدية القلبمة
 مالدعم الرمرسا  

 مسليمة مدررة  داخل الممركة 

شركة فماز عبد العزيز الحكير  
 مشركل 

شركة الريف لاكرير   مسليمة مدررة  داخل الممركة 
 السكر 

 مسليمة غير مدررة داخل الممركة 

رلزان لرولقة  شركة  مسليمة غير مدررة داخل الممركة  سيا  بن مرممعة 
  مالانمية

 مسليمة مدررة  داخل الممركة 

عمر هدير  د.  8
 الفارسي 

خلرج  ديلس ل ساشلراق 
  الممركة

 مسليمة مدررة  داخل الممركة  مرممعة صلفمس ةذاق مسهملية محدمد

 مسليمة غير مدررة الممركة خلرج  بن  الخريع الدمل      
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 اجتماعات مجلس اإلدارةد( 

 
 إجراءات االجتماعات

مس يكامل نصل  ارامل  مررس اإلدارة اس اذا حمر  كغربية   يرامع مررس اإلدارة مراين ف  السنة عرى األقل، بدعمةم من رئيس مررس اإلدارة 
 األعملء  

 
بلسسامل  الى رميع األشخلص  يُمكن عقد اراملعلق مررس اإلدارة عبر التلاف كم ب ي وريقة الكارمنية كخرى اسما لرميع األعملء الحلمرين

سرامل   الحلمرين اآلخرين  مل لم يُخور بخ ف ذل   اُا خذ قراراق مررس اإلدارة بآراء كغربية كعملء مررس اإلدارة الحلمرين كم الممزرين ف  ا
 ميُعاد  بللركي الذي يمافد عريا رئيس مررس اإلدارة اذا كلن عدد األصماق ماسلمي ل 

 
دارة ااخلذ قراراق بللامرير عرى رميع كعملء مررس اإلدارة، مل لم يقدم كحد كعملء مررس اإلدارة ورب ل مكامب ل بعقد ارامل   يرمز لمررس اإل

 لرمنلقشة مالمداملة  ماعرض يذ  القراراق عرى المررس، رنب ل الى رن  مع القراراق المعرممة عرى مررس اإلدارة ف  كمل ارامل  سحد لا 
 

ن يذ  المحلمر ف  سرل  اُسرل  المدامسق مقراراق مررس اإلدارة ف  محلمر يمق عتل رئيس مررس اإلدارة ماألعملء الحلمرمن ماألمين  اُدم 
 خلص يمق عا رئيس مررس اإلدارة مامين السر  

 
 اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل العام

 
 مكلن حممريم كلآلا :  2020-2019  خ ل السنة المللية  ز زة اراملعلقعقد مررس اإلدارة 

 المجموع م2019ديسمبر  22 م 2019سبتمبر   30 م 2019مايو  19 العضو اسم م

 3 حمر حمر حمر فماز عبد العزيز الحكيرك   1

 3 حمر حمر حمر سرملن عبد العزيز الحكيرم   2

 3 حمر حمر حمر عبدالرحمن عبدالعزيز الاميرريد   3

 3 حمر حمر حمر الخريفمحمد عبد هللا م   4

 3 حمر حمر حمر كلمل بديع القرمم   5

 3 حمر حمر حمر بيرنلرد ييرنزد   6

 2 حمر حمر *- عمر عبدالعزيز المحمدي م   7

 2 حمر حمر *- عمر يدير الفلرس  د   8

 - - - - شلغر 9

سبتمبر  30بتاريخ مدت الجمعية العامة للمساهمين هذا التعيين ت، ثم اعم2019مايو  24من قبل املجلس بتاريخ م. عمر املحمدي ود. عمر الفارس ي كل من تم تعيين * 

 م.2019
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 للجمعيات العامة للمساهمين:األعضاء حضور 

 العضو اسم م

 *غير عادية *غير عادية عادية

 م 16/03/2020 م 27/10/2019 م 30/09/2019 المجموع

 2 - حمر  حمر  فماز عبد العزيز الحكيرك   1

 2 - حمر  حمر  سرملن عبد العزيز الحكيرم   2

 1 - - حمر  عبدالرحمن عبدالعزيز الاميرريد   3

 1 - - حمر  محمد عبد هللا الخريفم   4

 3 حمر  حمر  حمر  كلمل بديع القرمم   5

 1 - - حمر  بيرنلرد ييرنزد   6

 3 حمر  حمر  حمر  عمر عبدالعزيز المحمدي م   7

 1 - - حمر  عمر يدير الفلرس  د   8

 صكم  اصدار  الممافقة عرى منا مررس اإلدارة ص حية ن كلن ال رض من يلاين الرمعياي* 

 
 القرارات الرئيسة التي اتخذها مجلس اإلدارة خالل العام:

 
 اإلدارةقرار مجلس  تاريخ قرار مجلس اإلدارة الرقم

%( من ارملل  األستم مممم  الور  ل كاال  العلم، امزل خمسة 20الممافقة عرى ورح ملنسباا عشرمن بللملئة ي 2019مليم  8 1

 ( ستمل  علدي، عرى الشكل الالل :95,000,000ماسعمن مريمن ي

خ ل عمرية ( ستم علدي رديد عن وريد زيلدة ركس ملل المصدر من 30,000,000بيع عدد ز زمن ي •

 اسكاال  العلم 

( ستم علدي من ركس ملل المصدر الحلل ، بلإلملفة الى اوبيد  لية 65,000,000بيع عدد خمسة م سامن ي •

 % من ارملل  كستم الشركة بعد الورح 3اسساقرار السعري بنسبة 

م 2019مليم  19ارامل  مررس اسدارة المنعقد بالري  اعيين السلدة اآلا  اسملئتم ك عملء لرنة الحمكمة بنلءا  عرى  2019مليم  19 2

معرى يذا اعابر  نرم الزايد،  -3 برنلرد ييرينز -2 عمر الفلرس  -1مبعد مرارعة امصية لرنة الارشيحلق م المكلفآق

 الررنة فعللة من الري  الممافقة عرى يذا القرار 

 مسيلسلق حمكمة الشركة الاعدي ق المقارحة عرى دليل عاملد ا 2019مليم  19 3

الممافقة عرى الامصية بإصدار صكم  مامافقة مع كحكلم الشريعة اإلس مية بمل يصل ارملليا الى مريلر دمسر كمريك   2020فبراير  18 4

امل ف  السمت المحر  كم األسمات خر آليكم مليعلدلتل من العم ق الماعرقة األخرى(، مالا  قد يام اصداريل من مقق 

دملية ب ي عمرة مذل  من خ ل عمرة اصدار ماحدة كم عدة اصداراق ي"الية الامميل بللصكم "(  عرى كن يام ف  ال

مامقيق كي اصدار مولبد آللية الامميل بللصكم   ، حينا من قبل المررس احديد عدد مقيمة اية صكم  سيام ورحتل

معرى كن اخمع  لية الامميل  ، الامميرية ماسساراايريةبنلء  عرى ظرمف السمت م الممع الملل  لرشركة م احايلرلاتل 

مالرمائا الانظيمية ذاق الع قة مكذل  لممافقة نظمة لألبللصكم  يذ  الى ممافقة الرتلق الرسمية ذاق الصرة مفقل  

 الرمعية العلمة غير العلدية لمسليم  الشركة 
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 :أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة حقوقهت( 

 عضو مجلس اإلدارة م

عدد األسهم من  

 * بداية السنة

النسبة المئوية  

للملكية بداية 

 السنة

عدد األسهم نهاية 

 السنة

النسبة المئوية  

للملكية نهاية 

 السنة

النسبة المئوية  

للتغيير خالل 

 العام

 - %00 8 38,000,000 %00 8 38,000,000 فماز عبد العزيز الحكيرك   1

 - %00 8 38,000,000 %00 8 38,000,000 سرملن عبد العزيز الحكيرم   2

 - - - - - عبدالرحمن عبدالعزيز الاميرريد   3

 - - - - - محمد عبد هللا الخريفم   4

 - - - - - كلمل بديع القرمم   5

 - - - - - بيرنلرد ييرنزد   6

 - - - - - عبدالعزيز المحمديعمر م   7

 - - - - - عمر يدير الفلرس  د   8

 األعملء: اقراراق  
 الشركة  ف  كستم األعملء ألقلر   كي مصرحة س يمرد ( 1
 الشركة   كدماق الدين المصدرة من قبلس يمرد كي مصرحة ألقلر  األعملء ف   ( 2

   2019 مليم 22 بالري األستم السعمدية  بسمت ادرارتل  ام ب ن المراكز العربية اإلشلرة * اردر  

 

 اإلجراءات المتخذة إلبالغ مجلس اإلدارة باقتراحات المساهمينو( 

ع المساقبرية يايا مررس اإلدارة لرميع كعملئا، مخلصة غير الانفيذيين المسانداق القلنمنية مالاقلرير المللية ماقلرير المالبعة مدراسلق الامس
عرفة  ماقلرير مررس اإلدارة مكذل  القماعد ماإلرراءاق مالسيلسلق مالرمائا الداخرية الا  امكنتم من كداء ماربلاتم كمل ينب   بمل ف  ذل  م

 مقارحلق المسليمين مم حظلاتم حمل الشركة مكدائتل  
 

بعد ذل  عرى كي  مررس اإلدارة رئيس  عن اسافسلرااتم ميورع  ماإلرلبةرميع وربلق المسازمرين  لاربيةكنش ق الشركة ادارة ع قلق المسازمرين 
من الاماصل  لُمسليمين ا  عديدة امكن مسلئل مامرداقديم اعريقلاتم ماقاراحلاتم الى مررس ادارة الشركة، يام امصيلق يقارحتل المسليممن ممن زم 

 ية مالبريد اإللكارمن  بمل ف  ذل  المراس ق التلاف مع الشركة
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 لجان مجلس اإلدارة. 3
 

لعلق كنش  مررس اإلدارة لرلن لاحسين ادارة الشركة، مياعين عرى كل لرنة اعاملد ميزلت يحدد دمريل مص حيلاتل ممسهمليلاتل مارراءاق اسرام
 مكعملئتل الحلليين:اتل لفيمل ير  مرخص لتيكل كل لرنة دائمة ممسهملي ب رض كداء ماربلاتل 

 

 لجنة المراجعة( أ
 

فلية نظلم ن اوبيد نظلم رقلبة داخرية فع لل يعد كحد المسهمليلق المنموة بمررس اإلدارة، ماامزل المتمة الرئيسة لررنة المرارعة ف  الاحقد من كا
النظلم ماومير  لاحقيد كيداف الشركة، ماكمن الررنة احسين  ش نتلالرقلبة الداخرية مالاوبيد الفعلل لا ماقديم كي امصيلق الى مررس اإلدارة من 

ل عن مرارعة سيلسلق ادارة المخلور مالاقرير السنمي لرمخلور مخوو الحد من المخلور قبل عرمتل عرى مررس اإلدارة، ميشمل  مسهملة كيم 
 ذل : نولت عمل الررنة ااخلذ رميع اإلرراءاق الا  امكنتل من كداء مظلئفتل، بمل ف 

 

 اإلشراف عرى ادارة المرارعة الداخرية   •

 مرارعة كنظمة الرقلبة الداخرية مالمللية مادارة المخلور ف  الشركة  •

 مرارعة اقلرير المرارعة الداخرية ممالبعة انفيذ اإلرراءاق الاعديرية مالامصيلق الماردة فيتل   •

 ماقاراح كرر    الامصية لمررس اإلدارة باعيين مدير ادارة المرارعة الداخرية •

 مرارعة ماقييم ارراءاق المرارعة الداخرية ماقديم امصيلق لاحسينتل  •

 رعين الخلرريين ماحديد كاعلبتم ممملن اساق لياتم ااقديم امصية الى مررس اإلدارة بش ن اعيين كم انتلء خدملق المر •

 رعين الخلرريين مابداء كي م حظلق عريتل ا مرارعة خوة المرارعة مع المر •

 رعين الخلرريين مم حظلاتم عرى القمائم المللية ممالبعة اإلرراءاق الماخذة ف  يذا الصدد  امرارعة اقرير المر •

 مرارعة القمائم المللية المرحرية مالسنمية لرشركة قبل عرمتل عرى مررس اإلدارة   •

 مرارعة السيلسلق المحلسبية ماقديم امصيلق ب رض الاحسين الى مررس اإلدارة   •
 

 نبذة عن أعضاء لجنة المراجعة 
 

 ( سنماق  مرئيس لرنة المرارعة معمم ماحد مساقرين 3( كعملء يعينتم مررس اإلدارة لمدة ز   ي3ااكمن لرنة المرارعة من ز زة ي
 

  م(2017ديسمبر    6ير يالممافد    18/3/1439ررى اعيين كعملء لرنة المرارعة الاللية كسملهيم خ ل ارامل  الرمعية العلمة العلدية المنعقد ف   
عرى ارديد عممية األعملء الحلليين مذل  حاى نتلية فارة مررس   بللممافقة م2020يمنيم  21ف  مقد قلم مررس اإلدارة ف  ررساا المنعقدة 

 :عرى الرمعية العلمة لرممافقة عرض الارديديُ كن دارة الحلل ، عرى اإل
 

 المنصب االسم  م

 رئيس الررنة يمساقل( بيرنلرد ييرنزد   1

 عمم نديم مصوفى شلبسمجك   2

 عمم يمساقل( فتد ابراييم الخريفك   3
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 فيمل ير  نبذة علمة ممرزة حمل كعملء لرنة المرارعة: 

 المناصب السابقة المناصب الحالية الخبرة العملية المؤهالت التعليمية االسم م

بريررنرررلرد  د   1

 ييرنز

 يذا الاقريرمن المررس  بقسم السير الذااية ألعملءيررى الررم  الى السيرة الذااية 

نررررديررررم  ك   2

مصرررررورفرى 

 شلبسمج

حلصرررل عرى بكللمريمس التندسرررة 

 من رلمعة لندن، الممركة الماحدة

مرلرسررررراير ف  ادارة األعمرلل من 

  رلمعة نمانرتلم، الممركة الماحدة

خرردمررلق اسرررررازمررلر  

مالخرردمررلق  األعمررلل 

  اسساشلرية

عمررررم مناد  ف  شررررركة مسرررر   

انارنرلشرررررمنرلل مي  شرررررركرة ذاق 

مسهملية محدمدة، اإلملراق العربية 

  الماحدة

كبير مسراشرلرى رئيس مررس ادارة 

  الحكيرمرممعة فماز عبد العزيز 

مرردير عررلم ف  شرررررركررة برمدفيم 

سررررراراايرر  برلرانرز ريرا كل ا ، 

  اإلملراق العربية الماحدة

فيرذي ف  شرررررركرة مردير ان

ممرغلن سررالنر  العللمية، 

  اإلملراق العربية الماحدة

مدير علم ف  شررررركة بير 

سررامرنز العللمية، الممركة 

   الماحدة

نرلئر  الرئيس ف  شرررررركرة 

كريديق سرررميس فرسرررق 

   بمسون، الممركة الماحدة

فررررتررررد ك   3

ابررررايررريرررم 

 الخريف

حلصرررل عرى شرررتلدة البكللمريمس 

المرلليرة من ررلمعرة المرر  ف  اإلدارة 

  سعمد، الممركة العربية السعمدية

الخدملق اسسراشرلرية 

  المللية مالارلرية

عمرررررم مرررررس ادارة الشرررررركررة 

  السعمدية لرامميل

رئيس ادارة المخرلور ف  

  شركة مكين كلبيالل

رئيس ادارة المخرلور ف  

  الشركة السعمدية لرامميل

مدير امميل الاصررردير ف  

 لخريفشركة مرممعة ا

مدير ف  مرممعة سرررلمبل 

  المللية
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 اجتماعات لجنة المراجعة
 

 اراملعلق خ ل العلم، مكلن حممر كعملء الررنة لتذ  اسراملعلق عرى النحم الالل : 4عقدق الررنة 

 فهد الخريف نديم شابسوغ بيرنارد هيجنز تاريخ االجتماع

 حمر  حمر  حمر  2019مليم  29

 حمر  حمر  حمر  2019كغسوس  27

 حمر  حمر  حمر  2019نمفمبر  24

 حمر  حمر  حمر  2020ملرس  15

 

 فيمل ير  المتلم الا  كنرزق خ ل يذ  اسراملعلق:
 
 مرارعة القمائم المللية السنمية مالربع سنمية لرشركة ماقديم الامصيلق الى مررس اإلدارة لرممافقة عريتل  -1
 المللية دمري ل مع اإلدارة مفق ل لمعليير المحلسبة مالاقلرير المللية  مالبعة حللة اعداد القمائم  -2
ء  اسرامل  مع كلم من المرارع الخلرر  مالداخر  لرشركة، مالا كد من كن ادارة الشركة قد زمداتم بكل البيلنلق مالمعرمملق ال زمة ألدا  -3

 عمرتم 
 احسين اولر حمكمة الشركلق منظلم الرقلبة الداخرية   -4
 المالبعة مع مررس اإلدارة ماإلدارة الانفيذية لمملن انفيذ المسلئل الرئيسة مزل: -5

 مرارعين خلرريين اعيين -ك
 المرارعة الداخرية الرئيسة امصيلق - 
 نظلم ادارة المخلور بللشركة  -ق

 اشريع اإلدارة عرى اعزيز اسمازلل لرسيلسلق ماإلرراءاق مالممابو مالحمكمة   -6
 سنمية إلدارة المرارعة الداخرية ماعاملديل  مرارعة الخوة ال -7
 مرارعة ميزلت المرارعة الداخرية مدليل المرارعة الداخرية ماعاملد   -8
 رصد ماقييم كداء المرارعة الداخرية   -9
 مرارعة اقلرير المرارعة الداخرية ممالبعة انفيذ م حظلق مامصيلق المرارعة الداخرية   -10
ا  2020العولءاق يبمل ف  ذل  وربلق العرمض( من كرل اخايلر المرارعيين الخلرريين لمرارعة القمائم المللية لرسنة المللية اقييم  -11 اعابلر 
، مقد كمصى المررس بلخايلر مرارع  الحسلبلق مالممافقة 2021بلسملفة الى الربع اسمل من السنة المللية    31/3/2020الى    2019/ 1/4من  

 عرى كرريم  
 

رى  بلإلملفة الى ذل ، اهكد لرنة المرارعة كنا س يمرد اعلرض بين امصيلق لرنة المرارعة مقراراق مررس اإلدارة، مقد مافد مررس اإلدارة ع
 امصيلق الررنة بش ن اعيين المرارعيين الخلرريين لرشركة  
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 لجنة الترشيحات والمكافآت( ب

 

الارشرريحلق مالمكلفآق ف  احديد المرشررحين المهيرين الذين يحد لتم شرر ل عمررمية مررس اإلدارة، مااملى الررنة اامزل المظيفة الرئيسررة لررنة  

مسررهملية مسررلعدة مررس اإلدارة ف  انشررلء نظلم حمكمة منلسرر  مصرريلغة السرريلسررلق ماإلرراءاق ال زمة، ميشررمل نولت عمل الررنة رميع 

 ل، بمل ف  ذل :الماربلق المصممة لامكينتل من كداء مظلئفت

 احديد المرشحين المهيرين مارشيحتم لمررس اإلدارة  •

ارراء مرارعة سرنمية لماوربلق عمرمية مررس اإلدارة، مالا  اشرمل قدراق المرشرحين مخبرااتم مامافريم لاحقيد مسرهمليلق مررس  •

 اإلدارة 

 بللنفع عرى مصللا الشركة مرارعة ييكل مررس اإلدارة ماقاراح الا ييراق ال زمة لا بمل يعمد  •

 احديد نقلو القمة مالمعف ف  مررس اإلدارة ماقاراح الا ييراق ال زمة لتل بمل يعمد بللنفع عرى مصللا الشركة  •

ارشريا المرشرحين لشر ل منصر  الرئيس الانفيذي مالعمرم المناد ، مكذل  ارشريا كعمرلء الررنة لرممافقة عريتم من مررس اإلدارة كم  •

 لمة الرمعية الع

 مرارعة سيلسلق مارراءاق الممافقة عرى عممية مررس اإلدارة قبل اعاملديل خ ل الرمعية العلمة  •

 رصد اساق لية كعملء مررس اإلدارة المساقرين مرصد كي اعلرض ف  المصللا سنمي ل  •

 مرارعة المماد الاحميرية مالدمراق الادريبية الممرتة ألعملء مررس اإلدارة الردد  •

 لق مامحة فيمل ياعرد ببدسق كعملء مررس اإلدارة مكبلر الانفيذيين ممع سيلس •

 مرارعة ماقاراح خوو امل  المظلئف الانفيذية الرئيسة  •

مرارعة ماعاملد التيكل العلم لرشررررركة الماعرد بللمكلفآق ماسمايلزاق، مالذي يشررررمل الدررلق المظيفية مييكل األرمر ماسمايلزاق،   •

 فز المرابوة بلألداء مكذل  المكلفآق مالحما

الممافقة عرى الا ييراق ف  مكلفآق الرئيس الانفيذي مالامصرررية بإرراء ا ييراق ف  مكلفآق العمرررم المناد  مكعمرررلء مررس اإلدارة  •

 مكعملء لرلن مررس اإلدارة المخارفة 

 ذي مكبلر الانفيذيين الممافقة عرى منا مكلف ة اسازنلئية يمكلفلق بدء العمل كم ع ماق األداء( لررئيس الانفي •

 

( سررنماق  خ ل العلم، ماعقد الررنة اراملع ل 3( كعمررلء يعينتم مررس ادارة الشررركة لمدة ز   ي3ااكمن لرنة الارشرريحلق مالمكلفآق من ز زة ي

اب ج الررنة دمن كي قيمد،   ياخذ مررس اإلدارة اإلرراءاق ال زمة لامكين الررنة من كداء مظلئفتل، بمل ف  ذل   ماحد ا يحمرررر  رميع األعمرررلء 

 برميع البيلنلق كم المعرمملق كم الاقلرير كم السر ق كم المراس ق كم كي كممر كخرى اعابريل الررنة مرمرية 
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 14يالممافد يرررررر    25/2/1439ررى اعيين األعمرلء الاللية كسرملهيم ف  لرنة الارشريحلق مالمكلفآق خ ل ارامل  مررس اإلدارة المنعقد ف   

 م(:2017نمفمبر 

 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
 

 المنصب االسم  م

 ساقل(يمرئيس  محمد عبد هللا الخريفم   1

 عمم نديم مصوفى شلبسمجك   2

 عمم كلمل بديع القرمم   3

 

 :فيمل ير  نظرة علمة مخاصرة حمل كعملء لرنة الارشيحلق مالمكلفآق

 المناصب السابقة المناصب الحالية الخبرة العملية المؤهالت العلمية  االسم  م

 يذا الاقريرمن المررس  السير الذااية ألعملءبقسم يررى الررم  الى السيرة الذااية  محمد عبد هللا الخريف م   1

 القسملرنة المرارعة من يذا  بقسم يررى الررم  الى السيرة الذااية  نديم مصوفى شلبسمجك   2

 يذا الاقريرمن  ألعملء المررسبقسم السير الذااية يررى الررم  الى السيرة الذااية  كلمل بديع القرم م   3

 
 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

 
 عقدق الررنة اراملعين خ ل العلم، مكلن حممر كعملء الررنة لتذ  اسراملعلق عرى النحم الالل :

 

 كامل القلم نديم شابسوغ محمد الخريف االجتماعتاريخ 

 حمر  حمر  حمر  م 2019مليم  19

 حمر  حمر  حمر  م 2019ديسمبر  16
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 لجنة الحوكمة (ج

 

حمكمة من لمائا   94يرازم مررس ادارة شرركة المراكز العربية باوبيد كفمرل المعليير لحمكمة الشرركلق  مكرزء من يذا اسلازام ، ممفق ل لرملدة  

مشرلر الشرركلق الصرلدرة عن ييئة السرمت المللية، ممرع مررس اإلدارة قماعد الحمكمة لرشرركة مفق ل ألحكلم يذ  الرمائا ف  شركل دليل الحمكمة يال

 اليا ف  قسم منفصل احق "دليل حمكمة الشركلق مالسيلسلق الداخرية"( 

 

ل لرنة الحمكمة ف   من يذ  الرمائا ، شرك  95بلإلمرلفة الى ذل  ، ممفق ل لرملدة   مكرفتل اسخاصرلصرلق المنصرمص  2019مليم  19ل المررس كيمر 

 ( من يذ  الرمائا 94عريتل ف  الملدة ي

 

 :الحمكمة اشمل مسهمليلق لرنة

 

  اإلشراف عرى كي كممر ااعرد بانفيذ الحمكمة •

اعديرتل حسررر  المررررمرة مفق ل لرماوربلق صرررية بالاممراقبة انفيذ قماعد الحمكمة الا  ممرررعتل مررس اإلدارة، مالاحقد من فعللياتل م •

 القلنمنية مكفمل المملرسلق 

مرارعة ماومير مدمنلق السررم  المتن  الا  امزل قيم الشرركة مالسريلسرلق ماإلرراءاق الداخرية األخرى من كرل اربية ماوربلق الشرركة  •

   ممفق ل ألفمل المملرسلق

  كمة الشركلق مكفمل المملرسلقاب ج مررس اإلدارة بلناظلم بللاومراق ف  حم •

  عرى األقل ازميد المررس باقلرير  مامصيلاا سنميل   •

 

 عضوية لجنة الحوكمة
 مفق ل لميزلقتل، ااكمن الررنة من ز زة كعملء عرى األقل، عرى كن يكمن معظمتم كعملء مساقرين ف  مررس اإلدارة 

 

معمرم ماحد يم كعمرلء مسراقرمن ف  المررس معمرم ماحد خلرر   انات  فارة عمرمية ( كعمرلء  الرئيس 3ااكمن لرنة الحمكمة حلليل  من ي

( 3بللازامن مع فارة مررس اإلدارة الحللية  بعد ذل  ، اكمن مدة كعمررررلء الررنة ز   ي  2022كبريل   25كعمررررلء لرنة الحمكمة المعينين ف   

 سنماق 

 

 م:2019مليم  19س اإلدارة خ ل اراملعا بالري  مرر قبلاألعملء الالليمن بررنة الحمكمة ام اعيينتم من 

 

 المنص  اسسم م

 رئيس الررنة يمساقل( عمر الفلرس  د  1

 عمميمساقل( بيرنلرد ييرنزد   2

 عمم يمساقل( نرم الزيد د   3
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 :فيمل ير  سيرة ممرزة ألعملء لرنة الحمكمة

 المناصب السابقة المناصب الحالية الخبرة العملية المؤهالت التعليمية االسم م

 عمر الفلرس  د  1
 من يذا الاقريرالمررس يررى الررم  الى السيرة الذااية بقسم السير الذااية ألعملء 

 بيرنلرد ييرنزد    2

دررة الدكامرا   • د  نرم الزيد  3

ف  العرمم القلنمنية 

من كرية الحقمت  

برلمعة رمرج 

ماشنون، ماشنون 

 العلصمة 

ملرساير ف   •

القلنمن من كرية  

الحقمت برلمعة 

 مينيسمال،

  MNمينيلبمليس، 

بكللمريمس ف    •

"القملء" من 

رلمعة كم القرى،  

الممركة العربية  

 السعمدية 

القلنمن مالادقيد مادارة  

 المخلور مالحمكمة 

 نلئ  رئيس مررس ادارة •

الشركة السعمدية لركتربلء، 

   السعمديةالممركة العربية 

عمم مررس اإلدارة مرئيس  •

لرنة المخلور ف  بن  الخريع  

   الدمل ، البحرين

عمم مررس اإلدارة مرئيس  •

بن  الخريع   لرنة المخلور ف  

الدمل ، الممركة العربية  

  السعمدية

عمم لرنة السيلسلق  •

شركة   الانظيمية مالرقلبة ف 

السمت المللية السعمدية  

العربية  يادامل(، الممركة 

  السعمدية

  عمم لرنة الادقيد •

مالمخلور، ييئة اومير بمابة 

الدرعية، الممركة العربية 

  السعمدية

نلئ  رئيس مررس اإلدارة،  •

رئيس لرنة المخلور، ملرنة  

شركة البحر  ف   الحمكمة

األبيض المامسو مالخريع 

لرا مين الاعلمن  ماعلدة 

الا مين، الممركة العربية  

  السعمدية

مررس اإلدارة معمم  عمم  •

المركز  ف   لرنة الادقيد

المون  لراخصيص، الممركة  

   العربية السعمدية

دارة القلنمنية رئيس اإل •

مالحمكمة ف  مصرف  

الرارح ، الممركة العربية  

  السعمدية

عمم مررس ييئة السمت   •

المللية، الممركة العربية 

  السعمدية

مدير علم  الشهمن القلنمنية،  •

لية، الممركة  ييئة السمت المل

   العربية السعمدية
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 اجتماعات لجنة الحوكمة
 

 مخ ل العلم، عقدق لرنة الحمكمة كربعة اراملعلق  مكلن حممر كعملء الررنة لتذ  اسراملعلق عرى النحم الالل :

 

 د. نجم الزيد بيرنارد هيجنز د. عمر الفارسي تاريخ االجتماع

 حمر حمر حمر 2019سبامبر  30

 حمر حمر حمر 2019ديسمبر  24

 حمر حمر حمر 2020فبراير  6

 حمر حمر حمر 2020ملرس  28

 

 :على النحو التالي لجنة الحوكمةوكانت المهام المنجزة خالل اجتماعات 

 

  مين السركاناخل  الرئيس ماعيين   1

  الممافقة عرى ميزلت الررنة مرفعا الى مررس اإلدارة لرممافقة عريا  2

  الاحسينلقبعض ييكل الحمكمة الحلل  مالامصية بمرارعة   3

 .من قبل مساشلر خلرر  الشركة اإلشراف عرى عمرية مرارعة ممع حمكمة الشركلق ف   4

مالاشرديد عرى مررمرة مرملن اسمازلل السرريم لرقمانين مالمبلدئ   منلقشرة عمرية الحمكمة حمل معلم ق األوراف ذاق الصررةمرارعة م  5

 .الداخرية لرحمكمة الامريتية مالسيلسلق

( لاعزيز اساصرلسق مابلدل المعرمملق عرى مسرامى المررس Conveneرعلية انفيذ منصرة حمكمة مررس اإلدارة منظلم المعرمملق ي  6

  تملمالررلن ماحسين اراملعلا

  المدى الوميلراملعلق مررس اإلدارة مالررلن عرى امنلقشة قمليل الحمكمة األخرى لاحسينتل بمل ف  ذل  ردملة   7

  اعداد ميزانية الررنة مخوة عمرتل  8
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 أعضاء مجلس اإلدارة واللجانآت مكاف. 4
 

 م )لاير سعودي(:2020مارس  31لعام المالي المنتهي بتاريخ خالل اأ( فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء المجلس 

 

 االسم  م

 المكافآت الثابتة 

 مبلغ محدد  المبلغ اإلجمالي 
اجتماعات  بدل حضور 
 المجلس 

إجمالي بدالت حضور  
 اجتماعات اللجان 

 أواًل: أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 
 

 
 

 350,000   - 50,000 300,000 د  عبدالرحمن عبدالعزيز الاميرري  1

 365,000 15,000 50,000 300,000 م  محمد عبد هللا الخريف  2

 410,000 60,000 50,000 300,000 ك  برنلرد ييرنز  3

  -  -  -  - * د  عمر يدير الفلرس  4

 1,125,000 75,000 150,000 900,000 اإلجمالي 

 ثانيًا: أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 
 

  

 350,000 -   50,000 300,000 ك  فماز عبد العزيز الحكير 1

 365,000 15,000 50,000 300,000 م  بديع كلمل القرم 2

  - -   - -  * عبدالعزيز المحمدي م  عمر  3

 715,000 15,000 100,000 600,000 اإلجمالي 

 ثالثًا: أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 
 

 
 

 350,000 - 50,000 300,000 م  سرملن عبدالعزيز الحكير  1

 350,000 - 50,000 300,000 اإلجمالي 

 ,0009012, 00009, 000030, 1,800,000 المجموع الكلي 

 

م مالا  ام صررررفتل 2019ملرس   31للعلم الملل  المنات  بالري  ب ااعردب ن المكلفآق المشرررلر اليتل ف  الردمل كع     اردر اإلشرررلرةم حظة: 

 م 2020ملرس  31العلم الملل  المنات  بالري   خ ل
بالعام   متعلقةباملجلس    عض ويتهما  ملكافأة  حقاقاتاس ت أية  لهما  اليوجد  لذلك ،م2019 س بتمبر 30  بتاريخ  التعيين هذا  للمس اهمين  العامة  الجمعية  اعتمدت ثمم، 2019 مايو 24  بتاريخ املجلس   قبل من الفارس  ي  عمر.  ود  املحمدي   عمر. م من كل  تعيين تم* 

 م.2019مارس  31املالي املنتهي بتاريخ 
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 م )لاير سعودي(:2020مارس  31لعام المالي المنتهي بتاريخ خالل اب( وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء اللجان 

 

 االسم 

 األجر الثابت 

)باستثناء بدل حضور  

 اإلجمالي  بدل حضور اجتماعات اللجنة  اجتماعات المجلس( 

    ( لجنة المراجعة1

 60,000 60,000 - ك  برنلرد ييرنز يرئيس(

 160,000 60,000 100,000 نديم مصوفى شلبسمج يعمم(ك  

 160,000 60,000 100,000 ك  فتد ابراييم الخريف يعمم(

 380,000 180,000 200,000 اإلجمالي

   ( لجنة الترشيحات والمكافآت2

 15,000 15,000 - م  محمد عبد هللا الخريف يرئيس(

 115,000 15,000 100,000 ك  نديم مصوفى شلبسمج يعمم(

 15,000 15,000 - كلمل بديع القرم يعمم(م  

 145,000 45,000 100,000 اإلجمالي

    *( لجنة الحوكمة3

 - - - د  عمر الفلرس  يرئيس(

 - - - ك  بيرنلرد ييرنز يعمم(

 - - - د  نرم الزيد يعمم(

 - - - اإلجمالي

 525,000 225,000 300,000 المجموع الكلي

 

م مالا  ام صررررفتل 2019ملرس   31للعلم الملل  المنات  بالري  ب ااعردب ن المكلفآق المشرررلر اليتل ف  الردمل كع     اردر اإلشرررلرةم حظة: 

 م 2020ملرس  31العلم الملل  المنات  بالري   خ ل
ل مجلس اإلدارة * 

ّ
 . م2019مارس  31املالي املنتهي بتاريخ متعلقة بالعام لتعويضات  استحقاقات أية  عضائها، لذلك اليوجد ل 2019مايو  19لجنة الحوكمة في تاريخ شك
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 كبار التنفيذيين. 5
 

 أ( مكافآت كبار التنفيذيين
ليسما كعملء ف  مررس   الذين –برإ ارملل  المكلفآق المدفمعة لكبلر المسهملين الانفيذيين الخمسة يبمل ف  ذل  المدير الانفيذي مالمدير الملل ( 

ى      ماشمل يذ  المصرمفلق الرماا  مالسكن مالنقل مالمزايل األخرم 2020ملرس  31مريمن لاير سعمدي لرسنة المناتية ف   3 14 –اإلدارة 
 يمما الردمل كدنل  مرخص يذ  المصرمفلق: 

 اساحقلقلق ما يرة  اساحقلقلق زلباة 
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كبلر المسهملين 
الانفيذيين الخمسة يبمل  
ف  ذل  المدير الانفيذي  

 مالمدير الملل (

10,711,824 320,000     -
 

   -
 

11,031,824     -    -    -    -    -
 

3,279,597  - 14,311,421  

  14,311,421 -    3,279,597 - - - - -  11,031,824 - -  320,000  10,711,824 اإلجمالي

 
 :وأقاربهم في أسهم الشركة وأدوات الدين المصدرةكبار التنفيذيين وصف لمصلحة ب( 

 نسبة التغير%  التغير  األسهم نهاية السنة  * األسهم بداية السنة  االسم  م

نلئ  رئيس مررس اإلدارة     - سلمان عبدالعزيز فهد الحكير م   1

 مالعمم المناد 

38,000,000 38,000,000 - - 

 - - - - ** الرئيس الانفيذي -أ. أوليفييه نوجارو   2

نلئ  الرئيس الانفيذي لقول  الشئمن   - ليونيل بونسارد د    3

 ** المللية

- - - - 

 - - - - الشئمن المللية رئيس قول   - جبري معالي ك   4

 - - - -  **رئيس القول  الارلري -خالد الضبيعي ك   5

 - - - - ** رئيس قول  الا رير   -محمد بلبع  ك   6

 - - - - ** رئيس قول  العمريلق  -جميل كرمول  ك   7

 - - - - ** رئيس قول  المحلفظ مادارة األصمل - برونو وهبي ك   8

 - - - - رئيس قول  الاومير مادارة المشلريع - غسان أبو مطير ك   9

 - - - - رئيس قول  الخدملق المسلندة   -تركي الزهراني  ك   10

 - - - - رئيس قول  الاسميد  - فرانسوا كنعان ك   11

 - - - - مدير ادارة الادقيد الداخر   -ناجي فياض  ك   12

 % 100 15,434 15,434 - **رئيس مرممعة ع قلق المسازمرين  -أ. ريان القرعاوي   13

 % 100 2016 2016 - رئيس القول  القلنمن  –  فيصل الوزاب ك  14

 - - - - مدير قول  اقنية المعرمملق  –  عبدهللا الحربيك   15

 :كبلر الانفيذييناقراراق 
 ف  كستم الشركة   الانفيذيينكبلر ( س يمرد كي مصرحة 1
 الشركة   كدماق الدين المصدرة من قبلف   كبلر الانفيذيين( س يمرد كي مصرحة ألقلر   2

   2019 مليم 22 بالري األستم السعمدية  بسمت ادرارتل  ام ب ن المراكز العربية اإلشلرة * اردر  
رئيس الانفيذي الرديد  ليصبا مساشلر اسساراايرية لر 2020انحى من منصبا ف  شتر مليم كمليفييا الذي ، فيمل عدا السيد 2020شتر يمنيم   ف كع    المممحةمن منلصبتم الانفيذية  الانفيذيينيهسء ام اساقللة ** 

   ممررس اإلدارة  
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 التنازل عن التعويضات واالمتثال لسياسة المكافآت والتعويضات واألجور. 6
 

 لم اارد الشركة كي اخولر ب ن كي ل من مديريتل كم كحد كبلر المسهملين الانفيذيين كم المسليمين قد انلزل عن كي كرر/كربلح ك( 

 

ل ألحكلم اُدفع األرمر ألعمرلء مررس اإلدارة مكعمرلء الررلن الانفيذية مكبلر المديرين الانفيذيين مفق ل لرمائا المعامدة من مررس اإلدارة ممفق   ( 

 لنظلم األسلس   لرشركة مالممافقة عريتل من الرمعية العمممية مكذل  سيلسة المكلف ق  بنلء  عرى امصية لرنة المكلف ق مالارشيحلق ا

 

 المراجعة السنوية لفعالية الرقابة الداخلية. 7
 

بمررملن مرمد نظلم رقلبة داخر  فعلل لاحقيد األيداف لنظلم الرقلبة الداخرية دمرأ متم ف  انرلح كي مهسررسررة  اذ ارازم شررركة المراكز العربية 

 الانظيمية محملية األصمل مالاقلرير الداخرية مالخلررية الدقيقة مالحد من المخلور ماسلازام بللماوربلق الانظيمية 

 

ادارة المرارعة الداخرية خدملق مممرررمعية اقمم ادارة المرارعة الداخرية بمتلمتل مفق ل ألنظمة المرارعة المعامدة من مررس ادارة الشرررركة  اُقد م 

وة من مسراقرة لمسرلعدة مررس اإلدارة ملرنة المرارعة ماإلدارة الانفيذية ف  اسمرو   بمسرهمليلاتم  س اخمرع ادارة المرارعة الداخرية ألي سرر

ق ل لمل يقامرريا كداء عمرتل  ابن ق ادارة المرارعة اإلدارة الانفيذية مااماع بصرر حيلق كلمرة لرمصررمل الكلمل مغير المقيد الى رميع المسررانداق مف

مقلربة منترية لاقييم الرقلبة الداخرية مالعمل عرى احسررين فعللياتل من كرل احقيد كيداف الشررركة محملية -ف  كزنلء امررو عتل بمتلمتل -الداخرية  

 كصملتل 

 

الداخرية مفعللياا لرشركة لراحقد ممل اذا كلنق األنظمة الداخرية لرشركة   ياممن نولت عمل لرنة المرارعة الداخرية فحص مدى كفلية نظلم المراقبة

مخلصرررة الرمائا مالسررريلسرررلق المللية ماإلدارية مكور حمكمة الشرررركلق المعامدة من مررس اإلدارة مكعمرررلء مررس اإلدارة مالرمعيلق العلمة 

 مالممابو الاشريعية مالانظيمية اممن احقيد كيداف الشركة 

 

 لت عمل ادارة المرارعة الداخرية مل ير :يشمل نو

المرارعة مالفحص الدمري ل للبية اداراق الشررركة خ ل الفاراق الدمرية مع اي ء األملمية لألنشرروة مالمظلئف الداخرية حسرر  دررة  •

 الخور 

  كزنلء عمرية الفحص اخولر المسرررهملين ف  مخارف اإلداراق الا  خمرررعق لرفحص مالمرارعة بللم حظلق الا  ام الكشرررف عنتل ف •

 بلإلملفة الى اقديمتل المشمرة مالامصيلق لمعللرة يذ  الم حظلق 

اقييم اإلرراءاق الا  يقردمترل المسرررررهملمن الانفيرذي من ف  اإلداراق المخارفرة لمعرللررة الم حظرلق مانفيرذ الامصررررريرلق الماردة ف  اقرلرير   •

 مع المديرين الانفيذيين لرا كد من كفلءة الادابير الماخذة مكفلياتل  المرارعة  ف  حللة عدم كفلية اإلرراءاق، يُنلقن األمر

 

ف  اقلرير   درسرق لرنة المرارعة انفيذ خوة المرارعة المعامدة منلقشراتل مع ادارة المرارعة الداخرية بلإلمرلفة الى مالبعة انفيذ الامصريلق الماردة

ماقديم مرملن معقمل بشر ن سر مة  كصرمل الشرركةز نظلم الرقلبة الداخرية ملرحفلظ عرى  المرارعة الداخرية  اا خذق الشرركة خوماق ايرلبية لاعزي

عللياا الاقلرير المللية الماردة من السرررر ق المحلسررربية  امرررورع لرنة المرارعة الداخرية بفحص نظلم الرقلبة الداخرية دمري ل لمرررملن كفلءاا مف

 مارراء المرارعلق المللية مالاش يرية لاقييم كعملل الشركة 

 

 مراق العمل مالاقلرير المللية لرشركة ار  السيلسلق ماإلرراءاق الا :ياممن نظلم الرقلبة الداخرية لمخارف د

ااعرد بحفظ السرر ق بمل يمرمن امافر معرمملق مفصررة مدقيقة ماعكس الى حد كبير حقيقة المعلم ق معمريلق الاصررف ف  كصرمل  •

 الشركة 
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ق ل لمعليير المحلسرربة المقبملة ف  الممركة العربية السررعمدية امفر مررملن ل معقمس  ب ن اسررريل المعلم ق يسررما بإعداد القمائم المللية مف •

 الصلدرة عن التيئة السعمدية لرمحلسبين القلنمنيين 

امفر مرملن ل معقمس  بمنع كم اإلفصرلح ف  المقق المنلسر  عن الشرراء كم اسسراخدام كم الاصررف غير المصررح با ألصرمل الشرركة الا   •

ا عر ا كبير   ى القمائم المللية ربمل يكمن لتل ا زير 

 

لنظلم الرقلبة اشررف لرنة المرارعة عرى كعملل المرارعة الداخرية الا  ارارع دمري ل مدى كفلية نظلم الرقلبة الداخرية مفعللياا لامفير اقييم مسرامر 

ل اقلرير المرارع الخلرر  مخول  اإلدارة الذي قد يامرمن كي   نقص ف  الرقلبة الداخرية سحظا المرارع الداخرية مرعرا فعلس   ارارع الررنة كيمر 

الخلرر  ف  كزنلء اقييما لرمررمابو الداخرية  ي ا  ذل  ف  اولر كيداف مررس اإلدارة لرحصررمل عرى مررملن معقمل بشرر ن سرر مة اصررميم نظلم 

 الرقلبة الداخرية لرشركة مفعللية كدائا 

 

رقلبة الداخرية داخل الشرركة مصرمم عرى النحم المار  ميخدم بفعللية األيداف الانظيمية بنلء  عرى مل اقدم، ارى لرنة المرارعة الداخرية كن نظلم ال

من الحلرة مالكفلءة الاشرر يرية مممزمقية الاقلرير المللية ماسمازلل لرمائا  لم اكاشررف لرنة المرارعة الداخرية كي عمار كم نقص مهزر عرى الرغم  

 بتل، اذ اعمل اإلدارة بنشلو عرى احسين الممابو بنلء  عرى امصيلق لرنة المرارعة الى بعض الاحسينلق الا  ام اخولر اإلدارة 

 

ق لرنة اردر اإلشرلرة الى كنا لم اكن ينل  امصرية من لرنة المرارعة لاعيين المرارع الداخر  ألنا قد ام اعيينا مسربقل، كمل اامافد رميع امصريل 

 المرارعة مع قراراق مررس اإلدارة 
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 الشركات التابعة والفروع. 8

 *اسم الشركات التابعة

 نسبة الملكية %   

 رأس المال
 غير مباشرة مباشرة طبيعة األعمال  )لاير سعودي(

 %5 % 95 العقلراق 500,000 شركة مراكز الريلض المحدمدة

 %5 % 95 العقلراق 500,000 شركة البمارج العللمية لرانمية ماسسازملر العقلري

 %5 % 95 العقلراق 500,000 المكلرم العللمية لرانمية العقلريةشركة 

 %5 % 95 العقلراق 100,000 مرمع عيمن الرائد الارلرية 

 %5 % 95 العقلراق 100,000 شركة عيمن البسلاين لرارلرة 

شركة القصيم لرمشلريع الارفيتية مالارلرية الممرمكة  
 لعبدالمحسن الحكير مشركل 

 - % 50 العقلراق 500,000

 %5 % 95 العقلراق 500,000 شركة مرمع اليرمم  المحدمدة 

 %5 % 95 العقلراق 100,000 شركة اإلر  الماين الارلرية 

 %5 % 95 العقلراق 1,000,000 شركة كركلن س م لرعقلراق مالمقلمسق المحدمدة

 %5 % 95 العقلراق 500,000 شركة مرمع العر  المحدمدة 

 %5 % 95 العقلراق 500,000 مرمع عزيز الارلرية المحدمدةشركة 

 %5 % 95 العقلراق 500,000 شركة مرمع الظتران الارلرية المحدمدة

 %5 % 95 العقلراق 500,000 شركة مرمع النمر الارلرية المحدمدة

 %5 % 95 العقلراق 100,000 شركة مرمع اليلسمين الارلرية المحدمدة

 %5 % 95 العقلراق 100,000 الدملم الارلرية المحدمدةشركة مرمع 

 %5 % 95 العقلراق 100,000 شركة مرمع المرز الارلرية المحدمدة

 %5 % 95 العقلراق 100,000 شركة مرمع الحمرا الارلرية 

 %5 % 95 العقلراق 100,000 شركة مرمع اإلر  الراس  الارلرية

 
 رميع الشركلق الالبعة شركلق ذاق مسهملية محدمدة ا سسق ف  الممركة العربية السعمدية  *
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خ ل اصدار صكم  عمرية اعلدة امميل ديمنتل القلئمة من  2019ف  اولر اسساراايرية المعرنة لتيكرة ركس الملل، كامق الشركة خ ل نمفمبر 
مريلر لاير(، مكذل  الحصمل عرى استي ق ارلرة ممرابحة   9 1مريمن دمسر كمريك  ياعلدل  500مامافقة مع كحكلم الشريعة اإلس مية بقيمة 

ارة مزدمرة العمرة بقيم  5 4مريلر دمسر كمريك  ياعلدل    2 1مزدمرة العمرة بقيمة   مريمن دمسر   200ة  مريلر لاير(، مكذل  استي ق مرابحة دم 
 مريلر لاير(، مذل  بشرمو امميرية ميسرة م رلل اساحقلت كومل   75 0كمريك  ياعلدل 

 
م مقد كزمرق الصفقة عن اعزيز ييكل ديمن الشركة عبر احسين شرمو مكسعلر الامميل مامديد  رلل اساحقلت الاممي ق القلئمة، حي  ام اساخدا

مريلر لاير  مقد نرحق الشركة من خ ل   2 7الاستي ق البنكية ف  اعلدة امميل استي ق قلئمة بقيمة الحصيرة اإلرمللية إلصدار الصكم  م
ف  احسين شرمو الامميل ماقريص الديمن الممممنة كنسبة من ييكل ركس الملل ف  اعزيز ييكرة ركس الملل مامفير المرمنة ال زمة لدعم األيدا

 .ارة المقبرةالمعرنة لانمية كعملل الشركة خ ل الف
 

%، مبمدة اساحقلت 375 5مريمن دمسر كمريك  بعلئد زلبق  500ماممنق عمرية اعلدة الامميل ورح ماسعير كمل اصدار لصكم  دملية بقيمة 
كاال  سنماق  مامزل العمرية نقرة نمعية ف   ليلق امظيف كدماق الامميل الحديزة لرشركلق القول  الخلص ف  الممركة، حي  امق ا وية اس 5

من مكللة ممديز مقق ااملم    Ba1من مكللة فيان لراصنيف اسئاملن  م BB+ كمعلف مع حصمل الشركة عرى اصنيف ائاملن  4بمعدل 
   اإلصدار

 
لاير(  مريلر  5 4مريلر دمسر كمريك  ي 2 1ماردر اإلشلرة الى كن عمرية اعلدة الامميل اممنق الحصمل عرى استي ق ارلرة ممرابحة بقيمة 

ارة ممممنة بقيمة   مريلر لاير(  مقد قلمق الشركة بامظيف الحصيرة اإلرمللية إلصدار الصكم    75 0مريمن دمسر ي  200ماستي ق مرابحة دم 
م األيداف  مالاستي ق البنكية ف  اعلدة امميل الاستي ق القلئمة مع امديد  رلل اساحقلقتل بمل يمفر المرمنة ال زمة لم  اسازملراق رديدة ادع

 المعرنة لانمية كعملل الشركة، فم   عن اقريص المديمنيلق الممممنة كنسبة من ييكل ركس الملل 
 

 

ر . 10 وصتف المصتالح وحقوق االكتتاب ألعضتاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القرصت 

 في األسهم وأدوات الدين
 

ر ف  كسررتم   كم س امرد كي مصررللا كم كمرات مللية اعلقدية كم اصرردار حقمت ألعمررلء مررس اإلدارة مكبلر الانفيذيين مكزمارتم مكمسديم القُصرر 

  رقسم  "مررس اإلدارة" م"كبلر الانفيذيين" من يذا الاقريمن الشركة كم الشركلق الالبعة لتل، بخ ف ار  المذكمرة ف   الدين الصلدرةكدماق 

 

 
 

 

 

  



 

 

 شركة المراكز العربية  |  69

 التقرير السنوي 
 م 2020مارس   31في  ةالمنتهيالمالية  سنة عن ال

 معامالت األطراف ذات العالقة. 11
 

 سياسات معامالت األطراف ذات العالقة 

ذين اعامد الشرركة عرى عدد من الع قلق المتمة مع األوراف ذاق الع قة كللمسرا ررين مالممردين لخدملق البنلء مغيريم من مقدم  الخدملق ال

كعمللتل  منظرا  أليمية ار  الع قلق، ملبيلن كحكلم اعلرض المصررحة المشرمملة ف  سئحة حمكمة اعابريم الشرركة رتلق كسرلسرية لمرملن سرير  

م(، سرريلسررة  لرمعلم ق مع األوراف ذاق 16/09/2018يررررررر يالممافد 06/01/1440الشررركلق منظلم الشررركلق، فقد ابن ق الشررركة، بالري  

سررراق لية مالحيلد موبقل  لألحكلم الارلرية المعالدة  ميعاقد مررس اإلدارة كن يذ  الع قة، مذل  لمرررملن سرررير ار  الع قلق عرى كسرررلسم من اس

كيمرل  السريلسرة لن اقاصرر عرى مسرلعدة الشرركة عرى المفلء بللازاملاتل القلنمنية الماعرقة بللمعلم ق مع األوراف ذاق الع قة فحسر ، بل سراعزز

 .مالشفلفية ف  األسرم  المعامد لقيلمتل ب عمللتلاعاملد كفمل معليير المملرسلق ف  حمكمة الشركلق 

 

قة، ان سريلسرة المعلم ق مع األوراف ذاق الع قة ااور  من اإلدارة القيلم بصرفةم دمرية بمرارعة قلئمة ع قلق الشرركة مع األوراف ذاق الع 

ارة مفريد المرارعة الداخر  بللشررركة ملرنة المرارعة مخمررم  المعلم ق مع رميع األوراف ذاق الع قة لعمرية مرارعةم داخرية من خ ل اإلد

مالمررس يعرى كن يحد فقو "ألعمررلء المررس من غير ذمي المصرررحة" الاصررميق، ميم كملئ  األعمررلء الذين س اكمن لتم كية مصرررحة ف  

صرررحة ف  ارامل م لررمعية العمممية لرشررركة  المعلمرة المعنية(، مذل  قبل الامصررية بلعاملد المعلمرة من رلن  كغربية المسررليمين غير ذمي الم

 ميامزل المسرليمين من غير ذمي المصررحة ف  كملئ  المسرليمين الذين س يكمن من خ لتم ألي عمرم بللمررس كية مصررحة ف  المعلمرة المعنية 

بلعاملد معلم ق مع كوراف ذاق ع قة ممفقل لنظلم الشرركلق مسئحة حمكمة الشرركلق، س يرمز لرمسرليمين الاصرميق عرى القراراق الماصررة  

 حيزمل يكمن لعمم مررس اإلدارة الذي يمزل ذل  المسليم مصرحة ف  ار  المعلمرة 

 

من مانص سريلسرة المعلم ق مع األوراف ذاق الع قة عرى كن ابرم الشرركة "اافلقيلق اولرية" لانظيم الع قلق مع بعض األوراف ذاق الع قة م

"اسافلقيلق  3-6-13الشرررركة كسرررلسررريين لسرررير كعمللتل يلمزيد من الافلصررريل عن ا ليلق اسافلقيلق اإلولرية، يررى مرارعة القسرررم اعابريم 

رف ذي اإلولرية"(  ماتدف اسافلقيلق اإلولرية الى ممرع اولر علم لرع قة بين األوراف لرا كد من كن اام المعلم ق المبرمة بين الشرركة مالو

ى كسرررررلس اررلري بحرق  ملن يام ابرام اافرلقيرلق اورلريرة مع كورافم ذاق ع قرة اذا كرلن من المررا كن اكمن المعرلم ق مع األوراف الع قرة عر

قة، ذاق الع قة غير ملدية م/كم ذاق قيمةم مادنية م/كم رلرية بشكل غير مناظم  ممع ذل ، فسمف اخمع رميع المعلم ق مع األوراف ذاق الع 

 لم اام بممر  اافلقية اولرية، إلرراءاق المرارعة ماسعاملد الممصمفة كع    سماءأ امق كم

 

ادارة  يخمرررع ابرام العقمد مالمعلم ق مع األوراف ذاق الع قة ألحكلم األنظمة مالرمائا ذاق الع قة ف  الممركة  مكمل ذكر كع  ، مافد مررس

سريلسرة اابعتل الشرركة لراعلم ق مع اسوراف ذاق الع قة  بلإلمرلفة الى ذل ، م( عرى  16/09/2018يرررررر يالممافد  06/01/1440الشرركة ف  

 مف  حللة فماز عبد العزيز الحكير مشررركل  العقلرية، مشررركة فماز عبدالعزيز الحكير مشررركل  مشررركة األوعمة مالارفيا، كمنتل األوراف ذاق

 فق ل لرمبلدئ المنصمص عريتل ف  اسافلقيلق اإلولرية المعنية  يانظر الافلصيل كدنل (الع قة الا  ااعلمل الشركة معتل األكزر، يام الاعلمل معتل م

 

 االتفاقيات اإلطارية مع األطراف ذات العالقة

 
 اتفاقية استئجار إطارية مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

 
اسائرلر اولرية"( مع شركة شركة فماز عبدالعزيز الحكير مشركل  الا  احدد  ، كبرمق الشركة اافلقية اولرية ي"اافلقية 2018ديسمبر  16ف  

ا ماسع ل لع قة األوراف لمملن كن رميع عقمد اسائرلر المح ق ف  المراكز الارلرية المبرمة بين الشركة مشركة فماز عبدالعزيز ا لحكير اولر 
 مشركل  قد كبرمق عرى كسلس ارلري بحق 

 
 افلقية اسسائرلر اإلولرية مل ير :مبصفة خلصة، ااممن ا
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مرممعة مافد عريتل من "مبلدئ كسعلر اإليرلراق" الا  ير  كخذيل ف  اسعابلر عند احديد سعر ايرلر كي محل ف  كحد المراكز  •
 الارلرية؛ 

راق ممدد اإليرلر المرلنية مرممعة مافد عريتل من المعليير لكل بند رئيس  من عقمد اإليرلر المبرمة بمل ف  ذل  ارافل  كسعلر اإليرل •
ماسمايلزاق القلئمة عرى المسلحة اإلرمللية القلبرة لرا رير  مبصفة خلصة، انص يذ  المعليير عرى رماز منا خصمملق عرى بعض 

 اإليرلراق مفق ل لمل انص عريا سيلسة الحصم بللشركة؛  

 رديدة الا  يام ابرامتل عق  انفيذ اافلقية اسسائرلر اإلولرية م"صي ة عقد ايرلر نممذر " مافد عرى اساخداما ف  عقمد اإليرلراق ال •
 

ير يافد األوراف عرى انسيد رتمديم الاسميقية لصللا كل من المراكز الارلرية الممرمكة لرشركة الا  اكمن فيتل شركة فماز عبد العزيز الحك
 مشركل  ي  المسا رر شريوة كن ياحمل كل ورف نفقلاا الخلصة  

 
سنماق من الري  الانفيذ ميرمز انتلء اسافلقية من رلن  كيم من األوراف ف  حللة عدم الازام الورف اآلخر ب ي الازام من   7مدة اسافلقية ابرإ 

ا اذا لم يام اداركا ف  غممن  ل من ارق  اإلخولر( كم ف  حللة حلل اعسر  ملليل   30اسلازاملق المتمة يمالذي يعد اقصير   يمم 
 

 شركة األطعمة والترفيه اتفاقية استئجار إطارية مع
 

ا ماسرع ل 2018ديسرمبر   13ف    ، كبرمق الشرركة اافلقية اولرية ي"اافلقية اسرائرلر اولرية"( مع شرركة األوعمة مالارفيا، يذ  اسافلقية احدد اولر 

المبرمة بين الشررركة مشررركة األوعمة مالارفيا قد كبرمق عرى   لع قة األوراف لمررملن كن رميع عقمد اسررائرلر المح ق ف  المراكز الارلرية

 كسلس ارلري بحق 

 

 مبصفة خلصة، ااممن اافلقية اسسائرلر اإلولرية مل ير :

مرممعة مافد عريتل من "مبلدئ كسرررعلر اإليرلراق" الا  ير  كخذيل ف  اسعابلر عند احديد سرررعر ايرلر كي مسرررلحة ف  كحد المراكز  •

 الارلرية؛

عة مافد عريتل من المعليير لكل بند رئيسر  من عقمد اإليرلر المبرمة بمل ف  ذل  ارافل  كسرعلر اإليرلراق ممدد اإليرلر المرلنية مرمم •

مالمسرلحة اإلرمللية القلبرة لرا رير  مبصرفة خلصرة، انص يذ  المعليير عرى رماز منا خصرمملق عرى بعض اإليرلراق مفق ل لمل انص 

 للشركة؛عريا سيلسة  الخصم ب

 " مافد عرى اساخداما ف  عقمد اإليرلراق الرديدة الا  يام ابرامتل عق  انفيذ اافلقية اسسائرلر اإلولرية ر ذنممم"صي ة عقد ايرلر  •

 

شررريوة كن يافد األوراف عرى انسرريد رتمديم لصررللا رميع المراكز الارلرية لرشررركة الا  اكمن فيتل شررركة األوعمة مالارفيا ي  المسررا رر 

 ياحمل كل ورف نفقلاا الخلصة 

 

سررررنماق من الري  الانفيذ ميرمز انتلء اسافلقية من رلن  كيم من األوراف ف  حللة عدم الازام الورف اآلخر ب ي الازام من   7ابرإ مدة اسافلقية 

ا اذا لم يام اداركا ف  غممن  ل من ارق  اإلخ 30اسلازاملق المتمة يمالذي يعد اقصير   ولر( كم ف  حللة حلل اعسر  ملليل  يمم 

 

 اتفاقية إنشاءات إطارية مع شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية
 

، كبرمق الشركة اافلقية اولرية ي"اافلقية انشلءاق اولرية"( مع شركة فماز عبد العزيز الحكير مشركل  العقلرية الا  احدد 2018ديسمبر   13ف   

ا ماسررع ل  لع قة األوراف لمررملن كن رميع عقمد اإلنشررلءاق لاومير مراكز ارلرية رديدة المبرمة بين الشررركة مشررركة فماز عبد العزيز اولر 

 الحكير مشركل  العقلرية قد كبرمق عرى كسلس ارلري بحق 

 

 اإلنشلءاق الرديدة"( اسري كحكلم اافلقية اإلنشلءاق اإلولرية عرى عقمد اإلنشلءاق المبرمة عق  انفيذ اسافلقية ي"عقمد 
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 مبصفة خلصة، ااممن اافلقية اإلنشلءاق اإلولرية مل ير :

مرممعة مافد عريتل من المعليير لكل بند رئيسر  من عقمد اإلنشرلءاق الرديدة المبرمة بمل ف  ذل  مل ياعرد بمرملنلق المقلمل ممخلور   •

 مالاعميملق المقررة عن اسمرار محدمد المسهملية؛اخصيص العقد مالاسعير اإلرملل  مالا يراق ف  النولت 

انص عرى كن يكمن نولت الخدمة المنصرمص عريا ف  رميع عقمد اإلنشرلءاق الرديدة عرى شركل عقد اصرميم مبنلء مكن اام األعملل بنلء   •

قد لمرملن امافقا مع المهشرر عرى اسررسرل مافد عريا اامرمن اعيين خبير اكرفة اسراشرلري عرى كن يكمن ورفل  زللزل  لمرارعة سرعر الع

 المررع  لرسمت 

 

ا من الري  اافلقية اإلنشررلءاق اإلولرية، س يرازم كي ورف بللاعلمل حصررري ل مع الورف اآلخر بحي  يرمز لرشررركة اعيين مقلملين   خرين اعابلر 

يدة كم ممنمعة من اسمرو   بمشررمعلق انشرلء لاومير مراكز ارلرية رديدة كمل كن شرركة فماز عبد العزيز الحكير مشرركل  العقلرية ليسرق مق

 مراكز اسمت ارلرية رديدة بلإلنلبة عن عم ء  خرين 

 

سررررنماق من الري  الانفيذ ميرمز انتلء اسافلقية من رلن  كيم من األوراف ف  حللة عدم الازام الورف اآلخر ب ي الازام من   7ابرإ مدة اسافلقية 

ا اذا لم يام اداركا ف  غممن اسلازاملق المتمة يمالذي يعد اق ل من ارق  اإلخولر( كم ف  حللة حلل اعسر  ملليل   30صير   يمم 

 

 ملخص المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

 :فيمل ير  مرخص لألوراف ذاق الع قة ممن ااعلمل معتم الشركة بلإلملفة الى مصف الع قة ما كيد مل اذا كلن سيام ابرام اافلقية اولرية

 طبيعة المعامالت مع الشركة  كيانال
القيمة اإلجمالية للمعامالت  

 م 2020مارس   31كما في 
اتفاقية 
 طبيعة عالقة األطراف ذات العالقة إطارية؟

شركة 
فماز  

عبدالعزيز 
الحكير 
 مشركل 

اعابر شركة فماز عبدالعزيز الحكير مشركل  
"عمي  رئيسيل" لرشركة، مي  امر  مرممعة  

الع ملق الارلرية العللمية الفلخرة ف   من 
مرلل األزيلء، األمر الذي يرع  دمرا يلمل  
ف  رذ  المسا ررين اآلخرين مزيلدة اقبلل  

  المساتركين 

ماش ل شركة فماز عبدالعزيز الحكير 
% الى  25مشركل  عمممل مسلحة امزل 

% من المراكز الارلرية ف  الشركة،  30
مالرريل من خ ل  مغللبل مل اممن ايرلر 

 الا رير المسبد لتل خ ل مرحرة الاومير 

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   نعم 350,914,140
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

شركة 
 اسوعمة
مالارفيا  

مالشركلق 
 الالبعة لتل

مالارفيا مسلحة اسا رر شركة األوعمة 
لمنلود الوعلم مالعديد من األكشل  ف   

 المراكز الارلرية الالبعة لرشركة  

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   نعم 20,603,944
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

مرممعة 
عبد 

المحسن  
الحكير 
لرسيلحة  
 مالانمية

مرممعة عبد المحسن الحكير لرسيلحة  اقمم 
مالانمية با رير مسلحلق لمراكز الارفيا  

مراكز ال  فى العلئرية الداخرية مالخلررية 
 الالبعة لرشركة   الارلرية

ممرمكة من قبل احد كقلر  المسليمين  س 26,834,371
 المسيورين
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القيمة اإلجمالية للمعامالت  

 م 2020مارس   31كما في 
اتفاقية 
 طبيعة عالقة األطراف ذات العالقة إطارية؟

شركة 
 العل 
 بير  

اقمم شركة كلعل  بير  بلسائرلر مسلحلق 
م ولة لأللعل  الارفيتية ف  المراكز الارلرية  

 الالبعة لرشركة 

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 15,360,265
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل
  

شركة 
  فملء
 األوفلل

اسا رر شركة فملء األوفلل ف  ممل العر  
مركزا لأللعل  الافلعرية الخلصة  يردة( 

 بلألوفلل احق اسم "كيدزينيل"

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 2,458,890
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

شركة 
الريل  
القلدم  

 المحدمدة

المحدمدة صلسق  اسا رر شركة الريل القلدم 
لعرض األف م السينملئية ف  المراكز الارلرية  

 الالبعة لرشركة 

 ممرمكة من قبل كقلر  المسليمين المسيورين س 25,848,736

شركة 
مراكز 
القتمة 
 الارلرية

اسا رر شركة مراكز القتمة الارلرية 
مسلحلق لمنلود الوعلم ماألكشل  ف  العديد  

 من المراكز الارلرية الالبعة لرشركة

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 831,827
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

شركة 
  عبدفماز 
 العزيز
الحكير 
مشركل  
 العقلرية

اعامد الشركة حلليل بصمرة حصرية عرى  
الحكير مشركل   العزيز  عبدشركة فماز 

 ف  بنلء المراكز الارلرية العقلرية

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   نعم 331,905,340
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

مهسسة 
املريس 

نرد 
 األمنية

اقدم املريس نرد خدملق كمنية لرميع 
 الارلرية الالبعة لرشركة المراكز 

بصفاا  -سرملن عبد العزيز الحكير  س 57,278,571
يم  -مررس ادارة الشركة  عمم

 المسليم المحيد المبلشر

شركة 
   ازال

مسلحلق لانلمل الوعلم   ازالشركة  اسالرر
  الارلريةمراكز ال منمالعديد من األكشل  

 الالبعة لرشركة 

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 6,348,816
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

شركة 
ايكم 
 معملريةال

اعامد الشركة حلليل بصمرة حصرية عرى  
ف  اصميم المراكز   معملريةايكم الشركة 
 الارلرية

بصفاا  -سرملن عبد العزيز الحكير  س -
يم  -مررس ادارة الشركة  عمم

 المسليم المحيد المبلشر

شركة 
متلرة 
لأللعل  
 المباكرة

شركة متلرة لأللعل  المباكرة  اسا رر
مسلحلق ألملكن الارفيا ف  اليلسمين ممل 

 ردةب

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 4,074,149
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

مرممعة 
نس  

مرممعة نس  لرمشلريع الارلرية ي  مسا رر 
 الالبعة لرشركة   الارلريةمراكز الرئيس  ف  

سرملن  فماز عبدالعزيز الحكير م س 77,441,233
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 
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لرمشلريع 
 الارلرية

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

شركة 
بمابة 
 ال ذاء

شركة بمابة ال ذاء مسلحلق لانلمل  رر اسا
مراكز ال منالوعلم مالعديد من األكشل  

 الالبعة لرشركة  الارلرية

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 15,313,237
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

شركة 
ااقلن  
إلدارة 
 المرافد 

شركة ااقلن ي  الممرد المحيد لخدملق ادارة  
 المنشآق لرشركة

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 36,818,438
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 

مسليمين مسيورين  -الشركة  ف  ادارة
 غير مبلشر بشكل

شركة 
اساحلد 
المباكر 
 المحدمدة 

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 8,861,644 مسا رر ف  المراكز الارلرية الالبعة لرشركة 
مررس ك عملء  -عبدالعزيز الحكير 
مسليمين  -ادارة ف  الشركة 

 مسيورين بشكل غير مبلشر

شركة 
فلشيمن 

 ديساريكق 

ممرمكة من قبل كقلر  المسليمين   س 17,279,328 مسا رر ف  المراكز الارلرية الالبعة لرشركة 
 المسيورين

شركة فيل 
 ميديل 

ممرمكة من قبل كقلر  المسليمين   س 18,427,930 مسا رر ف  المراكز الارلرية الالبعة لرشركة 
 المسيورين

مهسسة 
قصر  
النيل 

 لرارلرة 

ممرمكة من قبل كقلر  المسليمين   س 2,447,522 مسا رر ف  المراكز الارلرية الالبعة لرشركة 
 المسيورين

شركة 
مرد 

لألعملل  
 المحدمدة 

قبل كقلر  المسليمين  ممرمكة من  س 1,069,546 مسا رر ف  المراكز الارلرية الالبعة لرشركة 
 المسيورين

شركة 
ازديلر  
 لرريلمة  

شركة اإلزديلر الريلمية اسا رر مسلحة  
 لمراكز الريلقة البدنية ف  ممل رلدة الرلمعة 

ممرمكة من قبل كقلر  المسليمين   س 4,054,403
 المسيورين

 شركة
سعف 

 الارلرية  

ممرمكة من قبل كقلر  المسليمين   س 136,066 مسا رر ف  المراكز الارلرية الالبعة لرشركة 
 المسيورين

شركة 
فلس 
الاقنية 

 الارلرية  

شركة فلس الاقنية خدملق دعم اقنية اقدم 
 المعرمملق لرشركلق

فماز عبدالعزيز الحكير مسرملن   س 2,136,265
ك عملء مررس  -عبدالعزيز الحكير 
مسليمين  -ادارة ف  الشركة 

 مبلشرمسيورين بشكل غير 
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 (: 2020ملرس    31ع قة يكمل يم ممما ف  ايملحلق القمائم المللية لرسنة المناتية ف   الوراف ذاق  األبلخاصلر، كُبرمق المعلم ق الاللية مع  

 

مهسسة قصر النيل   ،شركة فيل ميديل ،شركة فلشيمن ديساريكق ،القلدم المحدمدةعدا مرممعة عبدالمحسن الحكير لرسيلحة مالانمية مشركة الريل 

شركة ازديلر لرريلمة مشركة سعف الارلرية، فإن ك  من األوراف ذاق الع قة المدررة ف  الردمل   ،شركة مرد لألعملل المحدمدة ،لرارلرة

كيمل من المسليمين المسيورين(، بشكلم مبلشر كم غير مبلشر، بمصرحة مركية   كع   اشكل كيلنل  ياماع فيا عمم مررس ادارة كم ككزر يالذين يم 

شركة فلشيمن ديساريكق، شركة فيل ميديل ، مهسسة قصر النيل   ،شركة الريل القلدم المحدمدة ،مرممعة عبدالمحسن الحكير لرسيلحة مالانمية ان

شركة سعف الارلرية، ي  كيلن ممرم  من قبل كقلر  المسليمين المسيورين  لرارلرة، شركة مرد لألعملل المحدمدة، شركة ازديلر لرريلمة م

 من نظلم الشركلق  71مبنلء  عرى ذل ، ااعابر الشركة كن المعلم ق الا  اام مع يذ  األوراف ذاق الع قة اخمع لماوربلق الملدة 

  

 لاير سعودي 2020مارس  31

 شركة فاس القابضة السعودية

 45,607,280 عن الشركة األم   بللنيلبةلممردين ا  سداد

 16,192,603 مصرمفلق الورح العلم األمل  المحمرة عرى الشركة األم النتلئية

 (18,345,202) المحمل من مساحقلق الزكلة الى الشركة األم النتلئية

 الشركات التابعة واألطراف األخرى ذات العالقة

 7,500,000 األربلح الا  ام امزيعتل من خ ل اعديل المبرإ المساحد لرورف ذي الع قة 

 331,905,340 كعملل البنلء المدررة ف  مشلريع احق اإلنشلء

 598,306,047 صلف  ايراداق اإليرلر

 94,097,009 مصلريف الخدملق

 3,905,000 كرمر ممكلفآق كعملء مررس اإلدارة 
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 ملخص أرصدة الحسابات مع األطراف ذات العالقة
 

 م 2020مارس   31األرصدة كما في  الكيان

 5,402,530 شركة فلس السعمدية القلبمة  

 350,322,579 شركة فلس لرفنلدت القلبمة 

 32,282,559 شركة فماز عبدالعزيز الحكير مشركل 

 3,828,663 مالارفيا مالشركلق الالبعة لتل اسوعمةشركة 

 28,211,447 مرممعة عبد المحسن الحكير لرسيلحة مالانمية

 8,469,448 بير   العل شركة 

 1,796,225 اسوفلل  فملءشركة 

 22,631,374 شركة الريل القلدم المحدمدة

 7,116 شركة مراكز القتمة الارلرية

 614,438,352 العقلرية مشركل العزيز الحكير  عبدشركة فماز 

 18,868,656 يةاملريس نرد األمن مهسسة

 179,248 شركة فلس الاقنية الارلرية 

 751,962 كزال  شركة

 1,328,098 شركة ايكم المعملرية

 2,703,953 شركة متلرة لأللعل  المباكرة

 49,966,141 رمشلريع الارلريةلمرممعة نس  

 21,647,155 شركة بمابة ال ذاء 

 (3,899,682ي شركة ااقلن إلدارة المرافد 

 15,393,827 شركة فيل ميديل 

 12,050,255 شركة فلشيمن ديساريكق 

 8,672,483 شركة اساحلد المباكر المحدمدة 

 3,359,412 شركة ازديلر لرريلمة  

 2,317,325 مهسسة قصر النيل لرارلرة  

 1,032,501 شركة مرد لألعملل المحدمدة  
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 تعارض المصالح. 12
 

ق عرى س يايا نظلم الشرركة، مس كية لمائا كم سريلسرلق داخرية، كية صر حيلق امكن كيل  من كعمرلء مررس اإلدارة ام الرئيس الانفيذي من الاصرمي

ِ عقد كم عرض يكمن لا فيا مصررحة  مبلشررة كم غير مبلشررة، مذل  وبقل  ألحكلم الملدة ي عرى ( من نظلم الشرركلق  مانص الملدة المذكمرة 71كي 

مرم  كس يكمن ألي عمرمم ف  مررس اإلدارة كية مصررحة مبلشررة كم غير مبلشررة ف  الصرفقلق مالعقمد الا  ارري لحسرل  الشرركة، بلسرازنلء كن 

 يكمن ذل  بارخيص من الرمعية العلمة العلدية  

 

  الصررفقلق مالعقمد الا  اام لحسررل  الشررركة، مانص ار  الملدة كيمررل  عرى كنا عرى ذل  العمررم كن يبرإ مررس اإلدارة بمصررللحا الشررخصررية ف

معرى رئيس مررس اإلدارة، من رلنبا، اب ج الرمعية العلمة ف  اراملعتل بللصررررفقلق مالعقمد الا  يكمن فيتل ألي عمررررمم بللمررس مصرررررحة 

مير  ازبلق ذل  الكشرف ف   شرخصرية، عرى كن الكشرف عن األمر عرى ذل  النحم ير  كن يكمن مصرحمبل  باقريرم خلص من مراق  الحسرلبلق،

 محمر ارامل  مررس اإلدارة  مس يرمز لرعمم ذي المصرحة كن يشلر  ف  الاصميق عرى القرار المورمح لراصميق عريا ف  يذا الخصمص  

 

 مبنلء  عرى مل اقدم ذكر ، عرى كعملء مررس اإلدارة الاقيد بمل يم  ق:

 ( من سئحة حمكمة الشركلق 46( مي44( من نظلم الشركلق، مكحكلم الملدة ي75(، مي74(، مي73مي(، 72(، مي71الاقيد ب حكلم المماد ي •

اسمانل  عن الاصرميق عرى قراراق الرمعية العلمة الماعرقة بللعقمد المبرمة مع الشرركة حي  يكمن لعمرم المررس مصررحة مبلشررة كم غير  •

 مبلشرة ف  يذا العقد 

 .منلفسةم مع كنشوة الشركة، مل لم يكن عمم المررس حلص   عرى ارخيص من الرمعية العلمة العلدية، يسما لا القيلم بذل عدم الدخمل ف   •

 مالدخمل ف  المساقبل ف  رميع الصفقلق مع ورف ذم ع قة عرى كسلسم انلفس ، وبقل  لنص سيلسة الاعلم ق مع اسوراف ذاق الع قة  •

 

، لم يكن كي من كعمرلء مررس اإلدارة كم كبلر الانفيذيين كم المسرليمين الحلليين ورف ل ف  كي اافلت كم اراي  كم افليم مكمل ف  الري  يذ  النشررة

 يخمع بممربا ألي الازام يمنعا من المنلفسة كم كي الازام مملزل فيمل ياعرد ب عملل الشركة 

 

ا لنولت قيمد الاصرررميق الموب قة عرى ممافقلق الرمعية العل راتل الشرررركة عرى نولتم   46مة مفق ل لرملدة نظر  من لمائا حمكمة الشرررركلق الا  فسررر 

ممسرع كمل يم مذكمر كع  ، س يُسرما ألي مسرليم بللاصرميق عرى القرار ذي الصررة ف  الرمعية العلمة  مبللالل ، يسرعى يذا العمرم لرحصرمل 

دارة ف  الشررركلق المنلفسررة ف  كمل انعقلد لررمعية العلمة بعد اسناتلء من عرى ممافقة الرمعية العلمة لرممافقة عرى مشررلركة كعمررلء مررس اإل

 اسكاال  العلم اسمل  

 

ينومي الردمل كدنل  عرى افلصريل بخصرمص كعمرلء مررس اإلدارة، كمل ف  الري  يذ  النشررة، مبيلن من يمركمن كسرتمل  ف ، كم يمزرمن شرركلق 

 منخروة ف  كنشوة مملزرة كم منلفسة 
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عملء مررس اإلدارة الذين يشلركمن ف  شركلق املرس كعملس  شبيتة كم منلفسة ألعملل الشركة عن وريد عممياتم ف  مررس اإلدارة كم  ك
 المسليمة ف  ركس الملل  

الشركة األخرى ذات  
العالقة بعضٍو مجلس  

 اإلدارة 

 فيها عضو المنصب 

طبيعة عمل الشركة ذات  
 مالك  الشركة؟ هل تنافس   العالقة 

عضو مجلس  
 إدارة/مدير 

 فواز عبد العزيز الحكير 

شركة المراكز المصرية  
  - لراومير العقلري 
 رمتمرية مصر العربية 

امر  مادارة المرمعلق   نعم نعم
 الارلرية

حي  ينحصر نشلو شركة المراكز المصرية لراومير العقلري كمل  -س 
رمتمرية مصر العربية  مليس لشركة المراكز  ف  الري  يذ  النشرة ف   

 المصرية لراومير العقلري كية نشلو ف  الممركة العربية السعمدية  

شركة فماز عبد العزيز  
  الحكير مشركل  

الارلرة مامر  مادارة    س نعم
   المرمعلق الارلرية

% من كستم شركة فماز عبد العزيز  19 6حي  يمار  العمم نسبة    -نعم  
% من 66 16الحكير مشركل ، مالا  بدمريل امار  حصة اقدر بنسبة 

 كستم شركة الريلض رلليري ممل بمدينة الريلض  

  – شركة المراكز العربية 
 األردن

امر  مادارة المرمعلق   س نعم
 الارلرية

األردن كية نشلو ف  الممركة   -حي  ليس لشركة المراكز العربية  -س 
 السعمدية  العربية 

شركة مراكز ل سازملر 
 مصر  – العقلري 

امر  مادارة المرمعلق   نعم نعم
 الارلرية

حي  ليس لشركة مراكز ل سازملر العقلري كية نشلو ف  الممركة   -س 
 العربية السعمدية  

 سلمان عبد العزيز الحكير 

شركة المراكز المصرية  
  - لراومير العقلري 
 رمتمرية مصر العربية 

امر  مادارة المرمعلق   نعم نعم
 الارلرية

حي  ينحصر نشلو شركة المراكز المصرية لراومير العقلري كمل  -س 
ف  الري  يذ  النشرة ف  رمتمرية مصر العربية  مليس لشركة المراكز  

 المصرية لراومير العقلري كية نشلو ف  الممركة العربية السعمدية  

شركة فماز عبد العزيز  
  مشركل  الحكير 

الارلرة مامر  مادارة    س نعم
   المرمعلق الارلرية

% من كستم شركة فماز عبد العزيز  19 6حي  يمار  العمم نسبة    -نعم  
% من 66 16الحكير مشركل ، مالا  بدمريل امار  حصة اقدر بنسبة 

 كستم شركة الريلض رلليري ممل بمدينة الريلض  

  – شركة المراكز العربية 
 األردن

امر  مادارة المرمعلق   س نعم
 الارلرية

األردن كية نشلو ف  الممركة   -حي  ليس لشركة المراكز العربية  -س 
 العربية السعمدية  

شركة مراكز ل سازملر 
 مصر  – العقلري 

  

امر  مادارة المرمعلق   نعم نعم
 الارلرية

الممركة  حي  ليس لشركة مراكز ل سازملر العقلري كية نشلو ف   -س 
  العربية السعمدية  

 كامل بديع القلم 

شركة المراكز المصرية  
 لراومير العقلري 

امر  مادارة المرمعلق   نعم س
 الارلرية

حي  ينحصر نشلو شركة المراكز المصرية لراومير العقلري كمل  -س 
ف  الري  يذ  النشرة ف  رمتمرية مصر العربية  مليس لشركة المراكز  

 .المصرية لراومير العقلري كية نشلو ف  الممركة العربية السعمدية

شركة فللكمن لرمرمعلق  
 ايولليل – الارلرية 

امر  مادارة المرمعلق   نعم س
 الارلرية

حي  ينحصر نشلو شركة فللكمن لرمرمعلق الارلرية كمل ف  الري     - س  
لرمرمعلق الارلرية كية نشلو  يذ  النشرة ف  ايولليل  مليس لشركة فللكمن  

 .ف  الممركة العربية السعمدية 

شركة مراكز ل سازملر 
 مصر  – العقلري 

امر  مادارة المرمعلق   نعم س
 الارلرية

ليس لشركة مراكز ل سازملر العقلري كية نشلو ف  الممركة   حي  -س 
 العربية السعمدية  
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 القروض. 13
مريمن لاير سعمدي يمل يعلدل   5,250المرممعة اافلقية استيل اس م  وميل األرل مع بنم  محرية مدملية بمبرإ  ، كبرمق  2019ف  شتر نمفمبر  

سنة( ماستي ق ارلرة بمبرإ   12مريمن لاير سعمدي ييساحد خ ل    500دمسر كمريك (  ام اقسيم يذا الاستيل الى استيل مرابحة بمبرإ    1,400
سنماق(  ام  3مريمن لاير سعمدي ييساحد خ ل  750سنة( ماستيل مرابحة دمارة بمبرإ  12م  8د خ ل مريمن لاير سعمدي ياساح 4,000

 اساخدام يذ  الاستي ق بللكلمل كمل ف  الري  الاقرير 
 

 فيمل ير  حركة القرمض وميرة األرل:

 البند
 2020مارس  31

 )باللاير السعودي(

 6,814,144,763 الرصید ف  بداية السنة المللية 

 5,368,675,202 املفة استيل رديد

 ( 6,932,826,693ي اسمية الاستيل القديم

 - سداد استيل رديد

ل منا: اكلليف المعلمرة غير الموف ة  ( 61,490,717ي مخصمم 

 5,188,502,555 الرصید ف  نتلية السنة المللية 

ل منا: الرزء المادامل من الديمن وميرة   ( 45,000,000ي األرل مخصمم 

 5,143,502,555 الرزء غير المادامل من الديمن وميرة األرل

 

 المدفوعات النظامية المستحقة. 14

 الهيئة الحكومية المسؤولة  

  31المدفوعات الفعلية للسنة المالية المنتهية في 

 مارس

  31المبالغ المستحقة للسنة المالية المنتهية في 

 مارس

2020 2019 2020 2019 

 110,186,312   84,200,521   98,229,905 123,149,913 الزكلة ممريبة القيمة المملفة 

المهسسة العلمة لرا مينلق 
 7,097,304 9,201,318 اسراملعية

999,339   663,953 

 - - 2,193,658 352,599 رمازاق السفر مالا شيراق 

 - - 3,192,543 2,946,361 البردية 

 - - 664,803 1,097,966 الارلرية ال رفة  

   110,850,265   85,199,860 111,378,214   136,748,157 اإلجمالي
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 لزكاة والضرائب والرسوم. ا15
 

 موقف الربوط الزكوية 
ملرشركلق الالبعة الممرمكة لتل  م، اقمم الشركة األم النتلئية بإعداد ماقديم اقراراق زكمية ممحدة لتل 2019ملرس  31حاى السنة المناتية ف  

قراراق بللكلمل بمل ف  ذل  شركة المراكز العربية، الى التيئة مذل  مفقل  لخول  التيئة عرى اقديم اقرار زكمي ممحد  معريا، فقد ام اقديم اإل
لزكلة الممحدة لرشركة األم النتلئية م  ام اسا م كمر الربو النتلئ  إلقراراق ا2016م حاى 2007الزكمية الممحدة الى التيئة لرسنماق من 

مريمن لاير   8 8م  خصصق الشركة األم النتلئية مبرإ  2016م الى  2007مالشركلق الالبعة الممرمكة لتل بللكلمل من "التيئة" مذل  لرسنماق من  
مريمن لاير سعمدي   9 83إ م  لدى المرممعة مخصص زكلة بمبر2016م الى 2007سعمدي كحصة لرمرممعة من الازام الزكلة لرسنماق من 

م  معريا، فقد سررق المرممعة كزر الربو النتلئ  المسارم ف  قلئمة الربا كم الخسلرة الممحدة لرسنة المناتية ف  2016م الى 2007لرسنماق من 
 م  2019ملرس   31م  حصرق الشركة األم النتلئية عرى شتلداق الزكلة المهقاة حاى 2019ملرس  31
 

 الزكاة خالل العامحركة مخصص 
 

 فيمل ير  حركة ف  مخصص الزكلة:

 البند

 2020مارس  31

 )لاير سعودي( 

 2019مارس  31

 )لاير سعودي( 

 146,559,970 82,457,716 الرصيد ف  بداية السنة                             

 ( 75,142,143ي  - رد  فلئض المخصص  

 19,865,318 20,290,170 مخصص السنة 

 20,290,170 55,276,825 

 (8,825,429ي   (18,345,202ي محملة الى الشركة األم النتلئية                             

 - (5,877,732ي مدفمعة خ ل السنة                                                            

 82,457,716 78,524,952 الرصيد ف  نتلية السنة                           
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 . توزيعات األرباح16
 

 :سياسة توزيع األرباح
 

 رميع المصرمفلق العلمة مالاكلليف األخرى عرى النحم الالل : امز  كربلح الشركة الصلفية السنمية بعد خصم 

٪ من األربلح الصلفية لاكمين احايلو  نظلم ، ميرمز لررمعية العلمة العلدية مقف الارني  المذكمر ماى برإ اسحايلو  النظلم  10يرن   •
 ٪ من ركس ملل الشركة  30

اإلدارة الحد ف  كن ارن  نسبة من األربلح الصلفية لاكمين احايلو  املف  ماخصيصا لررمعية العلمة العلدية بنلء  عرى اقاراح مررس  •
 ل رض كم كغراض معينة 

  لررمعية العلمة العلدية الحد ف  كن اقرر اكمين احايلويلق كخرى، مذل  بللقدر الذي يحقد مصرحة الشركة كم يكفل امزيع كربلح زلباة قدر  •
المذكمرة كذل  كن اقاوع من صلف  األربلح مبللإ إلنشلء مهسسلق اراملعية لعلمر  الشركة كم لمعلمنة اإلمكلن عرى المسليمين، ملررمعية 

 يذ  المهسسلق القلئمة 

 ف  المئة من ركس ملل الشركة المدفم   5لررمعية العلمة العلدية كن ادفع من رصيد األربلح الصلفية، دفعة كملى لرمسليمين س ازيد عن   •

( من نظلم الشركلق، يخصص  76( من النظلم األسلس  لرشركة مالملدة السلدسة مالسبعمن ي21الملدة الحلدية مالعشرمن يمع مراعلة كحكلم  •
%( من البلق  لمكلف ة مررس اإلدارة عرى كن يكمن اساحقلت يذ  المكلف ة مانلسبل  مع عدد  5بعد مل اقدم ذكر  نسبة س ازيد عن خمسة بللملئة ي

 العمم   الررسلق الا  يحمريل 

 يمز  البلق  بعد ذل  عرى المسليمين كحصة املفية من األربلح كم يُرحل لرسنماق الاللية عرى النحم الذي امافد عريا الرمعية العلمة  •

منظمة ( من يذ  الملدة مفق ل لرقماعد ال4يرمز بقرارم من مررس اإلدارة امزيع كربلح مرحرية اُخصم من األربلح السنمية المحددة ف  الفقرة ي •
 لامزيع األربلح مالصلدرة من الرتلق المخاصة 

 
 :توزيع األرباح خالل السنة

 

 البند
 المبلغ

 )باللاير السعودي(

 183,241,759 2019كبريل   1األربلح المبقلة كمل ف  

  إضافة:

 633,934,247 2020ملرس  31الربا لرسنة المللية المناتية ف  

  ناقص:

ل الى اسحايلو  النظلم    ( 63,393,425ي المحم 

 (427,500,000ي امزيعلق األربلح

   326,282,581 2020مارس  31األرباح المبقاة كما في 
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 االستثمارات واالحتياطيات التي تعود بالنفع على الموظفين. 17
 

 اسسازملراق ماسحايلولق المحددة مفق ل لنظلم العمل ف  الممركة س امرد اسازملراق كم احايلويلق مخصصة لصللا الممظفين بخ ف 

 

 الغرامات والعقوبات. 18
 

 " 2020ملرس  31الى  2019كبريل   1"الفارة المللية من  2020لم افرض ييئة السمت المللية كي عقمبلق عرى الشركة خ ل السنة المللية 

 

 . طلبات سجل المساهمين19
 

 م:2020ملرس  31الالل  عدد وربلق الشركة لسرل المسليمين ماماريختل مكسبلبتل لرعلم الملل  المنات  بالري  يمما البيلن 

 

 السبب تاريخ الطلب م

 ارراءاق الشركة م22-05-2019 1

 ارراءاق الشركة م01-06-2019 2

 ارراءاق الشركة م01-07-2019 3

 ارراءاق الشركة م18-07-2019 4

 ارراءاق الشركة م01-09-2019 5

 الرمعية العلمة م30-09-2019 6

 الرمعية العلمة م27-10-2019 7

 ارراءاق الشركة م01-12-2019 8

 لامزيع األربلح م18-12-2019 9

 ارراءاق الشركة م01-01-2020 10

 ارراءاق الشركة م01-02-2020 11

 الرمعية العلمة م16-03-2020 12

 ارراءاق الشركة م01-03-2020 13
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 قائمة كبار المساهمين. 20
 

  22بالري   ذل  من يمم اإلدراج  م  يبلللاير(  م2020الملل     علماليمل ير  بيلن ب سملء معدد كستم منسبة مركية المسليمين الرئيسيين ما يريل خ ل  ف

األستم ذاق األحقية ف  الاصميق اعمد ألشخلص يعدا كعملء مررس  مصف ألي مصرحة ف  فئة  ، مكذل   م2020ملرس    31محاى    2019مليم  

 :الحقمت كبر ما الشركة بار الذين ين مكقربلءيم( يادارة الشركة مكبلر الانفيذي

 

 االسم  م

عدد األسهم 

 النسبة% بداية السنة* 

ة يعدد األسهم نها

 التغير النسبة% السنة

نسبة  

 التغير%

 %6.82 **12,607,322 %41.55  197,382,322 %38.90  184,775,000 المحدمدةشركة فلس العقلرية  1

 %0.00 0 %8.00  38,000,000  %8.00  38,000,000  د  عبدالمريد عبدالعزيز الحكير 2

 %0.00 0 %8.00  38,000,000  %8.00  38,000,000  ك  فماز عبدالعزيز الحكير 3

 %0.00 0 %8.00  38,000,000  %8.00  38,000,000  م  سرملن عبدالعزيز الحكير 4

 %0.00 0 %4.00  19,000,000  %4.00  19,000,000  شركة الفريدة األملى  5

 %0.00 0 %4.00  19,000,000  %4.00  19,000,000  شركة الفريدة الزلنية 6

 %0.00 0 %4.00  19,000,000  %4.00  19,000,000  شركة الفريدة الزللزة 7

 %0.00 0 %2.40  11,400,000  %2.40  11,400,000  شركة سعف العللمية 8

 %6.82  12,607,322 %80  379,782,322 %77  367,175,000 اإلجمالي 

 

المراكز   ماإلدراج، امدفيمل يخص اإلشعلراق الماعرقة بمركية حصص كبيرة من األستم ما يريل خ ل العلم حس  ماوربلق قماعد الاسريل  اقرار:  

ف  رصد   الشركةم، مقد اعامدق 2020الملل  مركياتم خ ل العلم ر كبلر الم   يفيد ا ي كن اقر ب نتل لم اارد كي اخولر من نمعا من العربية

   م2020 ملرس 31ف  كمل السمت المللية السعمدية يادامل(   بيلنلقعرى  البيلنلق كع   بنلءا  
 

   2019 مليم 22 بالري األستم السعمدية  بسمت ادرارتل  ام ب ن المراكز العربية اإلشلرة * اردر  
  السعمدية العربية سلكس رملدملن شركة قبل من مالمدار األمل  العلم الورحماعرد بفارة اسساقرار السعري ف  بداية  الا ير يذا* *
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 إقرارات مجلس اإلدارة. 21
 الماوربلق النظلمية اقام  عمل اقراراق لبعض الحلسق كم المماميع الا  س انوبد عرى الشركة كم غير ممرمدة لديتل،محي  ان ينل  بعض 

 عريا يقر المررس بمل ير : 

ل ألداء مررس اإلدارة مكداء لرلنا،  زلل عدم ارراء كي ورف  (1 خ ل   منم األداء يعكف مررس اإلدارة حلليل  عرى اومير  ليلق لاقييحي  اقييم 
 ارراء دراسلق اساقصلئية دمرية  

خدملق المرارع الخلرر  لرشركة كم  نتلء  اعدم مرمد كي اعلرض بين امصيلق لرنة المرارعة مقراراق مررس اإلدارة فيمل ياعرد باعيين كم   (2
 احديد كاعلبا كم اقييم كدائا ممملن اساق لياا كم اعيين المرارع الداخر   

السنة المللية  خ ل  شخص ألستم ذاق حد الاصميق يبخ ف كعملء مررس اإلدارة مكبلر الانفيذيين مكقلربتم(لم اُخور الشركة بمركية كي  (3
 الملمية  

 ة  عدم منا الشركة كم اصدار كي كدماق دين قلبرة لراحميل كم كمرات مللية اعلقدية كم سنداق حد اكاال  كم حقمت مملزرة خ ل السنة المللي (4
ا كي حقمت احميل كم اكاال  بممر  كي كدماق دين قلبرة لراحميل كم كمرات مللية اعلقدية كم سنداق حد اكاال  كم عدم اصدار الشركة كم من (5

 حقمت مملزرة 
 عدم اسارداد الشركة ألي كدماق دين قلبرة ل سارداد كم شراءيل كم ال لءيل (6
 عدم انلزل كي مسليم ف  الشركة عن كي حقمت ف  امزيع األربلح (7
 اسازملراق كم احايلويلق كم اعداديل لصللا ممظف  الشركة   عدم ارراء كي (8
 عرى كي احفظ بش ن القمائم المللية السنمية المعامدةالخلرر  عدم احاماء اقرير المرارع  (9

 عدم امصية مررس اإلدارة بلسابدال المرارع الخلرر  قبل نتلية مداا (10
 عدم مرمد كستم خزينة احافظ بتل الشركة  (11
 المعليير المعامدة من التيئة السعمدية لرمحلسبين القلنمنيينعدم مرمد اعلرض مع  (12
  يقر مررس اإلدارة بمل ير : (13
 كن سر ق الحسلبلق كُعد ق بللشكل الصحيا    ك

 كن نظلم الرقلبة الداخرية كُعد  عرى كسس سريمة منف ذ بفلعرية    

  كنا س يمرد كي ش  يُذكر ف  قدرة الشركة عرى مماصرة نشلوتل   ج

 

 


