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 2019مارس  31المنتهية في السنة عن والتشغيلية المالية  هاشركة المراكز العربية تعلن نتائج
 

، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل وإدارة (4321 "تداولالشركة على السوق المالية السعودية "رمز ) ةشركة المراكز العربيأعلنت اليوم  – 2019يونيو  62الرياض في 

مليون لاير  2,176.4إجمالي اإليرادات  بلغ، حيث 2019مارس  31والتشغيلية للسنة المنتهية في المالية  هانتائج، عن في المملكة العربية السعوديةالفاخرة المراكز التجارية 

 . لايرمليون  804.1 الربحصافي ، وبلغ سعودي

 

 )مليون لاير سعود( قائمة الدخل الملخصة
 2019العام المالي 

IFRS 
 2018العام المالي 

IFRS 
 (٪التغيير )

 %0.7 1,961 1,975 صافي اإليرادات اإليجارية

 %8.2 61 66 المبيعات اإلعالمية

 (%2.9) 139 135 دخل المرافق واإليرادات األخرى

 %0.7 2,161 2,176 إجمالي اإليرادات

 (%1.6) (795) (782) تكلفة اإليرادات

 (%58.0) (13) (6) مصروفات الدعاية واإلعالن
 (%1.2) (174) (172) داريةاإلعمومية والمصروفات ال
 %48.8 (295) (440) ماليةالعباء األ

 %2.3 786 804 صافي الربح

 pts 0.5 %36.4 %36.9 هامش صافي الربح

 الربحيةأبرز مؤشرات 

 %4.7 1,414 1,481 األرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء

 pts 2.6 %65.4 %68.0 هامش األرباح التشغيلية

 %1.0 1,075 1,086 1األموال من العمليات

 pts 0.1 %49.8 %49.9 هامش األموال من العمليات

   أبرز المؤشرات التشغيلية

 %1 1.075 1.086 )مليون متر مربع( المساحات القابلة للتأجير

 pts 0.8 %92.6 %93.4 في نهاية الفترة نسبة اإلشغال

 - 109 109 )مليون زائر( عدد الزوار متوسط

 

 الرئيسيةالمؤشرات المالية 
ا ٪0.7بلغ معدل نمو اإليرادات عند تحليل المثل بالمثل ي، و2019مارس  31خالل السننننننننة المنتهية في  ٪0.7ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل سننننننننو   • . أيضننننننن 

ضتتات يمنح التخف ةستتياستتالمدخلة على  ، حيث ستتاهمت التحستتيناتمشتتروعات ا التابعةاالستتتفادم من ويعكس ذلك مردود االستتتراتيجية التي تتبناها الشتتركة لتع ي  

)عند  اإليجاريةوقد شت د صتافي اإليرادات  .أداًءااألضتع  التراجع المؤقت نتيجة فست  العاود أثر ض يعوفي ت المستاحات الاابلة للتججير اتتعزيز استتخدامتدابير و

 .2019٪ خالل العا  المالي 0.7الماارنة على أساس المثل بالمثل( نمًوا سنويًا بمعدل 

وتدابير الكفاءم التشتتتغيلية  اتمردود تحستتتينويرادات اإلنمو بفضتتتل  ٪68.0البنكية والزكاة واالسنننتهالك واإلطفاء  هامش األرباح التشنننغيلية قبل المصنننروفاتبلغ  •

 النفاات.التحك  في 

التكالي  غير المتكررم والمرتبطة بشتتتطك تكلفة ىحدى ذلك أثر يعكس و .٪48.8مليون لاير سنننعود ، وهو ارتفان سننننو  بنسنننبة  439.5بلغت األعباء المالية  •

 .الشركةالاديمة التي حصلت علي ا التس يالت والمرتبطة بإعادم تمويل مليون لاير سعودي  125بايمة المعامالت غير المطفجم 

 .ناطة مئوية ماارنة بالعا  السابق 0.5بزيادم  ٪36.9وبلغ هامش صافي الربح  ٪.2.3 ، وهو نمو سنو  بمعدلسعود  مليون لاير 804.1بلغ صافي الربح  •

العا  عن دون تغير ملحو   ٪49.9وبلغ هامش األموال من العمليات  ٪.1.0مليون لاير سننعود ، وهو نمو سنننو  بمعدل  1,086.3بلغت األموال من العمليات  •

 .السابق

 مليون لاير سعودي. 442خالل العا  الجديدم رية المراكز التجالتغطية ىنشاءات وتج يزات  بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية •

صتتافي الدين ىلى األرباح معدل مليون لاير خالل العا  الستتابق. وبلغ  5,747.6ماابل  ،2019مارس  31مليون لاير سننعود  حت   6,283.3بلغ صننافي الدين  •

 .2018مارس  31السنة المنت ية في مرم خالل  4.1مرم ماابل  4.2التشغيلية قبل خص  المصروفات البنكية والزكام واالست الك واإلطفاء 

                                                           
 .ىن وجدتالعاارات االستثمارية وتكلفة شطك أرباح الفترم ويخص  من ا تكلفة است الك العاارات االستثمارية والموجودات الثابتة : يشمل صافي األموال من العملياتبند  1

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_Tx8nD0MLIy83V1DjA0czVx8nYP8PI0MDAz0I4EKzBEKDEJDLYEKjJ0DA11MjQzcTfXDCSkoyE7zBAC-SKhH/?companySymbol=4321
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 الرئيسية المؤشرات التشغيلية 
مليون متر  1.1قابلة للتأجير المساحات الإجمالي في مناطق استراتيجية بالمملكة العربية السعودية. ويبلغ  اتجاري   امركز   19شركة بامتالك وىدارم وتشغيل التاو   •

  .2019مارس  31اعتباًرا من  ٪1بمعدل سنوية وهي زيادم  مربع،

وتحستتتنت نستتتبة  .2018مارس  31المنت ية في  الستتتنةخالل  ٪92.6 ماابل ،التابعة للشنننركة ةفي المراكز التجاري ٪93.4في نهاية الفترة  اإلشنننغال نسنننبة تبلغ •

 .بالمثل المثل أساس على الماارنةفي حالة ٪ 94.3 ىلى٪ 92.0اإلشغال من 

في المجتمع المرموقة  ت الشتتركة ومكانمشتتروعات اوهو ما يعكس قوم اإلقبال على  ،خالل العاممليون زائر  109قرابة  المراكز التجارية التابعة للشتتركةاستتتابلت  •

 .السعودي

 .اعادً  1,183تجديد عاد جديد و 500بتوقيع قامت الشركة  •

 

 نظرة تطلعية

وتلبية الطلب غير المستوفى لجذابة اإلدارة عن تفاؤلها بمقومات النمو الفريدة التي تزخر بها شركة المراكز العربية، وقدرتها المتجددة على توظيف المعطيات االقتصادية ا رتعب  

س . وفي السوق السعوديقطاع التجزئة ب محفظة استفادة من تحقيق أقصى وإدارة العائد آليات ونظم طوير ظيم االستفادة من المشروعات الحالية عبر تتعجهودها لاإلدارة تكر 

ألف متر مربع تقريبًا بحلول  172منها ألف متر مربع،  659جديدة تصل إلى تأجيرية ت مساحاإلضافة لتوسعات المخططة امع تنفيذ بالتزامن ذلك للتأجير، والمساحات القابلة 

، على أساس مقارنة ٪ خالل العام المقبل8-6عن تحقيق نمو ما بين التوسعات تلك تثمر وتتوقع اإلدارة أن . 2020بحلول أبريل ألف متر أخرى  129باإلضافة إلى  2019ديسمبر 

وتوزيع ما ال يقل عن  ،2020المالي لعام لمليون لاير سعودي  900و 850تراوح بين بما يرباح األتقديم توزيعات وبالتالي تعتزم الشركة مواصلة العمل بسياسة ، المثل بالمثل

 ٪ من األموال الناتجة عن العمليات خالل السنوات التالية.60

 
  ،عبد العزيز فهد الحكيرفواز السيد  رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربيةسعادة أوضح وفي تعليقه على النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات المستقبلية للشركة، 

وأوضح . 2019مايو هي العملية التي تمت بنجاح خالل و ،«تداول»في السوق المالية السعودية جاءت بالتزامن مع تنفيذ عملية الطرح العام نتائج القوية التي حققتها الشركة الأن 

، وأن مجلس اإلدارة شديد الحرص على تبني أحدث ما وصلت إليه في السوق المالية السعوديةدها عد إتمام قيبطلع إلى تسطير الفصل الجديد من قصة نمو الشركة تالحكير أنه ي

السياسات المنظمة للعقود والصفقات مع األطراف ذات العالقة.  وخاصة –التشغيلية  جراءاتاإلسياسات والتعزيز مواصلة العمل على مع  ،معايير وممارسات الحوكمة حول العالم

التي يمر بها السوق السعودي، وأنه على قناعة تامة بجودة األدوات واالستراتيجيات والخبرات التحولية مقومات النمو التي تحظى بها الشركة في ضوء النقلة تفاؤله بوأعرب عن 

 .نمساهميال االستثماري طويل األجل لجميعئد العاتعظيم سعيًا ل فريق العمللالمتضافرة 

 

نمو واضحة استراتيجية تبني وتطبيق الشركة نجحت في تنمية اإليرادات واألرباح بفضل ىن لشركة المراكز العربية،  الرئيس التنفيذ  أوليفييه نوجاروالسيد ومن جانبه قال 

، 2016منذ عا  وهي أول زيادم من نوع ا على أساس المثل بالمثل، ٪ 0.7يرادات بمعدل اإلىجمالي نمو أن ولفت  ،مصحوبًا بتحسن المش د االقتصادي بشكل عا المعال  

 ،وقت. وفي ذات الالكفاءم التشغيليةللتججير وزيادم معدالت المساحات الاابلة  ات محف ةوتعزيز استخدامالتخفيضات سياسات منح ج ود اإلدارم لتحسين يرجع بالماا  األول ىلى 

توقيع عاود جديدم ، كما نجحت الشركة في الحفا  على قوم األنشطة التججيرية من خالل حتى ن اية العا  التابعة اإلشغال في مراكزنا التجاريةنسبة ارتفاع رصدت اإلدارم 

 ،التحك  في التكالي سياسات ومردود الكفاءم التشغيلية استفادت الشركة من تحسن مؤشرات بالتوازي مع نمو اإليرادات، و. خالل السنة الماضية عالمات تجارية جديدمىضافة و

ماارنة ٪ 2.3بنسبة صافي الربح وأيًضا نمو  ،ناطة مئوية 2.6بواقع  األرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكام واالست الك واإلطفاءوهو ما انعكس في نمو هامش 

 .العا  السابقبنتائج 

 

بفضل تحسن أنماط الاوم الشرائية على المدى  طريا ا لتحايق انتعاشة مرتابةعلى أن المملكة العربية السعودية في يجتمعون خبراء االقتصاد واألعمال وأضا  نوجارو أن 

لتع ي  االستفادم تتطلع الشركة  ،وعلى هذه الخلفية لاطاع التجزئة بالمملكة.قوية أخرى التي ستضي  انطالقةً  2030رؤية المملكة أيًضا تدع ما اإليجابية ، وأن التوقعات البعيد

الشركة في ح انجتجدر اإلشارم ىلى تو ي  نموذج أعمال ا المتكامل وقدرت ا على التحك  بجميع مراحل المشروعات. ومن الماومات التنافسية لسوق التجزئة السعودي عبر 

ال يكل سعيًا لدع   مليار لاير 7.2تس يل بايمة حصلت على كما عملية الطرح العا ، من األس   المصدرم حديثًا ضمن لاير تاريبًا مليون  780رأسمالية بايمة حصيلة جذك 

 على مدار السنوات الخمس المابلة. ٪50بجكثر من  للتججيرالمساحات الاابلة زيادم بما في ذلك  توسعات المخططة خالل المرحلة المابلةالالسيولة الالزمة لتنفيذ تجمين الرأسمالي و
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 شركة المراكز العربيةعن 

بباقة متكاملة من األنشطة تزويد عمالئ ا وتركز الشركة على التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية. للمراكز تُعد شركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشغل 

لك متطلبات والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوج ات جاذبيةً بالمملكة، ملبية بذالفائاة جودم المتميزم بالالتجارية الترفي ية واالجتماعية المتوفرم في مراكزها 

مدن رئيسية بالمملكة. وتتولّى  10تجارًيا تاع جميع ا في مواقع استراتيجية ضمن مركًزا  19محف ة الشركة تضمنت ؛ 2019مارس  31واعتباًرا من المست لكين في المملكة. 

، والنخيل مول الذي حصد لاك وج ة التسوق المفضلة في الرياض التجارية في السوق المحلية بما في ا مول العرك، وال  ران مولالمراكز الشركة تشغيل عدد من أبرز 

 .مليون زائر سنويًا 109متجر، كما تستاطك نحو  4,100وتحتضن مراكز التسّوق التابعة للشركة أكثر من  .بحسك آراء المست لكين خالل مؤتمر "عال  الرفاهية العربي"

 www.arabiancenters.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارم موقعنا اإللكتروني:

 

 

 لالستعالم والتواصل

 إدارة عالقات المستثمرين

ir@arabiancentres.com  

2080 825 11 966+ 

 

 العرض التقديمي والمؤتمر الهاتفي للمحللين

في  2019يونيو  26الموافق األربعاء  يو من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة وذلك في محللين شركة المراكز العربية المؤتمر ال اتفي للستستضي  

عرض ويمكن تحميل ال. ir@arabiancentres.com ، يرجى ىرسال بريد ىلكتروني ىلىالمؤتمر ال اتفيللحصول على تفاصيل  .السعوديةبتوقيت مساًءا الرابعة الساعة تما  

 ir.arabiancenters.comاإللكتروني: موقع التاديمي للمستثمرين عبر ال

 
 التوقعات واإلفادات المستقبلية

شراء أي نوع لأي توصية من أو  ،عرًضا للبيعوال تشكل  ،ال تشكل عرًضا عاًما بموجك أي تشريع معمول بهالتاديمي المعلومات والبيانات واآلراء الواردم في هذا العرض 

نصيحة أو توصية فيما يتعلق ب ذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردم في هذا العرض التاديمي وال تعد بمثابة  ،أوراق مالية أو أدوات مالية

 .االستثماراتلتلك لألداء المستابلي علي ا كمؤشر ئد على هذه االستثمارات، ال يمكن االعتماد بالسعر الذي ت  عنده شراء أو بيع االستثمارات في الماضي، أو العاوالمتعلاة 

 

أوجه عد  الياين وعوامل م مة أخرى والتي غيرها من البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وتلك قد تنطوي يحتوي هذا العرض التاديمي على بيانات تطلعية. 

مستابلية يت  التعبير عن ا أو ن تكون النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مختلفة جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو ىنجازات قد تتسبك في أ

والبيئة التي تعمل ب ا الشركة ومناخ األعمال لشركة الحالية والمستابلية ضمنيًا ب ذه البيانات االستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدم فيما يتعلق باستراتيجيات ا

 في المستابل.

 

أو تجكيد أو ضمنية ىشارم من ا أي اعتبار وال ينبغي  ،أو وعودمؤشرات في هذا العرض التاديمي بمثابة المتضمنة التوقعات المستابلية أو ال ينبغي اعتبار أي من التاديرات و

االمتثال هي تخضع أيًضا لمتطلبات تاري  ىصدارها، وفي فاط تٌعنى االفتراضات التي تستند ىلي ا هذه التوقعات أو التاديرات. هذه البيانات التطلعية دقة أو اكتمال ضمان ب

تعكس النتائج لضمنة في العرض التاديمي تأي بيانات تطلعية مالشركة صراحةً من أي التزا  أو تع د بنشر أي تحديثات أو مراجعات على وتتبرأ  .للاوانين واللوائح المعمول ب ا

 تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل التي تؤثر على هذه العبارات.أي  وأالفعلية 

 

لكن ا عامة ت  جمع ا في هذا التاري  وبيانات ىلى  تلك المعلومات واآلراءتاري  العرض التاديمي، وتستند يعتد ب ا فاط في المعلومات واآلراء الواردم في هذا العرض التاديمي 

ولكن ا ال تضمن دقت ا أو اكتمال ا. مع مراعام  ،تعتمد الشركة على المعلومات التي ت  الحصول علي ا من مصادر يعتاد أن ا موثوقةو. مسبق دون ىشعار تخضع للتغييرقد 

جي معلومات ىضافية، بتزويد المستل   نحو أو علي ا أي واجك أو التزا  ،أو أي من وكالئ ا أو مو في ا أو مستشاري ا االلتزا  بالاوانين واللوائح المعمول ب ا، ال تنوي الشركة

 .ه ذا العرض التاديمي أو أي معلومات واردم فيلمراجعة التحديث أو اللتعديل أو سواء على سبيل ا

 

اإلدارم عن تاارير هناك اختالفات بين آليات ىعداد كون ي. قد غير المدقاةالمالية والاوائ  اإلدارم تارير من التاديمي بعض المعلومات المالية الواردم في هذا العرض اقتباس ت  

الفحص مستشاريك المحترفين و / أو ىجراء الرجوع ىلى عليك ينبغي لذلك و ،التاارير المالية و / أو مبادئ المحاسبة المابولة عموًما في الواليات المتحدمالدولية إلعداد معايير ال

تخضع بعض األرقا  والمعلومات المالية ذات الصلة الواردم في هذا العرض. علي ا فيما يتعلق بالمترتبة اآلثار من لف   هذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأي النافي للج الة 

تجميع مطابااً للجداول بعض في خانات المجموع وفاًا لذلك، قد ال تكون األرقا  العددية الموضحة في والتاريك.  ب د  تاديمي ىلى تعديالتالعددية المدرجة في هذا العرض ال

  حسابي لألرقا  التي سبات ا.ال

  

http://www.arabiancenters.com/
mailto:ir@arabiancentres.com
mailto:ir@arabiancentres.com
http://ir.arabiancentres.com/ar/investor-presentations
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 كلمة الرئيس التنفيذ  

لتصبح أكبر التوسع ونمو من الخالل ا تمكنت بإيجاز المسيرم الحافلة بالنجاحات التي است لت ا شركة المراكز العربية قبل حوالي عادين من الزمان، والتي عرض يطيك لنا أن ن

حتى و، 2002آال  متر مربع في عا   10مساحة على د يتشغيل مركز تجاري وحإدارم والعربية السعودية، بدًءا بمطور ومشغل للمراكز التجارية العصرية في المملكة 

المملكة. أنحاء مواقع استراتيجية موزعة في في مليون متر مربع  1.1مساحات قابلة للتججير تصل ىلى مركًزا تجاريًا على أعلى مستوى بإجمالي  19وتشغيل ىلى ىدارم وصلت 

السعودي، سوق في ال ةاالست الكيهيمنة األنماط الفريدم حيث الغلبة للشباك، وكذلك التركيبة الديموغرافية تو ي  لت د  استراتيجية طموحة محاور المحااة النجاحات وتعكس 

التجزئة السعودي الذي لاطاع واآلن أصبحت شركة المراكز العربية بوابة الدخول األولى . المتكامل لتع ي  العائدات االستثمارية للمساهمين عمالاألنموذج ىلى جانك تو ي  

 الماضي. مايوخالل  «تداول»لعملية الطرح العا  األولي في السوق المالية السعودية اإلتما  الناجح مليار لاير، وخاصة بعد  450يربو حجمه على 

 

التحديات  غ في تنمية اإليرادات واألرباح رالمراكز العربية حيث نجحت شركة العا ، ىتما  الطرح بعد مالية وتشغيلية للشركة نتائج أول عن إلعالن ايسعدنا  ،وب ذه المناسبة

بمعدل  يةيرادات اإليجاراإل ارتفعت، في حين 2019مارس  31خالل السنة المنت ية في ٪ 0.7 بمعدلنمًوا سنويًا يرادات اإلىجمالي ش دت وقد  السوقية خالل المرحلة الماضية.

  .2016منذ عا  ، وهي أول زيادم من نوع ا عند ماارنة المثل بالمثل٪ 0.7سنوي 

 

تحسين تع ي  االستفادم المادية من مشروعات ا التابعة عبر تتبلور محاورها الرئيسية في  ، والتيوتعكس النتائج المالية والتشغيلية مردود االستراتيجية التي تتبناها الشركة

ومن ج ة أخرى أثمرت  تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فس  العاود األضع  أداًءا. ، وهو ما ساه  في للتججيرالاابلة  اتالمساحوتعزيز استخدا  التخفيضات منح سياسات 

خص  قبل  التشغيلية األرباحتنمية معدالت الربحية، علًما بجن ستثمارات التابعة وبالتالي االتع ي  العائدات المحااة من عن التكالي  وترشيد الكفاءم التشغيلية تحسين مبادرات 

 804بلغ صافي الربح و٪. 68سجل لي ةمئوي ةناط 2.6بواقع التشغيلية هامش األرباح كما ارتفع  ،٪4.7بنسبة ارتفعت طفاء اإلواالست الك والزكام المصروفات البنكية و

 .% خالل العا  السابق36.4ماابل % 36.9أيًضا هامش صافي الربح ىلى ارتفع و ،%2.3مليون لاير سعودي، وهو نمو سنوي بمعدل 

 

رصدت الشركة ارتفاع نسبة اإلشغال متسوق، مليون  109في تادي  تجربة تسوق متكاملة فريدم ألكثر من  ةالمتمثلوالمراكز العربية لشركة  األهدا  االستراتيجيةوفي ىطار 

ومن بين ا كبرى األسماء  ،عالمة تجارية جديدم 82بإضافة التججيرية ت ا أنشطنجحت الشركة في تدعي  % حتى ن اية العا ، كما 93.4في مراكزها التجارية التابعة لتبلغ 

مراكز الوالمساحات المتوافرم ب صولاستخدامات األ ستراتيجية جديدم لتحسيناتنفيذ باإلدارم اضطلعت كما  .Smashboxو Nando’sو Diorوالماركات العالمية مثل 

ينعكس ذلك على . وتتوقع اإلدارم أن للتججيرمن المساحات الاابلة أل  متر مربع  28حوالي تضمن ىعادم رفع المساحات مما أثمر عن ىضافة هو ما ، والتابعة للشركة التجارية

أحرزت الشركة تادًما ملحوً ا في تنفيذ التوسعات المخططة وعالوم على ذلك؛  على األكثر.ثالثة أعوا   وأعامين العاود اإليجارية خالل  تجديد عندشركة نتائج أعمال ال

 .2020المالي حلول أواخر العا  بمن المساحات الاابلة للتججير أل  متر تاريبًا  172ما يارك من ت ا محف والتي ستضي  ىلى  ، ا التابعةمشروعاتب

 

األداء يرجع و .العائدات الجذابةتحايق والمتميزم بالعصرية التجارية مراكز التطوير وتشغيل وىدارم جدير بالذكر أن اس  شركة المراكز العربية أصبح مرادفاً للجودم والدقة في 

المواقع الجذابة لمراكزها اختيار وتجمين من أعلى درجات التحك  في كافة مراحل المشروعات، بدًءا يتيح للشركة المالي والتشغيلي الاوي ىلى نموذج األعمال المتكامل الذي 

التابعة ) شركة فواز الحكير العااريةاالستراتيجية مع من خالل شراكت ا و .الذي تطباه اإلدارم التججيريوفرادم النموذج تنفيذ الىلى روعة التصمي  ودقة  وصوالً والتجارية، 

سنة وثالث سنوات على ما بين تتراوح ىنشاء  فترمخالل المراكز التجارية  ا على تنفيذ مشروعات تادرب شركة المراكز العربيةتنفرد  (،الحكير وشركاهعبد العزيز فواز لشركة 

. ومن ج ة أخرى تمثل الشراكة عن تاديرات الموازنة، وهو ما يساه  بدوره في تاليص فترات سداد تكالي  ىنشاء المراكز التجارية الجديدم ٪5وبمعدل تفاوت أقل من  ،األكثر

أه  ركائز تحجي  مخاطر المشروعات التي تاو  ب ا شركة المراكز العربية، وذلك من خالل التججير المسبق لما نسبته  وشركاهاالستراتيجية مع شركة فواز عبد العزيز الحكير 

ثاافة عليه  التي تتميز ب ا شركة المراكز العربية في سوق ت يمندارم أن هذا النموذج المتكامل هو أه  ماومات النمو تعتاد اإلوعلى هذه الخلفية،  لألطرا  ذوي العالقة. 25٪

العرض واالنتشار عن مستوى انخفاض ، وذلك رغ  تفضيل مراكز التسّوق باعتبارها وج ة رئيسية لاضاء أوقاع الفراغ وممارسة األنشطة االجتماعية والترفي ية بالمملكة

 .المتوسطات الدولية واإلقليمية

 

 الرؤية واالستراتيجية

من أدنى مستوى وخروج ا مبيعات التجارم المباشرم مع توقعات انتعاش ، طريا ا لتحايق انتعاشة مرتابةفي المملكة العربية السعودية خبراء االقتصاد واألعمال على أن يجتمع 

المست لكين بعد تجاوز أنماط الاوم الشرائية ي ضوء استعادم فتوقع أن تنطلق هذه المؤشرات اإليجابية كما يُ  .2وما بعده 2019٪ في عا  2 ا تتجاوز نسبتىلى زيادم  2018خالل 

الاوم االقتصادية والبعيد نمو اإلنفاق االست الكي على المدى وكل ذلك عالوم على مرونة و .برنامج اإلصالح االقتصاديعلى خلفية قصيرم المدى أية اضطرابات بصورم كبيرم 

وقد عززت التوقعات اإليجابية للنمو . بالمملكة التجزئةاطاع تجارم ل ةىضافي انطالقةً تنموية، والتي ستضي  2030رؤية المملكة التي تدع ما لمملكة العربية السعودية ل

والتي وتحسين البنية التحتية،  ،ن المرأم، وتشجيع السياحة، وتمكيوتعزيز جودم حيام المواطنينىثراء  :على مجاالت حيوية مثلالضوء  2030االقتصادي؛ تسليط رؤية المملكة 

 األنشطة التجارية للشركة بصورم خاصة.و بصورم عامة، على السوقو  تع   من المردود اإليجابي س

 

                                                           
 JLL Market Study, Euromonitor 2018, IMFالمصدر:  2
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الجذابة من خالل التزود باالستراتيجيات والماومات السوقية شركة المراكز العربية تعمل على تع ي  االستفادم من اإلمكانات  االقتصادية الواعدم، فإنضوء هذه التوقعات في و

الموقع الرياد   ترسيخ( 1، وهي: ىلى تع ي  العائد االستثماري للمساهمينرئيسية ت د  ركائز واألدوات الالزمة، وفي سبيل تحايق ذلك، تستند استراتيجية نمو الشركة ىلى 

 ؛تحقيق أقص  قدر من العوائد المالية من المراكز التجارية الحالية للشركة (2 ؛للشركة في قطان تجارة التجزئة بالمملكة من خالل زيادة عدد المراكز التجارية التابعة لها

 .وترسيخ الوعي بالعالمات التجارية للشركةتحسين تجربة الزائرين ( 4؛ المستأجرين وتعزيزهامع المحافظة عل  العالقات  (3

 

من ذوي  ياإلدار  اوفرياوالفريد لسبل، مستفيدمً من نموذج أعمال ا الاوي كافة اعبر في مختل  االتجاهات، وتحرز ىنجازات مذهلة بالفعل ىن شركة المراكز العربية تنطلق 

اإليرادات تنمية على العمل  مع، التشغيلية للشركةكفاءم ورفع وتحسين ال للتججيرات الاابلة المساحمحف ة من عائد الىدارم تعزيز لتكّرس كل ج ودها و العالية، اتالادرات والكفاء

الشركة خطة ل قالدقي تنفيذكل ذلك يجري جنًبا ىلى جنك مع الالحالية. الشركة من األنشطة التشغيلية  ةمحف  علىقيمة جديدم بما يضفي للتججير المساحات الاابلة غير المرتبطة ب

 الرائدم في السوق. ة الشركة مكانمن ما يعزز ب، 2024بحلول عا  تاريبًا أل  متر مربع  659جديدم تصل ىلى  ت ىيجاريةستمد الشركة بمساحاوالتي ة، يالتوسع

 

الحصول على ، وكذلك من األس   المصدرم حديثًا ضمن عملية الطرح العا لاير تاريبًا مليون  780رأسمالية بايمة حصيلة يتمثل في جذك نجاح جديد على الشركة  شرقوقد أ

على ا تادمً  الشركة حرزكما ت مليار لاير، وبالتالي تح ى الشركة بال يكل الرأسمالي ومستوى السيولة الالزمة لتنفيذ توسعات ا المخططة خالل المرحلة المابلة. 7.2تس يل بايمة 

بما سيثمر بكل تجكيد عن العا ، هذا بحلول ن اية  التابعة ل اأربع دور سينما في مراكز التسوق كانت ا في تادي  أرقى تجارك التسوق والترفيه من خالل ىقامة صعيد آخر يرس  م

والمشروبات بتطوير وتحسين أنشطة األطعمة  اأيضً تاو  الشركة  ؛. وفي سبيل توفير أعلى مستويات التسوق المتكاملة والترفيهوالمرتادين بصورم تدريجية زيادم عدد الزوار

 .زيادم مشاركة الزوار وتحسين تجربة المستججرين التي سيت  طرح ا على الرقميةة الشركة منص ستعملو ،الترفي يةغيرها من األنشطة و

 

من  وألسوق السعودية، با ةالاوياالنتعاشة منطلق ن المستابلية لشركة المراكز العربية، سواء مليست مبالغة الاول ىن كافة المؤشرات والمنجزات تدعو ىلى التفاؤل بشجن اآلفاق 

 لعا  المابلخالل ا٪ 8-6تحايق نمو ما بين ترس  توقعات اإلدارم ب. تلك المؤشرات المدروسة الواضحة واالستراتيجياتمب رم، والعروض ال، شركةللالاوي  المركزمنطلق 

، 2020مليون لاير سعودي للعا  المالي  900و 850تعتز  الشركة مواصلة العمل بسياسة تادي  توزيعات األرباح بما يتراوح بين وبالتالي  ،(المثل بالمثلعلى أساس ماارنة )

 ٪ من األموال الناتجة عن العمليات خالل السنوات التالية.60وتوزيع ما ال يال عن 

 

 وكجكبرسوق المالية السعودية، الجديدم كشركة مدرجة في التنا رحلخالل التشغيلية تطورات األداء المالي والمستجدات دورية للتعليق على إنني أتطلع ىلى تادي  تاارير وختاًما، ف

 .مطور ومشغل للمراكز التجارية في المملكة العربية السعوديةمالك و

 

 اروغنوأوليفييه 

 يالرئيس التنفيذ

  



 

 

 شركة المراكز العربية  |  6

 تقرير النتائج المالية والتشغيلية
 2019مارس  31عن السنة المنتهية في 

 
 2019يونيو  26الرياض في 

 

 إجمالي اإليرادات
 )مليون لاير سعود (

 
 

 توزيع اإليرادات

 
 
األرباح التشغيلية قبل خصم المصروفات البنكية 

 والزكاة واالستهالك واإلطفاء
 (/ الهامش )مليون لاير سعود 

 
 

 عرض المؤشرات المالية والتشغيلية
 

 اإليرادات
 

، 2019مارس  31مليون لاير ستتتتتعودي خالل الستتتتتنة المالية المنت ية في  2,176.4بلغ ىجمالي اإليرادات 
صتتتتتتتافي استتتتتتتتحوذ وقد مليون لاير خالل العا  الستتتتتتتابق.  2,160.5ماابل  ٪0.7نمو ستتتتتتتنوي بمعدل وهو 

مليون  1,974.9أو ما يعادل ٪ 91 من ىجمالي اإليرادات بنستتتتبةنصتتتتيك األستتتتد على اإليرادات اإليجارية 
اإليرادات وكان صتتتافي ٪. 3بنستتتبة المبيعات اإلعالمية ث  ٪ 6بنستتتبة ىيرادات المرافق ويليه لاير ستتتعودي، 

 .تاريبًا ٪95 ىجمالي نمو اإليرادات ل ذا العا  بنسبةمعدل اإليجارية أكبر مساه  في 
 
الستتتتتتراتيجية التي اتبعت ا الشتتتتتركة إلدارم العائد من المستتتتتاحات امردود العا  يعكس نمو اإليرادات خالل و

، ومن بين المبادرات الرئيسية المنبثاة العائد من المشروعات الاائمة للشركةالتججيرية، والتي أّدت ىلى تع ي  
 الممنوحة والتي ستتاهمت في زيادم صتتافي اإليرادات اإليجارية منتاليل التخفيضتتات من تلك االستتتراتيجية؛ 

اإليجارية ايمة العاود التراجع بأيًضا ىلى تعويض  تالمستججرين الداخليين والخارجيين على حد سواء كما أد
العا  المالي  خالل٪ 8بلغ متوسط التخفيضات الممنوحة للمستججرين الداخليين والخارجيين  وقد. العا خالل 
 337.1خالل العا  الستتتتابق وبما يعادل  ٪13.1ماابل  (ستتتتعودي لاير مليون 178.2 )أو ما يعادل 2019

سبةبلغت وفي الوقت نفسه، مليون لاير سعودي.  ٪ 93.4في ن اية العا  جميع المراكز التجارية باإلشغال  ن
 .في ن اية العا  السابق٪ 92.6ماابل 

 
خالل ٪ 0.7بمعدل ( نمًوا سنويًا عند الماارنة على أساس المثل بالمثل) اإليجاريةصافي اإليرادات ش د قد و

خالل ٪ 92.0ماابل ٪ 94.3والتي بلغت )المثل بالمثل( اإلشتتغال نستتبة مدفوًعا بتحستتن  2019العا  المالي 
 العا  السابق.

 
 500بتوقيع أكثر من  ونجحت الشتتتتركة في الحفا  على زخ  االنطالقة الاوية بجنشتتتتطة التججير، حيث قامت

ا ،عاد جديد العاود من  ٪90كما ت  تجديد حوالي ، ىيجابيةأستتتتعار بفروق  اعادً  1,183تجديد ب وقامت أيضتتتتً
. فيما بلغ متوستتط مدم العاود اإليجارية غير المنت ية حوالي 2019حتى ديستتمبر المرتاك انت ائ ا اإليجارية 

 .ستتتتتتتنة خالل العا  الستتتتتتتابق 4.9ماابل  2019مارس  31حتى ختا  الستتتتتتتنة المالية المنت ية في عاًما  5.2
ماابل  2019لاير في العا  المالي  1,985وتجدر اإلشتتتارم ىلى ارتفاع متوستتتط ستتتعر تججير المتر ليستتتجل 

 لعا  السابق.لاير خالل ا 1,961
 

 متوسط مدم العاود اإليجارية ماابل نسبة اإلشغال
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 تقرير النتائج المالية والتشغيلية
 2019مارس  31عن السنة المنتهية في 

 
 2019يونيو  26الرياض في 

 

 صافي الربح
 (/ الهامش )مليون لاير سعود 

 
 
 

 األموال من العمليات
(/ ال امش لاير سعودي)مليون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األرباح التشغيلية قبل خصم المصروفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء
 

لاير مليون  1,480.7بلغت األرباح التشغيلية قبل خص  المصروفات البنكية والزكام واالست الك واإلطفاء 
٪، ما نتج عنه نمو 4.7، بزيادم ستتتتنوية قدرها 2019مارس  31خالل الستتتتنة المالية المنت ية في  ستتتتعودي

شغيلية  زيادم اإليرادات ىلى يرجع تحسن الربحية ىلى و .٪68ليبلغ  ةمئويناطة  2.6بواقع هامش األرباح الت
، والتي نجحت الشتتركة في تحايا ا عبر عدم وستتائل ترشتتيد النفااتالكفاءم وتعزيز استتتراتيجية مردود نك اج

من بين ا ىعادم التفاوض على العاود المبرمة مع شتتركات الخدمات الخارجية، مثل شتتركات خدمات الن افة، 
  .واألمن، والموارد البشرية

 
رصدم األتاليص تكالي  االضمحالل على دع  األرباح التشغيلية عبر نجحت الشركة في  ذلك، ىضافة ىلىو

 تعتتديتتل ستتتتتتتيتتاستتتتتتتتة تكوين المخصتتتتتتتصتتتتتتتتات )بتطبيق نموذج ضتتتتتتتوء في  ، وذلتتكالمتتدينتتة وأوراق الابض
Expected Credit Loss (ECL)  بة ااً لمعايير المحاستتتتتتت بالتوازي مع IFRS-9وف ج ود (، وذلك 

 العا  السابق.عن الديون المشكوك في تحصيل ا واستبعاد  التحصيلعزيز أنشطة اإلدارم لت
 

 مصروفات االستهالك
 

شركة  ست الك العاارات االستثمارية بايمة تكالي  سجلت ال العا  المالي خالل مليون لاير سعودي  256.2ا
 ٪، نتيجة لتمديد مدم العاد التججيري لمركز "عزيز مول" في جدم.4.3، بمعدل انخفاض سنوي قدره 2019

 
 األعباء المالية

 
بنستتتتتتبة ستتتتتتنوي و ارتفاع وه، 2019العا  المالي خالل مليون لاير ستتتتتتعودي  439.5بلغت األعباء المالية 

شتتتتطك تكلفة معاملة غير ويرجع ذلك ىلى . الستتتتابقخالل العا  مليون لاير ستتتتعودي  295.4بل ٪ ماا48.8
والمرتبطة مليون لاير ستتتتتعودي التي تمثل رستتتتتو  ترتيبات التستتتتت يالت التمويلية الاديمة  125مطفجم بايمة 

 الشتتتركة. وقد قامت الشتتتركة بتجمين تستتت يل جديد بايمة الاديمة التي حصتتتلت علي ا التستتت يالت بإعادم تمويل 
وتغطية تكالي  تمويل ب د  تعزيز ال يكل الرأستتمالي للشتتركة  2018مليار لاير ستتعودي خالل أبريل  7.2

 بناء المراكز التجارية الجديدم. كما تعكس أيًضا.
 

 صافي الربح
 

، وهو نمو ستتتنوي 2019مارس  31خالل الستتتنة المالية المنت ية في  مليون لاير 804.1الربح صتتتافي بلغ 
يعكس . وناطة مئوية ماارنة بالعا  الستتتتتتتابق 0.5بزيادم  ٪36.9. وبلغ هامش صتتتتتتتافي الربح ٪2.3بمعدل 

مليون لاير خالل  75.1الزكام بايمة فائض تجثير رد مخصتتتص األعباء المالية استتتتارار األرباح رغ  زيادم 
 خالل العا .

 
 من العملياتاألموال 

 
. 2019العا  المالي خالل  %1، بزيادم ستتتنوية مليون لاير ستتتعودي 1,086.3بلغت األموال من العمليات 

 .خالل العا  السابق٪ 49.8ماابل ٪ 49.9من العمليات األموال هامش بلغ وقد 
 

 األصول القائمة والتوسعات المستقبلية
 

مركز تجاري قائ (  19بلغت الايمة الدفترية إلجمالي العاارات االستتتثمارية )تشتتمل استتتثمارات الشتتركة في 
لاير في نفس الفترم مليون  10,781.9ماابل  ،2019مارس  31لاير ستتتتتتتعودي حتى مليون  10,983.8

 604.9)تمثل قيمة المشتتتتتتتروعات تحت التنفيذ(  وبلغت قيمة الدفعات المادمة للمااولينمن العا  الستتتتتتتابق. 
وهو ما يعكس تجثير الدفعة الاوية  ٪70، بزيادم ستتتتنوية قدرها 2019مارس  31حتى مليون لاير ستتتتعودي 

 .لتنفيذ التوسعات المخططة
 

وتعمل الشتتتتتتتركة حالًيا على تطوير ثالثة مراكز تجارية جديدم هي: )بوليفارد الجامعة، نخيل الدما  مول، 
 2019الرياض والمارر تشتتغيله بحلول ديستتمبر في يج مول(، فضتتالً عن بناء ملحق مركز النخيل مول الخل

. وعالوم على ذلك؛ نجحت الشتتتتتركة في التججيرقابلة ىلى المستتتتتاحات أل  متر مربع  172إلضتتتتتافة حوالي 
ئيستتتتتتتية حد الركائز الروهو أجدم بارك، مشتتتتتتتروع التججيرية في الحاوق ىتما  صتتتتتتتفاة استتتتتتتتحواذها على 
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 تقرير النتائج المالية والتشغيلية
 2019مارس  31عن السنة المنتهية في 

 
 2019يونيو  26الرياض في 

 

 
 صافي الدين / األرباح التشغيلية

 
 

 قيمة الشركة إل  التسهيالتنسبة 

 
 
 

 
 
 

 
 

أل  متر مربع  129تبلغ تججيرية جديدم تضتتي  مستتاحة الستتتراتيجية التوستتعات قصتتيرم األجل والمارر أن 
 .2020أبريل خالل عند اكتمال ا تاريبًا 

 
استراتيجية التوسعات متوسطة األجل عبر مواصلة وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة أيًضا على المضي قدًما ب

مساحات الأل  متر مربع ىلى ىجمالي  358تطويرية ىضافية ستضي  حوالي االستثمار في خمسة مشاريع 
الاابلة للتججير التي تمتلك ا الشتتتتتتتركة. ومن المارر االنت اء من المشتتتتتتتروعات متوستتتتتتتطة األجل بحلول عا  

2024. 
 

 ستتتتتعوديمليون لاير  442 تحت التنفيذمشتتتتتروعات المراكز التجارية على بلغ ىجمالي النفاات الرأستتتتتمالية 
سمالية المطلوبة لتغطية المشروعات قصيرم األجل )بما في ذلك تكلفة  .خالل العا  ويبلغ ىجمالي النفاات الرأ

 2019لاير ت  ضخ ا خالل عا  مليار  1.5لاير سعودي من ا مليار  1.8أرض النخيل مول والخليج مول( 
جل فتبلغ النفاات الرأستتمالية الالزمة . أما المشتتروعات متوستتطة األ2020لاير ت  رصتتدها لعا  مليار  0.3و

لاير من ا تكلفة أراضتتي مشتتروع مول العرك بالرياض ومشتتروع جوهرم جدم، ويشتتمل مليار  6.6لتغطيت ا 
 .2020لاير ت  رصدها لعا  مليار  3.2و 2019لاير ت  ضخ ا خالل عا  مليار  3.4ذلك 

 
 صافي الدين

 
بلغ الجزء المتتتداول من ي، و2019متتارس  31حتى لاير ستتتتتتتعودي مليون  6,741بلغ ىجمتتالي التتديون 

 31حتى لاير ستتتعودي  مليون 5,828، وذلك ماابل مليون لاير ستتتعودي 501.9طويلة األجل التستتت يالت 
زيادم مستتتتتتخدمات التستتتتت يل الذي حصتتتتتلت عليه الشتتتتتركة في أبريل عكس ارتفاع الديون ي. و2018مارس 
مارس  31حتى ٪ 32 الشتتركةىلى قيمة  التستت يالتمليار لاير ستتعودي. وقد بلغت نستتبة  7.2بايمة  2018
 .نفس الفترم من العا  السابقحتى ٪ 26ماابل  2019

 
 457.7ىلى  2018مارس  31مليون لاير ستتتتعودي في  80.4واألرصتتتتدم لدى البنوك من  يةارتفعت الناد

ويعكس ذلك ارتفاع األرصتتتدم النادية التي ت  ترصتتتدها لستتتداد ، 2019مارس  31مليون لاير ستتتعودي في 
تجدر اإلشتتارم ىلى أن الشتتركة جذبت حصتتيلة رأستتمالية و. 2019أقستتاط التستت يالت والاروض خالل أبريل 

 .ديونال لخفض، وهي الحصيلة المخصصة من األس   المصدرم حديثًا ضمن عملية الطرح العا  780بايمة 
 

، ماتابتل 2019متارس  31حتى لاير ستتتتتتتعودي مليون  6,283.3بلغ صتتتتتتتتافي التدين وعلى هتذه الخلفيتة 
قبل خصتتتتت  التشتتتتتغيلية صتتتتتافي الدين ىلى األرباح  معدلبلغت و .لاير خالل العا  الستتتتتابقمليون  5,747.6

العا  الستتتتتابق. وتجدر خالل مرم  4.1ماابل مرم  4.2المصتتتتتروفات البنكية والزكام واالستتتتتت الك واإلطفاء 
أدى ىلى  ،الديون خفضوما أثمر عنه  2019العا  األولي للشتتتتتتركة في مايو  الطرحاإلشتتتتتتارم ىلى أن نجاح 

الدين ىلى األرباح قبل خص  المصروفات البنكية والزكام واالست الك  صافيلمعدل الايمة التاديرية  وصول
-IFRSمرم بعد اعتماد  3)حوالي  IFRS-16اعتماد معايير المحاستتتتبة  قبلمرم تاريبًا  3.8ىلى  واإلطفاء

16.) 
 

 حقوق الملكية 
 

مليون لاير في  4,905ماابل  2019مارس  31مليون لاير ستتتتتعودي حتى  5,064.8بلغت حاوق الملكية 
  .2018مارس  31
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 تقرير النتائج المالية والتشغيلية
 2019مارس  31عن السنة المنتهية في 

 
 2019يونيو  26الرياض في 

 

 

 أهم مستجدات الشركة
 

 «تداول»العام األولي في السوق المالية السعودية الطرح 

 

للشركة للس  . ويبلغ بذلك رأس المال السوقي  لاير سعودي 26وذلك بسعر ، «تداول»العا  األولي في السوق المالية السعودية عملية الطرح  2019مايو  14الشركة في أتمت 

  الحالية مليون س   من األس  65وذلك عن طريق طرح في شريحتي المؤسسات المالية والمستثمرين األفراد، مليون س   لالكتتاك  95مليار لاير سعودي. وقد ت  طرح  12.4

مليون س   جديد ت  ىصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادم رأس المال، وبعد االنت اء من عملية بناء سجل األوامر فاد أثمرت  30ت  بيع ا من قبل المساهمين الحاليين، و

 مليار لاير سعودي. 2.8ن ائي البالغ ٪ من حج  العرض ال126وبالتالي تغطية االكتتاك بمعدل مليار لاير سعودي،  3.1جذك عملية الطرح عن 

 

، "وشركة "جولدمان ساكس السعوديةوكانت الشركة قد عينت كال من شركة "سامبا كابيتال لألصول وىدارم االستثمار"، و"مورغان ستانلي السعودية"، وشركة "األهلي المالية"، 

السعودية"، و"كريدي سويس السعودية"، والمجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة "اإلمارات ل االكتتاك، وشركة "سيتي جروك العربية جكمستشارين ماليين وكمديري س

ىدارم االستثمار" بدور منسق الطرح دبي الوطني كابيتال السعودية"، وبنك "ناتيكسيس" كمشاركين أيًضا في ىدارم سجل االكتتاك، وقد ت  تكلي  شركة "سامبا كابيتال لألصول و

 ر االكتتاك، وتعيين مجموعة "سامبا المالية" و"البنك األهلي التجاري" كوكيلين لالستال  في طرح أس   شريحة المستثمرين األفراد.الرئيسي ومدي

 
 تعيين عضوين جديدين بمجلس اإلدارة

 

يح ى بالعديد من الخبرات التنفيذية حيث كان في ويشتتغل الستتيد عمر المحمدي منصتتك الرئيس التنفيذي لمجموعة فواز الحكير كما : غير تنفيذ  -عمر المحمدى  •

 Goldman Sachs Saudiالسابق المدير التنفيذي لشركة "باتك لالستثمار واألعمال اللوجستية"، كما كان الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس السعودية )

Arabia( ا مناصتتتتتك تنفيذية بشتتتتتركات باركليز كابيتال (، وميرشتتتتتانتبريدج يو بي اس الستتتتتتثمارات األستتتتت   الخاصتتتتتة Barclays Capital(، وشتتتتتغل أيضتتتتتً

(MerchantBridge-UBS Private Equity وشتتركة أرامكو الستتعودية. الستتيد عمر المحمدي حاصتتل على شتت ادم البكالوريوس في ال ندستتة من جامعة ،)

 ( بالواليات المتحدم األمريكية.Vanderbiltفاندربيلت )

 

الستتتتيد عمر الفارستتتتي أحد خبراء قطاع الخدمات المالية على الستتتتاحة اإلقليمية، حيث يشتتتتغل حالياً منصتتتتك رئيس شتتتتركة ديالى  ويعد مسننننتقل  -عمر الفارسنننني  •

 Credit( في نيويورك. وعمل سابااً في دائرم األعمال المصرفية االستثمارية ببنك كريدت سويس فيرست بوسطن)Diyala Advisors LLCلالستشارات  )

Suisse First Boston(في نيويورك. وقبل ىلتحاقه بالعمل المصتتترفي عمل محامياً في شتتتركة وايت أند كيس  )White & Case في نيويورك، حيث كان  )

ستتي . الستتيد عمر الفارعضتتواً في دائرم الخدمات المالية والتجارية في ا. وكذلك يشتتغل حالياً عضتتوية مجلس اإلدارم بمجموعة صتتافوال وستتابااً ببنك الخليج الدولي

 ات المتحدم األمريكية.حاصل على درجة الدكتوراه في الاانون من كلية الحاوق في جامعة كولومبيا وش ادم البكالوريوس في االقتصاد من جامعة نوتردا  في الوالي

 في الوقت الحالي.أعضاء مستالين مع وجود عضوية واحدم شاغرم  4أعضاء غير مستالين و 4ويض  تشكيل مجلس ىدارم شركة المراكز العربية 

 

 –ن اية البيان  –

 

 
 

 


