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 مقدمة (1

 عامةنبذة 

يسررطت يط مركز   21شررركة المراكز العربية  أ بكبر مكلو طمرطر طمشررلم لكمراكز اليةكرية الرافي  قأ ي ييط امر ال يك  الع.رررية  طيظررط م كةة الشررركة  
 .ي.ميمهك طيشليكهك طق ًك لكمعكيير العكلمية، ط أ مطزعة عكى ببرز المطاقع االسيراييةية بمين الممككة

 
ركة بكميالو طيشررليم يُعي المراكز العربية الشررركة الرافي  قأ يرطير طيشررليم طةيار  المراكز اليةكرية الككفر  قأ الممككة العربية السررعطيية،  ي  ي طط الشرر 

مكيطن مير مربع،   2 1ميياة سرعطيية  طيبك  ةةمكلأ المسرك كا ال كبكة لكييةير بمراكز الشرركة قرابة   11مركًزا يةكريًك قأ مطاقع اسريراييةية عبر   21طةيار   
كية طالعكلمية، طاليأ ييظررمن األمر الذي يةعم ماهك الطةهة المكظرركة لكميسررطقين السررعطييين، اةًرا لمك يطقرا من بكقة ميككمكة من برقى العالمكا اليةكرية الم 

ركة من ةمياي م الا اليةزفة طاألغذية طالمشررررطبكا طاألاشررررة اليرقيهية طاليسرررطت  طبكظرررم امطذةهك اّيةكري المميجز الم يط ليةكر اليةزفة، يمكجاا الشررر 
ت قريي  طقكف ة الةطي ،  ي  ي يظررن المراكز اليةكرية اليكبعة لكشررركة عالم مكيكم ط،  مكسرريمط يطيأ، طسرريكطراطكا مميز  مثم زارا،  الميسررطقين بيةربة يسررطر

ط، 2021طغير ك  طقي اة ا الشررركة قأ يفطم مةكم اليةكر  اّلكيرطاية فالم السرراة المكلية  بطس، طمكركس طسررباسررر، طاكيكأ، طليكييس  طغط  ط،  كطرس
الطاقع م ر ك بكلممككة المي ي ، ط أ ما.ررة اليةكر  االلكيرطاية الرافي  قأ ي ييط طذلو عبر ةيمكط .ررك ة االسرري طاذ عكى ما.ررة يةكر  األزيك  قطغك ككطسرريا  

  ب ي  .ي كا بزيك  الاسك  طالرةكم طاألرككم لماليين العمال  بيسطات الممككة طالشرت األطسر
 

يكبعة بكعيبكر ك برقى الطةهكا اليرقيهية الميككمكة قأ ط، اة ا الشرركة قأ يعةيط االسريككي  من زيكي  اّقبكم عكى مراكز اليسرطت ال2005طماذ ييسريسرهك عكط 
  كمك اة ا الشرررركة قأ ةذر شرررراف  1ط2021مكيطن زافر فالم السررراة المكلية    63مين الممككة،  ي  بك  عيي زافري مراكز اليسرررطت اليكبعة لكشرررركة  

طعة طاسرعة من باشررة اليرقي ، بكّظركقة ةلى مزيت مياطن من المركعط اسريهالكية طاسرعة طمياطعة من الشربكر،  ي  ي يط مراكز اليسرطت اليكبعة لكشرركة مةم
  الع.ررية  طيعيز المميز  طالككفر  طباشررة األغذية طالمشررطبكا، عالط  عكى يطقير بكقة شركمكة ط .ررية من باشررة اليةزفة ال .ررية اليأ يالفط بامكر ال يك

أ الميرطر  بم كةة مراكز ك اليكبعة،  ي  قكما بييشرين بكبر يار عر  سريامكفأ بكلممككة بمركز ك الشرركة بمككايهك الرافي  قأ ةرالت يطر العر  السريامكف 
 ان اليةكري مطم الةهر

 
ةزفة الراغبين قأ طي ةى الشرركة بمةمطعة من بكبر المراكز اليةكرية اليأ يط ةاشركا ك قأ مطاقع اسريراييةية ط يطية، ممك يةعكهك الطةهة المكظركة ليةكر الي 

ط، ط ط مك ييةكطز 2021% باهكية السراة المكلية  16م السرطت السرعطيي بط اليطسرع بيعمكلهط  اكو  طيةير اّشركر  ةلى بن ال .رة السرطقية لكشرركة بكلا  يفط
 ممككة % من سككن ال60% عكى اليطالأ، عكًمك بين المييايين يمثالن 27ط% 15ظعف بقرر ماكقسيهك، كمك بكلا  .ة الشركة بمييايأ الريك  طةي  

 

 :مؤشرات األداء الرئيسية
 نمط الحياة العصرية  توفر مركز تسوق  21

 مليار اير  1,856
 ط 2021ةيراياا الساة المكلية 

 مليون اير  486.7
 ط2021.كقأ األربكح فالم الساة المكلية  

 مليون   63.2
 ط2021عيي الزطار فالم الساة المكلية 

 مليون متر مربع   1.208
 ط 2021المسك كا ال كبكة لكييةير فالم الساة المكلية 

+4,100 
 عيي الط ياا اليةكرية الماةر  

+1,100 
 عيي العالمكا اليةكرية قأ مراكز الشركة 

 

 الرؤية والرسالة:
 الرسالة  الرؤية 

مطا.كة الريكي  قأ اميالو طيرطير طيشليم مراكز اليسطت بةميع با ك   
السعطيية، بكليطازي مع يعةيط ال يمة لكسكي  المسك مين الممككة العربية 

 طيطقير فيمة قكف ة الةطي  لكمسييةرين طالزطار عكى  ي سطا   

ييسيس طةهكا يرقيهية يالفط بامكر ال يك  الع.رية من بةم ي سين  يك   
م ةلى الشريو االسيراييةأ المكظم لكمسييةرين   المطاراين، طالي طج

 يعمكلهط قأ ةميع با ك  الممككة  الراغبين قأ اليطسيع ب 

 
ط، طاليأ بكلا بعكى  2021طمك ايت عن ذلو من ةةرا اا ماع اليةطام فالم الساة المكلية   كطرطاك المسيةييةير اّشكر  ةلى بن اّقبكم عكى المراكز اليكبعة لشركة المراكز العربية شهي يراةعًك بسبر اايشكر قيرطس  1

 .مسيطيكيهك فالم الربع األطم من العكط
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

ط، 2021مكرس    31يرير لأ بن بعر  عكيكط الي رير السراطي لشرركة المراكز العربية عن السراة المكلية المايهية قأ  

المكظرأ طاليأ من شرياهك يعزيز المكلأ طبن بسركر الظرط  عكى اّاةكزاا العييي  اليأ    يهك الشرركة عكى ميار العكط  

 عمكية الي طم قأ امطذج بعمكلهك 

، ط ط مك ااعكس قيرطس كطرطاك المسرريةيمراكز العربية قأ يةكطز الي ييكا اليأ قرظرريهك ةكف ة  ل ي اة ا شررركة ال

مكيطن لاير  4 1,856،  ير  بكلرا اّيراياا ط2021قأ قريريهرك عكى ي  ين ايركفت مركليرة قطيرة فالم السررررارة المركليرة 

ل يطي المكرطظرة عكى باشررة المراكز   طذلو بكلرغط من ا٪ م كراة بمسريطيكا مك قبم الةكف ة85ط.رطالً ةلى سرعطيي،  

مكيطن لاير سرعطيي فالم السراة المكلية   7 486اليةكرية اليكبعة لكشرركة فالم الربع األطم، قأ  ين بك  .ركقأ الرب  

٪  طيرةع  ذا األيا  ال طي الذي    ي  الشرركة ةلى 2 26ط، ط ط مك يعكس اريككن  كمش .ركقأ الرب  باسربة 2021

ليأ ي ةى بهك قأ سرطت اليةزفة بكلممككة العربية السرعطيية، طيركيز ك الميزايي عكى االبيككر طيطقير المككاة الراسرفة ا

 فيمة قكف ة الةطي ، قظالً عن قيريهك عكى يعزيز الككك   اليشليكية بمفيكف عمكيكيهك اليشليكية 

 اسرري بكيهكمكيطن زافر   63طسررالمة مطةكأ الشررركة، قظرراًل عن   ط ال ككة عكى .رر ة2021طقي طظررعا الشررركة عكى ربس بطلطيكيهك فالم السرراة المكلية  

اري بسررعة ةلى اةكط مراكز ك اليكبعة قأ ةميع با ك  الممككة، ط ط مك ككن بمثكبة م.رير اعيزاز لاك ةميعًك  طقأ  ذا اّركر، اة ا الشرركة با م الكرين اّي

األرراف الفكرةية ببيفة عمم آماة المركظررررأ، بيامرك قكما بيزطيي المطةكين العركمكين بكلمراكز اليةركرية طم ريمأ الفيمكا من المركلأ  العمرم عن بُعري فالم العركط 

م يرة بيعمكلهك، مع االليزاط بةميع ميركبكا ال.رر ة طالسررالمة بكم  زط  طقي لعبا شررركة المراكز العربية يطًرا كبيًرا قأ ال ككة عكى سررالمة المةيمعكا ال

كمك قكما الشررركة بياكيذ الييابير األفر  يع مراكزاك اليكبعة   طذلو من فالم اليعكطن الطثين مع طزار  ال.رر ة لياكيذ ممكرسرركا ال.رر ة طالسررالمة العكمة بةم

ةكا ال رار  الميعك ة بكليبكعي االةيمكعأ يافم الط ياا اليةكرية طاألمككن األفر  بككقة مراكز اليسررررطت اليكبعة، بكّظرررركقة ةلى قر  ةةرا اا ق   ير

عكا السرررريامرك طغير ك من المراقن اليرقيهيرة بم كةرة المراكز اليةركرية اليركبعرة لكشررررركة قكما لةميع المريكيين قأ ككقة ميافم المراكز اليةركرية، عكمًرك بين قك

ى يعماك الككمم بكر   يطي عكى عيي العمال  يافم الميكةر فالم  ذا الكير   طبطي بن اايهز  ذا الكر.ررررة لةشرررركي  بكلةهطي السررررريعة طال ثيثة طالييكيي عك

طذلو قأ ةم ال يركي  ال كيمرة لفركيط ال رمين  قيرطس كطرطاك المسرررريةريأ ايفرذيهرك  كطمة الممككرةل لك ري من اايشررررركر ةكف رة  طي رييراك ب ن لكفرطاا الثركبيرة الي 

 الشريكين رعكا هللا ط.ك ر السمط المككأ طلأ العهي السعطيي األمير م مي بن سكمكن 

سررييةريهك، طظررمكن اسرريمرارية ي  ين امط قطي طمسرريياط قأ المسرري بم، طذلو عبر طيركز الشررركة  كليًك عكى يعةيط ال يمة لزطار المراكز اليةكرية اليكبعة طم

ة الم يرة بعمكيكا ياكيذ اسرريراييةية الامط ميعيي  الةطاار اليأ ييباك ك الشررركة طالعمم عكى يرطير ك بكسرريمرار  طرغط الي ييكا اليأ قرظررا اكسررهك قأ البيف 

 راكز العربية اة ا قأ ي  ين ةميع ب ياقهك االسيراييةية فالم العكط ط، ةال بن الم2021الشركة فالم الساة المكلية 

ال كفمة، طذلو عبر يعزيز م كةيهك  المشرركريعطييمثم ب ي العاك.ررر الرفيسررية السرريراييةية شررركة المراكز العربية قأ يعةيط العكفي االسرريثمكري من م كةة  

اليككمم بين باشررة اليسرطت طاليرقي  لمطاكبة مفيكف بامكر ال يك  الع.ررية  كمك طا.ركا الشرركة   طي سرين اسريلالم المسرك كا ال كبكة لكييةير، طكذلو ي  ين

٪ عكى بسركس سراطي، ةلى 13ط، قظراًل عن زيكي  المسرك كا ال كبكة لكييةير طالمف.ر.رة لكمراقن اليرقيهية باسربة 2021ياطيع المسرييةرين فالم السراة المكلية 

ط، بمك قأ ذلو بكبر مةمع ليطر العر  السرريامكفأ قأ الممككة 2021فالم السرراة المكلية  ةظرركقية  عر  سرريامكفأ ر  طيسررة  فمةكار ةرالت المراكز العربية 

 طذلو بمركزاك اليةكري قأ الةهران 

اليأ يطاكر مفيكف   طمن اك ية بفر ، اطا.رررم اليركيز عكى يرطير مراكزاك اليةكرية عبر ياطيع المسرررييةرين طقفكيهط لي ييط المزيي من العرط  طالفيمكا

ال.رررر ية بامكر ال يك  الع.رررررية طيكبأ اليركعكا طاألذطات المياطعة لكعمال ، بمك قأ ذلو عرط  األرعمة طالمشرررررطبكا طال.رررركالا الريكظررررية طاألايية  

ط 2021ليكبعة فالم السراة المكلية  عالمة يةكرية ةييي  قأ مراكز ك ا  237ط.ركلطاكا اليةميم طغير ك من األاشررة  طقأ الطقا اكسر ، قكما الشرركة بةظركقة  

من الشرراككا مع طذلو بهيف اليطسرع قأ اركت قفكا العالمكا اليةكرية الميك ة لمريكيي مراكز ك اليكبعة  قظراًل عن ذلو، سرطف ي طط الشرركة بيطقيع مةمطعة  

، طةذر المزيي من كبكر العمال  ط ط مك سريسرك ط قأ يسرريع عمكية يةكر اليةزفة من ب.ر كر الطككالا اليةكرية الذين يمثكطن ببرز العالمكا اليةكرية العكلمية

ح بين المسررك كا ال كبكة لكييةير غير المسرريلكة، طبكليكلأ االقيرار فرط  من ي  ين  يف الشررركة الميمثم قأ ط.ررطم اسرربة اّشررلكم ةلى معيم ييراط  ةشررلكم

 ٪ 95ط% 94

الشرراككا طايككقيكا الييةير طاّيار  من  كليركيز عكى ع ي المزيي طذلو ب   األ.رطماليفكيف من مطذج  طعكى ةكار آفر، بيبا شرركة المراكز العربية قأ يباأ ا 

يط ةبرامهك لمشررطن ةي  بكرو، طبمطةبهك سري طط المراكز العربية بييةير طةيار  طيشرليم طياكيذ بعمكم ال.ريكاة قأ طاليشرليم، ط ط مك ااعكس قأ االيككقية اليأ 

ريي، سرررطف ييمكن ةي  بكرو طق ًك لكمعكيير المهاية الميعكرف عكيهك، م كبم اسررربة من .ررركقأ اّيراياا السررراطية لكمركز اليةكري  طمن فالم  ذا الامطذج الك
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المكلية شريي اليككليف طيفكيف المفكرر المريبرة بكال يككة بكأل.رطم اليشرليكية بكلككمم عكى المركز المكلأ لكشرركة، ممك يسرهط قأ يعزيز المرطاة  الشرركة من ير

 طاليشليكية لكشركة لكيطسع قأ اركت عمكيكيهك طةاشك  المزيي من مراكز اليسطت بسرعة طقعكلية 

ط، ةال بن المراكز العربية ب رزا ي يًمك كبيًرا قأ ياكيذ المشرركريع قريبة طميطسرررة األةم فالم 2021ليكية فالم  طرغط ال.ررعطبكا اليأ طاةها البيفة اليشرر 

مكيطن لاير   2 518العكط طذلو بكظرم قط  مركز ك المكلأ طالذي سرك ط قأ يعزيز قير  الشرركة عكى مطا.ركة ظرت االسريثمكراا، ق ي قكما بيف.ري  مبك  

، قكما المراكز العربية بةرالت يطسرعة لمشررطن الشرركة الرافي قأ ميياة الريك ، ط2020بسرمكلية لهذا العكط  طقأ سربيمبر من عكط سرعطيي قأ .رطر  اك كا ر

شرركشرة  13يةكريكً طيار عر  سرريامكفأ كبير يظررط    م الً   73بلف مير مربع من المسررك كا ال كبكة لكييةير طيظررط   21  ةظرركقةافيم مطم، طالذي سررك ط قأ  ال

 م عي  1500ثر من عر  طبك

مطم  قأ   الفكيتالمفررة، بكلا اسربة اكيمكم بعمكم الباك  قأ مشررطعكيهك المسري بكية ق.رير  األةم طاليأ يظط مركزي  ةي  بكرو  ط   المشركريعطعكى .رعيي 

بلف مير   180مك يبك  ةةمكلي   طالأ    كنظريكي سر   نمشررطعك مكط % عكى اليطالأ،  75ط%  68، طمعيم الييةير المسربن  % عكى اليطالأ88ط%  89الريك   

السرية ميطسررة األةم طق ًك لكةيطم الزماأ  المشركريع   طقأ الطقا اكسر ، يسرير بعمكم الباك  قأ  ط2022مربع ةلى المسرك كا ال كبكة لكييةير فالم السراة المكلية 

، ط ط مك يعكس اليزاماك الراسررت بمكهطط ط2024كطم السرراة المكلية  بلف مير مربع ةلى المسررك كا ال كبكة لكييةير ب   426الم يي، ط أ مشرررطعكا سرريظرريف  

لعربية السرعطيية، قبعي ةيفكم االبيككر  طيعي المراكز العربية الشرركة الرافي  قأ ي ييط المكك يط االبيككرية لمراكز اليسرطت الع.ررية لكبيع بكليةزفة ةلى الممككة ا

مركز  يط ططو  المميز، ي طط الشررررركة بيكرار  ذا اليةربة الاركة رة قأ مشرررررطعكيهرك الم بكرة قأ فالم  ك  من  مكهطط المراكز اليةركرية المكيط ة بمرييارة الرير 

 مييايأ ةي  طالميياة الماطر  

 ، VogaClosetالسرري طاذ عكى شررركة  ،  ي  قكما بكط2021طقيمك ييعكن بكلفيمكا الرقمية، اة ا الشررركة قأ ي  ين العييي من اّاةكزاا فالم عكط 

مي ي ، ط أ عبكر  عن ما.ة يةكر  ةلكيرطاية ميف..ة قأ عكلط األزيك  طم ر ك الممككة ال  www.vogacloset.comالمكلو طالمشلم لكمطقع اّلكيرطاأ  

  طسررطف طاليأ ي يط ب ي  مك ط.ررم ةلي  عكلط المطظررة الع.رررية قأ مةكم بزيك  السرريياا طالرةكم طاألرككم لمفيكف الميسررطقين قأ مار ة الشرررت األطسررر

مسريهككين السرعطييين عكى يسرك ط عمكية االسري طاذ قأ اليعةيم بكسريراييةية الي طم الرقمأ الفك.رة بكلشرركة طيعزيز قيريهك عكى فيمة الركر الميزايي من ال

من عمكية قاطاا اليسرررطت الميككمكة طاليأ يعكس يرطر بذطاقهط طيكظرررياليهط يافمة اليرطر  بكّظررركقة عكى ذلو سرررطف ييمكن الشرررركة من يعةيط االسررريككي   

مبسرة طمبيكر  من  كطم اليمطيم االسيهالكأ  االسي طاذ قأ يزطيي الزافرين قأ مراكز ك ببرامت طال  العمال  الميف..ة طالمي يمة، بكّظكقة ةلى مةمطعة  

  لكمسررييةرين قأ المراكز اليكبعة لكشررركة ب ظررطر قطي لعالمكيهط اليةكرية عبر اّايراا  VogaClosetطقأ الطقا اكسرر ، سرريطقر اليككمم مع ما.ررة  

طيي طذلو عبر ظررت العييي من االسرريثمكراا،  ي  قكما طبكليطازي مع ذلو، عككا الشررركة عكى يزطيي المسررييةرين بيةربة ال مثيم لهك قأ السررطت السررع

ة الةطي  بةرالت طاةهة رقمية مط ي  ّيار  ركبكا المسررييةرين طمشرركركة المعكطمكا، طكذلو يرطير برامت اليسررطين المف.رر.ررة طالفيمكا ةلكيرطاية عكلي 

( طكذلو المعكمالا اليةكرية B2Cا اليةكرية بين الشرررككا طعمالفهك  ( طالمعكمالB2Bقظررالج عن اليربي كا اليأ يفيط المعكمالا اليةكرية بين الشرررككا  

 ( B2B2Cبين الشرككا طالعمال  

يكفت المكلية طاليشرليكية ال طية طقأ الفيكط، بطي بكلايكبة عن مةكس اّيار  بن بعبر عن ث ياك الكبير  بكلم طمكا الياكقسرية اليأ ياكري بهك الشرركة طاليأ يرسرفهك بكلا 

ط طقيريهك الميةيي  عكى ي  ين ب ياقهك االسرريراييةية طيعةيط المريطي االسرريثمكري لةميع المسررك مين عكى 2021لمراكز العربية فالم السرراة المكلية  لشررركة ا

طاالميثكم   سريةيالمكطرطاك  قيرطس  ا ط مسريياط طرطيم األةم  طسرطف يطا.رم المراكز العربية يعط  كطمة الممككة العربية السرعطيية قأ معركيهك ظري ةكف ة  

ميع الميظرررين الككمم لةميع اّةرا اا اال يرازية طالطقكفية اليأ ييفذ ك السركركا بهيف  مكية .ر ة طسرالمة الةميع  كمك اعبر عن يظركمااك الككمم مع ة

 شةكعة طاليككاأ من يياعيكا الكيرطس طكذلو الكطاير الربية قأ با ك  الممككة، الذين قيمطا لاك ةميعًك مثكالً ي يذ  ب  قأ ال

 رفيس مةكس اّيار    –عبدالعزيز الحكير بن فواز  األستاذ/
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 كلمة الرئيس التنفيذي

ط قي ظرركعف ث ياك قأ شررركة المراكز العربية، قماذ 2021قأ البياية بطي بن باكي بن مك مرراك ب  فالم العكط المكلأ 

بكظرررررم  قيرطس كطرطارك المسرررريةريبريايرة العركط كركارا اّيار  عكى قاركعرة يركمرة ب رير  الشررررركرة عكى ا يطا  يرياعيركا 

  الطاسرررعة ط ةط عمكيكيهك اليشرررليكية، قظررراًل عن ايككقيكا الم طمكا الياكقسرررية اليأ ياكري بهك، طكذلو شررربكة العمال

الشررراكة االسرريراييةية، ط ط مك اة ا المراكز العربية قأ ي  ي   بكلكعم  بكّظرركقة ةلى ذلو، يمكاا الشررركة من 

بيم يةكطز  ذا الي ييكا االسرريثاكفية اليأ قرظررهك الطبك  بكظررم مهكر  طيككاأ قرين العمم الذي لن ييفر ةهًيا قأ سرر 

 .ي  ين الامط المسيياط ميعطًمك ب ط  طراية ميةيي  ا ط مسي بم بقظم

ط بيياعيكا اايشرركر قيرطس كطرطاك المسرريةي بشرركم  2020ييثرا الشررركة فالم الربع األطم من السرراة المكلية  ل ي  

سررييي  اليأ ايفذيهك مك طة،  ي  يطقكا باشررريهك اليشررليكية ةزفيًك طب.ررطر  ماقية اليزاًمك بكّةرا اا اال يرازية ال

ط بيبا الشرركة اليشرليم الةزفأ لطةهكا اليسرطت اليكبعة بكسريثاك  2021 كطمة الممككة ل مكية ال.ر ة طالسرالمة العكمة  طفالم الربع األطم من السراة المكلية 

سرريطيكا مك قبم مسرريطيكا اايشرركر الكيرطس، % م كراة بم80ط ط.رركا اسرربة سرركعكا العمم بكلمراكز اليكبعة 2020مةمطعة من الفيمكا الم يي ، قكأ مكيط  

م طغير ك من ةةرا اا ي ييي اليا م مك بثمر عن قيكط الشرركة بةعكي  يشرليم ةميع مراكز ك اليةكرية طقأ يطايط من اكس العكط قكما ال كطمة بةللك   ةر اليةطج 

طي  األطظرركن ةلى ربيعيهك بشرركم كبير قأ المركز اليكبعة فالم الربعين الثكاأ اليكبعة طق ًك ألطقكا العمم الربيعية قبم يربين اّةرا اا اال يرازية  طرغط ع

  ط، ةال بن مراكز اليرقي  اليافكية قي شهيا بع  ال يطي ب.طر  ماقية فالم الربع األفير من اكس العكط2021طالثكل  من العكط المكلأ 

ط، ط ط مك ياعكس قأ 2021يمكاا شررركة المراكز العربية من يرسرريت ريكييهك السررطقية قأ قركن يةكر  اليةزفة بكلممككة فالم العكط المكلأ طمن ةكار آفر،  

ياكزم عن كلب مسرك مة كبير  قأ مسرير  اةكح ارفر  طباكً  عكى ذلو، قكما الشرركة   يهمكلكك  با طشرركك  ك االسريراييةيين  ط  قاكعيهك الراسرفة بين المسرييةرين 

ط، طذلو قأ ةركر براكمت يسررهيم السررياي الم يط ليعط 2020مكرس   16من   اً اّيةكراا اليعكقيية طرسررطط الفيمكا لةميع المسررييةرين لمي  سررية بسرركبيع بي 

  بكّظركقة لألزمةرثكر السركبية  مع ي ييط يعط اسريثاكفأ لكمسرييةرين الميظرررين من ا  قيرطس كطرطاك المسريةياايشركر بزمة  المسرييةرين قأ مطاةهة يياعيكا  

ط بكّظركقة ةلى يمييي براكمت يسرهيم السرياي لكمسرييةرين طق ًك لكم 2021ط ط2020ةلى ذلو، قررا الشرركة يعكين بية زيكياا قأ قيمة ع طي اّيةكر لكعكمين 

بي ييط ف.ررطمكا غير ميكرر  ليعط المسررييةرين قأ مطاةهة طمن اك ية بفر ، قكما الشررركة     األزمةعكى مي  ييثر كم مسررييةر بيياعيكا  اً  كلة طذلو باك 

ط، طقي ااعكسرا  ذا الف.رطمكا عكى ا يية الشرركة 2021مكيطن لاير فالم السراة المكلية    2 241 األثر السركبأ ألزمة اايشركر قيرطس كطرطاك المسريةي ب يمة

 ط  2021باهكية الساة المكلية 

ق ر، طذلو رغط قيكط الشرررركة بيمييي  زط  %5 15 ط، ط ط يراةع بمعيم سررراطي2021مكيطن لاير فالم السررراة المكلية   4 1,856 بكلا ةيراياا الشرررركة

طال يطي اليأ شرهييهك باشررة الشرركة فالم   قيرطس كطرطاك المسريةيطي ةيةكر المسرييةرين من بةم يعمهط قأ يةكطز األثر السركبأ ألزمة  اليسرهيالا الفك.رة بع 

 ً ً  الربع األطم، ط أ الكير  اليأ عركي  مرك يشررررهري اريكركعرك اليركبعرة  قأ بعرياي الزطار  طيعكس  رذا المرطارة قط  العمكيركا اليشررررليكيرة طياطن م كةرة المراكز  مك طةرك

 .لكشركة، طاليرطير المسيمر ألاشرة امر ال يك  الع.رية الذي ي يم  لعمالفهك، طكذلو اريككن ث ة المسيهكو قأ السطت السعطيية

ا الم يمة ف.ررطمكطةلى ةكار الم طمكا الياكقسررية اليأ ياكري بهك الشررركة، قكما المراكز العربية بكيفكذ مةمطعة من الفرطاا األفر  لي كي  بثر اريككن ال

بسررطات المسرري بم طبمالو  يأمكيطن لاير م كبم اليفكرج من االسرريثمكراا غير األسرركسررية قأ شرررك  96مبك  ط،  ي   .رركا عكى  2021فالم السرراة المكلية  

رين مبك  ا يي طيسرطية المبكل  المسري  ة من شرركة قكس ال كبظرة لككاكيت عن رمن  مكيطن لاير سرعطيي    1 131مبك  العكلمية  كمك اة ا الشرركة قأ ي .ريم  

مبك   مشرررطعكا ثمكايةعياية  ع كراا قأ عي  مطاقع اسرريراييةية(  طبك  ةةمكلأ الاك كا الربسررمكلية ليلرية ةاشررك اا طيةهيزاا المراكز اليةكرية الةييي  قأ  

ط، طذلو ظررمن مسرركعأ الشررركة ةلى ياكيذ يطسررعكيهك 2020مكيطن لاير فالم السرراة المكلية    5 256ط، م كبم  2021مكيطن لاير فالم السرراة المكلية   2 518

 .الةلراقية المسيهيقة طقن فرر مر كية ييمكشى مع الةرطف السطقية السكفي 

، اة ا المراكز العربية قأ قيرطس كطرطاك المسرررريةياايشرررركر طةلى ةكار  ذا الةهطي اليأ يبذلهك الشررررركة لك ي من األثر السرررركبأ لكي ييكا الميعك ة بيزمة 

ط  كمك اة ا الشرركة 2021مكيطن لاير فالم السراة المكلية   7 76ليككط  لك .رطم عكى ف.رطمكا ةيةكرية من مكلكأ األراظرأ لكمراكز المسرييةر  بكلا  ا

ةيةكر بم يار األر  اليأ سررري كط عكيهك مركز ك اليةكري  يط ططو  بميياة ةي ، طاليأ بثمرا عن يفكي  ال يمة اّةمكلية ل مالوقأ ةيمكط المككطظررركا مع 

مكيطن لاير  طمن اك ية بفر ، اة ا مبكيراا يرشريي الاك كا طسيكسة اليسعير المالفمة قأ ي كيم   1 314مكيطن لاير، ليبك  ال يمة اّةمكلية لكيفكيظركا    620

 .ط2021فالم الساة المكلية % 4 0 يكككة اّيراياا بمعيم ساطي

ط، م كبم 2021مكيطن زافر فالم السرراة المكلية    57لمراكز اليةكرية اليكبعة لكشررركة عكى بسرركس المثم بكلمثم عيي زطار ا بك طعكى .ررعيي األيا  اليشررليكأ، 

الثالثة الةييي  اليأ يط ةرالقهك مافًرا فالم السراة المكلية   المراكز اليةكريةمكيطن زافر فالم اكس الكير  من السراة المكلية السركب ة  طبك يسركر عيي زطار    111

 بكلا اسررربة اّشرررلكم قأ اهكية الكير  ال كلية عكى بسررركس المثم بكلمثم  طط2021مكيطن زافر فالم السررراة المكلية   63  ط، بك  معيم اّقبكم2020ط ط2021

ط ط اريككن مك طة م كراة بكلميطسررر الم  ن فالم ط، 2020% فالم السرراة المكلية  93ط، ط ط اافكك  ركيف م كبم  2021باهكية السرراة المكلية  %  9 92
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مركز يةكري من ةةمكلأ  11  كمك اة ا الشررركة قأ ييشررين يطر سرريامك ةييي  مطزعة عكى  %2 90ط طالذي يبك  2021بشررهر من السرراة المكلية   9بطم  

مراكز يةكرية يكبعة ةظركقية عكى المي   ثمكايةط، طيسريهيف الشرركة ييشرين يطر سريامك ةييي  قأ  2021مركًزا يةكريًك باهكية السراة المكلية   21يهك البكللة  م كة

ط، ط ط مك 2021المكلية  ع ًيا فالم السرررراة    1,767 بيةيييال رير  كمرك اة را الشررررركة قأ ال كركة عكى الطيير  المريكعة ليةييي ع طي اّيةكر،  ي  قكما  

 .ط2021الع طي المايهية فالم الساة المكلية ةميع ي ريبًك  يمثم

لي كييية  طعكى .ررعيي آفر، يطا.ررم الشررركة اليركيز عكى يرطير مراكز ك اليةكرية ليطاكر مفيكف بامكر ال يك  الع.رررية ميةكطز  امطذج مراكز اليسررطت ا

ط، قيمك اة ا 2021باشرررة اليرقي  طاألرعمة طالمشرررطبكا قأ ةةمكلأ ةيراياا الشررركة فالم السرراة المكلية    طعكى  ذا الفككية، اريكعا مسررك مة مسررييةري

% باهكية السراة المكلية  طييركع الشرركة ةلى يرطير المزيت 3 13الشرركة قأ يامية المسرك كا اّةمكلية ال كبكة لكييةير المف.ر.رة ألاشررة اليرقي  بمعيم سراطي  

طاألرعمة طالمشررطبكا، ط.ركالا األلعكر طيطر السريامك، و األاشررة اليرقيهية، لعكى قفكا امر ال يك  الع.ررية، طيشرمم ذ يةرين، يركيزاً الميميز من المسري 

مراكز ك الريكظررية، طالمايةعكا ال.رر ية، طغير ك من م يمأ الفيمكا  كمك بثمرا مسرركعأ الشررركة المسرريمر  لكيطسررع باركت طباطان العالمكا اليةكرية ب 

 ييطرطسيكربكس   ط، ليظط مةمطعة من ببرز العالمكا اليةكرية طمن بياهك2021عالمة يةكرية ةييي  فالم الساة المكلية    237  ةظكقةاليكبعة، عن اةك هك قأ  

 بككسييت طليةط 

 ً  7 486 ليبك %  3 24  سراطيط بمعيم 2021فالم السراة المكلية    طعكى الرغط من الماشرراا اليشرليكية ال طية سركلكة الذكر، ةال بن .ركقأ الرب  شرهي يراةعك

  ط 2021فالم السراة المكلية %  2 26 مميكز بك سرةم مسريط   مكيطن لاير، طيرةع ذلو بسربر رفيسرأ ةلى الباطي غير الميكرر ، غير بن  كمش .ركقأ الرب  

ط ليعمهط قأ مطاةهة األثر السركبأ ليياعيكا بزمة 2021فالم السراة المكلية طيعكس اافكك  .ركقأ الرب  ييثير الف.رطمكا اّظركقية المماط ة لكمسرييةرين  

، بكّظركقة ةلى اريككن فسركفر االافكك  قأ قيمة الذمط الميياة  طيرةع اريككن فسركفر االافكك  قأ قيمة الذمط الميياة ب.ركة قيرطس كطرطاك المسريةياايشركر  

ط، ع ر قير  ةغالت مراكز الشرركة اليةكرية فالم الربع 2021ركة بشرين الذمط الميياة فالم السراة المكلية  رفيسرية ةلى ماهت الي كة ال.ركرط الذي ييباكا الشر 

  ية اليافكيةاألطم من اكس الساة المكلية اييةة بزمة اايشكر قيرطس كطرطاك المسيةي، قظالً عن قيكط الشركة بي يي  امطذج ي ييراا الفسكفر االفيمكا 

ك بكلي سرين المسريمر لهيكم ربس مكم الشرركة، طيعزيز مرطاة سرياي مسري  كا الييطن ال كفمة، بكّظركقة ةلى ظرمكن المطاري المكلية الالزمة طيةيي اّيار  اليزامه

 ً ليكبية مفيكف بذطات طيركعكا   لكمظرأ قيًمك قأ فرر اليطسرع المسريهيقة ليرطير المراكز اليةكرية الع.ررية اليأ يظرك أ المسريطيكا العكلمية ط.رمما ف.ري.رك

مكيطن يطالر بمي  اسري  كت   650ط، ةيمكط .رك ة ة.ريار ال.ركطو الاكة ة ب يمة 2021سرككن الممككة  طقأ  ذا اّركر، شرهي الربع األفير من السراة المكلية  

ظرراًل عن ي رير مةمطعة من األ.ررطم الممكطكة، سرراطاا، ط ط مك سررك ط قأ يعزيز المركز المكلأ لكشررركة، طيسررطية ةز  كبير من مييطايكا الشررركة ق  5 5

،  ي  مثكا مريين  طقي يط يلرية ة.رريار ال.رركطو  طاليأ يط ي.ررايكهك سرركب ًك بكعيبكر ك ظررمكاكا لكيمطيالا اليأ  .رركا عكيهك الشررركة من شرررككفهك الباطو

من طككليأ مطييز   BB(EXP)+ط Ba2 .رايف افيمكاأطيزامن ذلو مع  .رطم ال.ركطو عكى ي % من ةةمكلأ اّ.ريار،  65شرري ة المسريثمرين اليطليين 

قأ السرطت  طقييش لكي.رايف االفيمكاأ عكى اليطالأ  طقي بر اا قط  اّ.ريار بطظرطح رغبة مةيمع االسريثمكر اليطلأ قأ يعزيز المشركركة بكر  االسريثمكر

فك.رة، قظرالً عن الث ة قأ قير  قركن ع كراا اليةزفة عكى اليعكقأ الع.ررية اليأ ي يمهك شرركة المراكز العربية ب.رطر     المشركريعالسرعطيي ب.ركة عكمة، ط

 .طالامط بكعيبكرا من ال ركعكا االقي.كيية الةذابة بكلسطت السعطيي

ً ط ط،  ير  يسرررريهريف المراكز العربيرة اّسررررران بياكيرذ فريهرك 2022اّيار  ةلى ي  ين المزيري من اّاةركزاا فالم السررررارة المركليرة    رم ي لكمسرررري برم،   يركعرك

يزطيي العمال  بيةربة يسررطت ع.رررية ميعيي  ال اطاا البيعية طذلو عبر يمت ما.ررة اليةكر  اّلكيرطاية قطغك ككطسرريا اليأ اسرري طذا عكيهك لاالسرريراييةية  

ً   مافًرا بلف مير   180قأ ررح المزيي من العالمكا اليةكرية المبيكر  قأ م كةة مشررطعكا الشرركة، طاليأ سريظرط   بعمكيكا الشرركة  طسرطف امظرأ قيمك

سرعطيي، طةي  بكرو  طقأ ظرط  اليعكقأ المسريمر الذي يشرهيا االقي.ركي البكلريك  الفكيت مطم  مركزي  مربع ةييي  من المسرك كا ال كبكة لكييةير مع اقييكح  

، ييركع الشرركة ةلى ي  ين بقط  معيالا الامط عكى مسريط  اّيراياا ط.ركقأ الرب  فالم قيرطس كطرطاك المسريةياايشركر  بزمة  طالي يط المك طة قأ ا يطا   

  ط2022الساة المكلية 

 

 الرفيس الياكيذي – عبدهللا الجديعيبن فيصل  /األستاذ
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  م2021أبرز مستجدات العام المالي 

 

  المستجد فيروس كورونااالستجابة لتداعيات جائحة 

قيرطس كطرطاك  اايشكر يةكا المككاة الرافي  اليأ ي ةى بهك شركة المراكز العربية قأ السطت طذلو من فالم قيريهك عكى االسيةكبة ليياعيكا ةكف ة 
   المسيةي

  الساة  فالم زافر  مكيطن 2 63 لكشركة اليكبعة اليةكرية المراكز زطار  عيي بك : الزوار عدد  على  يروس كورونا المستجد فانتشار  أزمة  تأثير  •
  اّغالت  ةلى  ذلو  طيرةع السكبن،  العكط من الكير   اكس فالم زافر مكيطن7 114 م كبم % 9 44 ساطي بمعيم اافكك   ط ط ط،2021 المكلية
قيرطس كطرطاك   اايشكر ا يطا   ةلى  الرامية  ال كطمية  لكيطةيهكا اميثكالً  ط2021 المكلية  الساة من األطم  الربع فالم  اليةكرية الشركة لمراكز  الماقا 
   المسيةي

  من بي اً  بسكبيع سية  لمي  المسييةرين لةميع  الفيمكا طرسطط   اليعكقيية اّيةكراا عن ياكزم   بي ييط العربية المراكز قكما :  المستأجرين  دعم   برنامج •
 بي ييط قكما    ي   ،ةرا  ال راراا ال كطمية لزامية غالقكا ةلكمسييةرين الذين يعرظط ّطكذلو ف.طمكا ةظكقية   ط،2020 مكرس  16

  الساة فالم   لاير مكيطن  2 241 ب يمة  المسيةي كطرطاك قيرطس  اايشكر ألزمة  السكبأ األثر مطاةهة قأ  المسييةرين ليعط ميكرر   غير ف.طمكا
   ط2021 المكلية الساة  من  الثكل  الربع باهكية الشركة  ا يية عكى  الف.طمكا  ذا  ااعكسا طقي  ط2021 المكلية

   ي   الكير ، فالم الم يمة  الف.طمكا  اريككن  بثر لي كي   األفر  الفرطاا  من مةمطعة  بكيفكذ الشركة قكما:  الخصومات أثر من الحد مبادرات  •
  من اليفكرج  م كبم  لاير مكيطن 9 54 ةلى بكّظكقة لاير، مكيطن 7 76 ب يمة المسييةر  طالمراكز  األراظأ  مالو قبم  من ف.طمكا   عكى  .كا 

   اليشليكية الككك    يعزيز طمبكيراا األسكسية  غير االسيثمكراا
 

 التركيز على تحقيق النمو على المدى الطويل 

 ظت االسيثمكراا بهيف ي  ين الامط   ل ط، طذلو قأ ةركر اليزامهك الميطا.م 2021ب رزا الشركة العييي من اّاةكزاا فالم الساة المكلية 

  بكلممككة م ر ك الطاقع ككطسيا  قطغك  األزيك  يةكر   ما.ة  عكى  بكالسي طاذ الشركة قيكط ط 2021 المكلية  الساة شهيا: الرقمية الساحة  على   التوسع •
  بيبا طقي  األطسر طالشرت الممككة بيسطات العمال  لماليين طاألرككم طالرةكم الاسك   بزيك  .ي كا   ب ي  ي ييط قأ  رافي   ما.ة ط أ المي ي ،
   ط2021  فالم  ككطسيا  قطغك  بما.ة لكمسييةرين  اليةكرية  العالمكا  يمت قأ  الشركة 

  ةةمكلأ ةلى  مربع مير بلف  21 ةظكقة  عن بثمر ممك الريك ،  بميياة مطم الافيم مركز  يطسعة  ةرالت قأ  الشركة  اة ا : النمو  دائمة محفظة •
   ط2021 المكلية  الساة  باهكية مربع مير مكيطن 208 1 لكييةير  ال كبكة المسك كا  ةةمكلأ بك  طقي    لكييةير ال كبكة المسك كا 

  المكلية الساة  فالم لاير  مكيطن 2 518  الةييي   اليةكرية  المراكز  طيةهيزاا ةاشك اا  ليلرية  الربسمكلية  الاك كا ةةمكلأ بك : المستقبلية  المشاريع •
  180 ةلى لي.م  لكييةير  ال كبكة  المسك كا من الشركة  م كةة يامية قأ  األةم ق.ير  المسي بكية المشكريع ةيمكط يسك ط بن  الميطقع طمن   ط2021
ً  مربع مير بلف  براكمت  ياكيذ طيعكس   الميطسر  المي  عكى  الةييي  المشكريع من لكييةير ال كبكة المسك كا  من مربع مير بلف  456 عن قظاًل  ،ي ريبك

    السطت  يشهي ك اليأ  ال كلية الةرطف مرا م  عكى  لكشركة الربسمكلية  الاك كا

  بيامية قكما  ي   المسييةرين، ياطيع عبر اليةكرية  مراكز ك يرطير عكى اليركيز الشركة  يطا.م : العصرية الحياة لنمط  متكاملة  منظومة •
 ييشين قأ  الشركة  اة ا طقي    ط2021  المكلية الساة  باهكية% 1 13 ساطي بمعيم  اليرقي  ألاشرة المف..ة لكييةير ال كبكة  اّةمكلية  المسك كا 

 ييشين ذلو قأ  بمك ط،2021 المكلية الساة باهكية يةكريًك مركًزا  21 البكللة  م كةيهك ةةمكلأ من يةكري  مركز  11 عكى  مطزعة ةييي  سيامك  يطر
  الساة فالم طعكلمية  م كية  ةييي   يةكرية عالمة  230 ةظكقة قأ  اة ا كمك  الةهران مطم  اليةكري  بمركز ك بكلممككة سيامكفأ عر   يار بكبر
   ط2021 المكلية
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 مركز مالي قوي 

 ربس مكلهك مع يرسيت مككايهك الرافي  قأ يباأ امطذج يفكيف األ.طم  بكلي سين المسيمر لهيكم يكيزط شركة المراكز العربية 

مكيطن بكليطالر األمريكأ  طقي   650اة ا الشركة قأ ة.يار .كطو يطلية ميطاق ة مع ب ككط الشريعة اّسالمية ب يمة : للصكوك  الثاني  اإلصدار •
اليسهيالا السكب ة، ممك بثمر  من  يطالر مكيطن  460ساطاا قأ يسطية  5 5 يط يطةيف ال .يكة اّةمكلية ّ.يار ال.كطو اليأ يبك  مي  اسي  كقهك 

،  ي  مثكا شري ة المسيثمرين اليطليين مريينعن ي رير مةمطعة من ب.طم الشركة اليأ يط يسةيكهك كظمكاكا  طقي يط يلرية االكييكر بمعيم 
لكي.ايف   من طككليأ قييش طمطييز   BB+(EXP)ط Ba2غكلبية ركبكا االكييكر، طيزامن ذلو مع  .طم ال.كطو عكى ي.ايف افيمكاأ 

 االفيمكاأ  

مكيطن لاير فالم الساة المكلية   4 379بكلا األر.ي  المسي  ة من األرراف ذاا العالقة  تخفيف األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة:  •
كقة ةلى  ، بكّظاّيراياا اّيةكريةاريككن ي .يم كم من % عكى بسكس ساطي،  ي  يرةع ذلو ةلى 8 35ط، ط ط اافكك  باسبة 2021

 الي .يم الةزفأ لمسي  كا الشركة من شركة قكس ال كبظة لككاكيت  ررف ذط عالقة(  

ً  مركزاً  12ككاا م كةة الشركة يظط نموذج تخفيف األصول:  • طذلو من ةةمكلأ    ط،2021عكى براظأ يط ييةير ك باهكية العكط المكلأ   م كمك
ً  مركزاً  21م كةة المراكز اليةكرية اليأ يبك    كمك قكما بيطقيع  ممك يسك ط قأ يعزيز المرطاة المكلية لكشركة لكيطسع قأ اركت عمكيكيهك  ، يكبعك

 ايككقية ةيار  طيشليم ط.يكاة ةييي  مع مكلكأ بر  مشرطعهك المسي بكأ مركز ةي  بكرو  

 مرونة مالية عالية 

 ط قأ مطاةهة الي ييكا الكبير  الاكيةة عن اايشكر الطبك   2021المكلية شهي األيا  اليشليكأ لشركة المراكز العربية مرطاة كبير  فالم الساة 

:  مليون اير 1,856.4
ةيراياا الساة المكلية  

مكرس   31المايهية قأ 
ط، ط ط يراةع  2021

 %  16ساطي بمعيم 

   

 
 

  مع عكي  الميكن الف.طمكا ميطسر يراةع األةم رطيكة  الع طي  شهيا  ،قيرطس كطرطاك المسيةي  اايشكرف ة ةك عن  ة الاكية اليفكيظكا اسيبعكي عاي •
   ط2018 المكلية  الساة قأ  بيب ايةكا  ط ط المسييةرين،

%  1 55% مع يسةيم  كمش ةةمكلأ الرب  باسبة 29ط، ط ط يراةع ساطي 2021ةةمكلأ الرب  فالم الساة المكلية مليون اير:  1,438.4 •
 ط(  2020% فالم الساة المكلية 5 65 

93%

1%
6%

يطزيع اّيراياا
ط2021كساة المكلية ل

ةيراياا ةيةكرية

مبيعكا ةعالمية

مراقن طةيراياا بفر 

6.8%

3.3%
1.9%

2.3%

11.7%

ط2019 ط2020 ط2021

الف.طمكا اّيةكريةيطزيع 

ف.طمكا ميكرر  ميعك ة بكيرطس كطرطاك المسيةي
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ط، ط ط يراةع  2021فالم الساة المكلية  2قبم يكككة اليمطيم طالزكك  طاالسيهالو طاّركك    الميكرر  األربكح اليشليكيةمليون اير:  1,586.4 •
 ط(  2020% فالم الساة المكلية 3 77%  5 85% مع يسةيم  كمش باسبة 7ساطي 

% مع يسةيم  كمش .كقأ األربكح باسبة  24 ط يراةع ساطي باسبة ط، ط2021.كقأ األربكح فالم الساة المكلية مليون اير:   486.7 •
 ط(  2020% فالم الساة المكلية 2 %29  2 26

 

  

 
   ط2020ط ط2021يسيثاأ الباطي غير الميكرر  فالم الساة المكلية  قبم يكككة اليمطيم طالزكك  طاالسيهالو طاّركك  كرر المي ألربكح اليشليكيةا 2
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 عرض أنشطة وأعمال الشركة (2

 أسواق الشركة

السرعطيي العييي من الم طمكا يعي الممككة العربية السرعطيية بكبر اقي.ركي عكى مسريط  يطم الفكيت طمار ة الشررت األطسرر طشرمكم ةقري يك،  ي  يميكو السرطت  
   ي  بن اليأ يةعك  يررح قر  امط قطية يعكس سررركسررركة من اليرطراا المسررريمر  ب ركن يةكر  اليةزفة، طيشرررمم يكو الم طمكا اليركيبة السرررككاية الكريي

اكمت اّ.ررال كا االقي.رركيية الذي ييباكا  كطمة غكلبييهك من قفة الشرربكر، طكذلو الكر  االسرريثمكرية اليأ يرر هك قركن اليةزفة، بكّظرركقة ةلى مريطي بر
 الممككة 

 

 قويةمقومات اقتصادية 
مكيكر يطالر   701ط مع ط.رطم ةةمكلأ الاكيت الم كأ االسرمأ ةلى 2020ا يمج االقي.ركي السرعطيي المريبة اليكسرعة عشرر بين بكبر اقي.ركياا العكلط فالم عكط  

مكيطن اسرمة لي يم بذلو المريبة األطلى بين يطم مةكس   34طيابع ث م اقي.ركي الممككة من امط عيي سرككاهك الذي يبك     3طق ًك ّ .ركفيكا .رايطت الا ي اليطلأ
عكًمك  25% من ةةمكلأ سرككن الممككة، بيامك يمثم الشرري ة العمرية لألقم من 67عكًمك يمثم ا ط   34اليعكطن الفكيةأ، عكًمك بين الشرري ة العمرية يطن سرن  

ة   طيعي  ذا اليركيبة السرككاية الكريي  بيفة اقي.ركيية ف.ربة لكم من الماسرسركا االسريثمكرية الم كية طاليطلية، فك.رة قأ ظرط  غكبة الشرري  4ك% ي ريًب 40
ا االلي كت ط  كمك ي ةى الممككة ب ط  عكمكة يافمة الامط، مع اسري رار معيال2020% فالم عكط  49 1الشربكبية اليأ يشرهي معيالا امط سراطية مك طةة بكلا  

العكفكأ يمثم ماكرًيا بكثر من بسررطت العمم، ممك يةعكهك ياعًمك رفيسرريًك لامط معيم اّاككت العكفكأ عكى الفيمكا طالمايةكا اليرقيهية طالث كقية، عكًمك بين اّاككت 
الذكية طشربكة اّايراا قأ المين السرعطيية ب.رطر  كبير ، ممك يةعكهك   طةيير بكلذكر بيظًرك اايشركر اسريفياط الهطايف  5% من ةةمكلأ الاكيت الم كأ لكممككة40

 قكعي  قطية ليعزيز امكذج األعمكم ال كفمة عكى ي كيم البيكاكا 
 

سرعكر األالسركبأ عكى  اقأ با ك  العكلط طبثرالمسريةي  ط ط مك يعكس اايشركر قيرطس كطرطاك  ط، 2020فالم عكط    %1 4طقي يراةع ةةمكلأ الاكيت الم كأ باسربة  
ة الايشركر الطبك ، كمك طاّايكج الاكرأ، غير بن ييفم ال كطمة عبر مةمطعة من اّةرا اا المكلية طالا يية قي سرك ط ةلى  ي كبير قأ ال ي من ارثكر االقي.ركيي 

مكيكر  150السيثمكراا العكمة اسيثمكر    طبكليطازي مع ذلو، يفرر .ايطت اط2021٪ فالم عكط  6 2ييطقع .ايطت الا ي اليطلأ امط االقي.كي السعطيي ةلى  
 ً يريكيطن يطالر بمريكأ( عبر ةرالت مةمطعة   7يريكيطن لاير سرعطيي   27، كمك بعكاا ال كطمة عن ظرت  ط2024ط  ط2021بين عكمأ  لاير سرعطيي سراطيك

من السرريطلة الا يية بعكى مسرريط  ل  عكى اّرالت (  M3بكلممككة عكى مي  العشررر سرراطاا الم بكة  طمن اك ية بفر ، بك  المعرط  الا يي    المشرركريعمن 
مكيكراا لاير سرعطيي من فالم مبكير    10فالم العكط، ط ط مك يعكس  ةط ال زط الي كيزية الا يية، قظراًل عن يك أ الشررككا الميرةة ي كيًزا مسريهيقًك ب يمة 

 .ايطت المشكريع 
 
بسررطات شررهيا اريككًعك مك طًةك قأ ث ة المسرريهكو فالم العكط، طذلو عكى الرغط من زيكي    10من بين   ةيير بكلذكر بن الممككة العربية السررعطيية  أ طا ي طال

، طذلو بعي يراةع  2021٪ فالم عكط 9 2٪ فالم العكط، طمن الميطقع اريككن ةاككت األسررر باسرربة 15٪ ةلى  5ظررريبة ال يمة المظرركقة بثالثة بظررعكف من 
ا الع كراا السكاية من زيكي  ظريبة ال يمة المظكقة، ممك بي  ةلى يعزيز ال ط  الشرافية لألسر طي كيز الامط السريع قأ   طقي يط ةعكك  .رك ك2020فالم عكط  

مكيكر يطالر بمريكأ قأ .ررررطر    800قرط  اليمطيم الع كري طيعزيز باشرررررة اليشررررييي طالباك  قأ كاًل من ةي  طالريك ، طمن الم رر بن ييك ى الريك  
  طمن اك ية بفر ، من الميطقع بن يشرهي ث ة المسريهكو مزيًيا 2030مطية السرييعكر الزيكي  السرككاية طاليأ من الميطقع بن ييظركعف ب كطم عكط اسريثمكراا يا 

 مكيطن ةرعة  17من الي سن طذلو قأ ةم قيكط الممككة ب مكة يرعيط ظي قيرطس كطرطاك،  ي  اة ا قأ ي ييط بكثر من 
 

 بقطاع تجارة التجزئةفرص غير مستغلة 
% من مبيعكا اليةزفة قأ المار ة فالم عكط 9 65 مثم ماكرياً ي يعيبر سرررطت اليةزفة السرررعطيي السرررطت األكبر عكى مسررريط  مةكس اليعكطن الفكيةأ،  ي   

مكيكر  119ليةزفة بكلممككة ةلى  %  طمن الميطقع امط مبيعكا ا8 23ط، بط مك يعكيم ظررعف بقرر الماكقسررين، ط أ يطلة اّمكراا اليأ بكلا  .رريهك  2017
ً 2019مكيكر يطالر فالم عكط   106ط م كبم 2023يطالر ب كطم عكط    طيةير اّشركر  ةلى بن سرطت اليةزفة 6لماسرسرة ويطرطمطاييطر اايراكشرطاكم   ط، طق ك

ك طاعي  لكامط طيامية العكفياا االسريثمكرية ، عكًمك بين باشررة اليةزفة غير الماةمة مكزالا يهيمن عكى بكلممككة لط ي ة بكالسريثمكراا الككقية، ممك يررح قر.رً
لممككة ييسرط بيياأ كثكقة السرطت السرعطيي، طاليأ ييمثم قأ الم كم اليةكرية المسري كة فكرج المراكز اليةكرية الع.ررية  طبكليكلأ ال يزام اشركر اليةزفة الماةط بك

كمةكس اليطلأ طق ًك لط ط بقم من بع  األسرررطات الفكيةية، طذلو   ط،2020مير مربع فالم عكط   4 0اّةمكلية لككري  المراكز اليةكرية،  ي  بكلا المسرررك ة  
عيم سرريع طمسيياط لمراكز اليسرطت  طمن ثط يررح يكو الم طمكا قر.ًرك  كفكة لكيطسرع بياشررة اليةزفة الع.ررية قأ ظرط  الي ييراا ال كلية بامط  ذا ال ركن بم

 عكى المي  الرطيم 

 
 https://www.imf.org/ar/Countries/SAU .ايطت الا ي اليطلأ، الممككة العربية السعطيية ط.ايطت الا ي اليطلأ  3
   htmlfactbook/geos/sa.-world-https://www.cia.gov/library/publications/theالم.ير:  4
 factbook/geos/sa.html-world-https://www.cia.gov/library/publications/theالم.ير:  5
 م 2018السعودية تقرير يورومونيتور انترناشيونال: قطاع تجارة التجزئة بالمملكة العربية  6

https://www.imf.org/ar/Countries/SAU
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
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 2030المملكة رؤية 
   2030بركن .ررك ر السررمط المككأ طلأ العهي السررعطيي األمير م مي بن سرركمكن رعكا هللا،  زمة من اّ.ررال كا الشرركمكة ظررمن براكمت وراية الممككة 

يراياا الاكرية، طيامية ال ركعكا ط، ياطيع اقي.ركي الممككة طال ي من االعيمكي عكى ا2016ّطيشرمم األ ياف الرفيسرية لهذا البراكمت الرمطح الذي ااركن عكط  
 طاألاشرة الفيمية قأ البالي مع ظت اسيثمكراا ظفمة ب ركعكا الباية األسكسية طالسيك ة طاليرقي  طال. ة طاليعكيط  

 
ك ةلى يعةيط االسريككي  من   بيظرً 2030طةلى ةكار ياطيع م.ركير اليفم بعيًيا عن ةيراياا الاكر طيرسريت ممكرسركا اليامية المسرييامة، يهيف وراية الممككة  

راا ظررفمة ليامية المطا ر طالركقكا الشرربكبية اليأ يذفر بهك الممككة سررعيًك ةلى ةثرا   يك  المطاراين  طقأ  ذا اّركر، قكما  كطمة الممككة بظررت اسرريثمك
 ، 2030كة ي  المبكيراا المابث ة من  راية الممككة  طيرطير قركن اليرقي  عكى اركت طاسررع، ي ا ةشررراف الهيفة العكمة لكيرقي  اليأ يط ييسرريسررهك مافًرا  

يمثم ببرز ب ياف طذلو بهيف ي طيم طةهكا اليرقي  السررعطيية ةلى الطةهكا األكثر يكظرريالً عكى مسرريط  العكلط طيرقية الي.ررايف العكلمأ لمين الممككة  كمك ي 
 الطةهكا السيك ية الةكذبة عبر يطةيف قر  الامط الطاعي  بهذا ال ركن  الممككة قأ يامية باشرة السيك ة اليافكية طالفكرةية طيعزيز الركر عكى

 
ة، سرعيًك ليسرهيم طمن بين ب ياف البراكمت اّ.رال أ الرمطح، ةيفكم مةمطعة من الي سرياكا المسريمر  عكى الباية األسركسرية لشربكة الا م طالمطا.رالا بكلممكك

  ب ريراا يكاطلطةيرك المعكطمركا بركلممككرة، بهريف ي طيرم الممككرة ةلى مركز ةقكيمأ طعركلمأ لالبيكركر طي كي  زمن اليا رم، طظررررت اسرررريثمركراا ممركثكرة لالري رك
  ط2030مكيكر يطالر ليرطير الباية األسكسية كي ي برامت راية الممككة  426طاالسيثمكر الرقمأ  طقي يط يف.ي  ميزااية ب يمة 

 
 ، طال سريمك باشررة يةكر  اليةزفة الماةمة، قأ ظرط  امط مراكز اليسرطت الميرطر  2030ية الممككة  طيعي قركن يةكر  اليةزفة من ببرز المسريكييين من ورا

اليرقيهية طفك.رة ةرالت سركسرة يطر عر  سرايمكفأ، عكى امط عيي زطار  المشركريعاليأ يالفط بامكر ال يك  الع.ررية  طقي ااعكس مريطي االسريثمكر قأ مفيكف  
 بين طقطن مراكز اليسطت عكى م ربة من المةمعكا اليرقيهية بكلممككة سك ط قأ زيكي  عيي الزافرين بيًظك  طمريكيي مراكز اليسطت، عكًمك 

 
هية، طبكليكلأ زيكي  طمن الميطقع بن يسررهط  ذا اليرطراا قأ ي كي  اعيمكي المطاراين السررعطييين عكى السرريك ة الفكرةية ليكبية ا ييكةكيهط من األاشرررة اليرقي 

ةزفة بكلممككة من معيالا اّاككت عكى يكو األاشرررة  طمن ةكار آفر، من الميطقع بن يثمر الةهطي المظرراية لزيكي  اسرربة يطةيف المطاراين  .ررة قركن الي 
عطًمك ة، طميالسررعطييين طسرريكسرركا يسررهيم يا م المرب  عن يعزيز ال ط  الشرررافية طيمكين قركن يةكر  اليةزفة من الط.ررطم ةلى الشررراف  السررككاية المسرريهيق

الا العكمة ةلى يامية بكسريثمكراا  كطمة الممككة قأ يرطير الباية األسركسرية لشربكة الا م طالمطا.رالا العكمة  كمك سريايي يرطير الباية األسركسرية لشربكة المطا.ر 
ية ا.ررير قركن يةكر  اليةزفة من زطار طمريكيي مراكز اليسررطت، فك.ررة الطاقعة بكل رر من م ركا الميرط طال كقالا الةييي   كمك يسرريهيف الممككة يام

 معيالا اّاككت عكى األاشرة السيك ية بكليزامن مع اريككن ييق كا السيك ة اليافكية طالفكرةية فالم الكير  الم بكة 
 

 تمكين المرأة

االةيمكعأ طاالقي.رركيي لكمرب ، ق ي سررك ط ما   ، ب رزا ال كطمة ي يًمك مك طًةك عكى .ررعيي ي  ين  يف اليمكين 2030طقأ ةركر براكمت وراية الممككة  

ن مبيب يككقا الاسررك  بكلممككة رف.ررة قيكي  السرريكراا قأ يسررهيم  ركيهن طبكليكلأ اريككن اسرربة مشرركركيهن بسررطت العمم، عكًمك بين الممككة عمكا عكى ي  ي 

م يي  من ال ركعكا، طرقعا ال يطي المكرطظرة عكى عمم المرب    الكر  لكمرب  قأ سرطت العمم، طرقعا ال يطي المكرطظرة عكى يطةيف السريياا قأ مةمطعة

ط، ط ط مك سيسك ط بيطرا قأ يعزيز امط ةةمكلأ 2030% ب كطم عكط 30% ةلى 22لياًل  طيهيف  كطمة الممككة ةلى رقع اسبة يمثيم المرب  بسطت العمم من  

٪ من زطار مراكز اليسررطت اليكبعة لشررركة المراكز العربية من السرريياا، ط ط مك يةعم 80% سرراطيًك  ةيير بكلذكر بن مك ي رر من 7الاك كا الي ييرية باسرربة  

يعكف بيمكين الشررركة طقركن اليةزفة السررعطيي قأ طظررع قطي لالسرريككي  من  ذا الي طالا االقي.رركيية الةييي  اليأ قرظرريهك ةهطي ال كطمة السررعطيية قيمك ي 

 المرب  
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 دة في تجارة التجزئة بالمملكةالشركة الرائ -نموذج األعمال 

ار بكبر المراكز المراكز العربية  أ ما.رررة يةكر  اليةزفة الرافي  قأ الممككة العربية السرررعطيية،  ي  ي ةى بمةمطعة قريي  من المزايك الياكقسرررية ةلى ةك

  اليةكرية بكلمطاقع االسيراييةية طال يطية

 عالميالطراز الل للمراكز التجارية من مشغ  
م لكمراكز اليةكرية الع.ررية قأ الممككة العربية السرعطيية، قبعي بن قكما بكقييكح بطم مركز يةكري لهك .ر كر  بالزا يعي الشرركة بكبر مكلو طمرطر طمشرلج 

با رك  الممككرة  طي ةى المراكز العربيرة بمكركارة رافري  قأ   مرييارة قأ 11مركز يةركري يلرأ   21ارن بيشررررليرم الشررررركرة  ط، ي طط 2002بمرييارة الريرك  عركط 

بكلممككرة، اللربيرة الممككرة بكعيبركر ك الشررررركة الرافي  قأ يرطير طةيار  المراكز اليةركرية الكركفر ، قظرررراًل عن يطاةي ك ال طي قأ الماركرن الرفيسرررريرة الثال  

اليسرررطت ط.ررركالا اليرقي  قأ ببرز المطاقع بكلممككة، بمك قأ ذلو مطم العرر قأ ةي ،   طيظرررط م كةة الشرررركة مةمطعة من مراكز  الشررررقيةططالطسررررى  

% 60مكيطن مير مربع يلرأ   2 1طالةهران مطم طالافيم مطم قأ الريك   طيبك  ةةمكلأ المسرك كا ال كبكة لكييةير قأ ةميع مراكز اليسرطت اليكبعة لكشرركة  

ً  100اليسطت اليكبعة لكشركة  طالأ  ي ريبًك من السككن، طيبك  عيي مريكيي مراكز   مكيطن زافر ساطيك

 

كهك الشررريو المكظررم ي ةى شررركة المراكز العربية بكلعييي من المزايك الياكقسررية ةلى ةكار مككايهك الرافي  ب ركن يةكر  اليةزفة بكلسررطت السررعطيية ط ط مك ةع

غبة قأ اليطسررع طاالايشرركر بكلسررطت السررعطيي الطاعي  طيطقر المراكز لمريكييهك مةمطعة من لعالمكا اليةزفة المرمطقة عكى السررك يين الم كية طاليطلية طالرا

طقيرةن ميةكسرريطر طبكايا طبيكيك، قظرراًل عن الميكةر الميف.رر.ررة قأ بيع األغذية  ييطر بككسررييتطكطيش طسرريكربكس  طالعالمكا اليةكرية الرافي  مثم زارا  

طةيف اقي.ركييكا ال ةط بكلشركم األمثم، ةلى ةكار الفيمكا قكف ة الةطي  لمسرييةري مراكز اليسرطت اليكبعة، طاليأ طييميز الشرركة ب يريهك عكى ي   .طالمشررطبكا

زافرين عكى  ي ييميز برطعة ي.ررميط الباكيكا طمطاقعهك االسرريراييةية طسررهطلة الط.ررطم ةليهك، بكّظرركقة ةلى اريككن مسرريط  الفيمة الم يمة لكمسررييةرين طال

ي مع ذلو، يعكف الشررررركة عكى ةثرا  يةربة الزطار، طذلو عير يزطيي ط ببكقة مميز  من باشرررررة اليرقي  طالمركعط، ةلى ةكار ةيفكم يطر طبكليطاز   سررررطا 

من مراكز ك اليةكرية، طييظررمن ذلو بكبر   11، اة ا الشررركة قأ زيكي  قكعكا العر  السرريامكفأ قأ  ط2020السرريامك قأ مراكز ك اليةكرية  طفالم عكط 

  ط2023مركًزا يةكريًك قأ با ك  الممككة ب كطم عكط  19ة من اطعهك قأ الممككة بمطم الةهران، كمك ييركع اّيار  ةلى ةقكمة يطر لكسيامك قأ قكع

 

 األ.طم فكيفليامطذج ابيككري 

، ككاا م كةة الشرركة يظرط ط2021األ.رطم ليشرليم طةيار  مراكز اليسرطت، قباهكية العكط المكلأ    فكيفي ييباى شرركة المراكز العربية امطذج ابيككري رافي قأ  

ً  مركزاً   12 لى ذلو، ي ع ثالثة من الثمكاية مراكز األفر  عكى برا  يمككهك المراكز العربية  بكّظرركقة ة  يسررعةعكى براظررأ يط ييةير ك، بيامك يط باك  ال م كمك

 ً  .عكى برا   مسييةر ، ةلى ةكار مشرطن طا ي آفر ييط ةياري  بمطةر ايككقية يشليم مشكريع اليأ ي طط الشركة بياكيذ ك  كليك

 

بكال يككة بكأل.رطم اليشرليكية بكلككمم عكى طمن فالم  ذا الامطذج الكريي، سرطف ييمكن شرركة المراكز العربية من يرشريي اليككليف طيفكيف المفكرر المريبرة  

سرطت بسررعة طقعكلية  المركز المكلأ لكشرركة، ممك يسرك ط قأ يعزيز المرطاة المكلية طاليشرليكية لكشرركة لكيطسرع قأ اركت عمكيكيهك طةاشرك  المزيي من مراكز الي 

قأ يعزيز ةهطي الشرركة لي سرين اشركر الييةير طيسرهيم االبيككر قأ مةكم بكّظركقة ةلى ذلو، سرطف يسرك ط المرطاة اليأ ييي هك امطذج األراظرأ المسرييةر   

 .برامت طال  العمال 

 

، ط2021كط المكلأ طسررطف يعمم شررركة المراكز العربية فالم الكير  الم بكة عكى ييمين اليرييبكا اليشررليكية مثم اليأ يط ةبرامهك لمشرررطن ةي  بكرو فالم الع

طيشررليم ككمكة لكمراكز اليةكرية قأ الممككة العربية السررعطيية  طبمطةر شرررطر  ذا اليريير، سرري طط المراكز العربية بييةير   ط أ بطم ايككقية ييةير طةيار 

 مركز اليةكري طةيار  طيشليم طياكيذ بعمكم ال.يكاة قأ ةي  بكرو طق ًك لكمعكيير المهاية الميعكرف عكيهك، م كبم اسبة من .كقأ اّيراياا الساطية لك

 

  



 

 

 شركة المراكز العربية  |  14

 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

 مزايا ومقومات تنافسية للمستأجرين
العييي من المزايك لكمسررررييةرين طاليأ ال ي يمهك بي مشررررلم آفر لكمراكز اليةكرية بكلممككة، طمن بياهك ةمككاية الييةير بمفيكف الماكرن  العربيةيطقر المراكز  

المريكيين، طقربهك من العالمكا اليةكرية الرافي  األفر   طبكظررم ةطي  عن اريككن عيي الزطار ط  بكلممككة، طامطذج اليسررعير المميز بمفيكف المراكز، قظررالً 

لشرركة بعالقة الفيمكا الم يمة قأ م كةة مراكز ك اليكبعة، اة ا الشرركة قأ ع ي العييي من الشرراككا الاكة ة رطيكة األةم مع المسرييةرين،  ي  ي ةى ا

 .ماهط بييةير العييي من المطاقع اليكبعة لشركة المراكز العربيةمن ببرز المسييةرين ي طط كم  30اسيراييةية مع بكثر من 

 

ر بمراكز اليسرطت اليكبعة ي ةيي% من المسرك ة ال كبكة لك50طيعمم الشرركة عكى االسريككي  من عالقكيهك الطريي  بكلمسرييةرين،  ي  ي طط بكلييةير المسربن ل طالأ  

ً   6ةلى   3قبم   % فالم السراة األطلى  بكّظركقة ةلى 75% ط70.رطم ميطسرر معيالا اّشرلكم ةلى مك ييراطح بين ، ممك يثمر عن طبشرهر من ةرالقهك رسرميك

 المشكريعيبرة بةرالت  ذلو، يسك ط الييةير المسبن قأ يطقير قير كبير من المرطاة لكيطسع قأ شبكة المراكز اليةكرية اليكبعة، ةلى ةكار ال ي من المفكرر المر

بكلذكر بن شرركة المراكز العربية ي  ن بسررن معيالا امط باسرر اّشرلكم قأ مشررطعكيهك الةييي ، ممك ياعكس بيطرا عكى زيكي  عيي الزطار ةيير  الالةييي    

 .فالم قير  زماية طةيز 

 

اسربة من المبيعكا، مع ةمككاية باكً  عكى رسرطط ةيةكر بسركسرية طرسرطط عكفي ةيةكري ةظركقية كيةرين عكى المسري   كر  اّيةكري طط شرركة المراكز العربية ب 

 ً لمككطظركا ييط ب.رطر  يطرية  طبكظرم المزايك الياكقسرية طاقي.ركييكا ال ةط اليأ ي ةى بهك الشرركة، يمكاا المراكز العربية من   يعييم شررطر اّيةكر طق ك

ن يالميطسرر المرة  ل يمة ع طي اّيةكر، عكًمك ب   ي سرين شررطر الع طي اّيةكرية طغير ك من الشررطر مثم فك  الف.رطمكا المماط ة لكمسرييةرين طيعييم

% طذلو بكرطت بسرررعكر ةيةكبية، طبكليكلأ يةييي الع طي 90الشرررركة اة ا قأ ال ككة عكى معيالا اّشرررلكم عكى بسررركس المثم بكلمثم عاي مسررريط  ييةكطز  

 عكى المي  الرطيم  %94ط %93بكة لةيةكر ةلى مك بين بين اّيةكرية بشرطر مرب ة  طييركع اّيار  ةلى ط.طم معيم ةشلكم ةةمكلأ المسك كا ال ك

 

 نموذج متكامل وفعال مع الشركاء

يككمم طالشرراكة شرركة المراكز العربية  أ ة ي  الشررككا اليكبعة لمةمطعة قطاز عبي العزيز ال كير طشررككا، طيسرعى الشرركة ةلى االسريككي  من الامطذج الم

   المةمطعةاالسيراييةية مع 

 

ركة ميرةة قأ السررطت المكلية السررعطيية طبكبر شررركة ، ط أ شرر  ال كير لألزيك (  شررركة قطاز ال كير طشرررككاشررراكيهك مع المراكز العربية من  ي  يسرريكيي 

يطلة  طيةير اّشركر  ةلى بن شرركة  13ميةر، مطزعة عكى   1600ميف.ر.رة قأ يةكر  الةمكة طاليةزفة طالطككالا اليةكرية، طاليأ ييةكطز عيي ميكةر ك  

من ةةمكلأ المسك ة ال كبكة لكييةير لي  الشركة  %21.4 عربية بط مك يمثممركز يةكري يكبع لكمراكز ال  21ميةًرا قأ   729 قطاز ال كير ألزيك  اليةزفة لييهك

% من المسرررك ة ال كبكة لكييةير بكم مركز يةكري ةييي يكبع لكمراكز 25% ط20ط، كمك ي طط الشرررركة بكلييةير المسررربن لمك بين 2021باهكية السررراة المكلية  

ركر المسرييةرين الم يمكين طبكليكلأ زيكي  عيي الزطار  طيشرمم المكرككا الرفيسرية اليكبعة لشرركة العربية، ممك يثمر عن يعزيز الركر عكى المسرك كا طاسري 

  ةكرية الرافي ال كير ألزيك  اليةزفة يافم المراكز العربية: زارا، طمكسيمط يطيأ، طبليط، طةكر، طايطيطركر، طباكاك ريببكو، طغير ك من العالمكا الي 

 

المشرررررطبكا، من اك ية بفر  ي يط المراكز العربية لزطار طمريكيي مراكز ك اليةكرية بكقة ميككمكة طمميز  من عرط  طباشرررررة اليرقي  طفيمكا األغذية ط

عمة طاليرقي   كمك عززا طذلو من فالم الطككالا اليةكرية الرافي  الممكطكة لشررركة قطاز ال كير ألزيك  اليةزفة، ةلى ةكار األاشرررة اليأ ي يمهك شررركة األر

شررككا يشرليم يطر العر  السريامكفأ السرعطيية، طذلو ظرمن فرة الشرركة ّقكمة   ة ي   –لكسريامك شرركة مطقأ  الشرركة بكقة فيمكيهك من فالم ع ي ايككقية مع 

  مةمطعة من يطر العر  السيامكفأ عكى المي  الميطسر

 

،  ( قطاز عبي العزيز ال كير طشررككا الع كريةلكم كطالا  المعرطقة سركب كً بكسرط  شرركة  لاكس  طيسريكيي المراكز العربية بيظًرك من عالقيهك االسريراييةية بشرركة  

ً  25ألكثر من  يميي فبريهك   ط أ شررركة ميف.رر.ررة قأ ي.ررميط طباك  المراكز اليةكرية قأ الممككة مركًزا  18 شررك  طيرطير،  ي  قكما  يى ارن بةا عكمك

سررربعة  من بةم يرطير  لاكسط، طقعا شرررركة المراكز العربية ايككقيكا مع 2021مركًزا يكبعًك لكمراكز العربية  طباهكية السررراة المكلية   21يةكريًك من ب.رررم  

  مراكز ةييي 
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 أنشطة تصميم وتطوير ابتكارية
اليأ ييميز بهك الشررركة طالشررراككا اليافمة مع كبر  الشرررككا العكلمية قأ طظررع   الي.ررميط طاليرطير عكى يعةيط االسرريككي  من ال يراا الككف ة  ةيار يعمم 

ً   20ميط طالمفرركا االبيككرية لمراكز اليسرطت اليكبعة،  ي  ييميع بفبر  يربط عكى كالي.ر  قأ مةكم الي.رميط طاليرطير سرك ما قأ يعزيز قير  المراكز  عكمك

 .بسرعة طككك   بياية من مر كة الي.ميط ط يى االايهك  من اليرطير المشكريعالعربية عكى ياكيذ 

 

لاكس لكم كطالا غكر األ طام شرركة  الي.رميط طاليرطير بكلميكبعة طاّشرراف عكى بعمكم ةاشرك اا مراكز اليسرطت اليكبعة لكشرركة طاليأ ياكذ ك قأ ب  ةيار طي طط  

، ط أ شرركة ميف.ر.رة قأ ي.رميط طباك  المراكز اليةكرية قأ الممككة  كمك يعيز  (قطاز عبي العزيز ال كير طشررككا الع كرية المعرطقة سركب كً بكسرط  شرركة  

 .طالي.ميط اليافكأالميف.  قأ الهايسة المعمكرية  "ECHO Architecture" الشركة بي كلكهك االسيراييةأ مع مكير

 

طي  فيمكيهك، طعكى  ذا الفككية، يسرعى الشرركة ّعكي  يعريف مكهطط مراكز اليسرطت الع.ررية عن ررين ةقكمة المراكز الميميز  برطعة طةكذبية ي.رميمهك طة

مزيي من الزافرين  طيييأ ةرالت الشرركة لمةمع  يط مسريكيي ً من فبرايهك الطاسرعة طقيرايهك الككف ة عكى يرطير طيشرليم المراكز اليةكرية، طبكليكلأ اسري ركر ال

ط ليعزز  ذا المكهطط،  ير  يعيبر المةمع بمثركبة يةربة ةييي  قأ عكلط المراكز اليةركرية المكيط ة اليأ .ررررممرا 2020ططو  بكلريك  فالم السررررارة المركليرة  

ك ليكبية مفيكف بذطات طيركعكا سرككن الممككة، طذلو من فالم الي.رميط الي افكأ الكريي طةذر مزيت ميميز من المسرييةرين، طيزطيي الزطار بيقظرم ف.ري.رً

أ ةي  طالميياة باشرررة اليرقي  طالمركعط  طيسررعى الشررركة  كليًك ةلى يكرار  ذا المكهطط االبيككري طالع.ررري قأ مشرررطعكيهك المسرري بكية المشرركبهة قأ ميياي 

 الماطر  

 

 أنشطة تأجير متميزة
طلية باشرررة ييةير المسررك كا ال كبكة لةيةكر طقن شرررطر مرب ة مع مراعك  سرررعة الياكيذ طال ر  عكى االييةير بشررركة المراكز العربية مسرر ييطلى قركن  

ار  الييةير مهكط ةييربين معكيير الةطي  اليأ  يييهك الشرركة لهذا اللر ،  ي  يمثم قركن الييةير ةزً ا م طريًك من ماةطمة عمم المراكز العربية  طييركز  

يي ةذا يعا عكى ي  ين معيالا اّشرلكم المسريهيقة اليأ  يييهك ةيار  الشرركة، ةلى ةكار ةرالت  مالا يسرطي ية طيرطيةية مياطعة السري ركر مسرييةرين ة

كة، طالري عكى اسريكسركراا طيكبية ال كةة لذلو، بكّظركقة ةلى ظرمكن الي .ريم الكطري طالسرريع لرسرطط اّيةكراا، طةةرا  بعمكم اليكييش عكى مميكككا الشرر

ة طالط.ررطم ةلى بقظررم ركبكا المسررييةرين  طي طط  ذا ال ركن بكلي ييط اليطري لعمكيكا اّاككت طالممكرسرركا اليأ يرب هك اّيار  بهيف يعزيز الككك   اليشررليكي 

   الم يي من قبم الشركة اليسطيكا مع م يمأ الفيمكا من األرراف الفكرةية، طالييكي من ب ك  الاك كا عاي المسيط

 

 م كةة مياطعة طيافمة الامط

عالمة يةكرية يطلية طم كية، طييطزن المسررك كا ال كبكة لكييةير قأ   1,000 بكثر منميةر بط مك يمثم   4,100يظررط م كةة شررركة المراكز العربية بكثر من 

لبيع بكليةزفة طالب كلة باشرررة اليرقي  طاألغذية طالمشرررطبكا طغير ك  طيعمم المراكز اليةكرية الفك.ررة بكلشررركة بين فمس قفكا لكمسررييةرين، ط أ ميكةر ا

قأ يطقير يةكرر ميككمكة الشرركة عكى يربين اليطزيع األمثم لكمسرك كا ال كبكة لكييةير طق ًك لكفة المسرييةر، بمك ييمكشرى مع الهيف االسريراييةأ لكشرركة الميمثم 

 .مسيياط ألعياي الزطار طالمريكيين من مفيكف الكفكا طالمين المسيهيقةلامر ال يك  الع.رية بمك يسك ط قأ امط 

 

،  ي  قكما شركة ط2021شرهي .ركقأ اّيراياا اّيةكرية من األاشررة اليرقيهية طاألرعمة طالمشررطبكا طالب كلة معيالا امط سراطية قطية فالم السراة المكلية 

سرريكربكس ، بمك قأ ذلو مةمطعة من ببرز العالمكا اليةكرية العكلمية مثم  ط2021ي  فالم السرراة المكلية عالمة يةكرية ةيي   237المراكز العربية بكليعكقي مع 

الرعكية ال.ر ية ظرمن قفة  عالمة يةكرية ةييي    34،  ظرمن قفة األغذية طالمشررطبكاعالمة يةكرية ةييي    31قي قكما الشرركة بظرط ط   ليةطط ييطر بككسرييتط

 ، ط ط مك يعكس اليزاط الشركة بياطيع م كةة العالمكا اليةكرية اليكبعة من مزطيي الفيمكاطسبعة طالشف.ية 
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ظرمكن سرير بعمكم كم مركز لمراكز الشرركة اليةكرية  ط  قأ العمكيكا  لككقة العمكأيطةي   اّشرراف المبكشرر طالييطلى قركن العمكيكا بشرركة المراكز العربية  

فالم  منبر  الطاقع    عكى طياكيذ ك  طالفيميةالع طي اليشررليكية  يكعيمب  اليشررليم  قركن ي طط،  اليةكرية  المراكز ليشررليم  العكلمية المعكيير   سرررباةكح طقكعكية  

ط كهك  كمك ي طط اّيار    العطافنيعمكطن بككقة المراكز من بةم الي.ررريي لمفيكف   اليكبعة لكشرررركة بط ألرراف فكرةية ممن  الكرتبعمكم   طميكبعة  اّشرررراف

ةير ق.رير  بكّشرراف عكى طظرع فرر اليسرطين الفك.رة بكلمراكز اليةكرية لكشرركة، طياكيذ الكعكليكا طاألاشررة يافم كم مركز، بكّظركقة ةلى باشررة اليي

، لهط  الم يي   األطقكا  قأرا اا اسري بكم المسرييةرين طبي  طةاهك  باشرريهط اّيةكرية يافم المراكز  العمكيكا معكلةة ةة  قركنالمي   طييظرمن افي.رك.ركا  

 طي ييط  معرقة  فاللهك منالشرركة   لييمكن المسرييةرين مبيعكاةمع بيكاكا   طكذلو  ،ةلى ةكار الي .ريم المايةط لكرسرطط اّيةكرية المسري  ة عكى كم مسرييةر

اّيةكر   ع طيباطي   ككقةيربين ب  اليكط المسرييةرين  اليزاطمن  الييكيبكّظركقة ةلى     ي ، عكى  مسرييةر  لكم  المريبرةاأليا     بماشررااطم كراي    المسرييةرينبيا   

   معهط المبرمة

كن .ررر ة طسرررالمة ةميع طبكليطازي مع ذلو، يكيزط قرين العمكيكا بكالميثكم لككقة قطااين طةةرا اا السرررالمة طال.ررر ة عكى ميار السررركعة من بةم ظرررم

ماةطمة لفيمة العمال  مطزعة عبر ككقة برةك  المراكز من بةم يكبية ا ييكةكا الزافرين    ال ركنطقر  ي المسررررييةرين طمريكيي مراكز اليسررررطت اليكبعة  كمك  

الم كية، سرعيًك ليرطير المراكز طيرطيةهك بين   طيعكف قركن العمكيكا عكى باك  عالقكا مميز  يافمة مع المسرييةرين طاألرراف الفكرةية بمك قأ ذلو السركركا

ططزار    طاألمكاكا  المياأ بكليقكن  ميمثكة  ال كطمية  ال ركعكا  ككقة مع  عمم  لطرش اسرررريراييةية  شررررراككا بعمم  العمكيكا  قركن ي ططمفيكف المةيمعركا  كمك 

ً  المعيمي  المعكيير   سررعكى ةميع اليرافي  طالمفرركا المعيمي  الفك.رة بكم ماشري    لك .رطمال.ر ة   ً   م كيك الكر.رة لةميع ال ركعكا  ييي   كمك  طعكلميك

  االةيمكعأ لكطعأ مشيركة كاكقذ  بكلطزار  فك  مايت لكم طيعكفية ةرشكيية مسك ة بيطقيربكم طزار   الفك.ةال كطمية بكسيعرا  ةميع المسيةياا 

سرراة المكلية طيةير اّشرركر  ةلى بن قركن العمكيكا ككن قأ ركيعة قركعكا الشررركة اليأ بيبا قأ مطاةهة يياعيكا اايشرركر قيرطس كطرطاك المسرريةي فالم ال

راكز فالم يكو الكير  بهيف الم كقةة عكى . ة طسالمة ةميع الزطار طالمطةكين بكلمراكز اليةكرية اليكبعة، ق ي  ر  ال ركن عكى اليزاط ةميع الم  ط2021

ن بةميع يطةيهكا طزار  ال.رر ة  طم ممكرسرركا ال.رر ة طالسررالمة العكمة  طيشررمم  ذا الممكرسرركا قر  ةةرا اا ق   يرةكا ال رار  لةميع المريكيي 

ال رار  فالم العكط  بكّظرررركقة ةلى   طيطزيع األقاعة الطاقية طمع مكا األييي قأ ككقة ميافم المراكز اليةكرية، قظرررراًل عن يركير بطابكا يع يط طقيكس يرةة

ز اليسررررطت اليكبعة، ةلى ذلو، قكط ال رركن بياكيرذ مةمطعة من اليريابير األفر  الميعك رة بكليبكعي االةيمكعأ يافم الط ياا اليةكرية طاألمككن األفر  بككقة مراك

 اليرقيهية عكى الا ط المركطر ةكار ميكبعة مي  اميثكم يكو المراكز ل يطي الركقة االسييعكبية بمراقن األاشرة 

 قنوات تسوق متكاملة ودائمة النمو 
ة، طقأ اكس الطقا يعكف الشرركة عكى باك  ما.رة رقمية ميككمكة ييي  لكزطار ي  ين اليككمم بين باشررة اليسرطت طاليرقي  لمطاكبة مفيكف بامكر ال يك  الع.رري 

  لكمسييةرينةيك ة العييي من الم طمكا الياكقسية 

ر عكى  ي سررطا ، طيعي المراكز العربية ة ي  الشرررككا الرافي  قأ يباأ امطذج قاطاا اليسررطت الميككمكة الذي يةمع بين اليسررطت عبر اّايراا طيافم الميكة

ةاةكًزا كبيًرا قأ ةهطي  ط2021كلأ  طذلو عبر ع ي الشررراككا مع المسررييةرين ليمكين ميز  ةيقع طاسرريكط طغير ك من الف.رركف  الرقمية  طقي شررهي العكط الم

 ، المكلو طالمشرررلم لكمطقع اّلكيرطاأ"VogaCloset Limited"  الشرررركة لباك  امطذج قاطاا اليسرررطت الميككمكة،  ي  قكما بكالسررري طاذ عكى شرررركة

www.vogacloset.com   ي ، طاليأ ي يط ب ي  مك ط.رم ةلي  ط أ عبكر  عن ما.رة يةكر  ةلكيرطاية ميف.ر.رة قأ عكلط األزيك  طم ر ك الممككة المي 

 ي  قكما عكلط المطظررة الع.رررية قأ مةكم بزيك  السرريياا طالرةكم طاألرككم لمفيكف الميسررطقين قأ الممككة العربية السررعطيية طمار ة الشرررت األطسررر،  

  عالمة يةكرية لألزيك  400بكثر من بلف مايت من  80، طذلو عبر ي ييط بكثر من ط2020مكيطن عميم فالم عكط  12الما.ة بفيمة بكثر من 

، اسررريككيا المراكز العربية من ما.رررة اليةكر  اّلكيرطاية الرافي  عكى السرررك ة اّقكيمية اليأ ي ةى ب بطم كبير "VogaCloset"طبعي االسررري طاذ عكى 

فيمة الركر الميزايي من المسريهككين السرعطييين عكى ط ظرطر يشرليكأ قأ بسرطات الشرركة  طسرطف ييمكن الشرركة من يعةيط االسريككي  من عمكية االسري طاذ ل

ن  كطم اليمطيم قاطاا اليسرطت الميككمكة طيزطيي الزافرين قأ مراكز ك ببرامت طال  العمال  الميف.ر.رة طالمي يمة، بكّظركقة ةلى مةمطعة مبسررة طمبيكر  م

يةرين قأ المراكز اليكبعة لكشرركة ب ظرطر قطي لعالمكيهط اليةكرية عبر لكمسري   "VogaCloset"االسريهالكأ  طقأ الطقا اكسر ، سريطقر اليككمم مع ما.رة  

  اّايراا، ممك يسك ط قأ يعةيط المريطي اّيةكبأ لةميع األرراف 
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 محفظة المراكز التجارية التابعة 

بلف مير مربع(، طاّقكيمية  74ال كبكة لكييةير بكبر من بط يسرركطي    كايا سررط مراكز اليسررطت اليكبعة لكشررركة ةلى ثال  قفكا يشررمم اّقكيمية الكبر   المسررك 

بلف مير   37ال كبكة لكييةير بقم من   كابلف مير مربع(، طالم كية  المسرررك   74بلف مير مربع طبقم من   37ال كبكة لكييةير بكبر من بط يسررركطي    كا المسرررك 

قع  ط ةم  طي.ررميم  طبكقة فيمكا اليةزفة اليأ ي يمهك  كمك ي ر  الشررركة عكى يطقير بكقة مربع(، عكًمك بين كم مركز يسررطت قي يط يرطيرا مع مراعك  مط

بية بمككاة سررطقية من ميكةر اليةزفة يافم مراكز ك بمك يياكسررر مع اليركيبة السررككاية لكمار ة اليأ ييطاةي بهك كم مركز يةكري  طياكري شررركة المراكز العر

ط، ممك يةعكهك 2021مكيطن مير مربع قأ اهكية السرراة المكلية    2 1،  ي  بكلا المسررك كا ال كبكة لكييةير بمراكز ك اليكبعة رافي  قأ المين الرفيسررية بكلممككة

 بكبر مكلو طمشلم لمراكز اليسطت قأ الممككة  

ا م كةة الشرركة ط، ظرمج 2021سراة المكلية  األ.رطم ليشرليم طةيار  مراكز اليسرطت، قباهكية ال  فكيفي ييباى شرركة المراكز العربية امطذج ابيككري رافي قأ  

ً  مركزاً   12 مراكز عكى برا  ممكطكة لكشرركة  بكّظركقة ةلى ذلو، ي ع ثالثة من الثمكاية مشركريع اليأ ي طط   يسرعةمسرييةر ، بيامك يط يرطير    عكى برا    م كمك

 ً طقيمك ييعكن بكألراظرأ المسرييةر ، يةري الشرركة عكى برا   مسرييةر ، ةلى ةكار مشررطن طا ي آفر ييط ةياري  بمطةر ايككقية يشرليم     الشرركة بياكيذ ك  كليك

 ً ركة، لكشررررطر اليأ يالفط ميركبكا الشررر   م كيثكا ميطا.ررركة مع مالو األراظرررأ الم كط عكيهك بع  من المراكز اليكبعة ليمييي مي  ع ي اّيةكر بط يةيييا طق ك

سرراطاا  بمك بكلاسرربة   10ط  8طبكليكلأ يرشرريي اليككليف  طيبيب اّيار  مككطظرركيهك مع المالو عكي  قبم قير  رطيكة طككقية من اايهك  ع ي اّيةكر ييراطح مك بين 

ة األةم قأ يعطي  األثر الاكةط عن اريككن ليةييي ع ي اّيةكر، قي طط الشرركة ب.ريكغة ايككقيكا ةييي  ب ي  يسرك ط اّيراياا الم   ة من ع طي اّيةكر رطيك

 بسعكر ييةير األراظأ 

ط، طييميز  ذا المطاقع 2021مير مربع باهكية السررراة المكلية    54,925ال كبكة لكييةير بةميع المطاقع اليكبعة لشرررركة المراكز العربية    كاالمسرررك   ميطسرررر بك 

بلف   70عكى مسك ة بقم من   21من مراكز الشركة البكل  عيي ك   %80،  ي  ي ع بكثر من  ألفر كألسطات اال كبكة لكييةير م كراة ب   كاب.لر ميطسر المسك 

من المطاقع امطذج يشررليم عكلأ المرطاة م كراة باةرافهك قأ السررطت، ممن ي طمطن عكي ً بيشررليم لكشررركة  كبير العيي  ال ايي   ذي مير مربع  طقأ الطقا اكسرر ،  

بلف مير مربع  طةلى ةكار امطذج ايككقيكا اّيار  طاليشررليم طيميجزا بكلمرطاة طالسرررعة   300مسررك كا قكبكة لكييةير ييةكطز  بميطسررر    المراكزعيي بقم من 

ة قأ ةةمكلأ الالزمة لكيطسرع بياشرريهكل يسرك ط ماهت يفكيف األ.رطم الذي ييباكا الشرركة، بيرةة عكلية قأ ياطيع م.ركير اّيراياا، مع ط.رطم بكبر مسرك م

 ط  مطم الةهران( 2021٪ فالم الساة المكلية 6 14ا الشركة من مركز يةكري طا ي ةلى ةيرايا

 

 توزيع المساحات القابلة للتأجير حسب الموقع

 

 النسبة% المنطقة

 % 31 الطسرى

 % 24 الشرقية 

 % 45 اللربية
 

 توزيع المساحات القابلة للتأجير حسب الفئة

 

 النسبة% الفئة

 % 61 اليةزفة

 % 11 األغذية  

 % 16 اليرقي  

 % 10 المركعط 

  %2 بفر  
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 نوعه  التسوق  مركز
سنة  

 االفتتاح 

المساحة  
القابلة  
للتأجير/  
متر مربع  
)السنة  
المالية  
 م( 2021

المساحة  
القابلة  
للتأجير/  
متر مربع  
)السنة  
المالية  
 م( 2020

المساحة  
البنائية  
بالمتر  
 مربع

معدل  
اإلشغال  

)في السنة  
المالية  
 م( 2021

نسبة  
المساهمة  

في  
اإليرادات  
)السنة  
المالية  
 م( 2021

  نسبة
  المساهمة 

  في
  اإليرادات 

  السنة )
  المالية
 ( م 2020

  عقد  انتهاء
 اإليجار 

 الرياض 
 75,353 2014 ةقكيمأ مطم  الافيم

 طيشمم ذلو 
21,449 

مير مربع 
 يطسعكا(

56,218 126,249 70.7% 

 المثم
: بكلمثم

98.8% 

 2034 يطليط 9,0% 10.8%

م كط عكى بر   %5.5 %5.2 %95.7 77,969 55,598 56,122 2016 ةقكيمأ ال مرا  مطم 
 ممكطكة لكشركة 

م كط عكى بر   %3.2 %3.1 %98.4 67,421 48,423 51,634 2005 ةقكيمأ السالط مطم 
 ممكطكة لكشركة

 2022ياكير  %2.2 %1.7 %87.5 60,230 41,618 41,803 2005 ةقكيمأ فري  مطم 

 2046يطليط  %1.4 %3.4 %91.1 68,254 63,679 59,410 2019 ةقكيمأ يط ططو مطم 

 2029ببريم  %1.7 %1.5 %81.6 46,292 22,636 22,814 2014 م كأ يكال مطم 

م كط عكى بر   %0.3 %0.3 %100 28,364 14,722 14,722 2002 م كأ . كر  بالزا 
 ممكطكة لكشركة

 الدمام

 2025قبراير  %15.0 %14.6 %96.3 220,550 159,482 162,177 2005 ةقكيمأ كبير مطم  الةهران

م كط عكى بر   1.16 %5.3 %91.9 92,229 62,452 60,881 2019 ةقكيمأ الافيم مطم اليمكط 
 ممكطكة لكشركة

 ةي 

 2032يطليط  %8.5 %7.1 %88.2 212,825 121,642 114,879 2012 ةقكيمأ كبير السالط مطم 

م كط عكى بر   %12.6 %11.4 %96.4 247,848 113,059 112,080 2008 ةقكيمأ كبير مطم العرر 
 ممكطكة لكشركة

 2046 اطقمبر %6.2 %5.8 %96.1 93,310 73,237 72,842 2005 ةقكيمأ عزيز مطم 

 2034اطقمبر  %6.5 %6.1 %93.4 101,672 54,716 54,523 2016 ةقكيمأ  اليكسمين مطم 

 2032 ببريم %2.7 %1.4 %79 50,161 33,698 33,384 2011 م كأ  يكك  مطم 

 الماطر  الميياة

م كط عكى بر   %6.2 %6.1 %95 93,917 67,552 66,374 2008 ةقكيمأ الاطر مطم 
 ممكطكة لكشركة

 الهفوف

م كط عكى بر   %1.7 %1.6 %79.4 65,800 49,987 47,050 2010 ةقكيمأ األ سك  مطم 
 ممكطكة لكشركة

 الطائف

 2035 مكرس %4.9 %5.0 %97.9 92,663 48,077 48.194 2015 ةقكيمأ ةطري مطم 

 المكرمة مكة

م كط عكى بر   %6.9 %6.3 %97.3 56,720 37,473 37,486 2011 ةقكيمأ مكة مطم 
 ممكطكة لكشركة 

 القصيم

 2029ييسمبر  %1.9 %2.0 %93 49,985 50,306 40,152 2004 م كأ بالزا  الافيم

 الجبيل

م كط عكى بر   %1.4 %0.7 %86.7 37,366 22,679 21,186 2015 م كأ الةبيم مطم 
 ممكطكة لكشركة 

 حائل

 2022 مكرس %0.7 %0.5 %68.4 22,378 16,969 15,292 2014 م كأ سكمى مطم 
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 المستقبلية المشاريع
بلف مير مربع ي ريًبك  200المسي بكية اليكبعة لشركة المراكز العربية مشرطعين عكى المي  ال رير بمسك ة ةةمكلية قكبكة لكييةير يبك   المشكريعييظمن م كةة  

لشرركة بةظركقة ثالثة سري طط ا المشركريعبلف مير مربع ي ريبًك  طمن فالم  ذا  457طسرية مشررطعكا عكى المي  الميطسرر بمسرك ة ةةمكلية قكبكة لكييةير يبك  

ين الرفيسررررية مراكز ةقكيمية كبر ، طبربعة مراكز ةقكيمية، طمركز م كأ طا ي ط ط مك سرررريعزز من المككاة السررررطقية الرافي  اليأ ي ةى بهك الشررررركة قأ الم

 لكيطسع بياشرة الشركة  بكلممككة مثم مييايأ الريك  طةي ، طكذلو ةاشك  مطاقع ةييي  قأ الميياة الماطر  طال .يط، ط أ ماكرن طاعي 

 م 2022 المالية السنة

 نسبة االكتمال الملكية التسوق  مركز
معدل التأجير 

 المسبق

مساحة 
 باأللفاألرض 

 مربع متر

 األرض تكلفة
  اير بالمليون
 سعودي

المساحة 
القابلة للتأجير 
 باأللف متر مربع

عدد 
 الوحدات

النفقات 
الرأسمالية 
 اإلطالق المتبقية

ةي   –بكرو  ةي 
  ةقكيمأ كبير(

 - 350 7 128 ييير ك الشركة 9 91 %68 %89 ايككقية يشليم

 سبيمبر
 ط2021

 –مطم  الفكيت
الريك   ةقكيمأ 

 كبير(

م كط عكى 
بر  ممكطكة 

 لكشركة

88 1% 75% 107 1 290 0 51 0 160 106 
 لاير مكيطن

 م 2023 المالية السنة

 الملكية الموقع التسوق  مركز
مساحة األرض 

 مربع متر  باأللف

 األرض تكلفة
  اير  بالمليون 
 سعودي 

المساحة القابلة 
 للتأجير 

 عدد الوحدات باأللف متر مربع
القيمة بالمليون 

 اإلطالق اير سعودي
 ططو الميياة
  ةقكيمأ(

 الميياة
 الماطر 

 0 320 95 2 57 بر  مسييةر  9 221 بر  مسييةر 

الا.ف األطم 
من الساة 
 ط2023المكلية 

 مطم ال .يط
  ةقكيمأ(

م كط عكى بر   ال .يط
 ممكطكة لكشركة

399 0* 91 8 65 1 135 415 0 

 ةي  ططو يط
  ةقكيمأ(

 0 340 180 0 60 بر  مسييةر  5 161 بر  مسييةر  ةي 

 0 170 80 3 35 بر  مسييةر  1 103 بر  مسييةر  الريك   م كأ( مطم اةي

 م 2024 المالية السنة

 الملكية الموقع التسوق  مركز
مساحة األرض 

 مربع متر  باأللف

 األرض تكلفة
  اير  بالمليون 
 سعودي 

المساحة القابلة 
باأللف متر  للتأجير 

 عدد الوحدات مربع
بالمليون  القيمة 

 اإلطالق اير سعودي 
 الريك  ةط ر 
 (كبير ةقكيمأ 

م كط عكى بر   الريك 
 ممكطكة لكشركة

524 5 1,500 0 158 9 370 1,480 0  
الا.ف الثكاأ 

من الساة 
 ط2024المكلية 

 ةي  ةط ر 
  ةقكيمأ(

م كط عكى بر   ةي 
 ممكطكة لكشركة

170 8 1,100 0 80 4 190 1,080 0 
 يمطيم لكمشرطن

 ةييظمن مسك كا لكيطسعكا المسي بكي* 
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 ستراتيجيةاال

م كطر رفيسرية ي طط عكى يطةيف الم طمكا الياكقسرية اليأ ي ةى بهك الشركة لي  ين اليككمم بين  ثالثةييباى شرركة المراكز العربية اسريراييةية امط يريكز عكى  

مطا.ررركة ياكيذ فرر اليطسرررعكا باشررررة اليسرررطت طاليرقي  لمطاكبة مفيكف بامكر ال يك  الع.ررررية سرررطا  يافم المراكز اليةكرية بط ال اطاا اّلكيرطاية، مع 

 الةلراقية 

ية، طيكبية يركعكا ةميع ييبكطر راية شركة المراكز العربية قأ اال يككة بمككايهك الرافي  كيكبر مكلو طمرطر طمشلم لكمراكز اليةكرية بكلممككة العربية السعطي

 ييةرين طالزطار عكى  ي سطا   األرراف ذاا ال.كة عكى ا ط مسيياط، قظاًل عن يطقير فيمة قكف ة الةطي  لكمس

م كطر رفيسرية لمسركعييهك ثالثة  طعكى  ذا الفككية، يعكف الشرركة عكى ال ككة عكى ميزيهك الياكقسرية قأ السرطت السرعطيية طذلو عبر ياكيذ اسريراييةية ي طط عكى 

بكلممككة طاالسريككي  ماهك عكى بكمم طة ، قظراًل عن يعزيز قيريهك عكى قأ ي  ين الامط، ةلى ةكار ي ييي طاقياك  بقظرم الكر  قأ قركن اليةزفة طاليرقي   

 مطاةهة مفيكف الي ييكا االقي.كيية 

طيشرمم ذلو ( ي  ين اليككمم بين باشررة اليسرطت طاليرقي  لمطاكبة مفيكف بامكر ال يك  الع.ررية،  1ييظرمن الم كطر الرفيسرية السريراييةية الشرركة مك يكأ:  

يرسررريت المككاة (  3ال كفمة،   المشررركريع( يعةيط العكفي االسررريثمكري من م كةة  2 م ليةكر  اليةزفة لمفكربة ي طم األامكر االسررريهالكية  يرطير امطذج ميككم

 يطسيع الب.مة الةلراقية الرافي  اليأ ي ةى بهك الشركة قأ السطت عبر 

 الركائز المحورية الستراتيجية النمو

 العصرية   بناء منظومة متكاملة لنمط الحياة

 القائمة  المشاريع تعظيم العائد االستثماري من محفظة 

 ترسيخ المكانة الرائدة للشركة في سوق التجزئة السعودي 

 

 لنمط الحياة العصريةمتكاملة بناء منظومة 

اشررررة يعكف شرررركة المراكز العربية عكى ياطيع بكقة العرط  طالفيمكا اليأ ي يمهك بم كةة مشررررطعكيهك طذلو عبر الكشرررف عن المزيي من الطةهكا طاأل

بيرسريت مككايهك الرافي  ياكيذ ك  طيكيزط الشرركة    فررالماليرقيهية االبيككرية الةذابة طفيمكا األغذية طالمشررطبكا من فالم مراكز ك اليكبعة سرطا  ال كفمة بط  

ً قأ يباأ امطذج  امر ال يك  الع.ررية  قأ الممككة،  ي  ال ي ي.رر الفيمكا اليأ ي يمهك مراكز ك الع.ررية عكى البيع بكليةزفة ق سرر، بم ي   قريياً    يط مزيةك

عكى قفكا  ى يعييم المزيت الميميز من المسرييةرين، يركيزاً من باشررة اليرقي  طالمركعط اليأ يةذر مريكيي مراكز اليسرطت اليكبعة  طييركع المراكز العربية ةل

و األاشرررة اليرقيهية، طاألرعمة طالمشرررطبكا، ط.رركالا األلعكر الريكظررية، طالمايةعكا ال.رر ية، طالعيكياا، طغير ك من لامر ال يك  الع.رررية، طيشررمم ذ

 م يمأ الفيمكا 

، كمرك ييركع ةلى ط2015افيرم مطم بمرييارة الريرك  عركط ال مثالً بمركزمي لامر ال يرك  الع.ررررريرة ةريير بركلرذكر بن الشررررركرة قركمرا بررح بطم مركز ميكركمرم طال

 مطا.كة الباك  عكى اةك كيهك عبر ررح المزيي من  ذا المراكز الميميز  طالمياطعة عكى ميار الساطاا الم بكة  

قأ    يط ططو   ركزلمطييميع المراكز العربية بسررةم  كقم بكّاةكزاا قأ ي ييط مكهطط المراكز اليةكرية االبيككرية بكلسررطت السررعطيية، طيييأ ةرالت الشررركة  

 ً عكى ةعكي  يكرار  ذا المكهطط االبيككري قأ   الريك  ليعزز من المككاة الرافي  لكشررررركة طيكري ك قأ ةرالت المراكز اليةكرية المكيط ة  طيعمم الشررررركة  كليك

 ً المييايين  كمك يعكف الشركة عكى ي ييط ليكبية مفيكف بذطات طيركعكا سككن   مشررطعكيهك قيي اّاشرك  بمييايأ ةي  طالميياة الماطر  طاليأ ييط ي.رميمهك ف.ي.ك

 ط 2024مكهطط ةييي طي.ميط مميز قأ  ةط ر  الريك  ، ط ط مشرطن قيي اّاشك  من الم رر ةرالق  قأ الا.ف الثكاأ من الساة المكلية 

الميمثكة قأ ظررت المزيي من االسرريثمكراا ليرطير بة اليأ يرر هك اليطةهكا الةييي  لكمككة طذطمن اك ية بفر ، ييركع اّيار  بك يمكط شررييي ةلى الكر  الةك

ً ط2030قركن اليرقي  طاألاشرررررة االةيمكعية قأ ةركر راية الممككة   لزيكي  ا.رررريب  من اّاككت    طيهيف  ذا الةهطي ةلى يعزيز قركن اليرقي  الم كأ سررررعيك

ً مكيكر ي  20االسريهالكأ لكمطاراين السرعطييين عكى السريك ة الفكرةية، طالذي يبك   ر  ذا المشرهي من فالم   طيسرعى شرركة المراكز العربية ةلى ي.ريج طالر سراطيك

ي  يكطن عكى السرربن طالريكي  قأ قركن اليرقي  عبر يمت األاشرررة اليرقيهية بمشرررطعكيهك ال كفمة، طافييكر المطاقع الةذابة لمشرررطعكيهك المسرري بكية ب   ي  ين
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العر  السرريامكفأ بةميع المراكز اليكبعة  طيثن اّيار  قأ ةاأ الشررركة لثمكر  ذا الةهطي   يطرح المزيي من م ربة من المةمعكا اليرقيهية، عالط  عكى اقييك

 عبر زيكي  بعياي الزطار طالمريكيين بكلمراكز اليكبعة طي  ين الامط ب.كة مسييامة 

كشرريو اسريراييةأ مكظرم لكمسرييةرين الراغبين قأ يفطم السرطت السرعطيي بط طييمثم ب ي األ ياف الرفيسرية السريراييةية الشرركة قأ يرسريت مككايهك الرافي  

اليأ يسرررك ط قأ ةذر ببرز العمال  سرررطا  ال كليين بط الم يمكين لكمطاقع  المشررركريعاليطسرررع بيعمكلهط قأ الممككة، طذلو عبر ي ييط م كةة كبير  طمياطعة من  

ز العربية ع ي المزيي من الشرراككا مع الطككالا اليةكرية، قظراًل عن ةذر ببرز المسرييةرين بمك يسرك ط اليكبعة لكشرركة  طقأ  ذا ال.ريي، يطا.رم شرركة المراك

 قأ يعزيز م كةة مشرطعكا الشركة عبر ةظكقة المزيي من العالمكا اليةكرية 

 تعزيز البصمة الرقمية

ممككة طالمار ة يمثم قر.رة طاعي  لعمكيكيهك، طذلو من ماركن قاكعيهك الراسرفة بين ير  ةيار  الشرركة بن االايشركر الميزايي لمعكمالا اليةكر  اّلكيرطاية قأ ال

ً   اليةكر  اّلكيرطاية طمراكز اليسرطت سريشرهيان امطاً    طمن الميطقع بن ي.رب  مراكز قيرطس كطرطاك المسريةيلمطاكبة اليرطراا الميريبة عكى اايشركر  ميزاماك

ا اليةكر  اّلكيرطاية عكى المي  الرطيم، طذلو قأ ةم اايشركر المطاقع اّلكيرطاية الميرطر ، طالطاةهكا الرقمية اليسرطت ب ي الالعبين الرفيسريين قأ معكمال

 لميسطقين سطا  يافم مراكز اليسطت بط فكرةهك مع ا عبر الهطايف الذكية اليطا.مالميك ة لكعمال  يافم الميكةر، ط

الركبركا يافرم الميركةر طمن الفيركراا الي كيرييرة لكبيع بركليةزفرة طا ركر يطزيع م.ررررممرة لفريمرة الركبركا  ةريير بركلرذكر بن الامطذج الةرييري سررررطف يةمع بينال

فم الميكةر مع اليةكر  اّلكيرطاية بهيف ي طيم مراكز اليةزفة البسررريرة ةلى مراكز ااّلكيرطاية عكى  ي سرررطا ، كمك سررري طط مراكز اليسرررطت بيمت البيع ي

يةزفة طالمركعط طباشرررررة اليرقي  اليأ ييميز بمطاقعهك االسرررريراييةية طي يط بكقة ميككمكة طمميز  لكمةيمعكا الم يرة بهك، مع ميرطر  يظررررط م الا البيع بكل

 اليركيز عكى زيكي  يككعم العمال  من قفة الشبكر 

سرطت الميككمكة الذي يةمع بين اليسرطت عبر اّايراا طيسرعى الشرركة لالسريككي  من  ذا اليرطراا، طذلو عبر يرسريت مككايهك الرافي  قأ يباأ امطذج قاطاا الي 

طغير ك من الف.ركف  (  ”Click & Collect“    اسريكط-ط- اا رالميكةر عكى  ي سرطا ، طذلو عبر ع ي الشرراككا مع المسرييةرين ليمكين ميز    من يافمط

ةلكيرطاأ الذي ييي  لكمسرررييةرين بيع مايةكيهط عبر اّايراا، طةرالت يربين الرقمية  طيشرررمم ةهطي الشرررركة ليعزيز الب.رررمة الرقمية ةرالت مركز يسرررطت  

 عمال  لكةطام الذكأ، طييسيس بطابة ةلكيرطاية لكمسييةرين، طزيكي  يككعم الشركة عكى مطاقع اليطا.م االةيمكعأ، طةرالت برامت مككقآا طال  ال

لالي.كالا ال مثيم لهك قأ م كةة مراكز ك اليكبعة، طيركير شكشكا يككعكية رقمية، طشبككا ةايراا   عالط  عكى ذلو، يكيزط المراكز العربية بةاشرك  باية ي يية

(، طيكعيم طةكفف ةايراا األشرريك ، طبةهز  اّ .ررك  لكزطار، طشرربكة الةيم الفكمس لكم مطم طط.ررالا األليكف الب.رررية  طسررطف يثمر WiFiالسررككية  

ي كيكية يقي ة، ةلى ةكار ةمع البيكاكا الهكمة لكعمال ، ممك ييي  لكشررركة يباأ امطذج بعمكم قكفط عكى ي كيم بيكاكا الما.ررة الةييي  عن يزطيي الشررركة برا   

كيم البيكاكا قأ يطقير المسريهككين، طبكليكلأ يعزيز قير  الشرركة عكى االسريةكبة الكطرية ليليراا بامكرهط طيكظرياليهط  كمك سريسرك ط  ذا الامطذج ال كفط عكى ي 

طييطقع اّيار  بن يثمر  ذا الامطذج االبيككري عن زيكي  بعياي الزطار   يمكا يسرطي ية .رمما ف.ري.ًرك لكم مسرييةر من مسرييةري شرركة المراكز العربية ف

  الشرركة عكى ياطيع طالمريكيين من فالم ةثرا  يةربة اليسرطت طي سرين يككعكهط، ةلى ةكار المسرك مة قأ ةظركقة م.ركير ةييي  لةيراياا، ط ط مك يبر ن قير

 قاطاا اّيراياا بيقم اسيثمكراا بطلية طم.رطقكا يشليم 

 أبرز التطورات خالل العام  

ط شرهيا قيكط 2021، طال سريمك فالم الربع األطم من العكط، ةال بن السراة المكلية قيرطس كطرطاك المسريةياايشركر    رغط ال.رعطبكا اليشرليكية اليأ سرببيهك ةكف ة

، مع ةظرررركقة المزيي من عالمة يةكرية ةييي   237عربية بيطسرررريع اركت طقفكا العالمكا اليةكرية قأ مراكز ك اليكبعة طذلو عبر ةظرررركقة  شررررركة المراكز ال

  العالمكا اليةكرية ظمن قفكا األغذية طالمشرطبكا طالرعكية ال. ية طالشف.ية طمزطيي الفيمكا

فالم العكط،  ي  قكما بزيكي  المسررك كا ال كبكة لكييةير   بكثر رب يةب.ررطر   ططيطا.ررم الشررركة يرطير مراكز ك اليةكرية عبر ياطيع المسررييةرين طقفكيهط  

ية من ةةمكلأ مراكز يةكر  11ط، قظاًل عن ييشين يطر سيامك ةييي  مطزعة عكى  2021% فالم العكط المكلأ  3 13المف..ة ألاشرة اليرقي  بمعيم ساطي  

ً   مركزاً  21م كةيهك البكللة   ط  طقي يظررمن ذلو ييشررين الشررركة بكبر يار عر  سرريامكفأ بكلممككة بمركز ك اليةكري مطم 2021باهكية السرراة المكلية   يةكريك

 ط 2022المكلأ عكط الفالم مراكز يةكرية يكبعة ةظكقية  ثمكايةط  طيسيهيف الشركة ييشين يطر سيامك ةييي  قأ 2020الةهران قأ بكيطبر 

قة قأ مسرير  بعكاا الشرركة عن ةيمكمهك .رك ة االسري طاذ عكى ما.رة يةكر  األزيك  قطغك ككطسريا ليمييي الطاقع م ر ك بكلممككة المي ي ، ط أ عالمة قكركمك 

 www.vogacloset.comر  االلكيرطاية  ط  طييير شررركة قطغك ككطسرريا ما.ررة اليةك2021الشررركة ا ط ياكيذ اسرريراييةييهك الرقمية فالم السرراة المكلية 

http://www.vogacloset.com/
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 12بكثر من   الرافي  قأ ي ييط ب ي  .رري كا بزيك  الاسررك  طالرةكم طاألرككم لماليين العمال  بيسررطات الممككة طالشرررت األطسررر،  ي  قكما الما.ررة بفيمة

 عالمة يةكرية لألزيك   400بلف مايت من بكثر من  80ي ييط بكثر من ، طذلو عبر ط2020مكيطن عميم فالم عكط 

كة طيزطيي الزافرين طسطف ييمكن الشركة من يعةيط االسيككي  من عمكية االسي طاذ لفيمة الركر الميزايي من المسيهككين السعطييين عكى قاطاا اليسطت الميككم

لى مةمطعة مبسررة طمبيكر  من  كطم اليمطيم االسريهالكأ  طقأ الطقا اكسر ، سريطقر اليككمم مع قأ مراكز ك ببرامت طال  ميف.ر.رة طمي يمة، بكّظركقة ة

  لكمسررييةرين قأ المراكز اليكبعة لكشررركة ب ظررطر قطي لعالمكيهط اليةكرية عبر اّايراا، ممك يسررك ط قأ يعةيط المريطي اّيةكبأ VogaClosetما.ررة  

 لةميع األرراف 

 القائمة المشاريعي من محفظة تعظيم العائد االستثمار

كة لاةك هك قأ ياكيذ  المشركريعييرو الشرركة األ مية ال .رط  لالري ك  بكلككك   اليشرليكية طيعةيط ال يمة من م كةة   ال كفمة ب.ركة مسريمر ، بكعيبكر ك ةهطًيا ُمكمج

 ذا اّركر، يركز الشرركة عكى يعزيز ككك   ةيار  األ.رطم، سرعيًك ةلى فرر اليطسرعكا الةلراقية طيامية م كةيهك من طةهكا اليرقي  طاليسرطت الككفر   طقأ  

، يركز الشرركة اّيةكريةطيعةيط العكفياا  ال كبكة لكييةير ال كفمة  قعكى .رعيي م طر يعزيز اسريلالم المسرك كا   المشركريعي  ين بق.رى عكفي ممكن من م كةة  

 ةشرلكميعمم المراكز العربية عكى يسرريع عمكية طعيالا اّشرلكم طاالري ك  بكلككك   اليشرليكية، عكى يعزيز مةمطعة من الماشرراا الرفيسرية يشرمم ي سرين م

بي يي  المسك كا غير ال كبكة لكييةير ماقيًك، ط أ المسك كا كذلو  المسرك كا ال كبكة لكييةير غير المسيلكة بةميع المطاقع اليكبعة قأ بقرر طقا  طي طط الشركة  

شرركة ةلى ط.رطم معيم ةشرلكم اشررة يرقيهية قأ المسري بم  طييركع البامكفأ طي مك يفظرع لعمكيكا اليةييي بهيف يف.ري.رهك ّقكمة يطر عر  سر عكي ً  اليأ 

عكى المي  الرطيم، ط ط بقظرم معيم ييي  لكشرركة ا ييكرأ اسريراييةأ من المسرك كا ال كبكة   %94ط  %93ةةمكلأ المسرك كا ال كبكة لةيةكر ةلى مك بين بين 

  لكييةير، طيسهم ةهطي ك لي سين قكعي  اليككليف، طييمكشى مع بعكى معكيير يشليم طةيار  مراكز اليسطت

لمسررك كا ال كبكة طعكى .ررعيي االري ك  بكلككك   اليشررليكية، يسررعى الشررركة ةلى ي سررين قيمة الع طي اّيةكرية، مع مطا.رركة يامية اّيراياا غير المريبرة بك

لكي كط قأ الاك كا طاليككليف لكييةير، بمك قأ ذلو ةيراياا المبيعكا اّعالمية طاألكشرررركو طغير ك من الفيمكا األفر   كمك ييباى الشررررركة ييابير ةظرررركقية  

مع م يمأ الفيمكا من األرراف الفكرةية  طيعي  ذا الةهطي، اليأ ييظررمن االري ك  بكلككك   اليشررليكية   بقظررماليشررليكية، طمن بياهك اليككط  عكى شرررطر  

يكك  مافكظرة األيا ، طمن بياهك مطم  من مشررطعكيهك اليكبعة،  أ بمثكبة الركيز  الرفيسرية ةلى ي  ين معيالا امط ةيي  من األ.رطم    كريةاّيةطيعةيط العكفياا 

 ا اليةكرية م كةة العالمكلالمسيمر  اطيعالي ياطيع المسييةرين طقفكيهط قظاًل عن  عمكيةسييعم  األمر الذي  سك  طالسالط، طالةبيم طاّ

ي  ن  ذا اللكية، ق بم يعكف شرركة المراكز العربية عكى ي  ين الماكعة الميبكيلة بياهك طبين المسرييةرين طذلو عبر يةييي ع طي الييةير بكلرري ة المثكى اليأ ط

قأ الشركة    ي ين، ط ط ايةكا بيب، شهيا الع طي رطيكة األةم يراةع ميطسر اليفكيظكا الميكن عكي  مع المسييةرقيرطس كطرطاك المسيةي اايشكرةكف ة  ةهطر  

ط، بكر  رسرطط ةظركقية عكى المسييةرين ييط ا يسكبهك كاسبة من المبيعكا، عكى بن 2018ط  طقي قكما الشرركة، اعيبكًرا من السراة المكلية  2018السراة المكلية  

بكثر ييركع الشرركة ةلى الي كط ب.رطر    ،قيرطس كطرطاك المسريةياايشركر طمع يعكقأ السرطت من بزمة     يفظرع شررطر اّيةكر ّعكي  اليككط  ب.ركة يطرية

الع كراا قأ  مالوقأ األسررعكر عاي يةييي ع طي اّيةكر كم ثالثة بشررهر  طيطا.ررم اّيار  اليككط  بشررين يرييبكا يعكقيية ةييي  بشرررطر ميسررر  مع   رب ية

الطقا يعييم األسرعكر لكمسرييةرين بةميع مطاقعهك، مع اليركيز بشركم فك  عكى ع طي   المطاقع اليأ سريايهأ ع طي ك اّيةكرية قأ المي  الماةطر، طقأ اكس

 اّيةكر لكمراكز اليةكرية من الكفة  ج( 

 أبرز التطورات خالل العام 

ط 2021بشركم مك طة فالم السراة المكلية    ال كفمة المشركريعيعةيط العكفي االسريثمكري من م كةة  لاة ا شرركة المراكز العربية قأ ةاأ ثمكر الةهطي المبذطلة  

،  ي  اريكع ميطسرر مي  قيرطس كطرطاك المسريةياايشركر بزمة  المماط ة لكمسرييةرين بشركم ةزفأ بسربر يياعيكا    الف.رطمكاممك سرك ط قأ يعطي  اريككن  

ً   7 5الع طي اّيةكرية ةلى   ً   0 5ط، م كبم  2021فالم السراة المكلية   عكمك ط، ممك يعكس اةكح الشرركة قأ يةييي الع طي اّيةكرية 2020ية فالم السراة المكل عكمك

 ً طقي   ط 2021الع طي المايهية فالم السراة المكلية  غكلبية بكّيار  الكعكلة لأل.رطم  كمك قكما الشرركة بيةييي   بكرطت بسرعكر ةيةكبية طي سرن اسربة اّشرلكم ميقطعك

 ط 2021عن اهكية الساة المكلية  عطافي اّيةكرببرميهك الشركة مع المسييةرين باًيا ييعكن ب % من الع طي اّيةكرية اليأ 90يظمن  طالأ 

% خالل   91.1طفيف مقابث ارتفاع م، وهو  2021   نهاية السبب ة المالية %  92.9مركز تجاري  قط(    19بلغت نسبب ة اغشببغال ألا  اببال الممث بالممث      و

حيث يعكس %،  93.1كما تراجعت نسب ة اغشبغال ألا  ابال الممث بالممث مقارنة بمسبتوع العام السبابي اللي ابجث  ،  م2021 ول تسبعة  شبهر ما السب ة المالية 

م المتعلقة باحتواء 2021ذلك االنخفاض الطفيف    معدالت تجديد أقود اغيجار أقب  ترة إغالق المراكز التجارية التابعة خالل الربع األول ما السببب ة المالية 

.    الوقت نفسب،، ارتفعت نسب ة اغشبغال ألا  ابال ألا إثر خروج أدد ما المسبتججريا ما المراكز التجارية  ةة  ج( تدديدا  ، ول كورونا المسبتجد يرانتشبار 
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ث اابتمرار حالة % كما    الربع المالث ما نفس السب ة المالية، بف ب 90.2م، مقارنة ب سب ة 2021% خالل الربع األخير ما السب ة المالية 92.9ربع اب وي إلا 

 التعا   الت  تشهدها األنشطة التجارية.

 ترسيخ المكانة الرائدة للشركة في سوق التجزئة السعودي

لراقية بكلمطاقع اة ا المراكز العربية قأ يرطير قطاعي بيكاكا يك.ريكية  طم مين الممككة طكثكقيهك السرككاية، ممك سرك ط قأ اليفرير ال.ر ي  لكيطسرعكا الة

ى يةكرر غير المسرريلكة من بةم يامية مشرررطعكيهك طبعمكلهك ب ركن يةكر  اليةزفة بكلسررطت السررعطيية، طبكليكلأ يرسرريت مككايهك الرافي  قأ ي ييط برقذبة  كالة

يهك االسريراييةية مع اليسرطت طاليرقي  بكلممككة  طيطا.رم الشرركة يعةيط االسريككي  من سركب ة بعمكلهك قأ يرطير طيشرليم طةيار  طةهكا اليسرطت الككفر ، طشرراك

 (، طذلو ليامية م كةيهك من المسك كا ال كبكة لكييةير   الع كريةطشرككا قطاز ال كير  شركة سكب ًك بكسط  المعرطقةشركة لياكس  

كة عكى مسررريطيكا عكلية من طيكيزط اّيار  بي  ين بعكى معكيير الككك   قيمك ييعكن بمفيكف ةطاار الاك كا الربسرررمكلية،  ي  يظرررع عكى ربس بطلطيكيهك ال ك

ى مرا م برري ة يعكس السيطلة الا يية ب.طر  يسك ط قأ ياكيذ اليطسعكا المفررة عكى المي  الرطيم، قظاًل عن اليزامهك بياكيذ براكمت الاك كا الربسمكلية عك

 آليكا السطت يافمة اليلير 

 أبرز التطورات خالل العام 

 21ط، ط أ يطسرعة مركز الافيم مطم بكلريك ، ممك بثمر عن ةظركقة  2021كيهك المسري بكية فالم السراة المكلية  اة ا الشرركة قأ ةرالت ب ي ببرز مشررطع

المشرررطبكا طاليةزفة، بلف مير مربع ةلى ةةمكلأ المسررك كا ال كبكة لكييةير، طالذي يظررط العييي من العالمكا اليةكرية الم كية طالعكلمية قأ مةكالا األغذية ط

ط ط مك  يط ططو  2020امكفأ ميرطر  طمركز لألاشرررة اليرقيهية  كمك قكما الشررركة بةرالت مشرررطعين فالم السرراة المكلية  ي يار عر  سرر بكّظرركقة ةلى  

بلف مير مربع من ةةمكلأ المسررك كا ال كبكة لكييةير  طقي بك  ةةمكلأ الاك كا الربسررمكلية لشررركة   113قأ ةظرركقة   كمك سررك ممبكلريك  طالافيم مطم بكليمكط 

 ط 2021مكيطن لاير سعطيي فالم الساة المكلية  2 518المراكز العربية 

ةي  طاليأ يظررط مركزي  الفكيت الريك  طم قأ مييايأ طييركع الشررركة ةلى مطا.رركة الباك  عكى اةك كيهك من فالم ةاةكز مشرررطعكيهك المري بة ق.ررير  األة

بلف مير مربع ةلى  180مك يبك  ةةمكلي   طالأ   كنظرريكي سرر    ي ط،  2022فالم السرراة المكلية   ينالمشرررطع ينمطم  ط ةي  بكرو ، طمن الم رر يشررليم  ذ

 هك قأ ببرز مييايين اسيراييةييين بكلممككة المسك كا ال كبكة لكييةير فالم الكير  ال كيمة، بكّظكقة ةلى يطسع الشركة بيعمكل

ً   457ّظركقة    مشركريعكمك يعكف الشرركة عكى ةرالت مشررطعكا ةييي  عكى المي  الميطسرر،  ي  يمظرأ قيًمك قأ باك  طيرطير سرية    بلف مير مربع ي ريبك

ط ط مك سريعزز من المككاة السرطقية الرافي  اليأ ي ةى بهك الشرركة قأ المين الرفيسرية بكلممككة مثم يةكري،    م مةلى المسرك كا ال كبكة لكييةير، طبكثر من بلف  

 شركة  لكيطسع بياشرة ال يينطاعي يينمار  مكمييايأ الريك  طةي ، طكذلو ةاشك  مطاقع ةييي  قأ الميياة الماطر  طال .يط، ط 

 :الستةالمشاريع المستقبلية طالق المتوقعة إلمواعيد اليوضح الجدول التالي 

من السنة المالية   الثانيالنصف 

 م2022

النصف األول من السنة المالية  

 م2023

النصف الثاني من السنة المالية  

 م2023

النصف الثاني من السنة  

 م 2024المالية 

 ةي  بكرو

 الريك  - الفكيت مطم

 الميياة ططو

 مطمال .يط 

 يط ططو ةي 

 ةط ر  الريك  اةي مطم

 ةط ر  ةي 
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يار  المطاري ياكري شررركة المراكز العربية بكرين ةياري من الكطاير طب.رر كر الفبراا الطاسررعة قهط بمثكبة الركيز  األسرركسررية لاةكح الشررركة،  ي  يركز ة

 المطةكين عبر االسيثمكر الميطا.م قأ الييرير طاليرطير طفكن بيفة عمم . ية لكةميع البشرية عكى يمكين 

 

 االرتقاء بقدرات فريق العمل 

 

ف ة الةطي  لعمال  يعيبر قرين العمم الم رو الرفيسرأ لعمكيكا الشرركة،  ي  يطلأ الشرركة ا يمكًمك فك.ًرك بيعط مطةكيهك طيعزيز قيرايهط عكى يطقير فيمكا قك

يهط من بةم اكز العربية طاألرراف ذاا العالقة  طقأ  ذا اّركر، ي ر  الشرركة عكى يزطيي مطةكيهك بكر  الييرير طاليرطير المهاأ اليأ يالفط يركعكالمر

 ةكسكبهط المهكراا طالمعرقة طال يراا الالزمة لكمسك مة قأ يشكيم فكررة األعمكم طالشرككا بكلممككة مع يقع عةكة الامط االقي.كي 

 

عة من الماسرررسررركا بهيف يطقير  زمة من البرامت الييريبية لكشررربكر السرررعطيي قأ ككقة 2021طقي قكما الشرررركة فالم عكط  ِّ ط بكليعكطن مع مةمطعة ُمياطج

 المةيمعكا الم يرة بيعمكم الشركة، طيشمم ذلو:

اليأ يعمم بهك الشررررركة بيطراا الييرير ال.رررريكأ  طم يرطير براكمت ميككمم لكفبر  المهاية ليزطيي الرالر السررررعطييين قأ مفيكف المةيمعكا   -

 االسيعياي لشلم مفيكف الطةكفف 

ت  الذي يررح راية لمكك يط مراكز اليسررررطت اليةريبية الم.ررررممة من قبم رطاي األعمكم، طالذي يط - قر براكمت  ةثبكا ةيار  مكهطط مراكز اليسررررطر

 ر  طي ييط بقككر ةييي  الما.كا طالمسك كا لكشرككا السعطيية الاكشفة من بةم ع

ت يعط السرعطييين المط طبين طالمط طبكا من ذطي اال ييكةكا الفك.رة بكليعكطن مع ةمعية  اّراي   من فالم يطقير مسرك كا يافم مراكز اليسرط  -

 اليكبعة السيظكقة الكعكليكا طاألاشرة االةيمكعية 

اليكبعة بكليعكطن مع الهيفة العكمة لكريكظرة ططزار  ال.ر ة لي سرين ةطي  طامر ال يك  طزيكي  اسريظركقة برامت طقعكليكا اليطعطية قأ مراكز اليسرطت   -

 رقك ية السعطييين 

 ط عكى ييرير المطةكين قأ مراكز اليسطت عكى للة اّشكر  طالكلة اّاةكيزية لكمسكعي  قأ اليطا.م مع العمال 2021ركزا الشركة فالم عكط  -

ةين الةيي عكى بسررركسررريكا الييةير طةيار  المراقن  قماك بيعيين فريةين ةيي مع يطقير ييرير مكثف ليي يكهط لكعمم قأ يطقير برامت ييريبية لكفري  -

 ما.ر ميير ةيار  المراقن بط ميير ياكيذي لكييةير( 

 

اا طمهكراا المطةكين بمك يسررك ط قأ الي يط قأ طال ييفر شررركة المراكز العربية ةهًيا طال مكاًل ليطقير بكر  الييرير طاليرطير اليأ يسرركعي عكى يعزيز قير

ة لي سررين الككك اا  يكيهط المهاية،  ي  يظررع اّيار  عكى ربس بطلطيكيهك االسرريثمكر قأ المطةكين بكعيبكرا ب ي الرككفز اليأ ي طط عكيهك اسرريراييةية الشرررك

 رطير اليأ ييباك ك الشركة بيفة يعكطاية طي كز المطةكين عكى ي  ين ب ياقهك طفكن ال يمة ب.طر  مسييامة عكى المي  الرطيم  طيطقر مبكيراا الييرير طالي 

 المالية الماضية: ثالث سنواتالأرقام قياسية لساعات التدريب على مدار 

 عدد الساعات  السنة 

 2,075 ط2019الساة المكلية 

 5,313 ط2020الساة المكلية 

 5,453 ط2021الساة المكلية 
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يهط المهاية قكما شرررركة المراكز العربية بيباأ العييي من المبكيراا بهيف يمكين طيزطيي المطاراين السرررعطييين بكر  العمم اليأ يسرررك ط قأ يرطير مسرررير

 طيمكياهط من يرقأ السكط الطةيكأ ط.طاًل ةلى الماك.ر ال يكيية طاّيارية العكيك  

ط قأ يسرةيم طا ي  من بعكى معيالا يطةيف السرعطييين عكى مسريط  شررككا اليرطير الع كري بكلممككة،  ي  مثم 2021المكلأ طاة ا الشرركة فالم العكط  

ط  طقي ااعكس  ذا الاةكح عكى ي.ررايف الشررركة ظررمن الاركت الباليياأ ببراكمت  اركقكا  2021% من ةةمكلأ العكمكين فالم السرراة المكلية 73السررعطييين 

ة  ك  معيالا البركلة بين السرعطييين طزيكي  اسرر يطرياهط طرقع قيرايهط المهاية من بةم يطلأ الماك.رر ال يكيية قأ مفيكف الشررككا بكلممككالهكيف ةلى ف

يف فكن ةيم ميرا  ياكيذيين من المطاراين السرعطييين، طذلو به  عشرر   ظرمنبكليطازي مع ذلو، يباا الشرركة مبكير  ال كي  السرعطييين عكى بن يكطن سربعة من 

 ةييي من ال كي  ال كيرين عكى قيكي  مسير  الامط رطيم األةم لشركة المراكز العربية طاالقي.كي السعطيي بطة  عكط 

 حملة توظيف شاملة 

مشرركركة المراكز العربية قأ العييي من  مالا اليطةيف المبكشررر  قأ العييي من برةك  الممككة، ةلى ةكار اليعكطن مع مةمطعة من ببرز  ط2021شررهي عكط  

 الماسسكا اليعكيمية ليزطيي فريةيهك بكر  العمم  

الر المعهي، كمك شرررركركا قأ معر  طةكفف : رر ا شررررركة المراكز العربية مةمطعة من البرامت الييريبية لرالرياض –معهد اإلدارة العامة   -

 الفريةين الم كط بكلمعهي قأ ةركر ةهطي ك السي ركر الفريةين لكعمم بطةكفف ةيارية يافم الشركة  

 : اسيعكاا المراكز العربية بكلب ط  اليأ بةريهك المسيكيياا من براكمت   كقز  المعاأ بيطةيف المطاراين السعطييين مركز طاقات -

 : اة ا الشركة قأ ةهطي يطةيف فريةأ ككية ميياة المكو عبيهللا لكعكطط طالي اية  جدة –ك عبدهللا االقتصادية مدينة المل -

: طسررعا الشررركة اركت الب   عن المطا ر من بةم اسرري ركر االستتتفادة من قنوات التوظيف المتاحة على موقعي "بيت.كوم" و"لينكدان.كوم" -

 فالم مطاقع اليطةيف الرقمية  البك ثين طالبك ثكا عن الطةكفف من 

 : يشكرو المراكز العربية قأ معر  اليطةيف الذي ياةم  ال كطمة السعطيية قأ لاين  الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة -

 : ي طط الشركة بع ي شراككا مع ال كطمة السعطيية ليي يم طييرير طيطةيف المطاراين  صندوق تنمية الموارد البشرية -

 

م مي بن زي مع ذلو، يسرعى الشرركة ةلى اسري ركر فريةأ الةكمعكا السرعطيية المرمطقة مثم ةكمعة األمير  اطر ، طةكمعة المكو سرعطي، طةكمعة اّمكط  بكليطا

ة عرقكاًك سررعطي، طةكمعة األمير سرركركن، طةكمعة اليمكمة، طةكمعة يار العكطط  طقي  .رريا الشررركة مةمطعة من الةطافز من ماسررسرركا عكمة بكرز  طمرمطق

كو عبيهللا بيطر ك طةهطي ك ليطقير قر  العمم لكسررعطييين طاليرطيت لمعكر  اليطةيف يافم الممككة طفكرةهك، عكًمك بين يكو الماسررسرركا يشررمم ميياة الم

 االقي.كيية، طةكمعة األمير  اطر ، طشركة ةكططرو، طمعهي اّيار  العكمة  

  صقل مهارات المواطن السعودي

شرركم فك ، مع قكما اّيار  العكمة لكمطاري البشرررية قأ المراكز العربية ب.رريكغة فرة شرركمكة ليطقير قر  العمم بمكط المطاراين السررعطييين طالفريةين ب 

ي بكية قكير  عكى ي  ين اليركيز عكى يزطييهط بكلكر  طاّمككايكا اليأ يسرك ط قأ يرطير طيعزيز يركعكيهط المهاية ط.ر م مهكرايهط، ليشركم بذلو قط  عمم مسر 

اسررسرركا بق.ررى اسرريككي  ممك  .رركي  من فبراا طمهكراا  طمن بةم ي  ين  ذا الهيف، ي طط الشررركة بع ي الشررراككا المميز  مع العييي من المعك ي طالم

قأ يزطيي قرين العمم طالمطةكين الم يمكين ببكقة طاسرررعة من   ط2021طالةكمعكا طالماةمكا غير ال كطمية،  ي  اة ا المراكز العربية فالم العكط المكلأ 

 البرامت الييريبية، طمن بياهك مةمطعة من بقظم طرش العمم الميعكرف عكيهك قأ مةكم اّيار   
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

 فريق إداري من طراز عالمي 

اا قأ مةكالا الع كراا المف.رر.ررة ألغرا  يةكرية ي ةى شررركة المراكز العربية بكرين ةياري من الكطاير طب.رر كر الفبراا الطاسررعة اليأ يميي لسرراط

  طيةكر  اليةزفة

 اكفر رفيس مةكس اّيار  طالعظط المايير  - سلمان عبدالعزيز الحكيرالمهندس/ 

 

شلم المهايس ال كير قأ السكبن ما.ر العظط الماسس قأ شركة  ال كير ألزيك  اليةزفة ، ط أ الشركة الرافي  قأ قركن    المناصب السابقة: •

ن  اليةزفة قأ الممككة العربية السعطيية طفكرةهك  كمك يشلم المهايس ال كير العييي من الماك.ر الياكيذية طي مم عظطية مةكلس اّيار  ظم

 كمكة قأ قركعكا مفيككة بمك قأ ذلو الع كراا طاالسيثمكراا طاليكاطلطةيك  العييي من الشرككا الع

   1990: بككلطريطس قأ الهايسة المعمكرية من ةكمعة المكو سعطي عكط المؤهالت  •

 60طية  طالأ  عكًمك قأ ةيار  االسريثمكراا طمةكم األزيك  طاليرطير الع كري  كمك يشرلم عظر  28: ي ةى المهايس ال كير بفبر  بكثر من  الخبرات •

 شركة، طشرككا ذاا مككية قريية 

 

 الياكيذي الرفيس – فيصل عبدهللا الجديعي /األستاذ

: قبم ااظمكم  لكمراكز العربية، شلم السيي الةييعأ ما.ر العظط المايير لي  شركة قطاز عبيالعزيز ال كير طشرككا  ط ط  المناصب السابقة  •

سكب كً( لشركة اِّسو لكمشكريع اليةكرية اليأ يميكو   طت امييكز لكعييي من العالمكا اليةكرية العكلمية  مثم مكاةط،  – الماسس ط الرفيس الياكيذي 

 سيراييككريطس طبطككييي(  كذلو شلم السيي قي.م سكب كً ما.ر الميير العكط لشركة الةييعأ لكمالبس الرةكلية  

  1994المكو سعطي عكط : بككلطريطس قأ ةيار  األعمكم من ةكمعة المؤهالت •

عكمكً ييركز قأ مةكلأ يةكر  اليةزفة طاألزيك   طيي كي السيي   30ييميع السيي الةييعأ بفبر  طاسعة قأ مةكم ةيار  األعمكم يميي ألكثر من   الخبرات: •

مةكس اّيار  لكم من شرركة   قي.رم  كليكً ما.رر رفيس مةكس ةيار  شرركة ثطر األ.ريم طشرركة الةييعأ لألقمشرة الرةكلية  طيشرلم كذلو عظرطية

 قطاز عبيالعزيز ال كير طشرككا ط.ايطت المبكرو الع كري الميار من قبم الباو العربأ الطراأ 

 

 قركن الشاطن المكلية   رفيس  – وليد الربدي   /األستاذ 

شركة اللكز طالي.ايع األ كية  طقبم ذلو : قبم ااظمكم  لكمراكز العربية، شلم الربيي ما.ر رفيس قركن الشفطن المكلية لي   المناصب السابقة  •

ن  لكمكيككا  ي كي السيي طليي ما.ر رفيس قركن الشفطن المكلية لي  شركة بماكط  طشلر بيظكً العييي من الماك.ر المكلية طاّيارية قأ كم من يايكِّ

 طيِّش ايططرو طالباو المركزي السعطيي  سكب كً ماسسة الا ي العربأ السعطيي سكمك(  

ط من ةكمعة كطلطرايط قأ الطاليكا المي ي   2007ط طمكةسيير قأ المكلية عكط 2006:  ك.م عكى شهكي  مكةسيير ةيار  بعمكم عكط ت المؤهال •

 األمريكية 

 عكط مةكم اّيار  المكلية   18: ي ةى السيي طليي بفبر  يميي قرابة الخبرات •

 

 قركن اليرطير طةيار  المشكريع    رفيس  – غسان أبومطير  /األستاذ 

قأ السكبن شلم ببط مرير ما.ر ميير مةمطعة سكسكة اليطريي قأ شركة قطاز عبي العزيز ال كير طشرككا الع كرية بين عكمأ   المناصب السابقة: •

   كمك شلم عي  ماك.ر قأ شركيأ ةارام ةلكيريو طمةمطعة بن الين السعطيية  2015ط 2002

   1997ةيطلطةية من ةكمعة اليرمطو األرياية عكط  .م ببط مرير عكى شهكي  البككلطريطس قأ العكطط البيفية طال  المؤهالت: •

 طالي.ميط المعمكري   المشكريععكًمك قأ ةيار   23ي ةى ببط مرير بفبر  يربط عكى الخبرات:  •
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

   المشيركة قركن الفيمكا  رفيس  – تركي صالح الزهراني  /األستاذ 

  قأ السكبن شلم العييي من الماك.ر قأ مةكم  2009شلم الز رااأ ميير المطاري البشرية بشركة المراكز العربية ماذ عكط   المناصب السابقة: •

السعطيية   المطاري البشرية بمك قأ ذلو ميير المطاري البشرية قأ ةيكن السعطيية الم يطي ، ط أ شركة م يطي  المسفطلية ييسسا قأ الممككة العربية

رهك قأ مةكم اليةكر   كمك شلم بيًظك ما.ر ميير المطاري البشرية طالشاطن اّيارية قأ العثيط ال كبظة، ط أ شركة مسك مة م ككة  طيمكرس اشك 

 طم ر ك السعطيية طيعمم قأ ال ركن اليةكري طالع كري طال.اكعأ  

 يركأ الز رااأ  ك.م عكى يرةة البككلطريطس قأ ةيار  األعمكم   المؤهالت: •

 عكًمك قأ مةكالا المطاري البشرية طاّيار    15 ةى الز رااأ بفبر  بكثر من : ي الخبرات •

 

 قركن الييةير  رفيس   –  خالد الجناحي /األستاذ 

شلم السيي الةاك أ عي  ماك.ر قأ قركعأ اليرطير الع كري طاالسيشكراا المكلية  طقبم ااظمكم  لكمراكز العربية، شلم السيي    المناصب السابقة: •

راس يبأ، طشل م  فكلي ما.ر ميير قركن الييةير لي   شرطت    يفة الشكرقة لالسيثمكر طاليرطير(، طميير الييةير ل ركن اليةزفة لي  شركة مِّ

 شكر مكلأ لي  ةراسا طيطا  الب رين  بيظكً ما.ر مسي 

، طشهكي  البككلطريطس قأ مكلية األعمكم من ةكمعة يكسكس عكط  2011مكةسيير قأ ةيار  األعمكم من ةكمعة ااككرايا ططري عكط   المؤهالت: •

2010   

 كلية  : بكثر من ثمكن ساطاا فبر  قأ مةكالا الييةير طاليةزفة، طاليرطير الع كري طاالسيشكراا المالخبرات •

 

 قركن العمكيكا    ميير –  مبارك العنزي /األستاذ 

شلم  ذلو لي  المراكز العربية، طقبم  الييةيرميير ةيار  قبم يعييا  لما.ر ميير قركن العمكيكا، شلم السيي العازي ما.ر   السابقة:المناصب   •

عمكيكا اليشليم بكلمار ة  طميير ط ي األعمكم    طشلم بيظكً عي  ماك.ر لي  الشركة مثم ميير بكلشركة ميير عالقكا المسييةرين ما.ر 

   قكفي قرين الي .يم ط  الطسرى، ميير مركز  الافيم مطم  بكلريك ، ميير ظمكن الةطي 

شهكي  اليبكطط قأ اي.كالا األعمكم   2007للير المكليين عكط المكلية شهكي  ، 2000بككلطريطس قأ اريار من ةكمعة المكو سعطي عكط  المؤهالت: •

   2021( عكط CPMP األطسر  شرت  مراكز اليسطت بكلةيار  ، طشهكي  (PMP، طشهكي  مهاية قأ ةيار  المشكريع  2012من بيرليز عكط 

مسيري  لي  شركة مةمطعة  طةيار  العمكيكا،  ي  بيب طالي .يم  الييةير  اعكمكً قأ مةكال  18ي ةى السيي مبكرو بفبر  بكثر من  الخبرات:  •

   2002ال كير عكط 

 

 ةيار  الييقين اليافكأ   ميير –  ناجي فياض /األستاذ 

قبم ااظمكم  لكمراكز العربية شلم قيك  عي  ماك.ر قأ شركة الييمين العربية ط أ شركة مسك مة م ر ك لباكن، طمن بياهك   المناصب السابقة: •

ير ميير ةيار  المراةعة اليافكية، طميير الشفطن المكلية، قظاًل عن ما.ر ال كفط بيعمكم رفيس ةيار  المفكرر  طقبم ذلو شلم قيك  ما.ر مي

 شركة ييكطا آاي يكيش الكايية   ةيار  المراةعة قأ 

:  .م اكةأ قيك  عكى العييي من اليرةكا األككييمية طالما الا المهاية، بمك قيهك يرةة البككلطريطس قأ ةيار  األعمكم من الةكمعة  المؤهالت  •

شهكي  الم كسر ال كاطاأ الُمعيمي، طشهكي   األمريكية قأ بيرطا، طشهكي  يراسكا ُعكيك قأ الم كسبة العكمة من ةكمعة مكليم الكايية، بكّظكقة ةلى 

 الميقن اليافكأ الُمعيمي، طشهكي  ميقن اةط المعكطمكا المعيمي، قظاًل عن شهكي  ميقن ةيار  المفكرر المعيمي 

 عكًمك من طاقع عمك  قأ العييي من المةكالا المريبرة بكلييقين طالمراةعة   20: ي ةى قيك  بفبر  بكثر من الخبرات •
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 قركن ي اية المعكطمكا   ميير –  عبدهللا الحميدي الحربي /تاذ األس

: شلم السيي ال ربأ عي  ماك.ر قأ قركعكا مفيككة مك بين  كطمية طي اية المعكطمكا طاالي.كالا طباكية طقأ مةكم الي.ايع، المناصب السابقة  •

 طم.رف الراة أ طشركة اّلكيرطايكا المي يمة    SBMقأ عي  ةهكا سعطيية رافي  مثم المركز الطراأ لكمعكطمكا ط

:  ك.م عكى شهكي  المكةسيير قأ اةط المعكطمكا اّيارية من ةكمعة يي مطايكطرا، الممككة المي ي   شهكي  البككلطريطس قأ اةط  المؤهالت  •

 ن ككية االي.كالا طالمعكطمكا، الريك   المعكطمكا ال كسطبية من ةكمعة العكطط اليربي ية الفك.ة، األرين  يرةة الزمكلة قأ البرمةة م

ً  13: فبر  بكثر من الخبرات • قأ مةكالا ي اية المعكطمكا، طةيار  األعمكم، طاالسيراييةية  طليي  فبر  سكب ة طمعرقة قطية قأ باةمة يفرير   عكمك

 م، طي كيم األعمكم طاسيراييةية ي اية المعكطمكا  مطاري الماسسكا، طيربي كا األعمكم، طباةمة ةيار  المشكريع طالم كقة، طةيار  عالقكا األعمك

 

 عالقكا المسيثمرين   رفيس –  فارس القحطاني /األستاذ 

قبم ااظمكم  لشركة المراكز العربية، شلم السيي ال  ركاأ ما.ر ميير عالقكا المسيثمرين لي  شركة يطر لكظيكقة  طقبم    المناصب السابقة: •

ج السيي ال  ركاأ قأ عي    ذلو ي كي السيي قكرس ما.ر قكفي قرين بةيار  عالقكا المسيثمرين لي  شركة زين السعطيية  طقأ طقا سكبن، ييرج

 ( عكى مي  فمسة بعطاط ككن آفر ك ما.ر م كم مكلأ بطم  KPMG Saudi Arabiaةط ةأ السعطيية  ماك.ر لي  شركة كأ بأ 

   2006بككلطريطس قأ المكلية من ةكمعة المكو قهي لكبيرطم طالمعكين، الةهران، الممككة العربية السعطيية، عكط  لمؤهالت:ا •

   طاالسيشكراا المكلية، طالعالقكا العكمة، ط طكمة الشرككا  عكمكً قأ مةكالا عالقكا المسيثمرين، 14فبر  بكثر من  الخبرات:  •
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
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 أداء الشركة (3

 2021لعام  األداء المالي والتشغيلي

 التغيير )٪(  م 2020 السنة المالية م 2021 السنة المالية قائمة الدخل الملخصة )مليون لاير(

 %15.5- 2,197.3 1,856.4 إجمالي اإليرادات

 %28.9- 1,438.4 1,023.1  إجمالي الربح

 pts 10.3- %65.5 %55.1 هامش إجمال  الربح

 %24.3- 642.6 486.7 صافي الربح

 pts 3.0- %29.2 %26.2 هامش صا   الربح

    أبرز مؤشرات الربحية

 %15.9- 1,625.5 1,366.8 األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء

 pts 0.4- %74.0 %73.6 ق ث تكلفة التمويث والزكاة واالاتهالك واغطفاء األرباح التشغيليةهامش 

 %6.6- 1,698.4 1,586.4 7قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء المتكررة األرباح التشغيلية

 pts 8.2 %77.3 %85.5 ق ث تكلفة التمويث والزكاة واالاتهالك واغطفاء  المتكررة هامش األرباح التشغيلية

 %14.0- 959.8 825.2 8األموال من العمليات

 pts 0.8 %43.7 %44.5 هامش األموال ما العمليات

    أبرز المؤشرات التشغيلية

 %0.5- 1.214 1.208 )مليون متر مربع( المساحات القابلة للتأجير 

 pts 0.2- %93.1 %92.9 مركز تجاري( 19اإلشغال في نهاية الفترة على أساس المثل بالمثل )نسبة 

 %44.9- 114.7 63.2 )مليون زائر(عدد الزوار 

 نظرة على األداء المالي

على أسنناس المثل بالمثل ، بينما انخفض إجمالي اإليرادات  م2021خالل السنننة المالية    مليون لاير  1,856.4ليبلغ  %  15.5انخفض إجمالي اإليرادات بمعدل سنننوي  

المسنبوقة التي واجهتها خالل النصنا األول من السننة   غير  الصنعبة  التحدياتإلى    بالنظرالشنركة   أداء  مرونة  يعكس  ما  وهو  ،الفترة  نفس  خالل%  21.3  سننوي  بمعدل

 السننة  نهاية  في%  92.9لتبلغ    بالمثل  المثل  أسناس  علىارتفاع نسنبة اإلشنغال    التحديات  مواجهة  في  والصنمود  المرونة  على  الشنركة  قدرة  برهن  فقد  م.2021المالية  

إطفاء الخصبومات اغابا ية ب   الشبركة  قيام إلااغيرادات    انخفاض  ويرجع  م.2021  المالية  السننة  من  أشنهر  تسنعةأول  % خالل فترة  91.1من    صنعودا  ،م2021  المالية

خالل السبب ة المالية   ها، والت  قامت الشببركة بم د يرول كورونا المسببتجددأم المسببتججريا    مواجهة األثر السببل   لتداأيات  امة انتشببار ب   المتعلقةغير المتكررة  

ا بانخفاض  ابعار التججير بعقود اغيجار الت  قامت الشبركة بتجديدها خالل السب ة المالية   م.2021 م، والت  تتركز    المراكز التجارية 2021وقد تجثرت اغيرادات  ي ب 

مليون لاير، والت    579.0   يرول كورونا المسببتجدريا نتيجة  امة انتشببار الخصببومات المقدمة للمسببتجججدير باللكر  ن، ما المتوقع  ن ي لغ إجمال   التابعة  ةة  ج(.  

وذلك   ،م2021 المالية السب ةخالل  ما الخصبومات غير المتكررة الملكورة  مليون لاير   241.2وقد قامت الشبركة بتقديم   ابيتم تسبجيلها ألا مدار مدة العقود اغيجارية.

ا  م،2020مليون لاير خالل الربع األخير ما السبب ة المالية   20.4أقب م ح خصببومات غير متكررة بقيمة   بصببورة كاملة ب هاية السبب ة ها ال قدي ثر تسببجيث  بجن، تم   ألم 

 .م2021المالية 

مليون لاير( خالل السب ة   119.5  و ما يعادل  %  5.6، مقابث  م2021مليون لاير( خالل السننة المالية    271.1)أو ما يعادل  %  13.6لغ متوسن  الخصنومات الممنوحة  ب

%   و ما يعادل 89.0   يرول كورونا المسببتجداغاببا ية غير المتكررة المتعلقة بمواجهة األثر السببل   لتداأيات  امة انتشببار   م. وقد مملت الخصببومات2020المالية 

الت  اقتصر م  2020مليون لاير( خالل الس ة المالية   20.4  و ما يعادل  %  17.1، مقابث  م2021مليون لاير( ما إجمال  الخصومات المقدمة خالل الس ة المالية   241.2

تجدر اغشبببارة  ن،    حالة اابببت عاد الخصبببومات غير المتكررة وأليها خالل األابببابيع األخيرة  قط ما  ترة الربع األخير.     يرول كورونا المسبببتجدتجثير تداأيات 

، والابيما بعد تط يي م2018م وحة للمسبتججريا ألا مسبار االنخفاض اللي حا  ت ألي، الشبركة م ل السب ة المالية ؛ ابيت يا م ب  متوابط الخصبومات المالملكورة

 .ايااة ترشيد الخصومات المقدمة

 الربحمجمل 

نقطة   10.3وصبباحب ذلك تراجع هامش إجمال  الربح بواقع  ،  %28.9م، بانخفاض سننننوي قدر  2021مليون لاير خالل السننننة المالية    1,023.1بلغ إجمالي الربح  

بهدف دأم المسببتججريا    مواجهة األثر السببل   المم وحة  متكررة  الخصببومات غير نتيجة التراجع اغيرادات  ويجت  ذلك بسبب ب % خالل نفس الفترة. 55.1مةوية إلا  

ااببتهالك العقارات وارتفاع مصببرو ات  مصببرو ات االاببتهالك أا حي ااببتخدام األصببول  ، باغاببا ة إلا ارتفاع   يرول كورونا المسببتجدلتداأيات  امة انتشببار 

مليون لاير خالل نفس الفترة، ألا خلفية تكميف األنشبببطة   311.7ت لغ % ل8.8بمعدل اببب وي    ابببتهالك العقارات االابببتممارية.  قد ارتفعت مصبببرو ات ااالابببتممارية

توابعة مركز م، والت  شبملت مركز يو ووك ومركز ال ديث مول بالدمام، باغابا ة إلا 2020التشبغيلية باألصبول الت  نجدت الشبركة    تدشبي ها خالل السب ة المالية 

 
   يسيثاأ الباطي غير الميكرر  قبم يكككة اليمطيم طالزكك  طاالسيهالو طاّركك  الميكرر  األربكح اليشليكية 7
 ةن طةيا  الع كراا االسيثمكرية   يكككة شرر يف.ط ماهكثط يكككة اسيهالو الع كراا االسيثمكرية طيظكف ةلي  بربكح الكير  : يشمم .كقأ األمطام من العمكيكا باي  8
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 206.3% لت لغ 32.4ب سب ة اب وية   مصبرو ات االابتهالك أا حي اابتخدام األصبول يما ارتفعت    م،2021مالية الت  تم تدشبي ها خالل السب ة ال ال خيث مول بالرياض

م، والت  2021م، والسبب ة المالية 2020م، بسبب ب تكميف األنشببطة التشببغيلية باألصببول تم الت  تدشببي ها خالل  ترت  السبب ة المالية 2021مليون لاير خالل السبب ة المالية 

 ووك وتواعة مركز ال خيث مول وكالهما    مدي ة الرياض. شملت مركز يو

 األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء

وصباحب   م،2021لاير خالل السننة المالية    مليون  1,366.8لتبلغ    %15.9انخفضن  األرباح التشنغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء بمعدل سننوي  

 امة  ألا إيرادات  تداأياتالرغم ما   ألا ،% خالل نفس الفترة73.6 أ دالتشبببغيلية ق ث تكلفة التمويث والزكاة واالابببتهالك واغطفاء  هامش األرباح   اابببتقرارذلك  

المصبببرو ات العمومية  ايادةالربدية والدد ما  ثر   وياتللدفاظ ألا مسبببت   الم ادرات  ما  مجموأة ت فيل أ ر التجثيراتتلك   مواانة ما  الشبببركة  تمك ت   قد.  ةالشبببرك

ألا خصببومات   للدصببول   التفاوض    الشببركة  نجاح  الم ادرات تلك  وت ببم تخسببائر االنخفاض    قيمة اللمم المدي ة.  و والتسببويي الدأاية  ومصببرو ات  واغدارية

مليون لاير   42.7حصبول الشبركة ألا  رباح بقيمة  م، باغابا ة إلا 2021مليون لاير خالل السب ة المالية   76.7بلغت    المسبتججرة  للمراكزمالك  األرااب     ماإيجارية 

. وبصبورة إجمالية، اباهمت المالكة لمركز بانوراما مول بمدي ة الرياض  ما اابتممار غير  ابااب  المتممث    شبركة  ابواق المسبتق ث للتجارة  ال اجدةتخارج  لاصبفقة أا 

تم تصب يف، تدت ب د الدخث الشبامث  -مليون    54.5م، باغابا ة إلا دخث إابا   بقيمة 2021مليون لاير خالل السب ة المالية   151.1تلك الم ادرات    تسبجيث دخث بقيمة 

 جامة ات المتعلقة ب ناتج أا صبفقة التخارج ال اجدة ما اابتممار غير  ابااب  اخر المتممث    شبركة  مالك العالمية، مما  ثمر أا الدد ما األثر السبل   للتددي  -اآلخر  

م ألا خلفية 2021ب هاية الس ة المالية   التشبغيلية ق ث تكلفة التمويث والزكاة واالاتهالك واغطفاءهامش األرباح  ألا انخفاض اغيرادات خالل نفس الفترة. كما تم تعزيز 

 م. 2021% خالل  ول تسعة  شهر ما الس ة المالية 91.1% خالل نفس الفترة، صعود ا ما متواط نس ة اغشغال 92.9لتسجث  نس ة اغشغال تدسا

وقد تم تصببب يف حوال    م.2020خالل السننننة المالية    119.3  مقابل،  م2021السننننة المالية    خاللمليون لاير    138.4دينة  خسنننائر االنخفاض في قيمة ال مل الم  بلغ 

ويرجع ذلك بصببببفة رئيسببببية إلا م هج التدف   مليون لاير(.  119.9   نها غير متكررة  ما يعادل  ألا  الملكورة خسببببائر االنخفاض    قيمة اللمم المدي ة% ما  86.6

الربع األول ما نفس الس ة المالية نتيجة  امة   خاللم، أقب  ترة إغالق مراكز الشركة التجارية 2021الصارم اللي تت  اه الشركة بشجن اللمم المدي ة خالل الس ة المالية  

اابت عاد أمليات الشبطب غير المتكررة المسبجلة   حالة    ج تقديرات الخسبائر االئتمانية الداخلية. و  بال  أا قيام الشبركة بتدديث نموذ  ،انتشبار  يرول كورونا المسبتجد

  م.2020م، مقارنة بالس ة المالية 2021خالل الس ة المالية  خسائر االنخفاض    قيمة اللمم المدي ةم، اي خفض إجمال  2021خالل الس ة المالية 

مليون لاير خالل السننننة المالية   1,586.4  9قبل احتستتتاب البنود غير المتكررة()بل تكلفة التمويل والزكاة واالسنننتهالك واإلطفاء  بلغ  األرباح التشنننغيلية المتكررة ق

ا رة  2 8بطاقع  اريكع  كمش األربكح اليشرررليكية الميكرر  قبم يكككة اليمطيم طالزكك  طاالسررريهالو طاّركك  ، غير بن %6.6وهو انخفاض ستتتنوي بمعدل    ،م2021
  م.2021الس ة المالية فالم ، ط ط مك يعكس اّيار  الرشيي  لكم.رطقكا اليشليكية فالم اكس الكير  %6 85سةم مفطية لي 

 صافي الربح

م كبم  %2 26 كمش .ررركقأ الرب  ةلى  م.ررر طبًك بيراةع،  م2021مليون لاير خالل السننننة المالية    486.7ليبلغ    %24.3انخفض صنننافي الربح بمعدل سننننوي  

دأمهم    مواجهة ل  م2021خالل الس ة المالية   للمستججريا  طيعكس اافكك  .كقأ الرب  ييثير الف.طمكا اّظكقية المماط ة  ط2020الساة المكلية فالم    2% 29

طقكا م.ررطقكا االسريهالو طالم.ررزيكي   ط اريككن فسركفر االافكك  قأ قيمة الذمط الميياة بكّظركقة ةلى  ، يرول كورونا المسبتجداألثر السبل   لتداأيات  امة انتشبار 

مليون لاير   172.9% إلا 50.8بمعدل اب وي   التمويث  أ ر نجاحها    خفض مصبرو اتجزئي ا  الدد ما تلك التجثيراتغير  ن الشبركة نجدت       العمطمية طاّيارية 

 متعلقةم  2020خالل الربع المالث ما السبب ة المالية  لاير  مليون  59.9 بقيمةم. ويجت  ذلك    اببوء قيام الشببركة بت فيل أملية شببطب راببوم  2021خالل السبب ة المالية 

راببملة مصببرو ات التمويث   الزيادة   إلا   التمويث  مصببرو ات  انخفاض  يرجعما  . ك2019  نو م ر  شببهر  خالل  إتمامها      الشببركة  نجدت الت  التمويث  إأادة بصببفقة

     المتممث   ابااب  غير اابتممار ما  ال اجدة  التخارج ، وكللك بف بث صبفقةم2020م، مقارنة بالسب ة المالية 2021تدت اغنشباء خالل السب ة المالية  المشباريعالمتعلقة ب 

 للمراكز  األراابب   مالك   ما  الشببركة أليها  حصببلت الت   اغيجارية  الخصببومات  أا   ببال    ،المالكة لمركز بانوراما مول بمدي ة الرياض  المسببتق ث   اببواق  شببركة

 م.2020الية بالتكاليف المسبجلة خالل السب ة الم  مقارنةمما  دع إلا دخث إيجاب  ما الزكاة   م،2021 المالية للسب ة  الزكاة  مخصب    ائض  رد إلا  باغابا ة  المسبتججرة،

تم  -مليون   54.5باغاببا ة إلا دخث إاببا   بقيمة    م،2021مليون لاير خالل السبب ة المالية   151.1وبصببورة إجمالية، ابباهمت تلك الم ادرات    تسببجيث دخث بقيمة 

، مما  ثمر أا الدد ما األثر المتممث    شبركة  مالك العالميةناتج أا صبفقة التخارج ال اجدة ما اابتممار غير  ابااب  اخر   -تصب يف، تدت ب د الدخث الشبامث اآلخر  

 ألا انخفاض صا   الربح خالل نفس الفترة. جامة السل   للتدديات المتعلقة ب 

 األموال من العمليات

 0.8هامش األموال ما العمليات بواقع  . ومع ذلك، ارتفع م2021مليون لاير خالل السننة المالية    25.28لتبلغ    %0.41بمعدل سننوي    10نخفضن  األموال من العملياتا

  .م2021الس ة المالية خالل  %44.5نقطة لي لغ 

 المركز المالي 

 
طاليأ يط ي.رايكهك ظرمن باي اّيراياا األفر ، طكذلو الف.رطمكا اّظركقية المماط ة   المسرييةر   طالمراكز  األراظرأ  مكلكأ مم الف.رطمكا االسريثاكفية المماط ة منيشر الباطي غير الميكرر :   9

   كبم اليفكرج من االسيثمكراا غير األسكسية     لكمسييةرين ليعهط قأ مطاةهة األثر السكبأ ليياعيكا اايشكر قيرطس كطرطاك المسيةي، بكّظكقة ةلى اّيراياا اليأ  .كا عكيهك الشركة م
 يثمكرية ةن طةيا ألمطام من العمكيكا: يشمم .كقأ بربكح الكير  طيظكف ةلي  يكككة اسيهالو الع كراا االسيثمكرية ثط يف.ط ماهك يكككة شرر الع كراا االساباي  10
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السب ة المالية كما    نهاية مليون لاير   5,970.1مقابث  م(،  2120  مارس 31م )المنتهية في  2021كما في نهاية السننة المالية  لاير    مليون  6,345.0  11لغ صنافي الدينب

مارل  31كمبا       1,045.7مقبابث    م،2021  مارس 31مليون لاير كمنا في    635.7النقندية وما في حكمهنا إلى    نخفضنننن وا  م(.2020مارل   31م  الم تهيبة     2020

م وال صببف 2020مليون لاير أا  ترت  ال صببف المان  ما السبب ة المالية    475.0م، حيث يرجع ذلك إلا قيام الشببركة بتوايع  رباح نقدية ألا المسبباهميا بقيمة 2020

القائمة   اغابالميةالتسبهيالت المتوا قة مع  حكام الشبريعة ا مسبتدقات  ممليون لاير   45.0 بتسبديد  الشبركة قامتوما الجدير باللكر  ن   .2021األول ما السب ة المالية 

  .م2021خالل الس ة المالية 

مليون   518.2 ومصبرو ات  أمال الصبيانة والتجديدات    مراكز التسبوق القائمة  لتغطية إنشباءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة  بلغ إجمالي النفقات الرأسنمالية 

%، ويجت  ذلك اما مساأ  الشركة إلا ت فيل تواعاتها الجغرا ية المستهد ة و ي خطط مرحلية تتماشا مع 39.2، بزيادة ا وية بمعدل  م2021المالية لاير خالل الس ة  

 161.2راكز التجارية القائمة ال روف السبوقية السبائدة، مع الدفاظ ألا وتيرة إنجاا خطتها االابتممارية المقررة. ما جانب اخر، بلغ إجمال  نفقات  أمال الصبيانة للم

 صيانة بمركز السالم مول بمدي ة جدة ومركز اغحساء مول. ، والت  تم إنفاق  غل ها ألا  أمال الم2021الس ة المالية مليون لاير خالل 

خالل السببب ة المالية   591.2وهو انخفاض ملدوظ مقابث    م،2021  المالية   السننننة  خالل  لاير  مليون  379.4  مبلغ  األرصننندة المسنننتحقة من األطراا عات العالقة  بلغ 

ما شببركة  ال القاب ببة للف ادق  طرف ذو أالقة( خالل الربع   الشببركة  مسببتدقاتالجزئ  لتدصببيث  الزيادة    تدصببيث اغيجارات والم، حيث يرجع ذلك إلا 2020

ية ألا تدصبيث كامث الم الغ المسبتدقة ما شبركة  ال القاب بة للف ادق  طرف ذو أالقة( وا ي مجلس إدارة شبركة المراكز العرب    قدم.  2021األخير ما السب ة المالية 

م، بشبكث رئيسب  أا طريي تسبوية أي ية  أقارات( وجزئيا  ما خالل م لغ 2021الربع األخير ما السب ة المالية   خاللمليون لاير ابعودي    350.3وال الغ قيمتها حوال   

 ن اث يا ما  إلاتجدر اغشببارة  و  عة  راٍض وم  ا واحد تتواجد    مواقع ااببتراتيجية    كث ما جدة والدمام واغحسبباء والخرج.نقدي، حيث تشببمث العقارات أدد  رب 

 عصبببرية.ال  األنماط  مختلف تواكبمراكز تجارية    تقديممما يسببباهم    تعزيز جهود الشبببركة الهاد ة إلا   ،متصبببلة بمركزيا تجارييا قائميا  الملكورةقطع األرااببب   

 م،2021 المالية السب ة  ماوخالل الربع األخير   .%  قث ما متوابط التقييم9تتسبلم المراكز العربية هله العقارات ب سب ة   ابوفالطر يا،  بياوبموجب االتفاقية الم رمة  

ا بجن، وكما     مليون لاير أا طريي نقث األراابب  والم  ا الملكوريا إلا حيااة شببركة المراكز العربية،   131.3بتسببوية    ال القاب ببة للف ادق  شببركة  قامت  31ألم 

   م الاالت هله األراا  باام الشركة القاب ة وتدت إجراءات نقث ملكيتها لشركة المراكز العربية.  2021مارل 

 إصدار صكوك دولية

، مما  ثمر م2022خالل الربع األول من السننة المالية    دوالر أمريكيمليون    650بقيمة  إصندار صنكوك دولية متوافقة مع أحكام الشنريعة اإلسنالمية  نجح  الشنركة في  

وما الجدير باللكر  ن التوابعات المخططة مع ابمان مسبتويات الكفاءة التشبغيلية.  سباهم    ت فيل صبورة ت ب أا تدسبيا هيكث ر ل مال الشبركة وتعزيز مسبتويات السبيولة  

مليون لاير( ما مسببتدقات التسببهيالت القائمة  750مليون دوالر    200   تسببوية   إلصببدارلالدصببيلة اغجمالية  ، وقد تم توظيف ابب وات  5.5 الصببكوك  ااببتدقاقمدة  

لاير( ما مسبتدقات تسبهيالت المرابدة إلاغجارة القائمة. كما مليون    975مليون دوالر    260م، باغابا ة إلا تسبوية  2022الدوارة خالل الربع األول ما السب ة المالية 

وقد تم مليون لاير( ما مسبتدقات تسبهيالت المرابدةإل اغجارة و ي خطط السبداد المقررة.    150مليون دوالر    40تسبتهدف الشبركة توظيف حصبيلة اغصبدار    تسبديد  

 BB+ و Ba2 ألا تصب يف ائتمان   الصبكوكوتزاما ذلك مع حصبول  اغصبدار،  ما إجمال     %65، حيث مملت شبريدة المسبتممريا الدولييا إصبدار الصبكوكتغطية 

 EXP)  و   إطار االاببتراتيجية الت  تت  اها الشببركة للتدول ما ن ام التمويث الم ببمون إلا ن ام التمويث ألا التوال .  للتصبب يف االئتمان و يتش   موديزت   ما وكال

مجموأة ما األصبول المملوكة للشبركة، والت  تم تصب يفها ابابق ا باأت ارها ابمانات للتمويالت   تدريرالصبكوك األخيرة أا  غير الم بمون،  قد  ثمرت أملية إصبدار

  الت  حصلت أليها الشركة ما شركائها ال  وك.

 قديةنتوزيعات 

لاير عن   0.75م، وعلك بقيمة  2021من السنننة المالية    ثانيتوزيع أرباح نقدية على المسنناهمين عن النصننا ال  ألام  2021  بريث  27وا ي مجلس إدارة الشببركة     

. وكان مجلس اغدارة م2021 وليوي  15المقرر توايع األرباح ألا المسباهميا       ماومليون لاير سنعودي(.    356.3  القيمة اإلجمالية لألرباح الموزعةالسنهل الواحد )

القيمة اإلجمالية لاير عن السننهل الواحد )  0.50م، وعلك بقيمة  2021ول من السنننة المالية  توزيع أرباح نقدية على المسنناهمين عن النصننا األ  ابب ي و ن وا ي ألا

 م.2021ي اير  14وقد تم توايع األرباح ألا المساهميا     مليون لاير سعودي(. 237.5 لألرباح الموزعة

   فيروس كورونا المستجدانتشار  برنامج دعل المستأجرين في مواجهة تداعيات 

ا ما   قديم ت االٍ قامت المراكز العربية بت  المسبتججرون كما اابتفاد  م.  2020مارل    16أا اغيجارات التعاقدية ورابوم الخدمات لجميع المسبتججريا لمدة ابتة  ابابيع بدء 

بلغبت القيمبة اغجمباليبة للخصببببومبات المم وحبة و.  البلي قبدمتب، الشببببركبةدأم المسببببتبججريا  مما تم إغالق متباجرهم بشببببكبث إلزام  بموجبب قرار الدكومبة، ما برنبامج 

خصنومات وقد قام  الشنركة بتقديل     م.2020مليون لاير م ل الربع األخير ما السب ة المالية   261.6   يرول كورونا المسبتجدلمسبتججريا المتعلقة بمعالجة  امة انتشبار  ل

تل تسننجيل م،  2021مليون لاير خالل السنننة المالية    241.2بقيمة  لدعل المسننتأجرين في مواجهة األ ر السننلبي ألزمة انتشننار فيروس كورونا المسننتجد  غير متكررة  

من السننننننة المنالينة   ثلن خالل الربع الثنامليون لاير    59.8% مقنابنل  16.6، وهو انخفناض بمعندل  م 2021من السننننننة المنالينة   األخيرخالل الربع  منهنا    مليون لاير  49.9

 ن ااببتمرار   جدير باللكر.  م2021مليون لاير خالل الربع األول من السننننة المالية    62.8م، و2021مليون لاير خالل الربع الثاني من السننننة المالية    68.7م و2021

ألا  ابال ربع اب وي، يعكس مواصبلة تعا   األنشبطة مسبتجد  ال  كورونا   يرول انتشبار  ألامة السبل   األثر  مواجهة      المسبتججريا  المقدمة لدأم  انخفاض الخصبومات

حتواء الالمؤقت لمراكز الشببركة التجارية و ق ا لتوجيهات حكومة المملكة الرامية التجارية بالتزاما مع ااببتمرار أودة األوابباع إلا ط يعتها، وذلك أقب  ترة اغغالق  

  م.2021م والربع األول ما الس ة المالية 2020خالل  ترت  الربع األخير ما الس ة المالية  انتشار الفيرول
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وتتوقع الشنننركة إعادة تفعيل الزيادات السننننوية على عقود   .م2021و  م2020  خالل العامين  اإليجار  عقود  قيمة  في  الزيادات السننننوية  بتعليق  المراكز العربية  قام 

 م.2022خير من السنة المالية اإليجار بدًءا من الربع األ

حيث   ،مما  ثمر أا تدسبيا مصبرو ات اغيجار  ،المسبتججرة  والمراكزتدقي الم فعة للطر يا مع مالك  األرااب    الت   االتفاقيات  ما  مجموأة إبرام      الشبركة  نجدت

 إتمام      الشبركةنجدت    كمام.  2021خالل فترة السننة المالية    مليون لاير  76.7  بقيمة  المسنتأجرة  والمراكزمالكي األراضني    قبل  من  خصنوماتالشنركة على    حصنل 

مة القي والت   ثمرت أا تخفيض    ،جدة  المعروف اببببابق ا بااببببم الزهراء مول(  بمدي ة"يو ووك"    التجاري  هاقام أليها مركزالت  اببببي مع مالك  األرض    مفاوابببباتال

ا      مليون لاير.  620انخفباض بمقبدار    وهومليبار لاير،  1.08مليبار لاير إلا    1.79ما   لإليجبار  اغجمباليبة التدول إلا  نموذج  أمبال تخفيف وقبد ببد ت الشببببركبة  ي بببب 

مدة العشبر ب  أليها  الم صبو   الشبروطتسبت دل   ،مالك  مشبروأها المسبتق ل  مركز جدة بارك  مع  جديدة  وصنيانة  إدارة وتشنغيل  اتفاقيةبتوقيع    قامت  حيثاألصبول(،  

م ومدت، أشببريا ابب ة ملزمة للطر يا مع حي الشببركة بتمديده 2019مارل   4ابب وات األولا ما أقد اغيجار السببابي لمركز جدة بارك واللي تم توقيع، اببابقا  بتاري  

تججير وإدارة وتشبغيث وصبيانة مركز جدة بارك نيابة أا المالك ب وبموجب  حكام االتفاقية الجديدة، ابتقوم شبركة المراكز العربية  لعشبر اب وات إابا ية بصبفة اختيارية. 

 ولدساب، مقابث نس ة مةوية ما صا   إيرادات المركز التجاري الس وية.

مليون لاير،   21.3ترشنننيد التكاليا بقيمة    قدمة خالل الفترة، والت   دت إلاقامت الشبببركة باتخاذ مجموأة ما الخطوات األخرع لتقلي   ثر ارتفاع الخصبببومات الم

 التمويث  مصببرو اتراببملة  الزيادة     انخفاض تكاليف التمويث، و نتيجة،  م2021مليون لاير خالل السنننة المالية    178.4وتحقيق وفورات بمصننروفات التمويل بقيمة  

 م.2020 المالية بالس ة مقارنةم، 2021 المالية الس ة خالل اغنشاء تدت المشاريعب  المتعلقة

 

 المؤشرات التشغيلية الرئيسية

 نسبة اإلشغال

مقابث طفيف ارتفاع وهو  م،  2021مارل   31    كما  %  92.9مركز تجاري  قط(  19       بلغ  نسننننبة اإلشننننغال في نهاية الفترة الحالية على أسنننناس المثل بالمثل

، حيث يعكس ذلك االنخفاض الطفيف    معدالت تجديد أقود اغيجار أقب  ترة إغالق المراكز التجارية م2021 شببببهر ما السبببب ة المالية خالل  ول تسببببعة  %  91.1

 ةة  ج(.    الوقت تركزت    المراكز التجارية التابعة غالقات  إو،   يرول كورونا المسبتجدم المتعلقة باحتواء انتشبار 2021التابعة خالل الربع األول ما السب ة المالية  

% كما    الربع المالث ما نفس 90.2م، مقارنة ب سبب ة 2021% خالل الربع األخير ما السبب ة المالية 92.9نفسبب،، ارتفعت نسبب ة اغشببغال ألا  اببال ربع ابب وي إلا  

 .الس ة المالية، بف ث ااتمرار حالة التعا   الت  تشهدها األنشطة التجارية

 شركة بامتالكها وتشغيلهامراكز التسوق التي تقوم ال

م. وقد نجدت الشبركة    إطالق توابعة مركز ال خيث مول 2021ب هاية السب ة المالية   تجاريًامركًزا    21عدد مراكز التسنوق التي تقوم الشنركة بامتالكها وتشنغيلها    بلغ

ا بجن  16م، مما  ثمر أا إاا ة  2021بمدي ة الرياض خالل الربع المان  ما الس ة المالية   المس ي التججير نس ة لف متر مربع إلا إجمال  المساحات القابلة للتججير، ألم 

إجمالي المسناحات . وقد بلغ  م2021مارل 31 تاري       كماإجمال  المسباحات القابلة للتججير  % تقري  ا ما100الرياض وصبلت إلا   بمدي ة  مول ال خيث  مركز بتوابعة

حيث تقوم الشركة بترقية وتدسيا مدف تها ما المساحات غير ،  %0.5م، بانخفاض سنوي نسبته  2021مليون متر مربع بنهاية السننة المالية    1.208القابلة للتأجير  

 القابلة للتججير    الوقت الراها، وما المدتمث  ن تقوم بتخصيصها لتدشيا م شآت اي مائية  و مرا ي تر يهية مستق ال. 

 زوارالعدد 

مليون اائر خالل 114.7% مقابث  44.9وهو انخفاض بمعدل ابب وي  م،  2021المالية  السنننة    مليون زائر خالل  63.2عدد زوار المراكز التجارية التابعة للشننركة    بلغ

 ال كطمية  ط اميثكالً لكيطةيهكا2021ةلى اّغالت الماقا لمراكز الشركة اليةكرية فالم الربع األطم من الساة المكلية نفس الفترة ما الس ة المالية السابقة، ويرجع ذلك  

ةيير بكلذكر بن الكير  بين شرهر ببريم طيطايط  قير  الربع األطم( يمثم مطسرط الذرط  السراطي ّقبكم الزطار عكى   قيرطس كطرطاك المسريةي اايشركر ةلى ا يطا  الرامية

المراكز اليةكرية اليكبعة المراكز اليةكرية اليكبعة لكشرررركة، طقي بسررركرا ال يطي اال يرازية المكرطظرررة فالم الكير  المذكطر  عن االافكك  المك طة قأ عيي زطار 

قصبيرة األجث خالل   قيرطس كطرطاك المسريةي اايشركركما تجثر أدد الزوار بشبكث ثانوي بت فيل تدابير احتواء م كراة بكلميطسرركا المعهطي  فالم مطسرط الذرط  السراطي   

ا. وقد اقتصبر تجثير تلك اغجراءات ألا دور   30هية باألماكا المغلقة لمدة  ، والت  ت بم ت تقييد التجمعات االجتماأية والتر ي ط2021الربع األخير ما السب ة المالية  يوم 

 السي ما ووجهات تقديم األطعمة والمشروبات. 

 ،م 2021من السنننة المالية    األخيرالربع    خاللزائر   مليون  16.7  ليبلغ  %16.2 على أسنناس ربع سنننوي بنسننبة  للشننركة  التابعة  التجارية  المراكز  زوار  عدد  انخفض

 ببالم طقبة الواقعبة التبابعبة التجباريبة المراكزبب  الزوار أبدد تراجع نتيجبة االنخفباض ذلبك ويرجع  م2021ما السبببب بة المباليبة  المبالبث الربع  خالل اائر مليون 20.0مقباببث 

 اوار  أدد  ناغشبارة إلا   وتجدرم.  2021 المالية السب ة  ما  خيروالربع األ المالث  الربع بيا الفترة  خالل%  16.2الزوار بها ب سب ة   أدد  انخفض  حيث  بالمملكة،  الوابطا

ا  مركز   احتسباب، ابما  تم(  الرياض بمدي ة  مول ال خيث  مركزووك، ومركز ال خيث مول بالدمام، وتوابعة   يوالمراكز التجارية التابعة الت  قامت الشبركة بإطالقها مؤخر 

 أدد(، ابي لغ الملكورة  المراكز اوار  أدد اابتم اءالممث بالممث  بعد   وباحتسبا .  م2021 المالية  السب ة ما  األخير  الربع  خالل التابعة  التجارية  المراكز اوار  أدد  إجمال 

 المالية السببب ة  ما المالث  الربع  خاللاائر  مليون  18.0  مقابث  م،2021 المالية السببب ة ما  األخير  الربع  خالل اائر مليون  15.1  للشبببركة التابعة التجارية  المراكز  اوار

ت فيبل تبدابير تقييبد ألا خلفيبة  ،م2021 المباليبة السبببب بة ما األخير والربع المبالبث الربع بياببالمراكز التجباريبة التبابعبة خالل الفترة  زوارم. ويبجت  انخفباض أبدد ال2021



 

 

 شركة المراكز العربية  |  33

 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

ا 30التجمعات االجتماأية والتر يهية باألماكا المغلقة لمدة     ن إال  اب وي،  ربع   ابال  ألا الزوار  أدد  انخفاض  وُرغمم.  2021 المالية  السب ة ما  األخير  لربعا  خالل يوم 

 م.2021 المالية الس ة ما األخير الربع خالل ملدوظ بشكث المستججريا م يعاتااتقرار  ت؛  ظهرم يعات المستججريا الرئيسييا ألا  جريته اك درااة إحصائية 

 تجديد عقود اإليجار

 ماتقري  ا   %100ما يممث   وهو،  م2021عقًدا خالل السننننة المالية    1,767  تجديدفي الحفاظ على الوتيرة المرتفعة لتجديد عقود اإليجار، حيث قام  بالشنننركة  نجح   

ا بجن ال بغوط الراه ة الت  تشبهدها  ابعار التججير انعكسبت ألا  ابعار  م2021مارل    31م، والت  تم تجديدها حتا  2021خالل السب ة المالية  العقود الم تهية   أقود، ألم 

  اغيجار الت  قامت الشركة بتجديدها خالل الفترة الدالية، خاصة بالمراكز التجارية ما الفةة   ( و ج(.

 البصمة الرقمية

فوغا كلوسنني  ليميتد الواقع مقرها بالمملكة على منصننة تجارة األزياء    االسننتحواعقة م،  أل ت الشببركة أا إتمامها صببف2021خالل الربع األخير ما السبب ة المالية 

 www.vogacloset.com  م صببة التجارة االلكترونية  شببركة  وغا كلواببيتوتدير الرقمية.   اوه  أالمة  ارقة    مسببيرة الشببركة ندو ت فيل ااببتراتيجيته،  المتحدة

   دمج العالمات    وغا كلواببيتال سبباء والرجال واألطفال لمالييا العمالء بجاببواق المملكة والشببرق األواببط. وقد بد ت م صببة  الرائدة    تقديم  حدث صببيدات  اياء 

التواجد القوي للم صة ألا ش كة التجارة اغلكترونية لتزويد العمالء التجزئة( بها،  يما اتستفيد المراكز العربية ما  التجارية ألحد األطراف ذات العالقة   الدكيرألاياء  

لب العمالء السببعودييا ألا ب اقة ما الخدمات ذات القيمة الم ببا ة. وتجت  صببفقة االاببتدواذ ال اجدة اببما الجهود الت  ت للها اغدارة ما  جث تل ية ارتفاع معدالت ط

 (.يةال يع الق وات متعددة  التجزئة تجارة خدمات

 تدشين دور سينما جديدة  

. وقد ت ببما م2021بنهاية السنننة المالية    تجاريًامركًزا   21مركز تجاري من إجمالي محفظتها البالغة   11نجح  الشننركة في تدشننين دور سننينما جديدة موزعة على  

وتسببتهدف الشببركة تدشببيا دور اببي ما جديدة    تسببعة مراكز تجارية تابعة ذلك تدشببيا الشببركة  ك ر دار أرض اببي مائ  بالمملكة بمركزها التجاري مول ال هران.  

 م.2021إاا ية بدلول ديسم ر 

 

  

http://www.vogacloset.com/
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  االستدامة

ممكرسركا البيفية قأ ةركر راية الممككة ليرطير ممكرسركا االسرييامة قأ ككقة عمكيكا ال ركعين العكط طالفك ، يكيزط شرركة المراكز العربية بيربين بقظرم ال
 لمطاراين   طاالةيمكعية طممكرسكا ال طكمة السكيمة، سعيًك ليرطير بعمكم الشركة طالمسك مة قأ يقع عةكة اليامية الطراية طي سين  يك  ا

ز  ال ييةزب من ي ر  شرركة المراكز العربية عكى يربين مةمطعة من الماك ت طاألسكلير اليأ ييسط بكلطظطح، طاليقة، طقيريهك عكى االسييامة، بكعيبكر ك ة

  شرررككا ال ركن الفك  قأ يعزيز فرر كمك يعمم الشررركة عكى ةبراز اليطر الم طري الذي يكعب   ،اسرريراييةية الامط اليأ ييباك ك الشررركة عكى المي  الرطيم

ا.ركة ي ييط الفيمكا اليامية المسرييامة طياكيذ ك، ط ط مك يعكسر  اليزامهك بي سرين بُرر العمم اليشرليكية قأ ككقة مشررطعكيهك اليكبعة ب.ركة مسريمر  من بةم مط

راية   األثكر السرركبية لعمكيكيهك  طيسرريهيف الشررركة مطا مة ب ياقهك مع   قكف ة الةطي  بكليطازي مع يعةيط المريطي اّيةكبأ لةميع األرراف ذاا ال.رركة طي كي 

اليكبعة، طذلو طق ًك ألعكى المعكيير العكلمية طبقظرررم مراكز اليسرررطت  مع ةرالت فرة الي طم الرقمأ عكى مسررريط  ةميع    2030الممككة العربية السرررعطييجة  

  اليطلية    مراكز اليسطتالممكرسكا الميعكرف عكيهك قأ ةيار  طيشليم 

 استراتيجية المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

المةيمع السرعطيي طب مية  بكّظركقة ةلى مراعك  األبعكي طارثكر البيفية الاكيةة عن العمكيكا اليشرليكية لكشرركة، ييرو الشرركة ةيًيا يطر ك ال يطي ططاةبهك يةكا

اليشرليكية، ال ركعكا طالمةكالا  ين بككقة  االسريثمكر قأ ةعياي الةيم الةييي من الركقكا السرعطيية،  ي  يكيزط بيطقير قر  العمم الميككقفة لكمطاراين السرعطيي 

 ةلى ةكار ي سين بيفة العمم عبر االسيثمكر قأ يعزيز مسيطيكا السالمة طزيكي  ةايكةية الةميع المطةكين طالعكمكين  

كعيبكرا ارلية الرفيسررية ليطةي  طقأ ةركر سررعيهك لزيكي  بُرر األعمكم طالسرريكسرركا الفك.ررة بممكرسرركا االسررييامة، ييباى الشررركة ةركر قطي لاةكط ال طكمة ب 

ليكية بكلشرركة مع عمكيكيهك اليشرليكية طاّشرراف عكيهك،  ي  يعيمي الشرركة عكى بعظرك  مةكس اّيار  طلةكن اّيار  اليكبعة قأ اّشرراف عكى العمكيكا اليشر 

شرييي ، طظرمكن االميثكم لككقة ال طااين طالكطاف  الياةيمية ذاا   مراعك  يعةيط ال يمة لةميع األرراف ذاا ال.ركة، بكّظركقة ةلى يربين سريكسركا رقكبة يافكية

 العالقة، طياةيط بعمكم الشركة من فالم ةيار  المفكرر بككك   طمككق ة بطة  الكسكي    

باأ مفيكف مبكيراا االسييامة طقأ ةركر سعيهك الياطر ّظكك  المزيي من الي سياكا، يسعى شركة المراكز العربية ةلى ي ييط مثكم ي يذ  ب  قأ اسي يا  طي 

 االبيككرية، كمك يطا.م يكثيف ةهطي ك لي  ين الايكفت اّيةكبية الماشطي  عكى ككقة األ.عي  اليشليكية طالبيفية طاالةيمكعية   

اشرك  طيرطير بطم اسريراييةية اسرييامة ط، طذلو من ماركن اليزاماك بة2022طييركع الشرركة ةلى ي  ين المزيي من اّاةكزاا قأ  ذا ال.ريي فالم السراة المكلية  

سراطاا بمك ييمكشرى مع رمط كا طيطقعكا الشررككا العكمكة قأ السرطت سرطاً  عكى المسريطي الم كأ بط اّقكيمأ اط اليطلأل طماشرراا  3طياكيذ ك عكى ميار  

  2030كيراا االسييامة اليطليةل طراية الممككة االسييامة البيفية طاالةيمكعية طمعكيير ال طكمةل ططككالا الي.ايف االفيمكاأل طمعكيير طمب 

 ةئالبي الحفاظ على

عكى البيفة الم يرة،  ي   ييركَّز ةز  كبير من ةهطي الشرركة ليعزيز المعكيير البيفية طاالةيمكعية طةركر ال طكمة قأ االليزاط بيفكيف ييثير عمكيكيهك اليشرليكية

مية ةلى يفكيف الب.مة الكربطاية ألعمكلهك طيعةيط ككك   اسيفياط م.كير الركقة الميةيي  طي طيم الاككيكا ةلى الشركة ةرالت العييي من المبكيراا الرايطا.م  

يراا االسرييامة ركقة، بكّظركقة ي سرين اسريفياط المطاي الفكط الفك.رة بكّاشرك اا، طي سرين سريكسركا ةيار  المفكككا طاليفكج  من الاككيكا، طغير ك من مبك

ركر مسرركعأ الشررركة لكيطسررع قأ االميثكم لكمعكيير البيفية طاالةيمكعية طال طكمة، يعمم الشررركة عكى ي سررين سرريكسرركا طمسرريطيكا ال.رر ة األفر   طقأ ة

ةرالت اةكط طالسرالمة، طق ًك ألقظرم الممكرسركا اليطلية الميبعة طيطةيهكا افبة من بقظرم المسريشركرين الميف.ر.رين قأ  ذا المةكالا  كمك يعيزط الشرركة  

اليكبعة ظرمن ةهطي ك لي كيم الاككيكا المهير ، طذلو مع مطا.ركة يراسرة ياكيذ اسريراييةيكا ةييي  لي كيم مراكز اليسرطت  يككمم ّعكي  ييطير الاككيكا قأ ككقة  م

  ارثكر السكبية لعمكيكيهك عكى المةيمعكا الم يرة      

 مياه األمطارمعالجة  . أ

ُمبيكر  لالسريككي  من الم.ركير الربيعية،  ي  قكما بةاشرك  شربكة من المراقن لةمع ميكا األمركر قأ فزان مركزي ظرفط بهيف يباَّا المراكز العربية مبكير   

ت ال كفمة  طم راا الشرركة  كمك  اسريفياط الميكا قأ باشررة الري طبغرا  اليبريي، ممك بي  ةلى ي كيم االعيمكي عكى ميكا الشررر بشركم كبير بةميع مراكز اليسرطر

   ييط ةمع الميكا الميكثكة من باةمة اليبريي مركزيًك بطاسرة بةهز  اليبريي طاسيفيامهك قأ بع  األغرا  اليافكية طباشرة الري 

 مياه الصرف الصحي معالجة .ب

ية بةرالت باةمة ةيار  الاككيكا ثاكفية قأ ةركر ب ياقهك لي سرين ةيار  ميكا ال.ررف ال.ر أ طاسريفياط الاككيكا ال كبكة ّعكي  الييطير، قكما شرركة المراكز العرب 

(، طذلو لظررمكن يةميع ميكا ال.رررف WP( طباكبير ي.ررريف الاككيكا  SPاألاكبير بمشرررطن مطم العرر الةكري ياكيذا  طيا سررط الاةكط ةلى باكبير اليربة  
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الل  معكلةة  ذا الميكا ّايكج ميكا غير .رركل ة لكشرررر طلكن ال.رر ألالميكا الرمكيية من فالم بابطر الاككيكا بشرركم قعَّكم قأ فزان مركزي ظررفط ييط من ف

 كككا قأ يطراا الميكا طغير ك من االسيفيامكا ال.اكعية األفر   فيُمكن اسيفيامهك قأ بغرا  الري طكميكا الياةيف طكس  الم

 اءة استخدام الطاقةفك . ج

( BMSلي سرين اسريفياط الركقة قأ ككقة عمكيكيهك،  ي  قكما الشرركة بيركير باةمة ةيار  المبكاأ  ييباى شرركة المراكز العربية اسريراييةية ميعيي  الم كطر  

ت اليكبعة بهيف ي سرين ككك   مراقبة باةمة الركقة طاّظرك   طالييقفة طاليهطية طيبريي الهطا    (، بكّظركقة ةلى شربككا السربككة HVACقأ ككقة مراكز اليسرطر

ألمكن الميرطر  بككقة مشررطعكيهك  طقي بثمرا يكو االسريراييةية عن يعزيز قير  الشرركة عكى فك  اسريهالو الركقة طزيكي  ككك   طمككق ة ال رين طباةمة ا

ار  ةلى اسرريفياط مطاري الركقة الميك ة  كمك قكما الشررركة بيركير األسرر ف الزةكةية ذاا معكمم ا م ال رار  المافك ، ممك سررك ط قأ فك  ط.ررطم ال ر

لركقة البييكة مراكز اليةكرية، طبكليكلأ ي كيم ا ييكةكيهك من باةمة اليبريي طيرشررريي اسررريهالو الركقة  طقأ ةركر ةهطي ك لزيكي  االعيمكي عكى م.ررركير ايافم ال

   كالا الرطارئ     المري بة من بةم يفزين الركقة السيفيامهك قأ المشكريعطالميةيي ، يعيزط الشركة يركير بلطاح الركقة الشمسية عكى بسر  ككقة 

 جودة الهواء .د

شرك  الباية األسركسرية يظرع الشرركة عكى ربس بطلطيكيهك اال يمكط بةطي  الهطا  طةيار  اللكزاا المابعثة من باةمة اليهطية،  ي  ياعكس ذلو قأ قيكط الشرركة بةا 

بكّظكقة ةلى قر  يركير باةمة يا ية الهطا  .يي ة البيفة كشرر بسكسأ قأ ككقة األمككن طي.رميط باكيكا المراكز اليكبعة طق ًك لكطاف  الياةيمية المعمطم بهك، 

(، طاليأ يهريف ةلى ي كيرم EPAاليأ ي ريط المريكطالا طالمشرررررطبركا، عكمًرك برين معركيير ةطي  الهطا  بركلشررررركرة ييطاقن مع المعركيير الريطليرة لطكركلرة  مركيرة البيفرة  

 لعكمة   المكطثكا الظكر  ط مكية ال. ة ا

 معايير البناء   .ه

يكط  بشركم كبير  بكليزامن مع امط بعمكم الشرركة، يكثف شرركة المراكز العربية ةهطي ك السريفياط فكمكا الباك  .ريي ة البيفة اليأ ي كم من ا يمكلية  يط   

ةلى فكمكا السربككة الفكلية من الر.رك ، طذلو طق ًك   (، بكّظركقةVOCكمك ييط افييكر مطاي الباك  ذاا الاسرر المافكظرة من المركبكا العظرطية الميركير   

 ( IAPMOلكمعكيير طالكطاف  اليطلية الفك.ة بكلةمعية اليطلية لمسفطلأ السبككة طاألعمكم الميككايكية  

 

 المساهمة االجتماعية

 االستثمار في التعليم . أ

قأ يمهيي الررين لكشرربكر السررعطيي بمك يسررك ط قأ يرطير مهكرايهط المهاية طمسرركعييهط عكى شررلم  يةاليعكيمالماةطمة  يكيزط شررركة المراكز العربية بيطةيف  

عة من الماسررسرركا بهيف يطقير  زمة من البرامت الييريبية لكشرربكر ي طط  الطةكفف المفيككة طاليميرع بامر  يك  .رر أ  ط ِّ الشررركة بكليعكطن مع مةمطعة ُمياطج

 يرة بيعمكم الشركة، طيشمم ذلو:السعطيي قأ ككقة المةيمعكا الم 

م يرطير براكمت ميككمم لكفبر  المهاية ليزطيي الرالر السرررعطييين قأ مفيكف المةيمعكا اليأ يعمم بهك الشرررركة بكليطراا الييرير ال.ررريكأ  ط  -

 االسيعياي لشلم مفيكف الطةكفف 

ت  الذي يررح راية لمكك يط مراك - ز اليسررررطت اليةريبية الم.ررررممة من قبم رطاي األعمكم، طالذي يطقر براكمت  ةثبكا ةيار  مكهطط مراكز اليسررررطر

 الما.كا طالمسك كا لكشرككا السعطيية الاكشفة من بةم عر  طي ييط بقككر ةييي  

يسرطت مراكز اليعط السرعطييين المط طبين طالمط طبكا من ذطي اال ييكةكا الفك.رة بكليعكطن مع ةمعية  اّراي   من فالم يطقير مسرك كا يافم    -

 اليكبعة السيظكقة الكعكليكا طاألاشرة االةيمكعية 

اليكبعة بكليعكطن مع الهيفة العكمة لكريكظرة ططزار  ال.ر ة لي سرين ةطي  طامر ال يك  طزيكي  مراكز اليسرطت  اسريظركقة برامت طقعكليكا اليطعطية قأ   -

 رقك ية السعطييين 
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ة الركقكا البشرية عكى ييركع شركة المراكز العربية ةلى الباك  عكى ةاةكزايهك طالمظأ قيًمك قأ االري ك  ب يراا شبكر الممككة عبر مطا.كة االسيثمكر قأ يامي 

الباطو الم كية ط.راكيين االيفكر  المي  الرطيم  طقأ  ذا اّركر يعيزط الشرركة يعط مطةكيهك من فالم يطقير برامت يمطيكية ميسرر  بكليعكطن مع مةمطعة من

  عكى يرطير لكمطةكين، سرعيًك ةلى يعزيز طسركفم اليعط المكلأ طاألمن الطةيكأ  كمك يسرعى الشرركة ةلى يف.ري  برامت ييرير يافكية لةميع مطةكيهك، عالط

اليكبعة  طقأ ةركر سرعيهك ليمكين الاسرك    اكز اليسرطتطمربرامت فبراا مهاية ميككمكة ليعط الرالر السرعطييين بكر  ييريبية ميف.ر.رة قأ بعمكم الشرركة  

( بكلشرراكة مع مةمطعة من ةكمعكا LEEDالسرعطييكا من شرلم الماك.رر ال يكيية، يعيزط الشرركة ةرالت براكمت اليبكطط اليربي أ لكمهكراا ال يكيية المميكز   

 طككيكا ةيار  األعمكم الم كية طاليطلية 

 الحوكمة 

 الممارسات التجارية المسئولة  . أ

ية طاأل ككط الطاري  يعكف مةكس اّيار  طالكةكن الميف.رر.ررة اليكبعة عكى ةيار  بعمكم الشررركة طق ًك لكطاف  الياةيمية الم يي  من  يفة السررطت المكلية السررعطي

اليطلية قيمك يف  ال طكمة طاالميثكم طمككق ة الكسركي، قظرالً ب كاطن الشررككا السرعطيية  كمك يعمم عكى ظرمكن اسريمرار الشرركة قأ يربين بقظرم الممكرسركا  

 عن يباأ االسيراييةيكا طالفرر الهكيقة ةلى ال ي من المفكرر 

ك ي ر  مةكس ةيار  الشررركة عكى يباأ ب ي  معكيير ممكرسرركا ال طكمة ب.رركة مسرريمر ، ط ط مك يعكس اةك   قأ .رريكغة  يليم  طكمة الشرررككا  طق ً 

ةمعية  يفة السرطت المكلية، قظرالً عن مظرك كي  أل ي  معكيير طممكرسركا ال طكمة الميعكرف عكيهك عكلميًك  طقي يط اعيمكي ذلو اليليم من قبم ال لميركبكا لطاف 

 العكمة لكشركة،  ي  ييظمن السيكسكا طاّةرا اا طالكطاف  اليكلية:

 سيكسكا طةةرا اا مةكس اّيار  •

 يار سيكسة يظكرر م.كل  بعظك  مةكس اّ •

 سيكسكا طمبكيئ لةكن مةكس اّيار  •

 بعمكم المراةعة اليافكية طالفكرةية طسيكسكا الرقكبة اليافكية •

 سيكسكا الةمعية العكمة •

 سيكسة يطزيع األربكح •

 سيكسكا اليطا.م مع المسك مين •

 سيكسكا اّق.كح طالشككقية •

 ميثكت لةاة المراةعة •

 ميثكت لةاة اليرشي كا طالمككقآا •

 ة االةيمكعية لكشركةسيكسة المسفطلي  •

 

 إطار الحوكمةدليل و .ب

بطظررع ةركر عمم ياةط مفيكف العالقكا بين مةكس اّيار ، طبعظررك  اّيار  الياكيذية، طالمسررك مين، طةميع األرراف يليم ال طكمة  عبر قكط مةكس اّيار   

سررررك مين ذاا العالقة  طيشررررمم ةركر العمم مةمطعة من ال طاعي طاّةرا اا اليأ من شررررياهك يعط طيسررررهيم عمكيكا ايفكذ ال رار من بةم  مكية   طت الم

 ، قظالً عن يعزيز قيط الم.ياقية طالعيالة طالياكقسية طالشككقية  طبكّظكقة ةلى ذلو، يركز ةركر العمم عكى ظمكن اليزاط مةكس اّيار طاألرراف ذاا العالقة

قكط مةكس اّيار   ي،  الةهطبيعةيط المريطي اّيةكبأ لكمسرك مين، مع ي ييط راية طاظر ة يعكس المككاة المكلية طاليشرليكية لكشرركة بعيالة طشرككقية  طاميياًيا لهذا  

  بهيف  مكية   طت المسرك مين  ال.رك كا مع األرراف ذاا العالقةبيرطير سريكسرة الع طي طال.رك كا الفك.رة بكألرراف ذاا العالقة طاليأ يهيف ةلى ةيار   

 ة بكلماكقسة طظع مةمطعة من ةةرا اا االميثكم ليةار يظكرر الم.كل  طالم.كل  الميعك ط ب 2021كمك قكما الشركة فالم عكط 

ظع الفرر طاّةرا اا الياكيذية ّاشك  لةاة االسييامة لةشراف عكى اسيراييةية معكيير طط قأ  2022طاسريشرراقًك لكمسي بم، بيبا الشركة مركع الساة المكلية  

ك.ررة بممكرسرركا االسررييامة طماشررر ياط ةطاز االسررييامة البيفية طاالةيمكعية طال طكمة يافم الشررركةل طاليأ يهيف ةلى يكبية ميركبكا طككالا الي.ررايف الف

، ط2021م عكط لالسرييامة   بكّظركقة ةلى ذلو، سرطف ي طط الشرركة باشرر بطم ي رير لالسرييامة يلرأ الةهطي طمبكيراا االسرييامة اليأ قكما بهك الشرركة فال

 األرراف ذاا العالقة بكم شككقية طم.ياقية  لةميع 2021طالذي سي طط بيسكير الظط  عكى ةميع الةهطي اليأ بذليهك الشركة فالم عكط 
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قأ  ةييي، طمن بين يكو المبكيراا يعيين عظرط  ط2021اة ا المراكز العربية قأ ياكيذ مةمطعة مياطعة من مبكيراا ال طكمة المفررة فالم السراة المكلية  

غكلييهط من  ،بعظرك يسرعة  مةكس اّيار  من ب.ر كر الفبراا ال يكيية الميظركقر  طاليراية الطاسرعة ب ركعكا بعمكم الشرركة  طيييلف مةكس اّيار   كليًك من  

 اليأ   لهيفة السرطت المكلية الكطاف  الياةيمية% من ةةمكلأ األعظرك  ط أ اسربة بعكى من ميركبكا 45يمثكطن بعظرك  مسري كين بربعة  غير الياكيذيين، طيظرط  

   %(33يبك  

 ،  اليركبعرةطلةركار   مةكسال أليا  ذايأ ي ييطبرةةرا    اّيار   مةكسقركط    طكمرة،معركيير ال بعكىيربين ط قعركليير  بي سررررين  اليزامر قأ ةرركر  ط ذلرو، ةلى  بركّظررررركقرة

 طي كيم يةميع  طيط  طالمككقآا،  اليرشرري كا  لةاةي ا ةشررراف   العمكية ذا    يماطقي     اّيار   مةكس   طكمة  ما.ررةعبر    المةهطم االسرريبيكن  طةيكة  بكسرريفياط

 الذايأ الي ييططيعي  ذا   لياكيذ ك  قطرية  ةةرا اا  ايفكذرطير طالي طة   أل  األطلطية  ةعرك  مع  اّيار   مةكس  مسررريط   عكىة ايكفت االسررريبيكن طماكقشررر ة  طمشررركرك

 المةمطعكا طاألقراي  من قبم باك  عةيمة لك .طم عكى يعكي كا  قر.ةبمثكبة 

 طممكرسرركا  امطذج ي ييطلالسرريشرركراا طاليأ سرري طط ب   فكرةية  شررركةطيعيين   ال طكمةبرر    مراةعة  مشرررطنبةرالت    اّيار   مةكسقكط    ،طمن اك ية بفر 

بطة    عكى  الظررط   طيسرركير  ال طكمة  طبرر معكييرالميعكن ب   ممكرسرركاال  بقظررماليزاط الشررركة بيباأ   لظررمكن  ،عكى مسرريط  شررركة المراكز العربية   طكمةال

 يفة السررطت    الم كية الياةيمية  الميركبكا  ةميعطسررطف يراعأ  ذا الي كيم    ى  ذا المشرررطنعك  كّشرررافاليرطير طالي سررين، عكى بن ي طط لةاة ال طكمة ب 

ااي كم   م.ررركطقة  ةلى  بكّظررركقة  ال كلأ  ال طكمة  يليم  ي يي  ييظرررمنعكى بن  الرافي   العكلمية  الممكرسررركاقظررراًل عن   ،(المكليةلطزار  اليةكر  طاالسررريثمكر

  ال.ال يكا

  من  ذا الي رير "الحوكمة واإلفصاحات"قسط لكمزيي من اليكك.يم  طم برر طسيكسكا ال طكمة اليأ ييباك ك شركة المراكز العربية، يرةى االرالن عكى 
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 إدارة المخاطر المؤسسية

المةمطعة الي كييية من المفكرر المريبرة بيرطير طيشررليم مسررك كا البيع بكليةزفة عكى اركت طاسررع  ييفذ اسرريراييةية الشررركة بعين يطاة  المراكز العربية  
 شركة:اليأ يطاة  الاالعيبكر طةطي مثم  ذا المفكرر طييط ي يمهك طالعمم عكى ال ي ماهك مع اسيمرار يطسع األعمكم  قيمك يكأ قكفمة ببع  المفكرر الرفيسية 

جن ةيار  مفكرر الماسسة ةيا ر  الشركة من  يايي عيط الي ين قأ األعمكم ةلى اشط  مفكرر طقر ، طقي يكطن ل  ييثير سكبأ بط ةيةكبأ عكى بي شركة  يُمكِّ
يار  المفكرر الماسسية بيًظك بسكسية  اليعكمم بكعكلية مع عيط الي ين طمك يريبر بهك من مفكرر طقر ، ممك يعزز ال ير  عكى فكن ال يمة طال ككة عكيهك  يعيبر ة

 .لك طكمة الكعكلة لكشرككا
ةلى عمكية بكثر ماهةية  طلزيكي  يعزيز قيمة المسك مين طي  ين األ ياف اّسيراييةية لكشركة، اعيميا المراكز العربية ةركر ةيار  المفكرر الماسسية الذي بي   

 .ّيار  المفكرر 

 
 المؤسسية:إطار عمل إدارة المخاطر 

 :يشمل إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية

األ ياف ذاا ال.كة،  اليطقين طالم كذا  بين الرغبة قأ المفكرر  طاالسيراييةية: الاةر قأ قكبكية الكيكن لكمفكرر قأ ي ييط البيافم االسيراييةية، طي ييي  •

 .طيرطير آليكا ّيار  المفكرر ذاا ال.كة

مفكرر: يطقير اليقة قأ الي ييي طاالفييكر من بين االسيةكبكا البييكة لكمفكرر مثال اليةار، طالي كيم، طالمشكركة، طال بطم  يعزيز قراراا االسيةكبة لك •

 لكمفكرر  

الفسكفر   ليف بط ال ي من المككةآا طالفسكفر اليشليكية: اكيسكر قير  معزز  لي ييي األ يا  الم يمكة طةاشك  االسيةكبكا، طالي كيم من المككةآا طاليكك •

 .المريبرة بهك

هك بشكم  اغياكط الكر : من فالم الاةر قأ الاركت الككمم لأل يا  الم يمكة، يكطن ةيار  المراكز العربية قأ طظع يمكاهك من ي ييي الكر  طي  ي  •

 اسيبكقأ  

سيبكقأ، طي ييط  ةط ييثير ك عكى األيا ، طايفكذ ييابير  كمك اعيميا المراكز العربية سيكسة ةيار  المفكرر لي ييي طقهط المفكرر اليأ يطاة  الشركة بشكم ا 

الماهةية طمطا ميهك   طقكفية لكسيرر  عكيهك، ممك يسم  لكشركة بةيار  المفكرر بكعكلية طككك   طيعط ي  ين األ ياف ق.ير  األةم طرطيكة األةم  طقي يط يرطير

الماةمة اليطلية لكم كييس ّيار    ISO 31000ط  ةاة الماةمكا الراعية لكةاة يرييطاي ل  COSOمع المعكيير اليطلية المعيرف بهك ّيار  المفكرر، ط أ 

 المبكيئ طاليطةيهكا   -المفكرر 

المفكرر  ّبالغ عن  ذا  ييعط سيكسة ةيار  المفكرر ةلى ي ييي طقهط اسيبكقأ لكعطامم طاأل يا  اليأ قي ياثر عكى ي  ين األ ياف االسيراييةية طاليشليكية، ثط ا

 ار   طةياريهك طمراقبيهك، طقبطم بعظهك، طي طيم بعظهك، مع اليفكيف من مفكرر بفر  اعيمكًيا عكى قكبكية مفكرر الشركة اليأ  يي ك مةكس اّي 

 

 :الثقافة والرقابة من مجلس اإلدارة

اليطةيهية لباك  بيفة رقكبية قطية طي ييي الراية ال. ي ة قأ   ككن يطر مةكس اّيار  قأ ةيار  المفكرر الماسسية  كسًمك من فالم طظع السيكسكا طالمبكيئ

 .ال مة

االليزاط طالمفكرر  طقي مكاا قكبكية مةكس اّيار  لكمفكرر من اشر ث كقة  طكمة المفكرر قأ ةميع با ك  الشركة لي ييي المفكرر اّسيراييةية طاليشليكية ط

يطر رفيسأ قأ ظمكن طةطي طةكفف مراقبة قطية طمسيمر  طيطرية لي ييط ي كرير يقي ة طقأ الطقا الماكسر  المكلية طاليفكيف من  ييهك  يظركع مةكس اّيار  ب 

 عن المفكرر ةلى الكةكن ذاا ال.كة طمةكس اّيار   

 سياسة إدارة المخاطر
 

 :ييظمن ب ياف سيكسة ةيار  المفكرر مك يكأ

 طةكفكهك الرفيسية طي  ين ب ياقهك طفيمة عمالفهك  ظمكن ال ير  المسيمر  عكى بيا  رسكلة الشركة طبيا    •

 ياكيذ طال ككة عكى اةكط ةيار  مفكرر ييسط بكلكعكلية طالككك   طالشككقية   •

كا يفرير  ظمكن ةبالغ قكسكة ةيار  المفكرر لةميع المطةكين ليعزيز ث كقة المفكرر الماكسبة طيمت ةيار  المفكرر قأ العمكيكا االسيراييةية طعمكي  •

 كم  األعم

 ي ييي المفكرر قأ سيكت عمكيكا الشركة   •
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 ال مكية من ال طاي  السكبية طي كيم يعر  الشركة لكفسكفر   •

 

اف ي ع عكى عكين  ي ع مساطلية ياكيذ سيكسة ةيار  المفكرر عكى عكين الرفيس الياكيذي طقري   اّياري، بمسكعي  ةيار  المفكرر، قأ  ين بن مساطلية اّشر

ر،  من لةاة الييقين اليأ يشمم مهميهك مراةعة ي كرير مراقبة المفكرر اليأ يطاة  الشركة طالم يمة من قرت الييقين اليافكأ طةيار  المفكر  مةكس اّيار ، بيعط

 طاليط.ية لمةكس اّيار  بككك   اّةرا اا الميفذ  لك ي من ييثير  ذا المفكرر  

 وظيفة إدارة المخاطر

طةيكة ةيار  المفكرر ليطقير المراقبة المسيمر  لأليا  الكعكأ م كبم الم كييس الميكن عكيهك طي ييط الي كرير قأ الطقا الماكسر  كمك باشيا الشركة بيًظك  

 :لكمساطلين عن المفكرر طال طكمة  قيمك يكأ مهكمهك الرفيسية 

 .الشركة طاسيراييةييهكالعمم مع اّيار  الياكيذية لياكيذ سيكسة ةيار  المفكرر من بةم ي  ين ب ياف  •

 .اّشراف عكى باةمة ةيار  المفكرر طآليكا ي ييي طقيكس طمراقبة المفكرر طي ييط قعكلييهك •

ر قأ  ةعياي الي كرير اليأ ي يطي عكى اليعر  لكمفكرر طالفرطاا الم ير ة ّيار   ذا المفكرر مع مراقبة بي اا راف عن المي  المسمطح لكمفكر •

 .الشركة 

 .مفكرر طزيكي  الطعأ بكلمفكرر بين مطةكأ الشركةاشر ث كقة ال •

   طقيكي  يرطير فرة اسيمرارية األعمكم األعمكمالمسك مة قأ ةيار  اسيمرارية  •

 الييكي من بن اّةرا اا الي. ي ية اليأ ييفذ ك اّيار  ككقية لمعكلةة مال ةكا الييقين اليافكأ   •

 

 وظيفة االلتزام:

االليزاط لكييكي من بن الشركة قي ايفذا الييابير الماكسبة لالليزاط بكل طااين طالكطاف  طالسيكسكا طاّةرا اا ذاا ال.كة  طسي طط  كمك باشيا الشركة بيًظك يافر  
اط من فالم يطقير  بي ييي اايهكككا عيط االميثكم طاليبكي  عاهك، طي ييط ي كرير يطرية يطظ  بكليك.يم  كالا عيط االليزاط، طيعزيز الطعأ بكالليز يافر  االليزاط

 .الييرير لةيار  طالمطةكين
 

 :يلرأ اركت مهمة يافر  االليزاط
الييكي من االليزاط بكطاف  ال طكمة ال.كير  عن  يفة السطت المكلية  ، بمك قأ ذلو  االليزاط الفكرةأ: ظمكن االميثكم لةميع الميركبكا الياةيمية ل ال كاطاية •

 .شرككا طبي باةمة بفر  ييير ك طيشرف عكيهك  يفة السطت المكلية ططزار  اليةكر  طال طااين ذاا ال.كة طفك.ة قكاطن ال

 االليزاط اليافكأ: ظمكن ياكيذ سيكسكا الشركة طالكطاف  اليافكية طامطذج األعمكم طالعمكيكا طم.كطقة يكطي  ال.ال يكا   •

 

 :فئات المخاطر

المريبرة بيرطير طيشليم مسك كا البيع بكليةزفة ال ييثة عكى اركت طاسع  طيراعأ اسيراييةية الشركة  يطاة  المراكز العربية مةمطعة ي كييية من المفكرر 

  .بشكم ككمم طةطي مثم  ذا المفكرر طييط معكلةيهك لكيفكيف ماهك مع اسيمرار يطسع األعمكم

شليكية  اكيةة عن ربيعة عمكيكياك، بط  مكلية  ياثر عكى رب يياك  طقيمك   ي   بط المفكرر ةمك  اسيراييةية ، ياثر عكى قيرياك عكى ي  ين ب ياقاك االسيراييةية،

 :يكأ قكفمة ببع  المفكرر الرفيسية اليأ يطاة  الشركة

 

 المخاطر  عوامل تخفيف المخاطر والرقابة 
 فئة

 المخاطر 

 اليرطير المسيمر لفيمكا الميسطقين لكيكيف مع يطقعكا العمال  الةييي  طيكظيالا الميسطقين     •
 ال ككة عكى مزيت مثكلأ من المسييةرين طاليككط  بكسيمرار عكى شرطر اّيةكر الم ساة   •

االعيمكي عكى 
المسييةرين 
 الرفيسيين

 المفكرر 
 االسيراييةية

 طالعكلمية  المكرككا الم كية من المسييةرين ط ة مطا.كة باك  شبك •
 يرطير مهكراا قرين المبيعكا لةذر شرككا ةظكقية   •
اعيمكي سيكسة اليعكمالا مع األرراف ذاا العالقة لياةيط الع طي طالمعكمالا مع األرراف ذاا العالقة   •

 راةعة  طاالميثكم لك طااين السعطيية ذاا ال.كة  يفظع  ذا اليعكمالا بيًظك لكمراةعة من قبم لةاة الم

االعيمكي عكى 
معكمالا األرراف  

 ذاا العالقة 
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فرة ةعكي  يرطير مف..ة لكمراكز اليةكرية بمك قأ ذلو يرطير مسك كا الكعكليكا طالباية الي يية الرقمية   •
 طمسك كا المسييةر المعيكرية  

مةمعكياك اليةكرية  االسيككي  من قكعي  بيكاكا اليةزفة الفك.ة لي سين اليطازن قأ العرط  عبر ككقة  •
  االقكيمية طالم كية(  

يركيز ةيراياا  
الشركة بين بكبر 
 مراكز ك اليةكرية 

ي طط الشركة بيطةيف مسيشكرين ميف..ين طاليعكقي مع مسيشكرين فكرةيين رطام مر كة مك قبم   •
 العمكية باةكح   ّاةكزاليرطير لكمسكعي  قأ ي ييي الع بكا الم يمكة ططظع فرر عمم 

ي طط الشركة بمراقبة اليكككة طالةطي  بطاسرة قرين اليافكأ طاسيشكريين فكرةيين لظمكن مطا.ككا الي.ميط   •
 طمراقبة يككليف الباك  طاليةييي طاالميثكم ألي لطاف   

 طالفكرةية  بعياي الميزااية الماكسبة طاليمطيم الماكسر لكمشكريع من فالم م.كير اليمطيم اليافكية  •

المفكرر المريبرة  
 بفرر اليطسع 

ال ككة عكى الزيكياا المسيمر  قأ ةقبكم الزطار من فالم اليرطير المسيمر لفيمكا الميسطقين لكيكيف مع  •
 يطقعكا العمال  الةيي طيكظيالا الميسطقين  

 سين المسيمر قأ ةطي   طالي  ةييي ،طي ييط مكك يط امر  يك   ليياك،اقييكح يطر السيامك عبر مراكز اليسطت  •
طاسيظكقة الكعكليكا الث كقية طاليرقيهية قأ مةمعكا الشركة لي سين ر كة العمال     لكزطار،الفيمكا الم يمة  

 طيعزيز يةربة اليسطت لكعمال   
  طالمشرطبكا، بمك قأ ذلو المزيي من األرعمة  المسييةرين،يطسيع اركت الييةير ليشمم باطاًعك ةييي  من  •

 طالميكةر الككفر    طالكيكقة،ال. ة ط  طاليرقي ،
 

ييثير  ركة الزطار  
طاّاككت عكى  
 بعمكم الشركة  

 المفكرر المكلية 
 

 ةسيراييةية قطية لي .يم الييطن مع ي .يم اّيةكر م يًمك   •
 ةرالت شراكة مع شركة  كطارا لكيمطيم  ليعط المسييةرين   •
الرافي  اليأ يمكن الشركة من ال .طم عكى يمطيم ربس المكم  ال ككة عكى عالقة ةيي  مع الماسسكا المكلية   •

 العكمم بيسعكر ياكقسية  
االسيككي  بشكم ااي كفأ من بسطات ربس المكم العكلمية ليكبية ا ييكةكا بعمكلاك طي سين  يكم ربس المكم   •

 لكشركة مثم ال.كطو  

بثر الييفير قأ  
ي .يم اّيةكراا  
عكى ربس المكم  
 العكمم لكشركة 

 يط ي ييي ب ياف الييةير  مثم األسعكر طالمطاعيي الاهكفية طالمسييةرين الم يمكين( لكم مركز يةكري  ي  •
٪ من مسك كا الييةير قأ مراكز اليسطت اليأ اقيي ا مافًرا قبم ةرالقهك بثالثة ةلى  50الييةير المسبن لر  •

 ةيةكري ةيةكبأ  ممك يما هك الطظطح طيمكجاهك من ال ككة عكى قكرت  ي ريبًك،سية بشهر 

المفكرر المريبرة  
بيةييي الشركة  
لع طي اّيةكر  
ال كلية طاليفطم  
قأ ع طي ةيةكر  

 ةييي 
 

 ال ككة عكى برطيطكطالا اّشراف عكى المبكاأ طالمعياا الماكسبة لي كيم المفكرر   •
السالمة الشف.ية طالمميكككا  ةةرا  عمكيكا معكياة مايةمة لكمراقن الي اية اليأ يمكن بن يكطن لهك ييثير عكى   •

 طلبط البيفة  
 ال .طم عكى  .ة قأ مطقع عكى شبكة االايراا ّعكي  يعريف يةربة اليسطت   •

ةكف ة قكيرطس  
كطراك طييثير ك 
عكى األعمكم  
 اليةكرية

يكا مفكرر العمك  
 

 يطًمك  سر اطن األ.م   21ط 14يط ي طيم المفكرر ةلى الييمين بكير  يعطي  ييراطح بين  •
يط طظع معكيير اسيمرارية األعمكم لك ككة عكى المرطاة قأ االسيةكبة السريعة لالا ركعكا طاليعكقأ مع  •

 األعمكم  ال ي األياى من يطقف 

المفكرر اليشليكية  
طاالا ركعكا غير  
الميطقعة ألعمكم  

 الشركة 

الفكرةيين  سر ال كةة ل مكية م.كل   م كمطن يافكيطن بكّظكقة ةلى شبكة من المسيشكرين طالفبرا   •
 الشركة  

ةاشك  السيكسة ال كاطاية، طمةمطعة من اّةرا اا طالمعكيير اليافكية لييمين اّركر اليعكقيي طي كيم   •
 اليعر  لكي كظأ طظمكن االميثكم لكطاف  المعمطم بهك  

المفكرر المريبرة  
بكل ظكيك ال كاطاية 
 اليأ يشمم الشركة 
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 نظرة عامة

المكلية طب ككط  معياة من اةكط الشررككا طبقظرم  السرطت الشرركة قأ الف ة  طكمة الشررككا ال.ركير  عن  يفةييمثم الم.ركير الرفيسرية ل طكمة 

 .ممكرسكا  طكمة الشرككا قأ الممككة

 

طالمسك مين طب. كر الم.ك ة ارفرين من فالم طظع  طاّيار  الياكيذيةياةط ةركر عمم  طكمة الشرككا مفيكف العالقكا بين مةكس اّيار   

قطاعي طةةرا اا ليسررهيم عمكيكا ايفكذ ال رار بهيف  مكية   طت المسررك مين طب.رر كر الم.ررك ة ارفرين طيعزيز قيط الم.ررياقية طاّا.رركف 

  الشركة بعمكمطالشككقية قأ 

 

المسرك مين طي يط .رطر  ةن  ذا الالف ة ي يظرأ اّق.ركح الطاظر  طالشرككف طيظرمن بكليكلأ بن يعمم مةكس اّيار  بمك ي  ن بقظرم م.ركل   

  طاظ ة طعكيلة عن الطظع المكلأ لكشركة طايكفت عمكيكيهك

 

 يعيبر الشركة بن االليزاط المسيمر بهذا الكطاف  يعي عكمالً مهًمك قأ اةك هك المسيمر 

 

   الهيكل التنظيمي للشركة 

 
.  
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 ةحوكمة الشركلة يمتطلبات الرئيسال

 طاليأ يي يجي، طسطف يي يجي، بهك الشركة مبيجاة قأ الف ة  طكمة الشرككا، طيلرأ ذلو المةكالا الطاسعة اليكلية:ةن الميركبكا الرفيسية لك طكمة 

 (، ط9ةلى  4ال  طت العكمة لكمسك مين  المطاي من  •

 (، ط15ةلى  10ال  طت الميعكج ة بكةيمكعكا الةمعية العكمة  المطاي من  •

 (، ط41ةلى  16ط.ال يكي  طةةرا اي  طالييرير  المطاي من  مةكس اّيار : يكطين المةكس طمساطليكي  •

 (، ط49ةلى  42 كالا يعكر  الم.كل   المطاي من  •

 (، ط72ةلى  50لةكن الشركة  المطاي من  •

 ( 98ةلى  73اليافكية، طمراةعأ ال سكبكا الفكرةيين، طي كرير الشركة، طبمطر مياطعة بفر   المطاي من  الرقكبة •

 

  الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخليةنظام 

 ط( عكى اةكط ال طكمة الفك  بكلشركة طالكطاف  اليافكية   2017ل 9ل20 ر  المطاقن 1438ل12ل29طاقن مةكس ةيار  الشركة بيكريت 

 

قأ ذلو السيكسكا طالمطاثين  ةر  ةعياي يليم  طكمة الشركة الفك  لالميثكم بشكم بسكسأ لميركبكا  يفة السطت المكلية طاةكط الشرككا بمك

 اليافكية اليكلية: 

 سيكسكا طةةرا اا مةكس اّيار   •

 سيكسة يظكرر م.كل  بعظك  مةكس اّيار    •

 مةكس اّيار   اليأ يشككهك  سيكسكا طمبكيئ الكةكن  •

 المراقبة طالي ييط طبعمكم المراةعة اليافكية طالفكرةية طسيكسكا الرقكبة اليافكية   •

 الةمعية العكمة سيكسكا  •

 سيكسة يطزيع األربكح  •

 سيكسكا اليطا.م مع المسك مين  •

 سيكسكا اّق.كح طالشككقية  •

 مهكط لةاة المراةعة   •

 مهكط لةاة اليرشي كا طالمككقآا  •

 سيكسة المسك مة االةيمكعية لكشركة  •

 

 االمتثال لحوكمة الشركات

طي ييياً، قةن بغكبية بعظررك  مةكس    قيمك عيا مك  ط مطظرر  قأ الك ر  اليكلية  طكمة الشرررككاي ككط الف ة ب مكيزمة  الشررركة قأ الطقا الرا ن

( بعظررك  4  بربعة( بعظررك ،  ط بعظررك  غير ياكيذيين، طيطةي بكلمةكس 9  يسررعةمن   ط2021مكرس   31كمك قأ ةيار  الشررركة، طالذي ييكطن 

  طةظركقةً ةلى ذلو، ق ي يباى المسرك مين رري ة ي.رطيا ط2021مكرس   31كمك قأ  (16 المكي    بي بكثر من ثك  عيي بعظرك  المةكسمسري كين 

ط(  ط ذا 2019 سبيمبر  30 رر  المطاقن  1441ل01ل3يراكمأ قيمك ييعكن بيعيين بعظك  مةكس اّيار  قأ اةيمكن الةمعية ، طالذي ُع ِّي بيكريت 

اسرريفياط ةميع   طق  الي.ررطييية   .رر  اليأ يمككهك  طي ن لكم مسررك ط  طت ي.ررطيا  يعكيم عيي ال  مسررك طالرري ة من الي.ررطيا ييي  لكم  

 مسرك مألمرشر   طا ي بط بن ي سرط   طق  الي.رطييية قيمك بين مرشر ي  المفيكرين يطن بية ازيطاةية قأ األ.رطاا، ط ذا الرري ة يزيي من قر  

 ( 8راكمية الميك ة لهط ل.كل  مرش   طا ي  المكي  األقكية الذين يعياطن ممثكيهط قأ المةكس من فالم ممكرسة   طت الي.طيا الي

 

( 3طبمك ييكن مع ب ككط الف ة  طكمة الشررككا، ق ي قكما الةمعية العكمة العكيية لكشرركة بيكطين لةاة المراةعة، ط أ يييلف من ثالثة   •

قكط مةكس االيار      طقيط(2017ييسمبر  6 ررررر  المطاقن  1439ل03ل18، طذلو بيكريت  ماهط عظطين مسي كين( بعظك  غير ياكيذيين
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  بكلمطاق ة عكى يةييي عظرطية األعظرك  ال كليين طذلو  يى اهكية قير  مةكس االيار  ال كلأ   ط2020يطايط   21قأ ةكسري  الماع ي  قأ  

 ط عكى يعيين بعظك   لةاة المراةعة 2020سبيمبر  30طقي طاق ا  الةمعية العكمة قأ اةيمكعهك الماع ي قأ 

قكط مةكس  طقي  ط( 2017سررربيمبر   20 رررررررر  المطاقن 1438ل12ل29بيكريت  مككقآاطال كاط مةكس اّيار  بيكطين لةاة اليرشررري طقك •

بكلمطاق ة عكى يةييي عظرطية األعظرك  ال كليين طذلو  يى اهكية قير  مةكس االيار    ط2020يطايط   21االيار  قأ ةكسري  الماع ي  قأ  

 ط عكى يعيين بعظك   لةاة اليرشي كا طالمككقآا 2020سبيمبر  30عكمة قأ اةيمكعهك الماع ي قأ   طقي طاق ا  الةمعية الال كلأ

الةمعية .ررركيقا عكيهمك ذين اعيمي مك مةكس اّيار ، طكطالبعيجا الشرررركة ميثكت لةاة المراةعة طميثكت لةاة اليرشررري كا طالمككقآا،  •

 العكمة العكيية 

من الف ة  طكمة الشررككا ال.ركير  عن  يفة السرطت المكلية ، طظرع مةكس اّيار  قطاعي ال طكمة لكشرركة طق ًك أل ككط   94طق ًك لكمكي   •

  ( اليافكية سيكسكاطال ذا الكطاف  قأ شكم يليم ال طكمة  المشكر ةلي  قأ قسط ماك.م ظمن  يليم  طكمة الشرككا 

مكيط  19الشررككا ال.ركير  عن  يفة السرطت المكلية ، شركم المةكس بيظًرك لةاة  طكمة الشررككا قأ   من لطاف   طكمة  95طق ًك لكمكي   •

( من  ذا الكطاف   يشرمم مسراطليكا الكةاة اّشرراف عكى بي بمطر ييعكن بياكيذ 94الما.رط  عكيهك قأ المكي    مهكططكككهك بكل  2019

  ى معكيير ال طكمة طبقظم الممكرسكا قأ  ذا المةكم طاالليزاط بالف يهك، ط ذا يعكس  ر  مةكس اّيار  عكى يربين بعكةكمطال 

بكّظرركقة ةلى ذلو، باشرريا اّيار  عيًيا من لةكن اّيار  لةشررراف عكى طةكفف معياة يافم الشررركة طمسرركعي  المةكس عكى ظررمكن  •

مك يكأ: طيشرمم   اّيار  لةكن رسرمية يكبعة لكمةكسقعكلية اّشرراف عكى الشرركة طيشرليكهك، من فالم عي  ةياراا مفيككة  ال يعي لةكن  

 ( لةاة الماكق.كا 5( لةاة ي اية المعكطمكا طاليكاطلطةيك،  4( لةاة ةيار  األ.طم،  3( لةاة اليامية،  2( لةاة اّيار  الياكيذية،  1 

 73ط   72ط  71 المطاي   قسرة باشررة الشرركةطماكطقظرالً عن ذلو، ق ي بعيا الشرركة ةةرا اا  لكي يري بي ككط  يياكطم يعكر  الم.ركل    •

من الف ة  طكمة الشررككا(  طسرطف يي يي الشرركة بميركبكا يكو األ ككط عاي سرعيهك لك .رطم  46ط  44من اةكط الشررككا طالمكييكن  

 عكى مطاق ة الةمعية العكمة عكى المعكمالا مع برراف  ذاا العالقة 

ِّ قرار  ييفذا المةكس بط ييفذا الةمعية طرب كً أل ككط الف ة  طكمة الشرررككا،   • ي ةر عكى كم عظررط بمةكس اّيار  الي.ررطيا عكى بيج

العكمة بف.رط  معكمالا  طع طي يةري يطقيعهك ل سركر الشرركة، طذلو ةذا ككاا لذلو العظرط م.رك ة مبكشرر  بط غير مبكشرر  قأ يكو 

عكى ميركبكا  ممكثكة يكيي بيا  ال يةطز ألي عظرررط  بكلمةكس، يطن ((  طيا  اةكط الشررررككا  1 ر(    44المعكمالا بط الع طي  المكي  

يرفي  من الةمعية العكمة العكيية، بن يكطن ل  بية م.ررك ة مبكشررر  بط غير مبكشررر  قأ بية .ررك كا  بط ع طي  يةري ياةيمهك ل سرركر 

ل  قأ يكو المعكمالا بط الع طي، طال يةطز  الشرركة  طةن عظرط المةكس مكزطأ بيظركً بةبالغ مةكس اّيار  بيية م.رك ة شرف.رية قي يكطن

ل  المشكركة قأ الي.طيا عكى ال راراا المعيزط يبايهك قأ  ذا الف.ط  من ةكار مةكس اّيار  بط ةمعيكا المسك مين  طيةر عكى 

بكشررر  ألي عظررط  رفيس مةكس اّيار  ةبالغ الةمعية العكمة بيية معكمالا طع طي يكطن قيهك بية م.ررك ة شررف.ررية مبكشررر  بط غير م

 ( 71بكلمةكس، طعكي  بن يك ن بذلو ي ريراً فك.كً من مراةع ال سكبكا الفكرةأ لكشركة  المكي  

را الشرركة ميركبكا اةكط الشررككا بمكهطط  طاسرع ب ي   • طرب كً لسريكسرة الشرركة الفك.رة بكلمعكمالا مع األرراف ذاا العالقة، ق ي قسرج

الةمعية العكمة عاي يفطم بيج كيكن  ييميع قي  عظررط المةكس بم.ررك ة مككية مبكشررر  بط غير مبكشررر  قأ يكزط ال .ررطم عكى مطاق ة  

را الشررركة بمكهطط  طاسررع اركت ال يطي عكى الي.ررطيا الطاري  قأ كمج  من اةكط الشرررككا طالف ة  معكمكة  مع الشررركة  طبكلمثم، ق ي قسررج

ليس ق ر عظررط المةكس المعاأ، طةامك بيظرركً بير   ذاا ال.رركة ر اعيمكي المعكمكة طكمة الشرررككا ب ي  يُماع من الي.ررطيا عكى قرا

، بط بي من بقكرر ذلو العظرط  طيا  الف ة  طكمة الشررككا بيظركً عكى با  ةذا رغر ب سرر األ طام  مسرك ط يسريرر عكي  ذلو العظرط

ن باشرررررريهرك، قرةار  يةرر عكير  بن يفرر مةكس ةيار  ب ري بعظرررررك  مةكس اّيار  قأ االافرار قأ بعمركم  قري ياركقس الشرررررركرة بط بيركً م

، طعكي  بن يمياع عن الي.ررطيا عكى ال راراا ذاا ال.رركة قأ اةيمكعكا قعكية لهك ييط ممكرسرريهككلمشرركريع اليأ يشرركم بعمكل  ماكقسررةً ب

ة اليأ يعيزط عظرررررط المةكس مةكس اّيار  طالةمعيرة العركمرة، طعكى رفيس المةكس ةبالغ الةمعيرة العركمرة العركييرة بركألعمركم الماركقسررررر 

(  46االافرار قيهك، طيةر ال .ررطم عكى يرفي  من الةمعية العكمة لكشررركة قبم يفطم عظررط المةكس قأ الاشرركر الماكقس  المكي  

 ( 72طيارطي اةكط الشرككا عكى اشيراركا  ممكثكة  المكي  
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 حالة تنفيذ لوائح حوكمة الشركات

 الما.ط  عكيهك قأ قطاعي  طكمة الشرككا ال.كير  عن  يفة السطت المكلية بكسيثاك  األ ككط الطاري  بياكا:يربن الشركة ةميع األ ككط 
 

 المبرر  البند المادةرقم  نوع المادة

الك ر   32 المكي   ةاسيرشكيي

 ر(

يع ي مةكس اّيار  بربعة اةيمكعكا قأ الساة 

 عكى األقم، بمك ال ي م عن اةيمكن طا ي كم

  ثالثة بشهر

فالم الساة  ثال  مراااةيمع مةكس اّيار  

( طذلو كمك 2020-2019المكلية المكظية  

ا  عكي  الاةكط اليافكأ لكشركة  طيعيزط 

 قأ المسي بم  اةيمكعكي  المةكس زيكي  عيي 

 التدريب: 39المكي   ةاسيرشكيي

ييعين عكى الشركة ةيال  اال يمكط الككقأ بييرير 

الياكيذية،  بعظك  مةكس اّيار  طاّيار طيي يم 

 ططظع البرامت الالزمة لذلو  

ي طط  الشركة بي ييط برامت ييرير طيي يم لةيار  

ً بط اكو فرر مسي بكية كأ يشمم  ،الياكيذية  يظك

 ً  بعظك  مةكس اّيار  الكذين ييميعطن  كليك

 ككقية  طالفبراا الظرطرية طال  يرااكلب

 :تشكيل لجنة إدارة المخاطر 70المكي   ةاسيرشكيي

يشكَّم ب رار من مةكس ةيار  الشركة لةاة يسمى  

 يكطن رفيسهك طغكلبية (لةاة ةيار  المفكرر 

بعظكفهك من بعظك  مةكس اّيار  غير الياكيذيين  

من  طيُشيرر بن ييطاقر قأ بعظكفهك مسيط  مالفط

 المكلية  المعرقة بةيار  المفكرر طالشاطن 

لط ير مةكس اّيار   كةة ةلى يشكيم لةاة 

ّيار  المفكرر فالم العكط، طبيالً من ذلو ق ي  

قأ  ةيار  المفكرر  ط ي قكما الشركة  بةاشك  

طيعيين ميير مفكرر  2019شهر مكيط من عكط 

طيةير    ذط فبر  طممكرسة قأ ذاا االفي.ك 

اّشكر  ةلى بن لةاة المراةعة يشرف عكى  

 ةيار  المفكرر طقن ميثكقهك  طةكفف

 المسؤولية االجتماعية:  87المكي   ةاسيرشكيي

يظع الةمعية العكمة العكيية باكً  عكى اقيراح من  

بين   اّيار  سيكسة يككم ةقكمة اليطازن مةكس

ب ياقهك طاأل ياف اليأ ي.بط المةيمع ةلى ي  ي هكل 

 بلر  يرطير األطظكن االةيمكعية

 طاالقي.كيية لكمةيمع  

شكركا المراكز العربية قأ العييي من األاشرة 

طقي   فالم العكط ي ا ةشراف اّيار  الياكيذية

ط قأ  2022بيبا الشركة مركع الساة المكلية  

ظع الفرر طاّةرا اا الياكيذية ّاشك  لةاة ط

االسييامة لةشراف عكى اسيراييةية معكيير 

مكعية طال طكمة يافم  االسييامة البيفية طاالةي

الشركةل طاليأ يهيف ةلى يكبية ميركبكا طككالا 

الي.ايف الفك.ة بممكرسكا االسييامة طماشر 

 لالسييامة  ياط ةطاز 

 المبادرات االجتماعية: 88المكي   ةاسيرشكيي

يظع مةكس اّيار  البرامت طي يي الطسكفم  

 الالزمة لررح مبكيراا الشركة قأ مةكم العمم

 .االةيمكعأ

عكى المكي  السكب ة   المبررلى  ةيرةى الرةطن 

 المذكطر بعالا   87رقط 
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

 مجلس اإلدارة. 2
 

 تشكيل مجلس اإلدارة( أ

( بعظرك  معياين من قبم الةمعية العكمة عن ررين الي.رطيا اليراكمأ  طيعمم  9 سرر اةكط الشرركة األسركسرأ، يييلف مةكس اّيار  من يسرعة  

اةكط الشررككا طلطاف   طكمة الشررككا طالاةكط األسركسرأ طيليم  طكمة الشرركة اليافكأ عكى ي ييي طاةبكا مةكس اّيار  طمسراطليكي   طيبك  

 ( ساطاا  3( ساطاا  طبعي ذلو، يكطن مي  مةكس اّيار  ثال   5مةكس ةيار  معين، بمك قأ ذلو رفيس مةكس اّيار ، فمس  مي  بطم 

 

ييريلف مةكس ط  ط 2022يطايط  18يايهأ بيركريت ط ط2017يطايط   19بيركريت من يركريت يشررررركيكر  يبريب سررررراطاا ميالييرة  (5 مري  المةكس ال ركلأ  

 ( بعظك   كمك  ط مطظ  قأ الةيطم اليكلأ: 9  يسعةمن  202 1مكرس 31اّيار  كمك قأ 

 

 *تاريخ التعيين صفة العضوية المنصب االسم  الرقم

 2017يطايط  19 غير ياكيذي رفيس مةكس اّيار  ب  قطاز عبي العزيز ال كير 1

اكفر رفيس مةكس اّيار   ط  سكمكن عبي العزيز ال كير  2

 طالعظط المايير

 2017يطايط  19 ياكيذي

 2017يطايط  19  مسي م عظط مةكس اّيار   ي  عبيالر من عبي العزيز اليطيةري 3

 2017يطايط  19 مسي م عظط مةكس اّيار   ط  م مي عبي هللا الفريف  4

 2017يطايط  19 غير ياكيذي عظط مةكس اّيار   ط  ككمم بييع ال كط   5

 2017ييسمبر  6  مسي م اّيار  عظط مةكس    بيراكري  يةازي 6

 ط 2019سبيمبر  30 غير ياكيذي عظط مةكس اّيار   ط  عمر عبيالعزيز الم ميي   7

 ط 2019سبيمبر  30 مسي م عظط مةكس اّيار   ي  عمر  يير الككرسأ   8

 ط 2020سبيمبر  30  غير ياكيذي عظط مةكس اّيار   ب مي يمرياش بيراطي ب  9

  مأ الشركة كاليعيين من قبم الةمعية العكمة لمس* ي .ي بذلو 

 

  يركأ بن سعي الككظم األسيكذلاألمين ال كلأ لمةكس اّيار   ط 
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

 الخبرات والمؤهالت العلمية ألعضاء مجلس اإلدارة.( ب

 
 :مجلس اإلدارة رئيس –فواز عبد العزيز الحكير أ. 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

يظرك عي  ماك.رر ياكيذية لي  شررككا سرعطيية طغير سرعطيية مثم بطيشرلم    ،لشرركة قطاز ال كير طشررككف  ال كبظرةميير ياكيذي 

  بكي الريكي   , شرررركة قطاز ال كير طشررررككف  الع كرية , شرررركة الكريي   الع كرية , شرررركة قطاز ال كير طشررررككف  لكمشررركريع 

يار  شرركة قكس ةيظرك ما.رر رفيس مةكس  ب  ملي اية المعكطمكا ( كمك شرل    شرركة الكريي ،   شرركة قكس لةاشرك اا ،  الم يطي  

    السعطيية ال كبظة طعظط قأ العييي من مةكلس اياراا قأ شرككا سعطيية طغير سعطيية 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

ميير  شررركة اايراكشرريطاكم قكشررن   ،اليطلية يار   شررركة قطاز ال كير طشرررككف  , ميير  شررركة اليةزفة المي يمة ةرفيس مةكس  

ما.ررر ميير قأ العييي من الشرررككا السررعطيية اليأ ااشرري ك اط يميككهك مثم  ميير شررركة الط يي    ميظررك شررلبط،  كطاسرربا 

    شركة مةمطعة اليةزفة   ،   شركة ط ب  اليةكرية الم يطي   ،لكيةهيزاا 

 ط 1989القي.كي طالم كسبة من ةكمعة لطقبطرط قأ الممككة المي ي ، قأ عكط  ك.م عكى شهكي  البككلطريطس قأ ا • المؤهالت:

 ط 2008 ك.م عكى شهكي  اليكيطراا الكفرية قأ االقي.كي طالم كسبة من ةكمعة لطقبطرط قأ الممككة المي ي ، قأ عكط  •

كمك يي كي عظرررطية مةكلس ةيار  عيي   ،طاليرطير الع كرييار  االعمكم طاالسررريثمكر طمةكم االزيك   ةسررراة فبر  قأ    30كثر من ب الخبرات:

 الشرككا 

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

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

، ميير قظررك  االرككم  ، ميير مكير سرركمكن ال كير لالسرريشرركراا الهايسررية ،   ميير  شررركة سرركمكن عبيالعزيز ال كير طاطاليا 

يظرك العييي من المةكلس لشررككا سرعطيية طغير سرعطيية مثم بطيشرلم    ،ميير  ميير  يظركريس اةي األماية (، ميير قكس اسربكايك 

 شرركة ،   شرركة قكس لالاشرك اا ،   شرركة الكريي  الع كرية ،   شرركة قطاز ال كير طشررككف  ال كبظرة ،   شرركة األرعمة طاليرقي  

  شررركة البطارج العكلمية لكيامية ،   قكس لككاكيت ال كبظررة ،   شررركة الكريي  لي اية المعكطمكا ،  ال كير طشرررككف  الع كرية قطاز  

   شركة المفبطزاا العةيبة الم يطي   ،   مراكز ال هط  اليةكرية ،  العكر بكأ  ،  قكس الع كرية، طاالسيثمكر الع كري 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

يار  لعي  ةطشرلر ايظرك ماك.رر مةكس  ،  ميير شرركة مالبس الةيم اليةكرية   ،يار   شرركة قطازال كيرط شررككف  ةيس مةكس  رف 

 . شركة مةمطعة اليةزفة ،  شركة ط ب  اليةكرية الم يط  ، شرككا سعطيية طغير سعطيية مثم  شركة الط يي  لكيةهيزاا 

 ط1990لهايسة المعمكرية من ةكمعة المكو سعطي قأ الممككة العربية السعطيية قأ عكط  ك.م عكى شهكي  البككلطريطس قأ ا المؤهالت:

ما.رر عظرط   60كثر من بزيك  طاليرطير الع كري كمك يي كي ايظرك  طاأل  ر  االسريثمكرااايةعكط فبر  قأ االعمكم ط  28كثر من ب الخبرات:

 مةكس ايار  

 
 :مجلس اإلدارة )مستقل(عضو  –د. عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

مكلو مكير اليكيطر عبي الر من اليطيةري لالسرريشرركراا االقي.رركيية، ط ط مكير مهاأ ييسررس قأ الممككة العربية السررعطيية، 

 طيعمم قأ قركن االسيشكراا

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

رفيس مةكس االيار  قأ   ،بسريكذ مسركعي قأ قسرط االقي.ركي قأ ةكمعة المكو سرعطي  ،معيي قأ قسرط االقي.ركي قأ ةكمعة المكو سرعطي

 ،األمين العكط لكمةكس االقي.ركيي األعكى  ،عظرط مةكس اّيار  قأ شرركة الزيا العربية السرعطيية  برامكط( ، يفة السرطت المكلية

 ،يي قأ مةكس اليعكطن ليطم الفكيت العربأمسرريشرركر اقي.ررك ،رفيس مةكس االيار  قأ شررركة الشرررت األطسررر لالسرريثمكر المكلأ

  ميير ياكيذي طممثم الممككة العربية السعطيية قأ .ايطت الا ي اليطلأ

 ط 1978 ك.م عكى شهكي  البككلطريطس قأ االقي.كي من ةكمعة المكو سعطي قأ الممككة العربية السعطيية قأ عكط  • المؤهالت:

 ط 1985االقي.كي من ةكمعة طالية بيطا قأ الطاليكا المي ي  األمريكية قأ عكط  ك.م عكى شهكي  اليكيطراا قأ  •

 عكط قأ عكلط االعمكم طاالسيشكراا االقي.كيية  42فبر  اكثر من  الخبرات:
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

 :مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )مستقل( عضو –محمد عبد هللا الخريف م. 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

الرفيس الياكيذي قأ شرركة مةمطعة الفريف، ط أ شرركة مسرك مة م ككة ييسرسرا قأ الممككة العربية السرعطيية، طيعمم قأ ال ركن 

 ال.اكعأ طاليةكري 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

ممككة العربية السعطيية،  الييسسا قأ  ة عكم مة رفيس مةكس اّيار  قأ شركة الفريف لي اية الميكا طالركقة، ط أ شركة مسك 

 طيعمم قأ قركن الميكا طالركقة  

 ك.م عكى شهكي  البككلطريطس قأ الهايسة ال.اكعية من ةكمعة المكو سعطي قأ الممككة العربية السعطيية، قأ عكط   • المؤهالت:

 ط  1988

 الركقة طالميكا عكط قأ مةكم االسيثمكراا طال.اكعكا طمةكم  32كثر من ب الخبرات:

 

 ، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت )غير تنفيذي(:مجلس اإلدارة عضو –م. كامل بديع القلم 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

 مسيشكر قأ شركة قطاز عبي العزيز ال كير طشرككا الع كرية 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

 الكييرالأ لكررت السريعة قأ طزار  الا م األمريكية  مهايس معمكري قأ مكير اّيار  

 ك.م عكى شهكي  البككلطريطس قأ الهايسة المعمكرية من ةكمعة اطر  ككرطلياك قأ الطاليكا المي ي  األمريكية قأ عكط   • المؤهالت:

 ط  1988

الطاليكا المي ي  األمريكية قأ عكط  ك.ررررم عكى شررررهكي  المكةسرررريير قأ الهايسررررة المياية من ةكمعة اطر  ككرطلياك قأ   •

 ط 1990

  األعمكمعكط قأ مةكم الهايسة المعمكرية طاليرطير الع كري طيرطير  32كثر من ب الخبرات:

 
 :ورئيس لجنة المراجعة )مستقل( ،مجلس اإلدارة عضو –د. بيرنارد هيجنز 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

رفيس المةمطعة االسيشكرية لك كطمة   ،المسيشكر االسيراييةأ ب كطمة اسكيكايا ،بيطككططالرفيس الياكيذي لمةمطعة مةمطعة 
رفيس مةكس ةيار     ،رفيس مةكس ةيار  سيسييمك اسكيكايا ،األسكيكايية ّعكي  االايعكش االقي.كيي بعي بزمة قيرطس كطرطاك

رفيس مةكس ةيار  شركة قطرسير يشيس   ،طاارفيس مةكس ةيار  شركة اي  اي  بى ّيار  الثر  ،شركة كأ طاي سأ كأ ار
بمين عكط ماسس  بيرطم   ،شركة غالسكط اليفلعظط مةكس ةيار  غير ياكيذي  ،رفيس ةمعية الكاطن الةميكة ،االسيشكرية
ذ  بسيك ، ككية ةيابر  ّيار  األعمكم بةكمعة  ريطا طااب  بسيكذ قفري طبسيكذ زافر  ،ةكمعة سيراثكالييب  بسيكذ زافر ،ريايسكاس
  ،عظط الكةاة المكلية بةكمعة غالسكط ،يكيطر م كظر قأ ةكمعة ةالسكط ، ةكمعة غالسكطب   بسيكذ قفري  ،ةكمعة ايابراب  قفري

 قمة بيابرا الث كقية اليطلية   - عظط مةكس األماك   ،مكط  لةاة الباية الي يية قأ اسكيكايا

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

، HBOSباو اسرركيكايا   -ميير ياكيذي ، ييسرركط طرفيس قركن اّسرريراييةية لمةمطعة ييسرركطالرفيس الياكيذي لشررركة م.رررف  

ميير   ،الرفيس الياكيذي لكفيمكا الم.ررقية لألقراي قأ شرركة الم.ررف المككأ األسركيكايي،  رفيس مةكس ةيار  باو سرياسربريس

 عكط  المبيعكا(، شركة سيكايري اليف

 ط 1983الشرف بيف.  الريكظيكا، ةكمعة غالسكط، الممككة المي ي ، قأ عكط اليرةة األطلى مع مريبة  • المؤهالت:

 ط 1986ريبة زميم من ككية االكيطاريين قأ ةكمعة غالسكط قأ الممككة المي ي ، قأ عكط  •

 ط 2003ريبة زميم من المعهي ال كاطاأ لكم.رقيين قأ اسكيكايا قأ الممككة المي ي ، قأ عكط  •

 الةمعية المككية قأ ةيابر ، الممككة المي ي  ريبة زميم  •

  يرةة اليكيطرا  من ةكمعة غالسكط، الممككة المي ي  •

 ككييمأ طالييريس األ ،االسيثمكراا ،الييمين طاليراسكا االكيطارية ،الم.رقية الخبرات:
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

 :مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( عضو –عمر عبدالعزيز المحمدي م. 

التنفيتذيتة المنتاصتتتتتب 

 الحالية:

 الميير الياكيذي لمةمطعة قطاز ال كير 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

عظررط المةكس  ،الرفيس الياكيذي لشررركة بكييو لالسرريثمكر طاليعط الكطةيسرريأ، رفيس ط ي  الشرررت األطسررر بشررركة يطط ككبييكم

رفيس ط ي  باطو االسيثمكر بكلسعطيية   ،سككس السعطيية  الرفيس الياكيذي لماسسة ةطليمكن  ،االسيشكري لشركة بلكيمسا لكيةكر 

 .عظط مةكس ةيار  ياكيذي بشركة االسيثمكر المبكشر ميرشكاا برييج ،لماسس بكرككيز ككبييكم

   2002األمريكية فالم عكط شهكي  البككلطريطس قأ الهايسة الكيميكفية طالعكطط االقي.كيية من ةكمعة قكايربيكو بكلطاليكا المي ي    المؤهالت:

ً عكم 18كثر من ب الخبرات:  الا م طقركن الركقة  ،االسيشكراا ،الم.رقية االسيثمكرية اقأ مةكال ك

 

 :ورئيس لجنة الحوكمة )مستقل( ،مجلس اإلدارة عضو –عمر هدير الفارسي د. 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

 ايطيطرو  لالسيشكراا،العظط المايير لشركة ييكلى 

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

عظرط مةكس ةيار  طرفيس لةاة   ،كقطال  الممككة العربية السرعطيية(.ر مةمطعة   –عظرط مةكس ةيار  طرفيس لةاة االسريثمكراا  

قأ  م كمأ  ،( باو كرييي سطيس قيرسا  بطسرن قأ ايطيطرو  –م.رقأ اسيثمكري    ،باو الفكيت اليطلأ  الب رين( –المفكرر  

  مكير م كمك  طايا آاي كيس قأ ايطيطرو

  الطاليكا المي ي  األمريكية ،قأ ال كاطن من ةكمعة كطلطمبيك  يكيطرا • المؤهالت:

  الطاليكا المي ي  األمريكية ،قأ االقي.كي من ةكمعة اطيرياطبككلطريطس  •

  المكلية، ال كاطن، ال طكمة طةيار  المفكرر الم.رقية افبر  قأ مةكال الخبرات:

 

 (:غير تنفيذي) اإلدارة مجلس عضو – بدراوي دمرداش. احمد أ

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 الحالية:

شركة المراكز الم.رية، الذران الم.ري لمةمطعة قطاز ال كير السعطيية، عظط مةكس اّيار  قأ  كفر رفيس مةكس ةيار  ا 
   شركة برقكط المكلية بم.ر، عظط مةكس اّيار  قأ شركة ةطيزمكرا بم.ر، عظط ماسس قأ ال ك ر  باةكز

المنتاصتتتتتب التنفيتذيتة 

 السابقة:

    ,الرفيس الياكيذي لشركة سطييوالرفيس الياكيذي لشركة المراكز الم.رية  

 .لاين بةكمعة  طيسيكيكي، ط  مكري كطين ككية من ال كاطن  قأ  شهكي   عكى  ك.م  • المؤهالت:

   لألعمكم  كرقكري  ككية من ط2003  عكط قأ  األطسر  لكشرت  الياكيذيين المييرين براكمت شهكي   عكى  ك.م  •

   اليرطير الع كري طالم كمك عكمكً قأ مةكلأ   15كثر من بفبر   الخبرات:
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 الحالية والسابقة في الشركات األخرى:مجلس اإلدارة ج( عضويات أعضاء 

 

 عبدالعزيز الحكيربن  فواز   األستاذ/( 1

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة ع كر الطرن   مسك مة غير ميرةة الممككة يافم  شركة قكس السعطيية ال كبظة

شركة المراكز الم.رية لكيرطير  
 الع كري 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة ع كر العرر اليطلية   مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة

شركة الكريي  لي اية المعكطمكا   مسك مة غير ميرةة يافم الممككة  شركة رر السعطيية
 طاالي.كالا الم يطي  

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة ط ب  اليةكرية مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة شركة مراكز لالسيثمكر الع كري 
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة قكس لةاشك اا  م يطي ذاا مساطلية   فكرج الممككة شركة اربيكن قكلكطن ليمييي
   ذاا مساطلية م يطي  فكرج الممككة شركة قطكس  طسبييكليأ

 مسك مة غير ميرةة يافم الممككة  شركة العزيزية باي  المي ي 
 مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة ايركليك، شركة قكس ال كبظة
  ذاا مساطلية م يطي  فكرج الممككة بريركايك، الع كريشركة قكس لكيرطير  

شركة قطاز عبيالعزيز ال كير طبطاليا  
 ال كبظة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة اةمة الركقة

شركة قطاز ال كير لكيرطير الع كري  
 FARE) 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة الكريي  األطلى 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  المي يمة اليطلية لكيةزفة 

شركة البطارج اليطلية لكيرطير  
 طاالسيثمكر الع كري 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

 

 عبدالعزيز الحكير  سلمان بن  المهندس/( 2

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

شركة قكس االطلى لالسيثمكر ط   مسك مة غير ميرةة يافم الممككة  شركة قكس السعطيية ال كبظة
 اليرطير الع كري 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  ( 1لككاكيت  شركة قكس   ذاا مساطلية م يطي   فكرج الممككة شركة قطكس  طسبييكليأ

شركة المراكز الم.رية لكيرطير  
 الع كري 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  ( 4لككاكيت  شركة قكس   مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  ( 5لككاكيت  شركة قكس   ميرةةمسك مة غير   فكرج الممككة شركة مراكز لالسيثمكر الع كري 
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة قكس لككاكيت ال كبظة ذاا مساطلية م يطي   فكرج الممككة ، بريركايكبيكن قكلكطنيرب شركة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  الم يطي شركة مازم  مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة لكركقة الميةيي شركة قكس  
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة المثكةكا السريعة  مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة ايركليك، شركة قكس ال كبظة

  مساطلية م يطيذاا  يافم الممككة  ق.ر الكعو  شركة  ذاا مساطلية م يطي  فكرج الممككة بريركايك، شركة قكس لكيرطير الع كري
شركة ةأ ااي اي  اايراكشطاكم 

 لالسيشكراا، بريركايك
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة مذات ال كير   ذاا مساطلية م يطي  فكرج الممككة

  مساطلية م يطيذاا  يافم الممككة  األطلى  ير شركة الكر  ذاا مساطلية م يطي  فكرج الممككة لكركقة، بريركايكشركة قكس  
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة   شركة بزيك  اليةزفة   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  العرر لكيةكر  

شركة قكس لكيةزفة طاالسيثمكر   - فكرج الممككة  شركة قكس,اسبكايك
 اليةكري الم يطي 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة األرعمة طاليرقي   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  المبيكر لعكر  شركة مهكر  األ

شركة سكمكن ال كير لالسيشكراا    ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة الكريي  الثكاية الع كرية
 الهايسية  ايكط( 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

 شركة مركز اليمكط  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  اليةكريةشركة مةمع المكز 

 
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة مالبس االةيكم  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة مةمع اليكسمين اليةكرية 

شركة قطاز ال كير ط شرككا    مساطلية م يطيذاا  يافم الممككة  شركة مةمع ال مرا  اليةكرية 
 لكيةكر  

  

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة عيطن البسكيين لكيةكر   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة قكس المية لكع كراا 

  ذاا مساطلية م يطي الممككة يافم  ( 3لككاكيت  شركة قكس    ذاا مساطلية م يطي الممككة  يافم شركة اّسككن طالمزيي 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة ةي كن ّيار  المراقن   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  السعطيية العربية ياليكك شركة
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شركة ابيككر الركقة الميةيي    ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  لكيةزفة  األزيك  شركة
 لالسيثمكر 

  ذاا مساطلية م يطي الممككة يافم 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  بذطات راقية  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  عيطن الرافي   شركة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  قكس الع كر   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  مةمع اّر  الراست شركة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة قظك  االرككم   ذاا مساطلية م يطي الممككة يافم  كركقةلشركة قكس  

شركة سكمكن عبي العزيز ال كير طبطاليا 
 ال كبظة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة مةمع العرر   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  المذات الكفط  م يطيذاا مساطلية  يافم الممككة  شركة قاكيت الريك 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة مراكز ال هط   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة قظك  األرككم 

     ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة سعف العكلمية 

   مساطلية م يطيذاا  يافم الممككة  شركة قكس الع كرية 

شركة قطاز عبي العزيز ال كير طشرككا  
 لكمشكريع الم يطي 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة الكريي  الع كرية 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة قطاز ال كير طشرككا ال كبظة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  لكع كراا شركة برككن سالط 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  قكس لةاشك اا   شركة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  ارككن السالط   شركة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  لكيةكر    الاطر شركة

  م يطيذاا مساطلية  يافم الممككة  لكيةكر    اليرمطو شركة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  لكيةكر   الةهران شركة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  لكيةكر    عزيز شركة

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  لكيرقي    سكال شركة

  طاليرطير لالسيثمكر  األطلى  قكس شركة
 الع كري 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  ةالراقي كاالمذاق شركة

 
 

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري  الدكتور/ ( 3
 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

شركة الزيا العربية السعطيية   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة الهاكف المي ي  اليةكرية
  ارامكط(  

 مسك مة ميرةة  يافم الممككة 

شركة الشرت األطسر لالسيثمكر   
 المكلأ 

 مسك مة غير ميرةة يافم الممككة 

  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة اليعيين المي ي  لالسيثمكر 

 

 عبد هللا الخريف بن محمد  المهندس/ ( 4

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

 مسك مة ميرةة  يافم الممككة  الشركة السعطيية ل.اكعة الطرت   ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة بباك  عبيهللا ةبرا يط الفريف
 مسك مة غير ميرةة يافم الممككة  الشركة السعطيية ألاكبير ال.كر  ميرةةمسك مة غير  يافم الممككة  شركة مةمطعة الفريف

  ميرةة  يافم الممككة  شركة الفريف لي اية الميكا طالركقة
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة الفريف اليةكرية 
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة .اكعكا الفريف
  ذاا مساطلية م يطي يافم الممككة  شركة الفريف لكبيرطم 

شركة راكة لالسيثمكراا الزراعية 
 طاليرطير

 غير ميرةة فكرج الممككة 

 غير ميرةة يافم الممككة  شركة الفيمكا الزراعية العربية

 غير ميرةة يافم الممككة  شركة امك الفريف لالسيثمكر 
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 كامل بديع القلم  المهندس/ ( 5

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 
  ذاا مساطلية م يطي  فكرج الممككة شركة ايكط لكهايسة المعمكرية

 مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة شركة المراكز الم.رية لكيرطير الع كري  ال يوجد
 مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة ، م.رالع كريشركة مراكز لالسيثمكر 

 

 بيرنارد هيجنز  الدكتور/ ( 6

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

 مسك مة ميرةة  فكرج الممككة  باو يسكط مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة مةمطعة بيطككطط
 مسك مة ميرةة   فكرج الممككة كأ ار شركة كأ طاي سأ 

 
 مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة سيسييمك، سكطيالاي

اي  اي  بأ لكثرطاا  بايرسطن بايرسطن 
 طبراطن لكثرطاا( 

 مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة

 مسك مة غير ميرةة  فكرج الممككة قطسير يشيس لالسيثكراا الم يطي 

 
 عبدالعزيز المحمديبن  عمر  المهندس/( 7

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

شركة بكيو لالسيثمكر طاليعط   مسك مة غير ميرةة يافم الممككة   شركة قكس السعطيية ال كبظة
 الكطةسيأ 

 مسك مة ميرةة  يافم الممككة 

 مسك مة غير ميرةة يافم الممككة  شركة الريف ليكرير السكر  مسك مة ميرةة  يافم الممككة  ال كير طشرككا شركة قطاز عبي العزيز 
 مسك مة ميرةة  يافم الممككة   شركة ةكزان لكركقة طاليامية مسك مة غير ميرةة يافم الممككة  سييأ باومةمطعة 

 
 عمر هدير الفارسي  الدكتور/ ( 8

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

 مسك مة ميرةة  يافم الممككة  مةمطعة .كقطال  ذاا مساطلية م يطي  فكرج الممككة ييكال لالسيشكراا 
 مسك مة غير ميرةة الممككة فكرج  باو الفكيت اليطلأ   

 

 بدراويدمرداش حمد أ األستاذ/( 9

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

،  شركة المراكز لالسيثمكر الع كري
 م.ر

 غير ميرةة  فكرج الممككة

 ال يوجد

شركة المراكز ال ك ر  الةييي  
 لالسيثمكر الع كري 

 غير ميرةة  فكرج الممككة

 غير ميرةة  فكرج الممككة لكمشكريع الع كريةشركة المراكز يليك 
 غير ميرةة  فكرج الممككة مراكز السالسم اليةكرية

شركة المراكز لالسيثمكراا اليرقي  ط 
 السيك ة 

 غير ميرةة  فكرج الممككة

  لالسيثمكر  السطفاة  المراكز شركة
 الع كري 

 غير ميرةة  فكرج الممككة

 غير ميرةة  فكرج الممككة الع كري  لالسيثمكر  المراكز شركة
 غير ميرةة  فكرج الممككة لكم كطالا   قكس شركة
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 اجتماعات مجلس اإلدارةد( 

 
 إجراءات االجتماعات

 ظرا بغكبية  طال يكيمم ا.كر اةيمكن مةكس اّيار  ةال ةذا  يةيمع مةكس اّيار  مريين قأ الساة عكى األقم، بيعط   من رفيس مةكس اّيار  
 األعظك   

 
 يُمكن ع ي اةيمكعكا مةكس اّيار  عبر الهكيف بط بيي رري ة ةلكيرطاية بفر  يسم  لةميع األعظك  ال كظرين بكالسيمكن ةلى ةميع األشفك 

بط الممثكين قأ االةيمكن    ال كظرين ارفرين  مك لط يُفرر بفالف ذلو  يُيجفذ قراراا مةكس اّيار  بآرا  بغكبية بعظك  مةكس اّيار  ال كظرين
 طيُعييج بكلربي الذي يطاقن عكي  رفيس مةكس اّيار  ةذا ككن عيي األ.طاا ميسكطيًك 

 
يمكن  يةطز لمةكس اّيار  ايفكذ قراراا بكليمرير عكى ةميع بعظك  مةكس اّيار ، مك لط ي يط ب ي بعظك  مةكس اّيار  ركبًك مكيطبًك بع ي اة

 طيعر   ذا ال راراا عكى المةكس، ةابًك ةلى ةار مع ال راراا المعرطظة عكى مةكس اّيار  قأ بطم اةيمكن ال ن ل   لكماكقشة طالمياطلة 
 

ن  ذا الم كظر قأ سةم   يُسةم المياطالا طقراراا مةكس اّيار  قأ م كظر يطقجعهك رفيس مةكس اّيار  طاألعظك  ال كظرطن طاألمين  يُيطج
 مةكس اّيار  طامين السر  فك  يطقجع  رفيس 

 
 اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل العام

 
 طككن  ظطر ط ككريأ:  2021 فالم الساة المكلية ثالثة اةيمكعكاع ي مةكس اّيار  

 المجموع م 2021يناير  27 م 2020سبتمبر   20 م 2020يونيو  21 العضو اسم م

 3  ظر  ظر  ظر قطاز عبي العزيز ال كيرب   1

 3  ظر  ظر  ظر سكمكن عبي العزيز ال كيرط   2

 3  ظر  ظر  ظر عبيالر من عبيالعزيز اليطيةريي   3

 3  ظر  ظر  ظر م مي عبي هللا الفريفط   4

 3  ظر  ظر  ظر ككمم بييع ال كطط   5

 3  ظر  ظر  ظر بيراكري  يةازي   6

 2  ظر عيذرا  ظر عمر عبيالعزيز الم ميي ط   7

 3  ظر  ظر  ظر عمر  يير الككرسأ ي   8

 2  ظر  ظر *- ب  ب مي يمرياش بيراطي 9

 م.2020سبتمبر  30م، ثم اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين هذا التعيين بتاريخ 2020يوليو  15* تم تعيين أ. أحمد دمرداش من قبل املجلس بتاريخ 
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
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 للمساهمين:حضور األعضاء للجمعيات العامة 

 العضو اسم م

 عادية

 م 30/09/2020

  ظر  قطاز عبي العزيز ال كيرب   1

  ظر  سكمكن عبي العزيز ال كيرط   2

  ظر  عبيالر من عبيالعزيز اليطيةريي   3

  ظر  م مي عبي هللا الفريفط   4

  ظر  ككمم بييع ال كطط   5

  ظر  بيراكري  يةازي   6

  ظر  عمر عبيالعزيز الم ميي ط   7

  ظر  عمر  يير الككرسأ ي   8

  ظر  ا مي يمرياش بيراطي 9

 
 القرارات الرئيسة التي اتخذها مجلس اإلدارة خالل العام:

 قرار مجلس اإلدارة  تاريخ قرار مجلس اإلدارة  م

 المطاق ة عكى ميثكت عمم لةاة المككقآا ط اليرشي كا   • ط 2020بغسرس  17 1

 المطاق ة عكى سيكسة مككقآا بعظك  مةكس اّيار  طلةكا  ط اّيار  الياكيذية  •

 ط 2020يطايط  30ط، المايهأ قأ 2021-2020اعيمكي ال طافط المكلية المر كية لكربع األطم لكساة المكلية ال كلية  ط2020بغسرس  17 2

 ط 2020سبيمبر  30ط، المايهأ قأ 2021-2020اعيمكي ال طافط المكلية المر كية لكربع الثكاأ لكساة المكلية ال كلية  ط 2020اطقمبر  02 3

مطاق ة مةكس اّيار  عكى ي .يم ككمم المبكل  المسي  ة من شركة قكس ال كبظة لككاكيت  ررف ذط عالقة( طالبكل   ط2021ياكير  27 
ط بشكم رفيسأ عن ررين يسطية عياية 2020سبيمبر  30مكيطن لاير سعطيي كمك قأ  3 350 قيميهك  طالأ

  ع كراا( طةزفيكً من فالم مبك  ا يي

 ط 2020ييسمبر  31ط، المايهأ قأ 2021-2020اعيمكي ال طافط المكلية المر كية لكربع الثكل  لكساة المكلية ال كلية  ط2021قبراير  04 4

£ لكم 00 1سهط عكيي ب يمة  39,253( طذلو بم يار Vogaclosetاالسي طاذ عكى  .ة قأ شركة قطقكككطزا   ط2021مكرس  02 5

 سهط قأ ربس مكم شركة قطقكككطزا الم يطي 

 ررح طعر  .كطو ميطاق ة مع ب ككط الشريعة اّسالمية بمبك  ةةمكلأ بسكسأ ي.م قيميهك ةلى ط2021مكرس  23 6

 ر يطال 1,000,000,000
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

 :أعضاء مجلس اإلدارة هت( مصلحة حقوق

 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 قطاز عبي العزيز ال كيرب   1

 - %00 8 38,000,000 %00 8 38,000,000 سكمكن عبي العزيز ال كيرط   2

 - - - - - عبيالر من عبيالعزيز اليطيةريي   3

 - - - - - م مي عبي هللا الفريفط   4

 - - - - - ككمم بييع ال كطط   5

 - - - - - بيراكري  يةازي   6

 - - - - - عمر عبيالعزيز الم مييط   7

 - - - - - عمر  يير الككرسأ ي   8

 - - - - - ا مي يمرياش بيراطي 9

 ةقراراا األعظك : 
 ( ال يطةي بي م.ك ة ألقكرر األعظك  قأ بسهط الشركة  1
 الشركة   بيطاا اليين الم.ير  من قبم( ال يطةي بي م.ك ة ألقكرر األعظك  قأ  2

 

 اإلجراءات المتخذة إلبالغ مجلس اإلدارة باقتراحات المساهمينو( 

مسي بكية ييي  مةكس اّيار  لةميع بعظكف ، طفك.ة غير الياكيذيين المسياياا ال كاطاية طالي كرير المكلية طي كرير الميكبعة طيراسكا اليطسع ال
اليافكية اليأ يمكاهط من بيا  طاةبكيهط كمك يابلأ بمك قأ ذلو معرقة   طي كرير مةكس اّيار  طكذلو ال طاعي طاّةرا اا طالسيكسكا طالكطاف 

 م ير كا المسك مين طمال ةكيهط  طم الشركة طبيافهك  
 

بعي ذلو عكى بي  مةكس اّيار  رفيس  عن اسيكسكرايهط طيركع  طاّةكبةةميع ركبكا المسيثمرين  ليكبيةباشيا الشركة ةيار  عالقكا المسيثمرين 
من اليطا.م  لُمسك مين ا  عييي  يمكن طسكفم طيطةيي ييط يعكي كيهط طاقيرا كيهط ةلى مةكس ةيار  الشركة، ييط يط.يكا ي ير هك المسك مطن طمن ثط 

 بمك قأ ذلو المراسالا الهكيكية طالبريي اّلكيرطاأ  مع الشركة
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 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

 لجان مجلس اإلدارة. 3
 

لةكن لي سين ةيار  الشركة، طييعين عكى كم لةاة اعيمكي ميثكت ي يي يطر ك ط.ال يكيهك طمساطليكيهك طةةرا اا االةيمكعكا باشي مةكس اّيار  
 يهك طبعظكفهك ال كليين:كقيمك يكأ مكف  لهيكم كم لةاة يافمة طمساطلي بلر  بيا  طاةبكيهك 

 

 لجنة المراجعة( أ
 

المساطليكا الماطرة بمةكس اّيار ، طييمثم المهمة الرفيسة لكةاة المراةعة قأ الي  ن من كككية اةكط  ن يربين اةكط رقكبة يافكية قعجكم يعي ب ي ة
الاةكط طيرطيرا لي  ين ب ياف الشركة، طيكطن الكةاة ي سين  الرقكبة اليافكية طاليربين الكعكم ل  طي ييط بي يط.يكا ةلى مةكس اّيار  من شياهك

مراةعة سيكسكا ةيار  المفكرر طالي رير الساطي لكمفكرر طفرر ال ي من المفكرر قبم عرظهك عكى مةكس اّيار ، طيشمم مساطلة بيًظك عن 
 اركت عمم الكةاة ايفكذ ةميع اّةرا اا اليأ يمكاهك من بيا  طةكفكهك، بمك قأ ذلو:

 

 اّشراف عكى ةيار  المراةعة اليافكية   •

 مكلية طةيار  المفكرر قأ الشركة مراةعة باةمة الرقكبة اليافكية طال •

 مراةعة ي كرير المراةعة اليافكية طميكبعة ياكيذ اّةرا اا اليعييكية طاليط.يكا الطاري  قيهك   •

 اليط.ية لمةكس اّيار  بيعيين ميير ةيار  المراةعة اليافكية طاقيراح بةرا   •

 لي سياهك مراةعة طي ييط ةةرا اا المراةعة اليافكية طي ييط يط.يكا  •

 ةعين الفكرةيين طي ييي بيعكبهط طظمكن اسي اللييهط اي ييط يط.ية ةلى مةكس اّيار  بشين يعيين بط ةاهك  فيمكا المر •

 ةعين الفكرةيين طةبيا  بي مال ةكا عكيهك ا مراةعة فرة المراةعة مع المر •

 عة اّةرا اا الميفذ  قأ  ذا ال.يي  ةعين الفكرةيين طمال ةكيهط عكى ال طافط المكلية طميكبامراةعة ي رير المر •

 مراةعة ال طافط المكلية المر كية طالساطية لكشركة قبم عرظهك عكى مةكس اّيار    •

 مراةعة السيكسكا الم كسبية طي ييط يط.يكا بلر  الي سين ةلى مةكس اّيار    •
 

 نبذة عن أعضاء لجنة المراجعة 
 

  نمسي ال  كعكمك بن رفيس لةاة المراةعة طعظط آفر  م  ،( ساطاا3يعياهط مةكس اّيار  لمي  ثال   ( بعظك   3ييكطن لةاة المراةعة من ثالثة   
 

  ط(2017ييسمبر    6 ر  المطاقن    1439ل3ل18ةر  يعيين بعظك  لةاة المراةعة اليكلية بسمكا ط فالم اةيمكن الةمعية العكمة العكيية الماع ي قأ  
عكى يةييي عظطية األعظك  ال كليين طذلو  يى اهكية قير  مةكس   بكلمطاق ة ط2020يطايط  21قأ  ي  طقي قكط مةكس اّيار  قأ ةكسي  الماع

 ط عكى يعيين بعظك   لةاة المراةعة ككريأ:2020سبيمبر  30طقي طاق ا الةمعية العكمة قأ اةيمكعهك الماع ي قأ يار  ال كلأ، اّ
 

 المنصب االسم  م

 الكةاة  مسي م(رفيس  بيراكري  يةازي   1

 عظط اييط م.ركى شكبسطغب   2

 عظط  مسي م( قهي ةبرا يط الفريفب   3
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 قيمك يكأ ابذ  عكمة مطةز   طم بعظك  لةاة المراةعة: 

 المناصب السابقة المناصب الحالية الخبرة العملية المؤهالت التعليمية االسم م

بريرراررركري  ي   1

  يةاز
  ذا الي ريرمن المةكس  ب سط السير الذايية ألعظك يرةى الرةطن ةلى السير  الذايية 

اررررييررررط  ب   2

م.ررررررركرى 

 شكبسطغ

 ك.رررم عكى بككلطريطس الهايسرررة 

 من ةكمعة لاين، الممككة المي ي 

مركةسررررريير قأ ةيار  األعمركم من 

  ةكمعة اطياةهكط، الممككة المي ي 

فرريمرركا اسررررريثمرركر  

طالفرريمرركا  األعمرركم 

  االسيشكرية

عظررررط مايير قأ شررررركة مسررررو  

ةايراركشرررررطاركم ط أ شرررررركرة ذاا 

مساطلية م يطي ، اّمكراا العربية 

  المي ي 

كبير مسريشركر  رفيس مةكس ةيار  

  مةمطعة قطاز عبي العزيز ال كير

مرريير عرركط قأ شرررررركررة برطيقيط 

سررررريراييةرو بركريارز ةير  بم يأ، 

  اّمكراا العربية المي ي 

مريير ياكيرذي قأ شرررررركرة 

مطرغكن سرريكاكأ العكلمية، 

  اّمكراا العربية المي ي 

ميير عكط قأ شررررركة بير 

سرريطراز العكلمية، الممككة 

   المي ي 

اركفرر الرفيس قأ شرررررركرة 

كريييا سرررطيس قرسرررا 

   بطسرن، الممككة المي ي 

قررررهرررري ب   3

ةبررررا ررريرررط 

 الفريف

 ك.رررم عكى شرررهكي  البككلطريطس 

اّيار  المركليرة من ةركمعرة المكرو قأ 

  سعطي، الممككة العربية السعطيية

الفيمكا االسريشركرية 

  المكلية طاليةكرية

عظرررررط مرةركرس ةيار  الشرررررركررة 

  السعطيية لكيمطيم

رفيس ةيار  المفركرر قأ 

  شركة مكين ككبييكم

رفيس ةيار  المفركرر قأ 

  الشركة السعطيية لكيمطيم

ميير يمطيم الي.ررريير قأ 

 مةمطعة الفريفشركة 

ميير قأ مةمطعة سررركمبك 

  المكلية
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 اجتماعات لجنة المراجعة
 

 اةيمكعكا فالم العكط، طككن  ظطر بعظك  الكةاة لهذا االةيمكعكا عكى الا ط اليكلأ: 7ع يا الكةاة 

 فهد الخريف نديم شابسوغ بيرنارد هيجنز تاريخ االجتماع

  ظر   ظر   ظر  2020مكيط  31

  ظر   ظر   ظر  2020 يطايط 14

  ظر   ظر   ظر  2020 يطليط 23

  ظر   ظر   ظر  2020 سبيمبر 16

  ظر   ظر   ظر  2020بكيطبر  5

  ظر   ظر   ظر  2021ياكير  10

  ظر   ظر   ظر  2021ياكير  31

 

 قيمك يكأ المهكط اليأ باةزا فالم  ذا االةيمكعكا:
 
 لكشركة طي ييط اليط.يكا ةلى مةكس اّيار  لكمطاق ة عكيهك مراةعة ال طافط المكلية الساطية طالربع ساطية  -1
 ميكبعة  كلة ةعياي ال طافط المكلية يطريًك مع اّيار  طق ًك لمعكيير الم كسبة طالي كرير المكلية   -2
ا طالمعكطمكا الالزمة أليا   االةيمكن مع كم  من المراةع الفكرةأ طاليافكأ لكشركة، طالييكي من بن ةيار  الشركة قي زطييهط بكم البيكاك -3

 عمكهط 
 ي سين ةركر  طكمة الشرككا طاةكط الرقكبة اليافكية   -4
 الميكبعة مع مةكس اّيار  طاّيار  الياكيذية لظمكن ياكيذ المسكفم الرفيسة مثم: -5

 مراةعين فكرةيين يعيين -ب
 المراةعة اليافكية الرفيسة يط.يكا -ر
 اةكط ةيار  المفكرر بكلشركة  -ا

 يشةيع اّيار  عكى يعزيز االميثكم لكسيكسكا طاّةرا اا طالظطابر طال طكمة   -6
 مراةعة الفرة الساطية ّيار  المراةعة اليافكية طاعيمكي ك   -7
 مراةعة ميثكت المراةعة اليافكية طيليم المراةعة اليافكية طاعيمكيا  -8
 ر.ي طي ييط بيا  المراةعة اليافكية   -9
 المراةعة اليافكية طميكبعة ياكيذ مال ةكا طيط.يكا المراةعة اليافكية  مراةعة ي كرير  -10
اعيبكًرا  2021ي ييط العرك اا  بمك قأ ذلو ركبكا العرط ( من بةم افييكر المراةعيين الفكرةيين لمراةعة ال طافط المكلية لكساة المكلية  -11
، طقي بط.ى المةكس بكفييكر مراةعأ ال سكبكا طالمطاق ة 2022اة المكلية  بكالظكقة الى الربع االطم من الس  2021ل3ل31ةلى    2020ل 4ل1من  

 .عكى بيعكبهط
 

كى  بكّظكقة ةلى ذلو، ياكي لةاة المراةعة با  ال يطةي يعكر  بين يط.يكا لةاة المراةعة طقراراا مةكس اّيار ، طقي طاقن مةكس اّيار  ع
 الفكرةيين لكشركة  يط.يكا الكةاة بشين يعيين  المراةعين 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت( ب

 

ة ييمثم الطةيكة الرفيسررة لكةاة اليرشرري كا طالمككقآا قأ ي ييي المرشرر ين الما كين الذين ي ن لهط شررلم عظررطية مةكس اّيار ، طييطلى الكةا 

طاّةرا اا الالزمة، طيشررمم اركت عمم الكةاة ةميع مسرراطلية مسرركعي  مةكس اّيار  قأ ةاشررك  اةكط  طكمة ماكسررر ط.رريكغة السرريكسرركا 

 الطاةبكا الم.ممة ليمكياهك من بيا  طةكفكهك، بمك قأ ذلو:

 ي ييي المرش ين الما كين طيرشي هط لمةكس اّيار   •

مسراطليكا مةكس ةةرا  مراةعة سراطية لميركبكا عظرطية مةكس اّيار ، طاليأ يشرمم قيراا المرشر ين طفبرايهط طيطاقر ط لي  ين  •

 اّيار  

 مراةعة  يكم مةكس اّيار  طاقيراح اليلييراا الالزمة ل  بمك يعطي بكلاكع عكى م.كل  الشركة  •

 ي ييي ا كر ال ط  طالظعف قأ مةكس اّيار  طاقيراح اليلييراا الالزمة لهك بمك يعطي بكلاكع عكى م.كل  الشركة  •

طالعظرط المايير، طكذلو يرشري  بعظرك  الكةاة لكمطاق ة عكيهط من مةكس اّيار  بط يرشري  المرشر ين لشرلم ما.رر الرفيس الياكيذي  •

 الةمعية العكمة 

 مراةعة سيكسكا طةةرا اا المطاق ة عكى عظطية مةكس اّيار  قبم اعيمكي ك فالم الةمعية العكمة  •

 ر.ي اسي اللية بعظك  مةكس اّيار  المسي كين طر.ي بي يعكر  قأ الم.كل  ساطيًك  •

 مراةعة المطاي الي ظيرية طاليطراا الييريبية المطةهة ألعظك  مةكس اّيار  الةيي  •

 طظع سيكسكا طاظ ة قيمك ييعكن ببيالا بعظك  مةكس اّيار  طكبكر الياكيذيين  •

 مراةعة طاقيراح فرر يطلأ الطةكفف الياكيذية الرفيسة  •

المييكزاا، طالذي يشررررمم اليرةكا الطةيكية ط يكم األةطر طاالمييكزاا،  مراةعة طاعيمكي الهيكم العكط لكشررررركة الميعكن بكلمككقآا طا •

 طكذلو المككقآا طال طاقز المريبرة بكأليا  

المطاق ة عكى اليلييراا قأ مككقآا الرفيس الياكيذي طاليط.رررية بةةرا  يلييراا قأ مككقآا العظرررط المايير طبعظرررك  مةكس اّيار   •

 ة طبعظك  لةكن مةكس اّيار  المفيكك

 المطاق ة عكى ما  مككقي  اسيثاكفية  مككقكا بي  العمم بط عالطاا األيا ( لكرفيس الياكيذي طكبكر الياكيذيين  •

 

( سرراطاا  ييفذ مةكس اّيار  اّةرا اا 3( بعظررك  يعياهط مةكس ةيار  الشررركة لمي  ثال   3ييكطن لةاة اليرشرري كا طالمككقآا من ثالثة  

بيا  طةركفكهرك، بمرك قأ ذلرو ةبالغ الكةارة يطن بي قيطي، بةميع البيركاركا بط المعكطمركا بط الي ركرير بط السرررررةالا بط  الالزمرة ليمكين الكةارة من

 المراسالا بط بي بمطر بفر  يعيبر ك الكةاة ظرطرية 
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 14 رررررر  المطاقن   1439ل2ل25ةر  يعيين األعظرك  اليكلية بسرمكا ط قأ لةاة اليرشري كا طالمككقآا فالم اةيمكن مةكس اّيار  الماع ي قأ  

 ط(:2017اطقمبر 

 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
 

 المنصب االسم  م

 سي م( مرفيس  م مي عبي هللا الفريفط   1

 عظط اييط م.ركى شكبسطغب   2

 عظط ككمم بييع ال كطط   3

 

 :قيمك يكأ اةر  عكمة مفي.ر   طم بعظك  لةاة اليرشي كا طالمككقآا

 المناصب السابقة المناصب الحالية الخبرة العملية المؤهالت العلمية  االسم  م

  ذا الي ريرمن المةكس  ب سط السير الذايية ألعظك يرةى الرةطن ةلى السير  الذايية  م مي عبي هللا الفريف ط   1

 ب سط لةاة المراةعة من  ذا ال سطيرةى الرةطن ةلى السير  الذايية  اييط م.ركى شكبسطغب   2

  ذا الي ريرمن  ألعظك  المةكسب سط السير الذايية يرةى الرةطن ةلى السير  الذايية  ككمم بييع ال كط ط   3

 
 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

 
 فالم العكط، طككن  ظطر بعظك  الكةاة لهذا االةيمكعكا عكى الا ط اليكلأ:  بربعة اةيمكعكاع يا الكةاة  

 

 كامل القلم نديم شابسوغ محمد الخريف تاريخ االجتماع

  ظر   ظر   ظر  ط 2020يطايط  17

  ظر   ظر   ظر  ط 2020اطقمبر  25

  ظر   ظر   ظر  ط 2021ياكير  17

  ظر   ظر   ظر  ط 2021ياكير  24
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 لجنة الحوكمة (ج

 

من لطاف   طكمة   94يكيزط مةكس ةيار  شرركة المراكز العربية بيربين بقظرم المعكيير ل طكمة الشررككا  طكةز  من  ذا االليزاط ، ططق ًك لكمكي   

ليم ال طكمة  المشركر الشررككا ال.ركير  عن  يفة السرطت المكلية، طظرع مةكس اّيار  قطاعي ال طكمة لكشرركة طق ًك أل ككط  ذا الكطاف  قأ شركم ي

 ةلي  قأ قسط ماك.م ي ا  يليم  طكمة الشرككا طالسيكسكا اليافكية ( 

 

طكككهك االفي.رك.ركا الما.رط   2019مكيط  19من  ذا الكطاف  ، شركم المةكس بيظًرك لةاة ال طكمة قأ    95بكّظركقة ةلى ذلو ، ططق ًك لكمكي   

 ( من  ذا الكطاف  94عكيهك قأ المكي   

 

 :ال طكمة طليكا لةاةيشمم مسا

 

  اّشراف عكى بي بمطر ييعكن بياكيذ ال طكمة •

يعييكهك  سرررر الظررررطر  طق ًك لكميركبكا اليط.رررية بمراقبة ياكيذ قطاعي ال طكمة اليأ طظرررعهك مةكس اّيار ، طالي  ن من قعكلييهك ط •

 ال كاطاية طبقظم الممكرسكا 

الشرركة طالسريكسركا طاّةرا اا اليافكية األفر  من بةم يكبية ميركبكا الشرركة   مراةعة طيرطير ميطاكا السركطو المهاأ اليأ يمثم قيط •

   ططق ًك ألقظم الممكرسكا

  ةبالغ مةكس اّيار  بكايةكط بكليرطراا قأ  طكمة الشرككا طبقظم الممكرسكا •

•  ً   عكى األقم يزطيي المةكس بي كريرا طيط.يكي  ساطيك

 

 عضوية لجنة الحوكمة
 لميثكقهك، ييكطن الكةاة من ثالثة بعظك  عكى األقم، عكى بن يكطن معةمهط بعظك  مسي كين قأ مةكس اّيار  طق ًك 

 

( بعظرك   الرفيس طعظرط طا ي  ط بعظرك  مسري كطن قأ المةكس طعظرط طا ي فكرةأ  يايهأ قير  عظرطية 3ييكطن لةاة ال طكمة  كليكً من  

 ( ساطاا 3ع قير  مةكس اّيار  ال كلية  بعي ذلو ، يكطن مي  بعظك  الكةاة ثال   بعظك  لةاة ال طكمة المعياين بكليزامن م

 

 ط:2019مكيط  19مةكس اّيار  فالم اةيمكع  بيكريت  قبماألعظك  اليكليطن بكةاة ال طكمة يط يعيياهط من 

 

 المنصب االسم  م

 رفيس الكةاة  مسي م( عمر الككرسأ ي  1

 عظط مسي م( بيراكري  يةازي   2

 عظط  مسي م( اةط الزيي ي   3
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 :قيمك يكأ سير  مطةز  ألعظك  لةاة ال طكمة

 المناصب السابقة المناصب الحالية الخبرة العملية المؤهالت التعليمية االسم م

 عمر الككرسأ ي  1
 من  ذا الي ريرالمةكس يرةى الرةطن ةلى السير  الذايية ب سط السير الذايية ألعظك  

 بيراكري  يةازي    2

يرةة اليكيطراا  • ي  اةط الزيي  3

قأ العكطط ال كاطاية 

من ككية ال  طت  

بةكمعة ةطرج 

طاشارن، طاشارن 

 العك.مة 

مكةسيير قأ  •

ال كاطن من ككية  

ال  طت بةكمعة 

 ميايسطيك،

  MNميايكبطليس، 

بككلطريطس قأ   •

 ال ظك   من 

ةكمعة بط ال ر ،  

الممككة العربية  

 السعطيية 

ال كاطن طالييقين طةيار   

 المفكرر طال طكمة 

 اكفر رفيس مةكس ةيار  •

الشركة السعطيية لككهربك ، 

   الممككة العربية السعطيية

عظط مةكس اّيار  طرفيس  •

الفكيت  لةاة المفكرر قأ باو 

   اليطلأ، الب رين

عظط مةكس اّيار  طرفيس  •

باو الفكيت   لةاة المفكرر قأ 

اليطلأ، الممككة العربية  

  السعطيية

عظط لةاة السيكسكا  •

شركة   الياةيمية طالرقكبة قأ

السطت المكلية السعطيية  

 يياطم(، الممككة العربية  

  السعطيية

  عظط لةاة الييقين •

طالمفكرر،  يفة يرطير بطابة 

ليرعية، الممككة العربية ا

  السعطيية

اكفر رفيس مةكس اّيار ،  •

رفيس لةاة المفكرر، طلةاة  

شركة الب ر  قأ  ال طكمة

األبي  الميطسر طالفكيت 

لكييمين اليعكطاأ طةعكي  

الييمين، الممككة العربية  

  السعطيية

عظط مةكس اّيار  طعظط   •

المركز  قأ  لةاة الييقين

الطراأ لكيف.ي ، الممككة  

   العربية السعطيية

يار  ال كاطاية رفيس اّ •

طال طكمة قأ م.رف  

الراة أ، الممككة العربية  

  السعطيية

عظط مةكس  يفة السطت   •

المكلية، الممككة العربية 

  السعطيية

ميير عكط  الشاطن ال كاطاية،  •

 يفة السطت المكلية، الممككة  

   العربية السعطيية
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 اجتماعات لجنة الحوكمة
 

 اةيمكعكا  طككن  ظطر بعظك  الكةاة لهذا االةيمكعكا عكى الا ط اليكلأ: فمسةطفالم العكط، ع يا لةاة ال طكمة 

 د. نجم الزيد بيرنارد هيجنز د. عمر الفارسي تاريخ االجتماع

  ظر  ظر  ظر 2020 ابريم 26

  ظر  ظر  ظر 2020 يطايط 16

  ظر  ظر  ظر 2020 سبيمبر 14

  ظر  ظر  ظر 2020 اطقمبر 16

  ظر  ظر  ظر 2021ياكير  25

 

 :على النحو التالي لجنة الحوكمةوكانت المهام المنجزة خالل اجتماعات 

  الي سياكابع  مراةعة  يكم ال طكمة ال كلأ طاليط.ية ب  1

 .من قبم مسيشكر فكرةأ الشركة  طكمة قأالاّشراف عكى عمكية مراةعة طظع   2

طاليشرييي عكى ظررطر  ظرمكن االميثكم السركيط لك طااين طالمبكيئ   ماكقشرة عمكية ال طكمة  طم معكمالا األرراف ذاا ال.ركةمراةعة ط  3

 .اليطةيهية طالسيكسكا اليافكية لك طكمة

 اليط.ية بيكعيم ةيار  االليزاط طاالميثكم قأ الشركة   4

 بث ة عا  اليط.ية بةةرا  ي ييط ذايأ أليا  مةكس اّيار  طالكةكن الما  5

( ليعزيز االي.ررركالا طيبكيم المعكطمكا عكى مسررريط  Conveneاةكط المعكطمكا  ما.رررة   طكمة مةكس اّيار  طاّشرررراف عكى    6

  همكالمةكس طالكةكن طي سين اةيمكعكي

  ةيمكعكا مةكس اّيار  طالكةكن عكى المي  الرطيماماكقشة قظكيك ال طكمة األفر  لي سياهك بمك قأ ذلو ةيطلة   7
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 أعضاء مجلس اإلدارة واللجانآت مكاف. 4
 

 م )اير سعودي(:2021مارس  31لعام المالي المنتهي بتاريخ خالل اأ( فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء المجلس 

 االسم  م

 المكافآت الثابتة 

 بدل حضور اجتماعات المجلس  مبلغ محدد  المبلغ اإلجمالي 
إجمالي بدالت حضور  

 اجتماعات اللجان 

: أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين   أوالا

 375,000 - 75,000 300,000 ي  عبيالر من عبيالعزيز اليطيةري  1

 435,000 60,000 75,000 300,000 ط  م مي عبي هللا الفريف  2

 *500,000 180,000 75,000 300,000 ب  براكري  يةاز  3

 450,000 75,000 75,000 300,000 ي  عمر  يير الككرسأ  4

 1,760,000 315,000 300,000 1,200,000 اإلجمالي 

 ثانياا: أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

 375,000 - 75,000 300,000 ب  قطاز عبي العزيز ال كير 1

 435,000 60,000 75,000 300,000 ط  بييع ككمم ال كط 2

 350,000 - 50,000 300,000 ط  عمر عبيالعزيز الم ميي  3

 350,000 - 50,000 300,000 ب  ب مي يمرياش بيراطي  4

 1,510,000 775,000 250,000 1,200,000 اإلجمالي 

 ثالثاا: أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 

 375,000 - 75,000 300,000 ط  سكمكن عبيالعزيز ال كير  1

 375,000 - 75,000 300,000 اإلجمالي 

 3,645,000 0001,090, 000625, 00,0007,2 المجموع الكلي 

من اةكط الشررككا، عكمكً بين ةةمكلأ   76لاير لمةمطن المككقآا اليأ ي .رم عكيهك اليكيطرل براكري  يةاز لالليزاط بيعكيمكا المكي   500,000* يط يربين ال ي األعكى بمبك  

 لاير  555,000ط قي بكلا 2021مسي  كي  من اليعطيظكا فالم الساة المكلية 
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 م )اير سعودي(:2021مارس  31لعام المالي المنتهي بتاريخ خالل اعضاء اللجان ب( وفيما يلي بيان بمكافآت أ

 االسم 

 األجر الثابت 

)باستثناء بدل حضور  

 اإلجمالي  بدل حضور اجتماعات اللجنة  اجتماعات المجلس( 

    ( لجنة المراجعة1

 105,000 105,000 - ب  براكري  يةاز  رفيس(

 235,000 105,000 130,000  عظط(ب  اييط م.ركى شكبسطغ 

 235,000 105,000 130,000 ب  قهي ةبرا يط الفريف  عظط(

 575,000 315,000 260,000 اإلجمالي

 ( لجنة الترشيحات والمكافآت2

 60,000 60,000 - ط  م مي عبي هللا الفريف  رفيس(

 160,000 60,000 100,000 ب  اييط م.ركى شكبسطغ  عظط(

 60,000 60,000 - ككمم بييع ال كط  عظط(ط  

 280,000 180,000 100,000 اإلجمالي

 ( لجنة الحوكمة3

 75,000 75,000 - ي  عمر الككرسأ  رفيس(

 75,000 75,000 - ب  بيراكري  يةاز  عظط(

 175,000 75,000 100,000 ي  اةط الزيي  عظط(

 325,000 225,000 100,000 اإلجمالي

 1,180,000 720,000 460,000 المجموع الكلي
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 . كبار التنفيذيين5
 

 أ( مكافآت كبار التنفيذيين
ليسطا بعظك  قأ مةكس   الذين –بك  ةةمكلأ المككقآا الميقطعة لكبكر المساطلين الياكيذيين الفمسة  بمك قأ ذلو الميير الياكيذي طالميير المكلأ( 

  طيشمم  ذا الم.رطقكا الرطاير طالسكن طالا م طالمزايك  ط2021مكرس  31مكيطن لاير سعطيي لكساة المايهية قأ  1 12مبك   – اّيار  
 يطظ  الةيطم بياكا مكف   ذا الم.رطقكا: طاألفر    

 
 اسي  كقكا ميلير   اسي  كقكا ثكبية 
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كبار المسؤولين  
التنفيذيين الخمسة 
)بما في ذلك المدير 
التنفيذي والمدير 

 المالي( 

9,480,000   640,000      -     -  10,120,000      -     -     -     -     -  1,995,739      -  12,115,739   

 

 ب( وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم الشركة وأدوات الدين المصدرة:

 نسبة التغير%  التغير  األسهم نهاية السنة  األسهم بداية السنة  االسم  م

رفيس مةكس اّيار    اكفر  –سلمان عبدالعزيز فهد الحكير ط   1
 طالعظط المايير

38,000,000 38,000,000 - - 

 + %1 + 250 20,750 20,500 الياكيذي الرفيس – السيد/ فيصل عبدهللا الجديعي  2

 - - - - المكلية  قركن  رفيس – السيد/ وليد الربدي  3

 - - - - يار  المشكريع ةقركن اليرطير ط  فيسر –  السييل غسكن ببط مرير 4

 - - - - قركن الفيمكا المشيركة رفيس – الز رااأالسييل يركأ .كل   5

 - - - - قركن الييةير  رفيس –  السييل فكلي الةاك أ 6

 - - - - ميير قركن العمكيكا -  السييل مبكرو العازي  7

 - - - - ميير ةيار  الييقين اليافكأ  -  السييل اكةأ قيك   8

 - - - - ي اية المعكطمكا  ةيار  ميير –  السييل عبيهللا ال مييي ال ربأ 9

 - - - - ميير عالقكا المسيثمرين -  السييل قكرس ال  ركاأ 10

 :كبكر الياكيذيينةقراراا 
 قأ بسهط الشركة   كبكر الياكيذيين( ال يطةي بي م.ك ة 1
 الشركة   بيطاا اليين الم.ير  من قبمقأ  كبكر الياكيذيين( ال يطةي بي م.ك ة ألقكرر  2

 

 التنازل عن التعويضات واالمتثال لسياسة المكافآت والتعويضات واألجور. 6
 

 ب( لط ييكن الشركة بي ةفركر بين بيًك من مييريهك بط ب ي كبكر المساطلين الياكيذيين بط المسك مين قي ياكزم عن بي بةرلبربكح 

المييرين الياكيذيين طق ًك لكطاف  المعيمي  من مةكس اّيار  ططق ًك أل ككط ر( يُيقع األةطر ألعظرك  مةكس اّيار  طبعظرك  الكةكن الياكيذية طكبكر 

 الاةكط األسكسأ  لكشركة طالمطاق ة عكيهك من الةمعية العمطمية طكذلو سيكسة المككقيا  باكً  عكى يط.ية لةاة المككقيا طاليرشي كا 
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اليافكية يطرأ مهط قأ ةاةكح بي ماسررسررة  ةذ يكيزط شررركة المراكز العربية بظررمكن طةطي اةكط رقكبة يافكأ قعكم لي  ين األ ياف   لاةكط الرقكبة

 الياةيمية ط مكية األ.طم طالي كرير اليافكية طالفكرةية اليقي ة طال ي من المفكرر طاالليزاط بكلميركبكا الياةيمية 

 

بمهكمهك طق ًك ألاةمة المراةعة المعيمي  من مةكس ةيار  الشرررركة  يُ يجط ةيار  المراةعة اليافكية فيمكا مطظرررطعية ي طط ةيار  المراةعة اليافكية  

رة من مسري كة لمسركعي  مةكس اّيار  طلةاة المراةعة طاّيار  الياكيذية قأ االظررالن بمسراطليكيهط  ال يفظرع ةيار  المراةعة اليافكية ألي سرك

ييميع ب.ررال يكا ككمكة لكط.ررطم الككمم طغير الم يي ةلى ةميع المسررياياا طق ًك لمك ي يظرري  بيا  عمكهك  يباجا ةيار  المراةعة اّيار  الياكيذية ط

م كربة ماهةية لي ييط الرقكبة اليافكية طالعمم عكى ي سررين قعكلييهك من بةم ي  ين ب ياف الشررركة ط مكية -قأ بثاك  اظرررالعهك بمهكمهك -اليافكية  

  ب.طلهك

 

المراةعرة الريافكيرة ق   مري  ككركيرة اةركط المراقبرة الريافكيرة طقعركليير  لكشرررررركرة لكي  ن ممرك ةذا كركارا األاةمرة الريافكيرة  ةيار ييظرررررمن ارركت عمرم  

لكشررركة طفك.ررة الكطاف  طالسرريكسرركا المكلية طاّيارية طبرر  طكمة الشرررككا المعيمي  من مةكس اّيار  طبعظررك  مةكس اّيار  طالةمعيكا 

 لعكمة طالظطابر اليشريعية طالياةيمية يظمن ي  ين ب ياف الشركة ا

 

 يشمم اركت عمم ةيار  المراةعة اليافكية مك يكأ:

المراةعة طالك   اليطري للكلبية ةياراا الشررركة فالم الكيراا اليطرية مع ةيال  األطلطية لألاشرررة طالطةكفف اليافكية  سررر يرةة  •

 الفرر 

المسررراطلين قأ مفيكف اّياراا اليأ فظرررعا لكك   طالمراةعة بكلمال ةكا اليأ يط الكشرررف عاهك قأ بثاك  عمكية الك   ةفركر   •

 بكّظكقة ةلى ي ييمهك المشطر  طاليط.يكا لمعكلةة  ذا المال ةكا 

طياكيرذ اليط.ررررريركا الطاري  قأ ي ركرير  ي ييط اّةرا اا اليأ ي ريمهرك المسررررراطلطن الياكيرذيجطن قأ اّياراا المفيككرة لمعركلةرة المال ةركا  •

 المراةعة  قأ  كلة عيط كككية اّةرا اا، يُاكقش األمر مع المييرين الياكيذيين لكييكي من ككك   الييابير الميفذ  طكككييهك 

 

ياكيذ اليط.ريكا الطاري  قأ ي كرير يرسرا لةاة المراةعة ياكيذ فرة المراةعة المعيمي  طاكقشريهك مع ةيار  المراةعة اليافكية بكّظركقة ةلى ميكبعة 

طي ييط ظرمكن مع طم بشرين سرالمة  ب.رطم الشرركةالمراةعة اليافكية  ايجفذا الشرركة فرطاا ةيةكبية ليعزيز اةكط الرقكبة اليافكية طلك ككة عكى  

اليافكية يطريًك لظرررمكن ككك ي  طقعكليي    المراةعة اليافكية بك   اةكط الرقكبة  ةيار الي كرير المكلية الطاري  من السرررةالا الم كسررربية  يظرررركع 

 طةةرا  المراةعكا المكلية طاليشليكية لي ييط بعمكم الشركة 

 

 ييظمن اةكط الرقكبة اليافكية لمفيكف يطراا العمم طالي كرير المكلية لكشركة يكو السيكسكا طاّةرا اا اليأ:

عكس ةلى  ي كبير   ي ة المعكمالا طعمكيكا الي.ررف قأ ب.رطم ييعكن ب كة السرةالا بمك يظرمن يطاقر معكطمكا مك.ركة طيقي ة طي •

 الشركة 

ية يطقر ظررمكاًك مع طاًل بين يسررةيم المعكمالا يسررم  بةعياي ال طافط المكلية طق ًك لمعكيير الم كسرربة الم بطلة قأ الممككة العربية السررعطي •

 ال.كير  عن الهيفة السعطيية لكم كسبين ال كاطايين 

اًل بماع بط اّق.ركح قأ الطقا الماكسرر عن الشررا  بط االسريفياط بط الي.ررف غير الم.ررح ب  أل.رطم الشرركة اليأ يطقر ظرمكاًك مع ط •

 ربمك يكطن لهك ييثيًرا كبيًرا عكى ال طافط المكلية 

 

  



 

 

 شركة المراكز العربية  |  68

 السنوي تقرير مجلس اإلدارة 
 م 2021مارس   31عن السنة المالية المنتهية في 

ليي  ليطقير ي ييط مسريمر لاةكط الرقكبة يشررف لةاة المراةعة عكى بعمكم المراةعة اليافكية اليأ يراةع يطريًك مي  كككية اةكط الرقكبة اليافكية طقعك

المراةع  اليافكية طةعك  قعكاًل  يراةع الكةاة بيظًرك ي كرير المراةع الفكرةأ طفركر اّيار  الذي قي ييظرمن بي ا   قأ الرقكبة اليافكية ال ة 

عكى ظررمكن مع طم بشررين سررالمة ي.ررميط اةكط  الفكرةأ قأ بثاك  ي ييم  لكظررطابر اليافكية  يييأ ذلو قأ ةركر ب ياف مةكس اّيار  لك .ررطم

 الرقكبة اليافكية لكشركة طقعكلية بياف  

 

ية طالككك   باكً  عكى مك ي يط، ير  لةاة المراةعة بن اةكط الرقكبة اليافكية يافم الشركة م.مط عكى الا ط الطاةر طيفيط بكعكلية األ ياف الياةيم

المكلية طاالميثكم لكطاف   لط يكيشف ةيار  المراةعة اليافكية بي عطار بط ا   ماثر عكى الرغط من ال كةة ةلى بع   اليشليكية طمطثطقية الي كرير 

 .الي سياكا اليأ يط ةفركر اّيار  بهك، ةذ يعمم اّيار  باشكر عكى ي سين الظطابر باكً  عكى يط.يكا المراةعة اليافكية

 

 اة المراةعة ييطاقن مع قراراا مةكس اّيار   يةير اّشكر  الى بن  ةميع يط.يكا لة
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 اسم الشركات التابعة*
 رأس المال
 طبيعة األعمال  )اير سعودي(

 نسبة الملكية % 

 غير مباشرة مباشرة

 %5 % 95 الع كراا 500,000 شركة مراكز الريك  الم يطي 

 %5 % 95 الع كراا 500,000 لكيامية طاالسيثمكر الع كريشركة البطارج العكلمية 

 %5 % 95 الع كراا 500,000 شركة المككرط العكلمية لكيامية الع كرية

 %5 % 95 الع كراا 100,000 مةمع عيطن الرافي اليةكريةشركة 

 %5 % 95 الع كراا 100,000 شركة عيطن البسكيين لكيةكر  

 أل. كبهكشركة ال .يط لكمشكريع اليرقيهية طاليةكرية 
 لعبيالم سن ال كير طشرككا

 - % 50 الع كراا 500,000

 %5 % 95 الع كراا 500,000 شركة مةمع اليرمطو الم يطي  

 %5 % 95 الع كراا 100,000 لكم كطالاشركة اّر  الميين 

 %5 % 95 الع كراا 1,000,000 الم يطي شركة برككن سالط لكع كراا طالم كطالا 

 %5 % 95 الع كراا 500,000 شركة مةمع العرر الم يطي  

 %5 % 95 الع كراا 500,000 شركة مةمع عزيز اليةكرية الم يطي 

 %5 % 95 الع كراا 500,000 شركة مةمع الةهران اليةكرية الم يطي 

 %5 % 95 الع كراا 500,000 شركة مةمع الاطر اليةكرية الم يطي 

 %5 % 95 الع كراا 100,000 شركة مةمع اليكسمين اليةكرية الم يطي 

 %5 % 95 الع كراا 100,000 شركة مةمع اليمكط اليةكرية الم يطي 

 %5 % 95 الع كراا 100,000 شركة مةمع المكز اليةكرية الم يطي 

 %5 % 95 الع كراا 100,000 الم يطي  شركة مةمع ال مرا 

 %5 % 95 الع كراا 100,000 الم يطي   شركة اّر  الراست اليةكرية
 * ةميع الشرككا اليكبعة شرككا ذاا مساطلية م يطي  ييسسا قأ الممككة العربية السعطيية 

 

٪( من األسهط العكيية 5 25 سهمكً   39,253عكى ايككقية شرا  طبيع لالسي طاذ عكى  الشركة  ط، طقعا 2021مكرس   31فالم الساة المايهية قأ  

ط، لط 2021مكرس   31لاير سررعطيي  قأ    68,856,933قأ قطغكككطسررا ليميي، الممككة المي ي   شررركة يةكر  ةلكيرطاية( م كبم ةةمكلأ مبك  

طغكككطسررا كشررركة زميكة يكيمم اّةرا اا الاةكمية الالزمة لا م المككية بمك قأ ذلو المطاق كا الياةيمية  سررييط الم كسرربة عن االسرريثمكر قأ ق

 بمةري ال .طم عكى اّةرا اا الاةكمية طالمطاق كا الالزمة 
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، اسيكمكا شركة .كطو المراكز العربية الم يطي   شركة ذاا غر  فك  يط ييسيسهك بلر  قأ ةركر االسيراييةية المعكاة لهيككة ربس المكم
ة.يار .كطو يطلية ميطاق ة مع ب ككط الشريعة طميرةة بكليطالر األمريكأ  شهكياا ال.كطو  بمبك  ط 2021ببريم  7قأ ة.يار ال.كطو( 

( طيُيقع العكفي الساطي لهذا ال.كطو عكى يقعيين ساطيكً طسييقع المبك  األ.كأ  مكيطن لاير سعطيي  5 2,437مكيطن يطالر بمريكأ  مك يعكيم    650
 .لهك قأ اهكية الفمس الساطاا طالا.ف

 
مكيطن لاير( من مسي  كا اليسهيالا ال كفمة اليطار  فالم الربع األطم من الساة   750  200يط يطةيف ال .يكة اّةمكلية لة.يار قأ يسطية 

مكيطن لاير( من مسي  كا يسهيالا المراب ة لاّةكر  ال كفمة  كمك يسيهيف  975مكيطن يطالر   260ظكقة ةلى يسطية ط، بك2022ّالمكلية 
مكيطن لاير( من مسي  كا يسهيم المراب ةل اّةكر  طقن فرر السياي   150مكيطن يطالر   40الشركة يطةيف  .يكة اّ.يار قأ يسطية 

 .الم رر 
 

% من ةةمكلأ ركبكا االكييكر، طيزامن ذلو مع  .طم ال.كطو  65م مريين،  ي  مثكا شري ة المسيثمرين اليطليين يط يلرية االكييكر بمعي
من طككليأ قييش طمطييز لكي.ايف االفيمكاأ  طقأ ةركر االسيراييةية اليأ ييباك ك الشركة لكي طم من    BB (EXP)ط+Ba2عكى ي.ايف افيمكاأ  

ليمطيم غير المظمطن، ق ي بثمرا عمكية ة.يار ال.كطو األفير  عن ي رير مةمطعة من األ.طم الممكطكة  اةكط اليمطيم المظمطن ةلى اةكط ا
 لكشركة، طاليأ يط ي.ايكهك سكب ًك بكعيبكر ك ظمكاكا لكيمطيالا اليأ  .كا عكيهك الشركة من شرككفهك الباطو 

 

 

ر وصتف المصتالح وحقوق االكتتاب ألعضتاء مجلس اإلدارة وكبار . 10 التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القُصت 

 في األسهم وأدوات الدين
 

ر قأ بسررهط   بط ال يطةي بي م.رركل  بط بطرات مكلية يعكقيية بط ة.رريار   طت ألعظررك  مةكس اّيار  طكبكر الياكيذيين طبزطاةهط طبطالي ط ال ُ.ررج

  قسمأ  مةكس اّيار   ط كبكر الياكيذيين  من  ذا الي ريرذكطر  قأ من الشركة بط الشرككا اليكبعة لهك، بفالف يكو الم اليين ال.كير بيطاا 
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 سياسات معامالت األطراف ذات العالقة 

طغير ط من م يمأ طاليشررررييي يعيمي الشررررركة عكى عيي من العالقكا المهمة مع األرراف ذاا العالقة ككلمسررررييةرين طالمطريين لفيمكا الباك  

أ الفيمكا الذين يعيبر ط الشرركة ةهكا بسركسرية لظرمكن سرير بعمكلهك  طاةراً أل مية يكو العالقكا، طلبيكن ب ككط يعكر  الم.رك ة المشرمطلة ق

ط(، سرريكسررةً لكمعكمالا مع 2018ل09ل16 ررررررر  المطاقن 1440ل01ل06 طكمة الشرررككا طاةكط الشرررككا، ق ي يباجا الشررركة، بيكريت  الف ة

كس اّيار  األرراف ذاا العالقة، طذلو لظرمكن سرير يكو العالقكا عكى بسركس  من االسري اللية طال يكي طرب كً لأل ككط اليةكرية المعيكي   طيعي ي مة

سريكسرة لن ي ي.رر عكى مسركعي  الشرركة عكى الطقك  بكليزامكيهك ال كاطاية الميعك ة بكلمعكمالا مع األرراف ذاا العالقة ق سرر، بم سريعزز بن  ذا ال

 .بيظك اعيمكي بقظم معكيير الممكرسكا قأ  طكمة الشرككا طالشككقية قأ األسكطر المعيمي ل يكمهك بيعمكلهك

 

العالقة ييركر من اّيار  ال يكط ب.ركة  يطرية بمراةعة قكفمة عالقكا الشرركة مع األرراف ذاا العالقة،   ةن سريكسرة المعكمالا مع األرراف ذاا

عة طفظررطن المعكمالا مع ةميع األرراف ذاا العالقة لعمكية مراةعة  يافكية من فالم اّيار  طقرين المراةعة اليافكأ بكلشررركة طلةاة المراة

المةكس من غير ذطي الم.ررك ة  الي.ررطيا، ط ط بطلفو األعظررك  الذين ال يكطن لهط بية م.ررك ة قأ  طالمةكس  عكى بن ي ن ق ر  ألعظررك 

ركة  المعكمكة المعاية(، طذلو قبم اليط.ررية بكعيمكي المعكمكة من ةكار بغكبية المسررك مين غير ذطي الم.ررك ة قأ اةيمكن  لكةمعية العمطمية لكشرر 

طلفو المسرك مين الذين ال يكطن من فاللهط ألي عظرط بكلمةكس بية م.رك ة قأ المعكمكة المعاية  طييمثم المسرك مين من غير ذطي الم.رك ة قأ ب

ططق ك لاةكط الشررككا طالف ة  طكمة الشررككا، ال يةطز لكمسرك مين الي.رطيا عكى ال راراا المي.ركة بكعيمكي معكمالا مع برراف ذاا عالقة 

 سك ط م.ك ة قأ يكو المعكمكة  يثمك يكطن لعظط مةكس اّيار  الذي يمثم ذلو الم

 

من طيا  سريكسرة المعكمالا مع األرراف ذاا العالقة عكى بن يبرط الشرركة  ايككقيكا ةركرية  لياةيط العالقكا مع بع  األرراف ذاا العالقة م

 االيككقيكا  3-6-13ل سرررط يعيبر ط الشرررركة بسررركسررريين لسرررير بعمكلهك  لمزيي من اليكك.ررريم عن اجليكا االيككقيكا اّركرية، يرةى مراةعة ا

رف ذي اّركرية (  طيهيف االيككقيكا اّركرية ةلى طظرع ةركر عكط لكعالقة بين األرراف لكييكي من بن ييط المعكمالا المبرمة بين الشرركة طالر

طن المعركمالا مع األرراف العالقرة عكى بسررررركس يةركري ب را  طلن ييط ةبراط ايكركقيركا ةرركريرة مع برراف  ذاا عالقرة ةذا كركن من المرة  بن يك

قة، ذاا العالقة غير مكيية طلبط ذاا قيمة  ميياية طلبط ةكرية بشكم غير مايةط  طمع ذلو، قسطف يفظع ةميع المعكمالا مع األرراف ذاا العال

 سطا أ يما بط لط ييط بمطةر ايككقية ةركرية، ّةرا اا المراةعة طاالعيمكي المط.طقة بعالا 

 

ي طالمعكمالا مع األرراف ذاا العالقة أل ككط األاةمة طالكطاف  ذاا العالقة قأ الممككة  طكمك ذكر بعالا، طاقن مةكس ةيار  يفظرررع ةبراط الع ط

ط( عكى سريكسرة ييبعهك الشرركة لكيعكمالا مع االرراف ذاا العالقة  بكّظركقة ةلى ذلو، 2018ل09ل16 رررررر  المطاقن  1440ل01ل06الشرركة قأ 

، طشررركة قطاز عبيالعزيز ال كير (قطاز عبي العزيز ال كير طشرررككا الع كريةشررركة المعرطقة سرركب كً بكسررط لكم كطالا  شررركة لاكس طقأ  كلة  

ط  عكيهك طشررككا طشرركة األرعمة طاليرقي ، كطاهك األرراف ذاا العالقة اليأ ييعكمم الشرركة معهك األكثر، ييط اليعكمم معهك طق ًك لكمبكيئ الما.ر 

 االيككقيكا اّركرية المعاية   ااةر اليكك.يم بياكا(قأ 

 

 االتفاقيات اإلطارية مع األطراف ذات العالقة

 
 اتفاقية استئجار إطارية مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

 
عبيالعزيز ال كير طشرككا اليأ ي يي ةركًرا  ، ببرما الشركة ايككقية ةركرية   ايككقية اسيفةكر ةركرية ( مع شركة قطاز ط2020بغسرس  13قأ 

شرككا طاسعًك لعالقة األرراف لظمكن بن ةميع ع طي اسيفةكر الم الا قأ المراكز اليةكرية المبرمة بين الشركة طشركة قطاز عبيالعزيز ال كير ط
 قي ببرما عكى بسكس يةكري ب ا 
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 طب.كة فك.ة، ييظمن ايككقية االسيفةكر اّركرية مك يكأ:

ةمطعة ميكن عكيهك من  مبكيئ بسعكر اّيةكراا  اليأ يةر بفذ ك قأ االعيبكر عاي ي ييي سعر ةيةكر بي م م قأ ب ي المراكز م •
 اليةكريةل 

مةمطعة ميكن عكيهك من المعكيير لكم باي رفيسأ من ع طي اّيةكر المبرمة بمك قأ ذلو اريككن بسعكر اّيةكراا طميي اّيةكر المةكاية  •
اا ال كفمة عكى المسك ة اّةمكلية ال كبكة لكييةير  طب.كة فك.ة، يا   ذا المعكيير عكى ةطاز ما  ف.طمكا عكى بع  طاالمييكز

 بكلشركةل   الف.ط اّيةكراا طق ًك لمك يا  عكي  سيكسة 

 ككقية االسيفةكر اّركرية ط .يلة ع ي ةيةكر امطذةأ  ميكن عكى اسيفيام  قأ ع طي اّيةكراا الةييي  اليأ ييط ةبرامهك ع ر ياكيذ اي •
 

ير ييكن األرراف عكى ياسين ةهطي ط اليسطي ية ل.كل  كم من المراكز اليةكرية الممكطكة لكشركة اليأ يكطن قيهك شركة قطاز عبي العزيز ال ك
 طشرككا  أ المسييةر شريرة بن يي مم كم ررف اك كي  الفك.ة  

 
طيةطز ةاهك  االيككقية من ةكار بي  من األرراف قأ  كلة عيط اليزاط الررف ارفر بيي اليزاط  ط،2025ييسمبر 16يايهأ مي  االيككقية بيكريت 

 يطًمك من يك أ اّفركر( بط قأ  كلة  كم يعسرا مكليكً  30من االليزامكا المهمة  طالذي يعي ي .يًرا ةذا لط ييط ييارك  قأ غظطن 
 

 طعمة والترفيهاتفاقية استئجار إطارية مع شركة األ
 

، ببرما الشرررركة ايككقية ةركرية   ايككقية اسررريفةكر ةركرية ( مع شرررركة األرعمة طاليرقي ،  ذا االيككقية ي يي ةركًرا ط2020غسررررس ب  13قأ  

قي  قي ببرما طاسرعًك لعالقة األرراف لظرمكن بن ةميع ع طي اسريفةكر الم الا قأ المراكز اليةكرية المبرمة بين الشرركة طشرركة األرعمة طالير

 عكى بسكس يةكري ب ا 

 

 طب.كة فك.ة، ييظمن ايككقية االسيفةكر اّركرية مك يكأ:

مةمطعة ميكن عكيهك من  مبكيئ بسرررعكر اّيةكراا  اليأ يةر بفذ ك قأ االعيبكر عاي ي ييي سرررعر ةيةكر بي مسرررك ة قأ ب ي المراكز  •

 اليةكريةل

رفيسرأ من ع طي اّيةكر المبرمة بمك قأ ذلو اريككن بسرعكر اّيةكراا طميي اّيةكر المةكاية مةمطعة ميكن عكيهك من المعكيير لكم باي  •

طالمسرك ة اّةمكلية ال كبكة لكييةير  طب.ركة فك.رة، يا   ذا المعكيير عكى ةطاز ما  ف.رطمكا عكى بع  اّيةكراا طق ًك لمك يا  

 عكي  سيكسة  الف.ط بكلشركةل

 يكن عكى اسيفيام  قأ ع طي اّيةكراا الةييي  اليأ ييط ةبرامهك ع ر ياكيذ ايككقية االسيفةكر اّركرية ةأ  مذط .يلة ع ي ةيةكر امط •

 

ييكن األرراف عكى ياسررين ةهطي ط ل.رركل  ةميع المراكز اليةكرية لكشررركة اليأ يكطن قيهك شررركة األرعمة طاليرقي   أ المسررييةر شررريرة بن 

 يي مم كم ررف اك كي  الفك.ة 

 

طيةطز ةاهك  االيككقية من ةكار بي  من األرراف قأ  كلة عيط اليزاط الررف ارفر بيي اليزاط   ط،2025ييسررررمبر  12مي  االيككقية بيكريت  يايهأ

 يطًمك من يك أ اّفركر( بط قأ  كلة  كم يعسرا مكليكً  30من االليزامكا المهمة  طالذي يعي ي .يًرا ةذا لط ييط ييارك  قأ غظطن 

 

 (شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقاريةالمعروفة سابقاا باسم نكس للمقاوالت )لشركة اتفاقية إنشاءات إطارية مع 
 

اليأ ي يي ةركًرا طاسرعًك لعالقة  شرركة لاكس لكم كطالا، ببرما الشرركة ايككقية ةركرية   ايككقية ةاشرك اا ةركرية ( مع ط2020بغسررس   12قأ  

قي ببرما عكى بسرركس  شررركة لاكس لكم كطالااألرراف لظررمكن بن ةميع ع طي اّاشررك اا ليرطير مراكز يةكرية ةييي  المبرمة بين الشررركة ط

 يةكري ب ا 

 

 اّاشك اا الةييي  (  يسري ب ككط ايككقية اّاشك اا اّركرية عكى ع طي اّاشك اا المبرمة ع ر ياكيذ االيككقية   ع طي
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 طب.كة فك.ة، ييظمن ايككقية اّاشك اا اّركرية مك يكأ:

مةمطعة ميكن عكيهك من المعكيير لكم باي رفيسرأ من ع طي اّاشرك اا الةييي  المبرمة بمك قأ ذلو مك ييعكن بظرمكاكا الم كطم طمفكرر   •

 ا الم رر  عن االظرار ط يطي المساطليةليف.ي  الع ي طاليسعير اّةمكلأ طاليليراا قأ الاركت طاليعطيظك

يا  عكى بن يكطن اركت الفيمة الما.رط  عكي  قأ ةميع ع طي اّاشرك اا الةييي  عكى شركم ع ي ي.رميط طباك  طبن ييط األعمكم باكً   •

يطاق   مع الماشرر عكى يسركسرم ميكن عكي  ييظرمن يعيين فبير يكككة اسريشركري عكى بن يكطن ررقكً ثكلثكً لمراةعة سرعر الع ي لظرمكن  

 المرةعأ لكسطت 

 

فرين اعيبكًرا من يكريت ايككقية اّاشررك اا اّركرية، ال يكيزط بي ررف بكليعكمم  .ررريًك مع الررف ارفر ب ي  يةطز لكشررركة يعيين م كطلين آ

ا ةاشك  مراكز يسطت يةكرية ةييي  ليسا م يي  بط مماطعة من االظرالن بمشرطعك شركة لاكس لكم كطالاليرطير مراكز يةكرية ةييي  كمك بن  

 بكّاكبة عن عمال  آفرين 

 

سرررراطاا من يكريت الياكيذ طيةطز ةاهك  االيككقية من ةكار بي  من األرراف قأ  كلة عيط اليزاط الررف ارفر بيي اليزاط من   7يبك  مي  االيككقية 

 يطًمك من يك أ اّفركر( بط قأ  كلة  كم يعسرا مكليكً  30غظطن االليزامكا المهمة  طالذي يعي ي .يًرا ةذا لط ييط ييارك  قأ 

 

 أطراف أخرى ذات عالقة استئجار إطارية مع ات اتفاقي
 

، ي يي ةركًرا طاسررعًك ذاا عالقة  كا بفر ةركرية   ايككقية اسرريفةكر ةركرية ( مع شرررك ةايككقي  17  ، ببرما الشررركةط2020 بغسرررس  13قأ  

قي ببرما عكى بسكس ذاا العالقة   كاشركالةميع ع طي اسيفةكر الم الا قأ المراكز اليةكرية المبرمة بين الشركة طلعالقة األرراف لظمكن بن  

الةيطم قأ الك ر  اليكلية   مكف  المعكمالا مع األرراف ذاا العالقة  بيكن بيكو الشرررككا اليأ يط قأ اّيظررك كا عكى  طيةهر  يةكري ب ا 

 معهك  ةركرية يكاايككقيطقيع 

 

  ملخص المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

 :قيمك يكأ مكف  لألرراف ذاا العالقة ممن ييعكمم معهط الشركة بكّظكقة ةلى ط.ف العالقة طييكيي مك ةذا ككن سييط ةبراط ايككقية ةركرية

 طبيعة المعامالت مع الشركة  الكيان
القيمة اإلجمالية للمعامالت  

 م 2021مارس   31كما في 
طبيعة عالقة األطراف ذات  

 العالقة

شركة قطاز عبيالعزيز ال كير  
 طشرككا  ب(

يعيبر شركة قطاز عبيالعزيز ال كير طشرككا 
 عميال رفيسيك  لكشركة طيسييةر مسك كا 

 المراكز التجارية للشركة.قأ مفيكف 

قطاز عبيالعزيز ال كير طسكمكن  359,963,174
كيعظك   -عبيالعزيز ال كير 

 -قأ الشركة  مةكس ةيار 
مسك مين مسيررين بشكم غير 

 مبكشر

قطاز عبيالعزيز ال كير طسكمكن  3,449,751 يسييةر مسك كا مكيبية  شركة قكس السعطيية ال كبظة 
كيعظك   -عبيالعزيز ال كير 

 -مةكس ةيار  قأ الشركة 
 مسك مين مسيررين بشكم مبكشر

شركة قكس ال كبظة لككاكيت  
 طالشرككا اليكبعة لهك  ر(

شركة قكس ال كبظة لككاكيت  أ شركة يكبعة 
شركة قكس السعطيية  لكشركة األط لكشركة،

ال كبظة  قكما شركة قكس ال كبظة لككاكيت 
مكيطن لاير سعطيي من   3 131بيسطية 

 كةفالم ا م براظأ طمباى ةلى الشر

قطاز عبيالعزيز ال كير طسكمكن  131,340,000
كيعظك   -عبيالعزيز ال كير 

 -مةكس ةيار  قأ الشركة 
مسك مين مسيررين بشكم غير 

 مبكشر
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 طبيعة المعامالت مع الشركة  الكيان
القيمة اإلجمالية للمعامالت  

 م 2021مارس   31كما في 
طبيعة عالقة األطراف ذات  

 العالقة

مةمطعة عبيالم سن ال كير 
لكسيك ة طاليامية طالشرككا 

 اليكبعة لهك  ج(

يسييةر مةمطعة عبيالم سن ال كير 
لمراكز اليرقي   لكسيك ة طاليامية مسك كا 

العكفكية اليافكية طالفكرةية قأ المراكز 
اليةكرية الفك.ة بكلمةمطعة  ييراطح مي  

ساطاا  ةن   10ةلى    5ع طي اّيةكر  ذا من 
مةمطعة عبيالم سن ال كير لكسيك ة 

طاليامية ممكطكة أل ي بقكرر المسك مين 
 المسيررين 

ممكطكة من قبم ا ي بقكرر  21,395,241
 المسيررينالمسك مين 

تعتمد الشركة حاليا بصورة حصرية ألا   شركة لاكس لكم كطالا  ي(

أ د العزيز الدكير وشركاه شركة  واا 

    ب اء المراكز التجارية العقارية

قطاز عبيالعزيز ال كير طسكمكن  370,293,611
كيعظك   -عبيالعزيز ال كير 

 -قأ الشركة  مةكس ةيار 
مسك مين مسيررين بشكم غير 

 مبكشر

تقدم ت اريس نجد خدمات  م ية لجميع  شركة يظكريس اةي لألمن   ر(

 المراكز التجارية التابعة للشركة 

 -سكمكن عبي العزيز ال كير  67,766,094
ب.كي  عظط مةكس ةيار  الشركة 

  ط المسك ط الط يي المبكشر -

الم يطي  شركة مةي األعمكم 
 طالشرككا اليكبعة لهك  ط(

شركة مجد األأمال المددودة والشركات 

التابعة لها ه  مجموأة ما الم شآت الت  

تستججر مساحات    العديد ما مراكز 

التسوق الخاصة بالشركة. تتراوح مدة أقود 

 ا وات. 7إلا  3اغيجار ما 

ممكطكة من قبم ا ي بقكرر  23,842,530
 رينالمسك مين المسير

شركة سكمكن عبي العزيز ال كير 
 طبطاليا طالشرككا اليكبعة لهك  ز(

تستججر مساحات    العديد ما المراكز 

التجارية الخاصة بالمجموأة ألغراض  

 التر ي، بشكث  ااا .

ممكطكة من قبم ا ي بقكرر  33,433,898
 المسك مين المسيررين

شركة االزي كر ال كبظة ط  
 اليكبعة لهك  ح(الشرككا 

تستججر مساحات    العديد ما مراكز 

التسوق الخاصة بالشركة ألغراض تجارية 

 بشكث رئيس .

ممكطكة من قبم ا ي بقكرر  36,845,540
 المسك مين المسيررين

  5,834,529  بفر ، .كقأ  ر(

 
المةمطعة طي طط بكسيفةكر ميكةر قأ العييي من مراكز اليسطت اليكبعة ةن شركة قطاز عبيالعزيز ال كير  أ ب ي كبكر المسييةرين قأ   ب(

لكشركة  ةن الشركة ررف قأ ايككقية ةركرية مع شركة قطاز عبيالعزيز ال كير طاليأ يهيف ةلى ظمكن بن ييط ككقة ع طي اّيةكر بين 
 ر ل مةكس اّيار  األرراف لةميع المراكز اليةكرية الفك.ة بكلشركة عكى بسكس معيمي من قبم اّيا

 
ةن شركة قكس ال كبظة لككاكيت  أ شركة يكبعة لكشركة األط لكشركة، شركة قكس السعطيية ال كبظة طاليأ اليطةي ايككت ةركري مطقع بياهك   ر(

س ال كبظة لككاكيت طبين الشركة  فالم الساة، طق كً لاليككت الميبكيم بين شركة قكس السعطيية ال كبظة  الشركة األط الاهكفية( طشركة قك
مكيطن لاير سعطيي من فالم ا م األراظأ ةلى المةمطعة   3 131طشركة المراكز العربية، قكما شركة قكس ال كبظة لككاكيت بيسطية 

(   ةن مككية  ذا األراظأ بكسط شركة قكس السعطيية ال كبظة  الشركة األط الاهكفية( طمك يزام ةةرا اا ا م مككية 8 راةع ةيظكح 
 و المككية ةلى الشركة قيي الياكيذ .كط

 
يسييةر مةمطعة عبيالم سن ال كير لكسيك ة طاليامية مسك كا لمراكز اليرقي  العكفكية اليافكية طالفكرةية قأ المراكز اليةكرية الفك.ة    ج(

ساطاا  ةن مةمطعة   10ةلى  5  ييراطح مي  ع طي اّيةكر  ذا من طاليأ اليطةي ايككت ةركري مطقع بياهك طبين الشركةبكلمةمطعة 
 عبيالم سن ال كير لكسيك ة طاليامية ممكطكة أل ي بقكرر المسك مين المسيررين 
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قكما الشركة بمطاق ة مسك مأ الشركة بيطقيع ايككقية ةركرية لباك  ةميع المشكريع اليأ ييط ما هك لررف آفر ذط عالقة ط ط شركة لاكس   ي(

 شركة قطاز عبيالعزيز ال كير طشرككا الع كرية(  لكم كطالا  المعرطقة سكب كً بكسط
 

ي يط شركة يظكريس اةي لألمن  كليكً فيمكا األمن لةميع مراكز اليسطت الفك.ة بكلشركة  ببرما الشركة ايككقية الفيمكا األماية    ر(
المياية قأ مراكز اليسطت طاليأ  المياية مع شركة يظكريس اةي لألمن يا  عكى بن شركة يظكريس اةي لألمن ي يط الفيمكا األماية

ن  ةن  يشمم يطقير  راس األمن طغير ط من بقراي األمن طالسيكراا األماية  ةن االيككقية قكبكة لكيةييي يك كفيكً بمطاق ة ميبكيلة بين الررقي
الفيمكا بين األرراف عكى  الشركة ررف قأ ايككقية ةركرية مع شركة يظكريس اةي لألمن طاليأ يهيف ةلى ظمكن بن ييط ككقة الع طي ط

 بسكس يةكري ب ا 
 
ةن شركة مةي األعمكم الم يطي  طالشرككا اليكبعة لهك  أ مةمطعة من الماشآا اليأ يسييةر مسك كا قأ العييي من مراكز اليسطت   ط(

الم ربين لمسك مين المسيررين  ساطاا  ةن الشركة ممكطكة من قبم بقراي األسر     7ةلى    3الفك.ة بكلشركة  ييراطح مي  ع طي اّيةكر من  
يشمم شركة مةي األعمكم الم يطي   طاليأ يطةي ايككقية ةركرية بياهك طبين الشركة(، شركة ثرط  الم يطي ، شركة مزن لألرعمة ط شركة 

 سرايك المةي طاليأ اليطةي ايككقيكا ةركرية مطقعة بياهط طبين الشركة 
 
ال كير طبطاليا طالشرككا اليكبعة لهك  أ مةمطعة من الماشآا اليأ يسييةر مسك كا قأ العييي من المراكز ةن شركة سكمكن عبي العزيز    ز(

اليةكرية الفك.ة بكلمةمطعة ألغرا  اليرقي  بشكم بسكسأ  ةن  ذا الماشآا ممكطكة من قبم المسك ط المسيرر  سكمكن عبيالعزيز 
 ال كير( طبقراي بسر ط الم ربين  ط ذا ككليكلأ:

 
ساطاا    10يسييةر شركة سكال لكيرقي  مسك ة لمككن يرقيهأ يافكأ قأ مراكز اليسطت الفك.ة بكلشركة  ةن مي  ع طي اّيةكر  أ   -

 اليطةي ايككت ةركري مطقع بياهك طبين الشركة  
لألرككم  ةن مي  يسييةر شركة الكظك  لألرككم مسك ة قأ مطم العرر  ةي ( لر  شركة قظك  األرككم ، ط أ مركز لعر يككعكأ  -

ع ي اّيةكر  أ عشر ساطاا، قكبكة لكيةييي اليك كفأ مك لط ي يط ب ي الررقين ةشعكراً بذلو  ي يطي ع ي اّيةكر عكى مف..كا 
عطافي ةيةكر طآلية زيكي  اّيةكر  ةن الشركة ررف قأ ايككقية ةركرية مع شركة الكظك  لألرككم طاليأ يهيف ةلى ظمكن بن ييط ككقة 

 اّيةكر بين األرراف عكى بسكس يةكري ب ا ع طي 
يسييةر شركة قيك ميييك طماسسة قهي عبيالعزيز ال كير لكيةكر  طماسسة قييا األطلى لي ييط المشرطبكا طماسسة قييا لكيةكر  طشركة  -

ساطاا   3ةلى  1قكشيطن ييسيريكا مسك كا قأ العييي من مراكز اليسطت الفك.ة بكلمةمطعة  ييراطح مي  ع طي اّيةكر من 
 اليطةي ايككقيكا ةركرية مطقعة بياهك طبين الشركة  

ساطاا  ةن   10ةي   ةن مي  ع ي اّيةكر  أ  طالأ -يسييةر شركة المهكراا المبيكر  لأللعكر بمككن يرقيهية قأ اليكسمين مطم -
ن بن ييط ككقة ع طي اّيةكر بين  الشركة ررف قأ ايككقية ةركرية مع شركة المهكراا المبيكر  لأللعكر طاليأ يهيف ةلى ظمك

 األرراف عكى بسكس يةكري ب ا 
 

ةن شركة االزي كر ال كبظة طالشرككا اليكبعة لهك  أ مةمطعة من الماشآا اليأ يسييةر مسك كا قأ العييي من مراكز اليسطت الفك.ة    ح(
ر  الم ربين لمسك مين المسيررين  قطاز عبيالعزيز بكلشركة ألغرا  يةكرية بشكم رفيسأ  ةن  ذا الماشآا ممكطكة من قبم بقراي األس

 ال كير( طبقراي عكفاليهط الم ربين  ط ذا ككليكلأ: 
 

ي طط شركة الةيم ال كيط  كليكً بييةير يطر السيامك طالمسك كا المفررة ليطر السيامك قأ مراكز اليسطت الفك.ة بكلشركة  ةن الشركة  -
 كيط لأللعكر طاليأ يهيف ةلى ظمكن بن ييط ككقة ع طي اّيةكر بين األرراف عكى بسكس ررف قأ ايككقية ةركرية مع شركة الةيم ال

 يةكري ب ا 
ساطاا  ةن الشركة  10يسييةر شركة االزي كر لكريكظة مسك ة لمراكز الكيكقة قأ يططو مطم  ةن مي  ع ي اّيةكر  أ  طالأ  -

يف ةلى ظمكن بن ييط ككقة ع طي اّيةكر بين األرراف عكى بسكس ررف قأ ايككقية ةركرية مع شركة االزي كر لكريكظة طاليأ يه
 يةكري ب ا 

  5ةلى    3يسييةر ماسسة ق.ر الايم لكيةكر  مسك كا قأ العييي من مراكز اليسطت الفك.ة بكلشركة  ييراطح مي  ع طي اّيةكر من   -
يهيف ةلى ظمكن بن ييط ككقة ع طي اّيةكر بين ساطاا  ةن الشركة ررف قأ ايككقية ةركرية مع ماسسة ق.ر الايم لكيةكر  طاليأ 

 األرراف عكى بسكس يةكري ب ا 
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يشمم المعكمالا األفر  بشكم بسكسأ المعكمالا مع ةي كن ّيار  المراقن طشركة قكس الي اية اليةكرية طشركة مراكز ال هط  الم يطي    ر(

مع  ذا الشرككا  يشمم المعكمالا األفر  بيظكً مكير المهايس سكمكن طشركة اللذا  طاليرقي  الم يطي  طاليأ يطةي ايككقيكا ةركرية 
 ال كير لالسيشكراا الهايسية ط ماسسة قهي عبيالعزيز ال كير لكيةكر  طاليأ اليطةي ايككقيكا ةركرية بياهك طبين الشركة  

 

مكرس    31 كمك  ط مطظ  قأ ةيظك كا ال طافط المكلية لكساة المايهية قأ  طبعظك  مةكس اّيار     الشركة األط الاهكفيةبُبرما المعكمالا اليكلية مع  
 ط(: 2021

 

 

 ملخص أرصدة الحسابات مع األطراف ذات العالقة
 

 م 2120مارس   31األرصدة كما في  الكيان

 -- شركة قكس السعطيية ال كبظة 

 81,369,641 شركة قطاز عبيالعزيز ال كير طشرككا 

 218,982,570 شركة قكس ال كبظة لككاكيت طالشرككا اليكبعة لهك 

 28,947,242 مةمطعة عبيالم سن ال كير لكسيك ة طاليامية طالشرككا اليكبعة لهك 

 582,469,359 شركة لاكس لكم كطالا 

 8,825,690 شركة يظكريس اةي لألمن  

 8,855,548 شركة مةي األعمكم الم يطي  طالشرككا اليكبعة لهك 

 23,588,248 اليكبعة لهكشركة سكمكن عبي العزيز ال كير طبطاليا طالشرككا 

 6,741,667 شركة االزي كر ال كبظة ط الشرككا اليكبعة لهك

 1,973,038   بفر ، .كقأ

 

 

 

 

  

 اير سعودي 2021مارس  31

 شركة فاس القابضة السعودية

 (20,319,528) الم طم من مسي  كا الزكك  

 أعضاء مجلس اإلدارة

 4,095,000 بعظك  مةكس اّيار   م.كريف يف  
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 تعارض المصالح. 12
 

ِّ ع ي بط ع ر  ال ييي  اةكط الشرركة، طال بية لطاف  بط سريكسركا يافكية، بية .رال يكا يمكن بيكً من بعظرك  مةكس اّيار  من الي.رطيا عكى بيج

( من اةكط الشرررككا  طيا  المكي  المذكطر  عكى طةطر بال يكطن 71يكطن ل  قي  م.ررك ةً مبكشررر  بط غير مبكشررر ، طذلو رب كً أل ككط المكي   

ي عظررط  قأ مةكس اّيار  بية م.ررك ة مبكشررر  بط غير مبكشررر  قأ ال.ررك كا طالع طي اليأ يةري ل سرركر الشررركة، بكسرريثاك  بن يكطن ذلو أل

 بيرفي  من الةمعية العكمة العكيية  

 

ليأ ييط ل سرركر الشررركة، طيا  يكو المكي  بيظرركً عكى با  عكى ذلو العظررط بن يبك  مةكس اّيار  بم.رركل   الشررف.ررية قأ ال.ررك كا طالع طي ا

طعكى رفيس مةكس اّيار ، من ةكاب ، ةبالغ الةمعية العكمة قأ اةيمكعهك بكل.ررررك كا طالع طي اليأ يكطن قيهك ألي عظررررط  بكلمةكس م.ررررك ة 

شرف قأ شرف.رية، عكى بن الكشرف عن األمر عكى ذلو الا ط يةر بن يكطن م.ر طبكً بي رير  فك  من مراقر ال سركبكا، طيةر ةثبكا ذلو الك

 م ظر اةيمكن مةكس اّيار   طال يةطز لكعظط ذي الم.ك ة بن يشكرو قأ الي.طيا عكى ال رار المررطح لكي.طيا عكي  قأ  ذا الف.ط   

 

 طباكً  عكى مك ي يط ذكرا، عكى بعظك  مةكس اّيار  الي يي بمك  ط آا:

 ( من الف ة  طكمة الشرككا 46( ط 44لشرككا، طب ككط المكي   ( من اةكط ا75(، ط 74(، ط 73(، ط 72(، ط 71الي يي بي ككط المطاي   •

االمياكن عن الي.رطيا عكى قراراا الةمعية العكمة الميعك ة بكلع طي المبرمة مع الشرركة  ي  يكطن لعظرط المةكس م.رك ة مبكشرر  بط غير  •

 مبكشر  قأ  ذا الع ي 

، مك لط يكن عظرط المةكس  ك.رالً عكى يرفي  من الةمعية كى بر  الطاقعبممكرسريهك قعكيكً ع  عيط اليفطم قأ ماكقسرة  مع باشررة الشرركة •

 .العكمة العكيية، يسم  ل  ال يكط بذلو

 طاليفطم قأ المسي بم قأ ةميع ال.ك كا مع ررف ذط عالقة عكى بسكس  ياكقسأ، رب كً لا  سيكسة اليعكمالا مع االرراف ذاا العالقة  •

 

ريهك الشررركة عكى اركت   (46 اةًرا لاركت قيطي الي.ررطيا المربج ة عكى مطاق كا الةمعية العكمة طق ًك لكمكي   من لطاف   طكمة الشرررككا اليأ قسررج

مطسرع كمك  ط مذكطر بعالا، ال يُسرم  ألي مسرك ط بكلي.رطيا عكى ال رار ذي ال.ركة قأ الةمعية العكمة  طبكليكلأ، يسرعى  ذا العظرط لك .رطم 

  من عكى مطاق ة الةمعية العكمة لكمطاق ة عكى مشرركركة بعظررك  مةكس اّيار  قأ الشرررككا الماكقسررة قأ بطم ااع كي لكةمعية العكمة بعي االايهك

 االكييكر العكط االطلأ 
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   القروض. 13
مكيطن لاير سعطيي  مك يعكيم   5,250طيطلية بمبك   ، ببرما المةمطعة ايككقية يسهيم ةسالمأ رطيم األةم مع باطو م كية  2019قأ شهر اطقمبر  

ساة( طيسهيالا ةةكر  بمبك    12مكيطن لاير سعطيي  يسي ن فالم    500يطالر بمريكأ(  يط ي سيط  ذا اليسهيم ةلى يسهيم مراب ة بمبك     1,400
ساطاا(  يط  3لاير سعطيي  يسي ن فالم مكيطن  750ساة( طيسهيم مراب ة يطار  بمبك   12ط  8مكيطن لاير سعطيي  يسي ن فالم  4,000

 اسيفياط  ذا اليسهيالا بكلككمم كمك قأ يكريت الي رير 
 

 قيمك يكأ  ركة ال رط  رطيكة األةم:

 البند
 2021مارس  31

 )بالاير السعودي(

   5,249,993,272 الر.ید قأ بداية السنة المكلية 

 ( 45,000,000  سياي يسهيم 

   (61,815,290  يككليف المعكمكة غير المركي مف.طًمك ما : 

   5,143,177,982 الرصید في نهاية السنة المالية 

 (119,375,000  مف.طًمك ما : الةز  الميياطم من الييطن رطيكة األةم 

 5,023,802,982 الجزء غير المتداول من الديون طويلة األجل

 

   المدفوعات النظامية المستحقة. 14

 الهيئة الحكومية المسؤولة  

 المدفوعات الفعلية للسنة المالية 

 مارس 31المنتهية في 

 المبالغ المستحقة للسنة المالية 

 مارس 31المنتهية في 

2021 2020 2021 2020 

   84,200,521 33,234,312 123,149,913 68,669,930 الزكك  طظريبة ال يمة المظكقة 

لكييمياكا الماسسة العكمة 
 االةيمكعية

9,558,331 9,201,318 1,109,226 999,339   

 - - 352,599 3,125,563 ةطازاا السكر طالييشيراا 

 - - 2,946,361 2,054,174 البكيية 

 - - 1,097,966 760,832 اللرقة اليةكرية 

   85,199,860 34,343,538   136,748,157 84,168,830 اإلجمالي
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  والضرائب والرسوملزكاة . ا15
 

 موقف الربوط الزكوية 
ط ط .كا عكى شهكي  الزكك  الماقية  ةن شهكي  الزكك  سكرية المكعطم  2020مكرس    31قيما المةمطعة اّقرار الزكطي  يى الساة المايهية قأ  

بةعياي طي ييط ةقراراا زكطية مط ي  لهك طلكشرككا ط، ي طط الشركة األط الاهكفية  2019مكرس    31 يى الساة المايهية قأ    ط  2021يطليط    31 يى  
ً لفركر الهيفة عكى ي ييط ةقرار زكط ي مط ي  اليكبعة الممكطكة لهك بكلككمم بمك قأ ذلو شركة المراكز العربية الم يطي ، ةلى الهيفة طذلو طق ك

 ط  2016مكرس  31 .كا الشركة األط الاهكفية عكى بمر الربر الاهكفأ لكزكك   يى  
 
ط  لي   2019ط ةلى 2017مكيطن لاير سعطيي ك .ة لكمةمطعة من اليزاط الزكك  لكساطاا من  66 38..ا الشركة األط الاهكفية مبك  ف

ط  طعكي ، ق ي سةكا المةمطعة عكس مف..كا  2019ط ةلى 2017مكيطن لاير سعطيي لكساطاا من  3 77المةمطعة مف.  زكك  بمبك  
ط  سيي مم الشركة األط الاهكفية بي يسطيكا ةظكقية مع  يفة الزكك  2021مكرس    31كر  المط ي  لكساة المايهية قأ  ةظكقية قأ قكفمة الرب  بط الفس
 ط  2019طالظريبة طالةمكرو  يى 

 
 حركة مخصص الزكاة خالل العام

 
 قيمك يكأ  ركة قأ مف.  الزكك :

 البند

 2021مارس  31

 )اير سعودي( 

 2020مارس  31

 )اير سعودي( 

 82,457,716 78,524,952 الر.يي قأ بياية الساة                             

 - ( 38,641,266  ري  قكف  المف.   

 20,290,170 25,000,000 مف.  الساة 

  13,641,266 ) 20,290,170 

   (18,345,202    (20,319,528  م طلة ةلى الشركة األط الاهكفية                             

 (5,877,732    (20,285,625  ميقطعة فالم الساة                                                            

 78,524,952 24,278,533 الرصيد في نهاية السنة                           
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  . توزيعات األرباح16
 

 :سياسة توزيع األرباح
 

 يطزن بربكح الشركة ال.كقية الساطية بعي ف.ط ةميع الم.رطقكا العكمة طاليككليف األفر  عكى الا ط اليكلأ: 

ليكطين ا ييكرأ اةكمأ، طيةطز لكةمعية العكمة العكيية طقف اليةاير المذكطر ميى بك  اال ييكرأ الاةكمأ ٪ من األربكح ال.كقية 10يةار  •
 ٪ من ربس مكم الشركة  30

لكةمعية العكمة العكيية باكً  عكى اقيراح مةكس اّيار  ال ن قأ بن يةار اسبة من األربكح ال.كقية ليكطين ا ييكرأ ةظكقأ طيف.ي.   •
 معياة للر  بط بغرا  

  لكةمعية العكمة العكيية ال ن قأ بن ي رر يكطين ا ييكريكا بفر ، طذلو بكل ير الذي ي  ن م.ك ة الشركة بط يككم يطزيع بربكح ثكبية قير  •
ة اّمككن عكى المسك مين، طلكةمعية المذكطر  كذلو بن ي يرع من .كقأ األربكح مبكل  ّاشك  ماسسكا اةيمكعية لعكمكأ الشركة بط لمعكطا

  ذا الماسسكا ال كفمة 

 قأ المفة من ربس مكم الشركة الميقطن  5لكةمعية العكمة العكيية بن ييقع من ر.يي األربكح ال.كقية، يقعة بطلى لكمسك مين ال يزيي عن   •

الشرككا، يف.    ( من اةكط 76( من الاةكط األسكسأ لكشركة طالمكي  السكيسة طالسبعطن  21مع مراعك  ب ككط المكي  ال كيية طالعشرطن   •
%( من البكقأ لمككقي  مةكس اّيار  عكى بن يكطن اسي  كت  ذا المككقي  مياكسبكً مع عيي  5بعي مك ي يط ذكرا اسبة ال يزيي عن فمسة بكلمكفة  

 الةكسكا اليأ ي ظر ك العظط  

 كى الا ط الذي يطاقن عكي  الةمعية العكمة يطزن البكقأ بعي ذلو عكى المسك مين ك .ة ةظكقية من األربكح بط يُر م لكساطاا اليكلية ع •

( من  ذا المكي  طق ًك لك طاعي الماةمة 4يةطز ب رار  من مةكس اّيار  يطزيع بربكح مر كية يُف.ط من األربكح الساطية الم يي  قأ الك ر    •
 ليطزيع األربكح طال.كير  من الةهكا المفي.ة 

 
 :توزيع األرباح خالل السنة

 

 البند
 المبلغ

 )بالاير السعودي(

 326,282,581 2020ببريم   1األربكح المب ك  كمك قأ 

  إضافة:

 486,659,016 2021مكرس  31الرب  لكساة المكلية المايهية قأ 

 31,154,273 ةلى األربكح المب ك  اال ييكريكا األفر الم طم من 

  ناقص:

م ةلى اال ييكرأ الاةكمأ     (48,665,902  الم طج

  (475,000,000  يطزيعكا األربكح

 320,429,968 2021مارس  31األرباح المبقاة كما في 
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 االسيثمكراا طاال ييكركا الم يي  طق ًك لاةكط العمم قأ الممككة ال يطةي اسيثمكراا بط ا ييكريكا مف..ة ل.كل  المطةكين بفالف 

 

   الغرامات والعقوبات. 18
 

    ط2021  مكرس  31ةلى    ط2020ببريم    1 الكير  المكلية من    ط2021لط يكر   يفة السطت المكلية بي ع طبكا عكى الشركة فالم الساة المكلية  

 

 . طلبات سجل المساهمين19
 

 ط:2021مكرس  31يطظ  البيكن اليكلأ عيي ركبكا الشركة لسةم المسك مين طيطاريفهك طبسبكبهك لكعكط المكلأ المايهأ بيكريت 

 

 السبب تاريخ الطلب م

 ةةرا اا الشركة 01-05-2020 1

 ةةرا اا الشركة 01-06-2020 2

 ةةرا اا الشركة 01-07-2020 3

   ليطزيع األربكح 20-07-2020 4

 الةمعية العكمة 30-09-2020 5

 ةةرا اا الشركة 01-11-2020 6

 ليطزيع األربكح 01-01-2021 7

  ةةرا اا الشركة 02-03-2021 8
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ط.ف ألي م.ك ة قأ  ، طكذلو  بكللاير( ط 2021المكلأ  عكطاليمك يكأ بيكن بيسمك  طعيي بسهط طاسبة مككية المسك مين الرفيسيين طيلير ك فالم ق

 الشركة بيكوببكلطا الذين ين طبقربك  ط( يقفة األسهط ذاا األ  ية قأ الي.طيا يعطي ألشفك   عيا بعظك  مةكس ةيار  الشركة طكبكر الياكيذي

 :ال  طت

 

 االسم  م

بداية  عدد األسهم 

 النسبة% السنة

ة يعدد األسهم نها

 التغير النسبة% السنة

نسبة  

 التغير%

 %0.00 0 %41.55  197,382,322 %41.55  197,382,322 شركة قكس الع كرية الم يطي  1

 %0.00 0 %8.00  38,000,000  %8.00  38,000,000  ب  قطاز عبيالعزيز ال كير   2

 %0.00 0 %8.00  38,000,000  %8.00  38,000,000  ط  سكمكن عبيالعزيز ال كير 3

 %0.00 0 %8.00  38,000,000  %8.00  38,000,000  ي  عبيالمةيي عبيالعزيز ال كير 4

 %45.5- -8,700,000 %2.16 10,300,000 %4.00  19,000,000  شركة الكريي  األطلى   5

 %0.00 0 %4.00  19,000,000  %4.00  19,000,000  شركة الكريي  الثكاية  6

 %0.00 0 %4.00  19,000,000  %4.00  19,000,000  شركة الكريي  الثكلثة  7

 %0.00 0 %2.40  11,400,000  %2.40  11,400,000  شركة سعف العكلمية 8

 -%1.84 -8,700,000 %78  371,082,3222 %80 379,782,322 اإلجمالي

 

المراكز   قيمك يف  اّشعكراا الميعك ة بمككية  .  كبير  من األسهط طيلير ك فالم العكط  سر ميركبكا قطاعي اليسةيم طاّيراج، يطيةقرار:  

قأ ر.ي   الشركةط، طقي اعيميا 2021المكلأ مككييهط فالم العكط ر كبكر المالو يكيي يلي بن ي ر بياهك لط ييكن بي ةفركر من اطع  من العربية

   ط2021 مكرس 31قأ كمك السطت المكلية السعطيية  يياطم(   بيكاكاعكى  البيكاكا بعالا باك اً 
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 المطاظيع اليأ ال ياربن عكى الشركة بط غير مطةطي  لييهك،ط ي  ةن  اكو بع  الميركبكا الاةكمية ي يظأ عمم ةقراراا لبع  ال كالا بط 

 عكي  ي ر المةكس بمك يكأ: 

ً  ي ييًمك أليا  مةكس اّيار  طبيا  لةكا ، ثكل عيط ةةرا  بي ررف  (1 طلةكا    المةكس  أليا  ذايأ قكط بةةرا  ي ييط اّيار  مةكسبن  عكمك
 ةةرا اا  ألطة  اليرطير طايفكذ  األطلطية  ةعرك   مع  اّيار   مةكس  مسيط   ايكفت االسيبيكن عكى طي كيم طمشكركة طماكقشة    يةميع  طيط  اليكبعة،

  قطرية لياكيذ ك
اهك  فيمكا المراةع الفكرةأ لكشركة  ةعيط طةطي بي يعكر  بين يط.يكا لةاة المراةعة طقراراا مةكس اّيار  قيمك ييعكن بيعيين بط  (2

 كن اسي الليي  بط يعيين المراةع اليافكأ  بط ي ييي بيعكب  بط ي ييط بياف  طظم
فالم الساة المكلية    لط يُفرر الشركة بمككية بي شف  ألسهط ذاا  ن الي.طيا  بفالف بعظك  مةكس اّيار  طكبكر الياكيذيين طبقكربهط( (3

 المكظية  
 ن اكييكر بط   طت ممكثكة فالم الساة المكلية  عيط ما  الشركة بط ة.يار بي بيطاا يين قكبكة لكي طيم بط بطرات مكلية يعكقيية بط ساياا   (4
عيط ة.يار الشركة بط ما  بي   طت ي طيم بط اكييكر بمطةر بي بيطاا يين قكبكة لكي طيم بط بطرات مكلية يعكقيية بط ساياا  ن اكييكر  (5

 بط   طت ممكثكة 
 عيط اسيرياي الشركة ألي بيطاا يين قكبكة لالسيرياي بط شرا  ك بط ةللك  ك (6
 ياكزم بي مسك ط قأ الشركة عن بي   طت قأ يطزيع األربكح عيط (7
 عيط ةةرا  بي اسيثمكراا بط ا ييكريكا بط ةعياي ك ل.كل  مطةكأ الشركة  (8
 عكى بي ي كة بشين ال طافط المكلية الساطية المعيمي الفكرةأ عيط ا يطا  ي رير المراةع  (9

 الفكرةأ قبم اهكية ميي عيط يط.ية مةكس اّيار  بكسيبيام المراةع  (10
 عيط طةطي بسهط فزياة ي يكة بهك الشركة  (11
 عيط طةطي يعكر  مع المعكيير المعيمي  من الهيفة السعطيية لكم كسبين ال كاطايين (12
  ي ر مةكس اّيار  بمك يكأ: (13
 بن سةالا ال سكبكا بُعيجا بكلشكم ال. ي     ب

 ككعكية بن اةكط الرقكبة اليافكية بُعيج عكى بسس سكيمة طاكرذ ب  ر

  با  ال يطةي بي شو يُذكر قأ قير  الشركة عكى مطا.كة اشكرهك   ج

 


