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  اثراثهعن فج ة را  ع   شررر ال راك رال راع  نل ئجها اه راكهانل تراجلررر نلنلتعلن 

 م2021 سكب دي 31راكنجانل في 
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل  4321تداول"  الشركة على السوق المالية السعودية " أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز    –م  2202فب ري   10  ،را يهض 

من   لثالثاالربع  )م  2021  مبرديس   31المنتهية في    لثالثافترة الربع  وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن  

المنتهية في  التسعة أشهر  وخالل فترة    . الفترةخالل نفس    مليون اير   510.6  إجمالي اإليرادات ، وبلغ  مليون اير   110.1صافي الربح  (، حيث بلغ  م2022السنة المالية  

 الفترة.خالل نفس   مليون اير  1,518.3 إجمالي اإليراداتمليون اير، وبلغ   327.2صافي الربح بلغ  م(2022السنة المالية من أشهر  التسعة ) م2021سمبر دي  31
 

 قهاكل رادخل راكلخصل )ملنون لاير( 
  راثهاثرا  ع 

 م 2022

  اثرا  ع راثه

 م 2021
 راج نن  )٪( 

 أشا   تسعل

 م 2022

  أشا  تسعل

 م 2021
 راج نن  )٪( 

 %7.7 1,410.1 1,518.3 %8.8 469.4 510.6 إجكهاي رإلي ردرت

 %5.1 802.4 842.9 %16.6 248.9 290.4  إجكهاي را  ح

 pts 55.5% 56.9% -1.4 pts 3.9 %53.0 %56.9 هامش إجمالي الربح

 %9.0- 359.7 327.2 %15.2 95.6 110.1 صهفي را  ح

 pts 21.6% 25.5% -4.1 pts 1.2 %20.4 %21.6 هامش صافي الربح

       أ  ز مؤش رت را  حنل 

 %18.7 492.4 584.7 %15.4 163.8 189.0  1راكجك ر  صهفي را  ح

 pts 38.5% 34.9% 3.6 pts 2.1 %34.9 %37.0 هامش صافي الربح المتكرر 

قبل تكلفل راجكويل ترالاهة   راكجك رة رألر هح راجل نلنل

 2ترالسجاالك ترإلطفهء
391.4 400.1 -2.2% 1,227.0 1,208.9 1.5% 

قبل تكلفة التمويل والزكاة   المتكررة هامش األرباح التشغيلية
 واالستهالك واإلطفاء  

76.7% 85.2% -8.6 pts 80.8% 85.7% -4.9 pts 

رألر هح راجل نلنل قبل تكلفل راجكويل ترالاهة ترالسجاالك  

 ترإلطفهء 
322.6 331.9 -2.8% 999.5 1,076.3 -7.1% 

قبل تكلفة التمويل والزكاة   هامش األرباح التشغيلية
 واالستهالك واإلطفاء

63.2% 70.7% -7.5 pts 65.8% 76.3% -10.5 pts 

 %2.8- 608.9 592.0 %10.0 181.6 199.8 3رألمورل من راعكلنهت 

 pts 39.0% 43.2% -4.2 pts 0.4 %38.7 %39.1 هامش األموال من العمليات 

       أ  ز راكؤش رت راجل نلنل

 %14.1 1.201 1.371 %14.1 1.201 1.371 )ملنون مج  م  ع(راكسهحهت راقه لل الجأجن  

  19ئسبل رإلش هل في ئاهيل رافج ة على أسهس راكثل  هاكثل )

 م ال ت هري( 
92.8% 90.2% 2.6 pts 92.8% 90.2% 2.6 pts 

 %43.6 42.3 60.8 %13.6 18.0 20.5 )ملنون زرا (عدد رالترر 
 

   راكؤش رت را انسنلأ  ز 

بفضنل انففا  الفونومات اإليجارية    م،2022من السننة المالية  لثثاالالربع مليون اير خالل    510.6% ليبلغ 8.8بمعدل سننو    رإلي ردرت  إجكهايارتفاع  •

  م2022المالية   السننة  منفترة التسنعة أشنهر  . وخالل  زوار المراكز التجارية التابعةشنهدها عدد  ي ، وارتفاع نسنبة اإلشنغال، فضنالن عن حالة التعافي التي المقدمة

  المالية الماضنية، حيث يتتي لل مليون اير خالل نفس الفترة من السننة   1,410.1مقابل   ،مليون اير   1,518.3لتبلغ   %7.7ارتفعت اإليرادات بمعدل سننو  

. كما يعكس لل  ارتفاع نسنبة اإلشغال بالمراكز التجارية حالة التعافي المسنتمرة التي تشنهدها األنشنطة التجاريةالسنتفادة من  في ضنوء نجاح الشنركة في تعميا ا

ا.التابعة وتكثيف األنشطة التشغيلية بالمراكز الجديدة التي نجحت الشركة في افتتاحها مؤخ   رن

هامش صننافي   رتفاعموننحوبنا بام،  2022من الساانة المالية    لثمليون لاير خالل الربع الثا  110.1% ليبلغ  15.2صااافي الربب بملدل ساانو     رتفاعا •

% خالل  19.8% خالل نفس الفترة من السننة المالية الماضنية، وصنعودنا من  20.4، مقابل  م2022خالل الربع الثالث من السننة المالية   %21.6يسنجل  لالربح 

 
األراضااا  المراكز المااار ور   الرا رم رشاامص البب ت مير المركرر  الوصاا ماس انااار بامية الممب مة مي مالكا    .صااافا الربا المركرر يم ص صااافا الربا بعت اااار باو البب ت مير المركرر   1

(ذ  واااامر انبوااض فا ميمة الامم المتيبة المرعر ة  19 – م فا م او ة األ ر الاااربا لرتا ياس وك فيت مرصاابيا ا ضاامي ببت اديراتاس األوركذ  كالخ الوصاا ماس الممب مة لرمااار وريي لت 

 .ممرمص  تم رمصير ا بادضافة إلى اديراتاس الرا مصرس  ري ا الشركة م ابص الروارج مي انار ماراس مير األاااية(ذ  الموصصاس انار بامية لرتي ي ال19 –ب زمة وك فيت 
 .1 الرا رم شرم ا فا رمم  رار با البب ت مير المركرر  مبص ركراة الرم يص  الزكا   انار الخ  ادطااو المركرر  األرباح الرشغيرية 2
 إي  وتس. الع اراس انار مارية   ركراة شطب يوصم مب ا م ركراة اار الخ الع اراس انار مارية  يضاف إليه أرباح الارر  : يشمص صافا العمرياس األم اص مي  ببت  3

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_Tx8nD0MLIy83V1DjA0czVx8nYP8PI0MDAz0I4EKzBEKDEJDLYEKjJ0DA11MjQzcTfXDCSkoyE7zBAC-SKhH/?companySymbol=4321
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ويتتي  ، وهو ما يؤكد تعافي نتائج الشنركة إلى مسنتويات صنافي الربحية التاريفية.م قبل انتشنار فيرو  كورونا المسنتجد2020من السننة المالية الربع الثالث 

خالل الربع الثالث من السننة المالية انففا  مونروفات التمويل  رادات وانففا  التكاليف التشنغيلية، باإلضنافة إلى  االرتفاع القو  لإلي هذا النمو في ضنوء 

% ليبلغ 9.0انففض صنافي الربح بمعدل سننو   م،  2022خالل فترة التسنعة أشنهر من السننة المالية و  .رسنلمة جزء كبير من تل  المونروفاتبسنب     م2022

 فترة.نفس الخالل %21.6هامش صافي الربح سجل مليون اير،  327.2

ملنون لاير خالل را  ع راثهاث من راسرررنل راكهانل    189.0٪ انبلغ  15.4ع صرررهفي را  ح راكجك ر )قبل رحجسرررهو رابنود من  راكجك رة(  كعدل سرررنوي  هررتف •

يعد شنهادة واضنحة على المردود اإليجابي ألنشنطة الشنركة الرئيسنية، ولل  على الرغا من عودة المونروفات العمومية واإلدارية إلى طبيعتها، مما    م،2022

الل  ٪ خ 37.0وارتفع هامش صننافي الربح المتكرر ليسننجل  . صننافي الربح  الشننركة على توفيف حالة التعافي التي يشننهدها السننوق في دفع عجلة نمو  ةوقدر

م، ارتفع 2022وخالل فترة التسنعة أشنهر من السننة المالية م.  2021٪ خالل الربع الثالث من السننة المالية 34.9م، مقابل 2022الربع الثالث من السننة المالية 

% خالل  34.9% مقابل  38.5بارتفاع هامش صنافي الربح المتكرر ليسنجل    مونحوبنامليون اير،   584.7٪ ليسنجل  18.7صنافي الربح المتكرر بمعدل سننو   

 .م قبل انتشار فيرو  كورونا المستجد2020% خالل فترة التسعة أشهر من السنة المالية 32.3م، وصعودنا من 2021فترة التسعة أشهر من السنة المالية 

%  2.2 سننو   بمعدلبشاكص طايف مبص امراااب البب ت مير المركرر (  )رألر هح راجلر نلنل راكجك رة قبل تكلفل راجكويل ترالاهة ترالسرجاالك ترإلطفهء    انففا  •

التمويل والزكاة واالسننتهالك  هامش األرباح التشننغيلية المتكررة قبل تكلفة    وسننجل.  م2022 ةالمالي  السنننةمن   لثاير خالل الربع الثا مليون  391.4لتسننجل  

. ويعكس لل  بشنكل رئيسني  الماضنيةخالل نفس الفترة من السننة المالية   %85.2 مقابل  م2022 السننة الماليةمن  لثخالل الربع الثا%  76.7  ليسنجل  واإلطفاء

 هامش األرباح التشنغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاءلى طبيعتها. وتجدر اإلشنارة إلى أن إعودة المونروفات العمومية واإلدارية  

م قبل انتشنار فيرو  كورونا المسنتجد  2020، يتجاوز المسنجل خالل نفس الفترة من السننة المالية %76.7م البالغ 2022خالل الربع الثالث من السننة المالية 

األرباح التشنغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء ارتفعت    ؛م2022من السننة المالية فترة التسنعة أشنهر  وخالل   .  %75.0بلغ   والذ 

 إلى  والزكاة واالسنتهالك واإلطفاءهامش األرباح التشنغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل  مونحوبنا بوصنولمليون اير،   1,227.0لتبلغ   %1.5بمعدل سننو  

 .قبل انتشار فيرو  كورونا المستجدم 2020من السنة المالية فترة التسعة أشهر % خالل  76.4صعودنا من  ،خالل نفس الفترة 80.8%

  18.0م، مقابل  2022من السننة المالية   لثخالل الربع الثامليون زائر   20.5  سنجلي ل  %13.6  سننو بمعدل    للشنركةعدد زترر راك رال راج هريل راجه عل   نمو •

بلغ على أسنننا  المثل  م  2022من السننننة المالية   لثعدد الزوار خالل الربع الثاوتير بالاكر أي    .م2021من السننننة المالية  لثمليون زائر خالل الربع الثا

، في حين بلغ إجمالي عدد  كورونا المسننتجدقبل انتشننار فيرو     م2020من السنننة المالية  لثخالل الربع الثا  المسننتويات المسننجلة% من  72 نسننبت   مابالمثل 

فترة التسنعة أشنهر  وخالل    .كورونا المسنتجدفيرو   قبل انتشنار   م2020من السننة المالية  لثخالل الربع الثا  % من المسنتويات المسنجلة76الزوار ما نسنبت  

السننننة المالية نفس الفترة من  مليون زائر خالل    42.3  مقابل، مليون زائر  60.8 بلغلي %  43.6ارتفع عدد الزوار بمعدل سننننو  م،  2022السننننة المالية من  

 .الماضية

 

 قطهع رالؤتن راكهانل  رانس تعلنق

م، حيث سنجلت الشنركة  2022خالل فترة الربع الثالث من السننة المالية ألداء المالي والتشنغيلي للشنركة  با  ،قطهع رالرؤتن راكهانلرانس    تاند را  ديراسرند     أشرهد

ا من تدشنين مراكز تجارية جديدة، وصنوالن إلى زيادة نسنبة اإلشنغا الفونومات  ل وتحسنين  إيرادات بمعدالت نمو قوية، بفضنل اإلنجازات العديدة التي حققتها، بدءن

الرغا من االرتفاع يتتي لل  بالتواز  مع انففا  التكاليف التشغيلية خالل الفترة، والتي انعكس مردوها اإليجابي على األداء المالي للشركة. فعلى  . واإليجارية المقدمة

األرباح    ، انففضنننتسنننابقةاإليرادات األخرى خالل الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من السننننة المالية ال الطفيف للمونننروفات العمومية واإلدارية وتراجع

كما شنهد الربع الثالث من   .م2022 ةالمالي   السننةخالل الربع الثالث من  فقط  %  2.2بمعدل سننو    التشنغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء

، ٪21.6م نمو صنافي الربح بشنكل ملحوف، مدفوعنا باألداء التشنغيلي القو  الذ  أحرزت  الشنركة خالل الفترة، فيما سنجل هامش صنافي الربح 2022السننة المالية 

 يرو  كورونا المستجد.  م قبل انتشار ف2020بما يتجاوز هامش صافي الربح المسجل خالل الفترة المماثلة من السنة المالية 

،  "لا فيو" م في تدشننين مركز 2022إلى أن الشننركة تمضنني على مسننار نمو تشننغيلي تونناعد ، حيث نجحت خالل الربع الثالث من السنننة المالية   الربد ولفت  

مليون متر مربع،  1.371ات القابلة للتتجير إلى إجمالي المسناحبذل   يونللم،  2022مركز جدة بارك خالل الربع الثاني من السننة المالية افتتاح  عق  نجاحها في 

ا قوينا ألنشنطة الشنركة    "لا فيو"مركز  يمثل و ٪.14.1قدرها  سننوية بزيادة  تفذ ت المملكة. وفي الوقت نفسن ، ب النهضنة الثقافية  نارةمالتي تعد في الريا ، ترسنيفن

  تحونل   فقد  .المملكة المتكاملة على مسنتوىور ومشنغل للمراكز التجارية العونرية  باعتبارها أكبر مطتالئا مكانتها وتطلعاتها جديدة  اسنتراتيجية خطوات  الشنركة  

وزارة   إحدى مبادرات  تتهيل مطور عقار " من لجنة البيع أو التتجير على الفارطة )وافي("على شننهادة  م  2022الشننركة خالل الربع الثالث من السنننة المالية 

 اا ف ر مر ذا    .ةكز تجاري اتطوير مروغير المفونونة ل  المملوكة للشنركةالفام  تطوير األراضني  خطط    ة حالينا بدراسنة وتقيياتقوم الشنركو .الشنؤون البلدية
حرص الشنركة على مواصنلة تطوير خطط نمو أعمالها وأنشنطتها بما يسناها في مونادر جديدة ومسنتدامة    الربد . وأكد رعظيم ميمة أصا ص الشاركةالشا ات   ي 

 وتعميا القيمة على المدى الطويل باعتباره الهدف االستراتيجي المتجدد للشركة. لإليرادات، 
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 قهاكل رادخل  تحلنل

صننننافي   إلى زينادة يرجع للن و .م2022راسررررنرل راكرهانرل   من  ارثرا  ع راثره  ملنون لاير خالل 510.6انبلغ   %8.8إجكرهاي رإلي ردرت  كعردل سررررنوي   رتفعر •

نفس الفترة مليون اير خالل    435.6م مقابل  2022من السننننة المالية  لثمليون اير خالل الربع الثا  459.2% لتبلغ 5.4اإليرادات اإليجارية بمعدل سننننو  

وارتفاع نسننبة اإلشننغال في  انففا  متوسننط الفوننومات اإليجارية المقدمة،  في ضننوء    4الماضننية. ويتتي نمو صننافي اإليرادات اإليجاريةالسنننة المالية من  

ا نمو  إجمالي اإليراداتاررااع   يعكسوالمراكز التجارية التابعة.  من    لثخالل الربع الثامليون اير سننننعود     21.2لتبلغ إيرادات المبيعات اإلعالمية    أيضننننن

إجمالي  م، ارتفع  2022خالل فترة التسنعة أشنهر من السننة المالية والماضنية. السننة المالية نفس الفترة من  مليون اير خالل    3.6مقابل  م  2022السننة المالية 

ع اارتفماضننننية. ويتتي لل  بفضننننل  مليون اير خالل نفس الفترة من السنننننة المالية ال  1,410.1مقابل  ، مليون اير   1,518.3ليبلغ   %7.7يرادات بمعدل  اإل

الفطط االسنتراتيجية وتتبنى الشنركة حالينا مجموعة من .  5م2022التسنعة أشنهر من السننة المالية فترة خالل    %6.8صنافي اإليرادات اإليجارية بمعدل سننو   

ا، وضنبط أسنعار عقود اإليجار التي سن  بهدف تنمية ، وتشنمل تكثيف األنشنطة التشنغيلية بالمراكز التجارية التي قامت بتدشنينها مؤخرن يجر   اإليرادات مسنتقبالن

تها إلى يرادات نسننبة المبيعات في ضننوء االسننتفادة من تعافي األنشننطة التجارية وعودإتجديدها، وجذب واسننتقطاب مسننتتجرين جدد، باإلضننافة إلى زيادة  

م،  2022من السنننة المالية  لثخالل الربع الثا  %5.8ارتفع إجمالي اإليرادات على أسننا  المثل بالمثل بمعدل سنننو     ومن جان  آخر،  خرى.أطبيعتها مرة  

من السننة المالية   عة أشنهرفترة التسنخالل  وانففا  متوسنط الفونومات المقدمة.  و ،ارتفاع نسنبة اإلشنغال في المراكز التجارية التابعة ويتتي لل  في ضنوء

 .%3.3م ارتفع إجمالي اإليرادات على أسا  المثل بالمثل بمعدل سنو  2022

ا منم،  2022السننة المالية من   الربع الثالث  مليون اير( خالل  52.7)أو ما يعادل    %10.3لغ مجوسر  راخصرومهت راككنوحل    • )أو ما يعادل    %12.1  انففاضنن

م، انففض متوسنط الفونومات الممنوحة بشنكل  2022أشنهر السننة المالية  فترة التسنعةوخالل    م.2021السننة المالية خالل الربع الثالث من  مليون اير(  59.8

د  خالل نفس الفترة من السننننننة المنالينة المناضننننينة. وق مليون اير(  197.2أو ما يعنادل  % )13.2، مقنابل  مليون اير(  150.6أو ما يعنادل  % )9.8ملحوف إلى  

% من إجمالي الفونومات  90.7% و81.1 (19 –مواجهة األثر السنلبي لتداعيات أزمة )كوفيد  دعا المسنتتجرين لالمتعلقة ب مثلت الفونومات غير المتكررة  

ا بتن 2022أشهر من السنة المالية   فترة التسعةالتي منحتها الشركة خالل الربع الثالث و مضي  ي حة للمستتجرين  متوسط الفوومات الممنوم على التوالي، علمن

ا   ، والسنيما بعد تطبي  سنياسنة ترشنيد الفونومات المقدمة. قامت الشنركة ب طفاء م2018على مسنار االنففا  الذ  حافمت علي  الشنركة منذ السننة المالية قدمن

 خالل الربع الثالث من السننننة المالية مليون اير   42.7بقيمة   (19 –)كوفيد    خونننومات غير متكررة تتعل  بدعا المسنننتتجرين لمواجهة األثر السنننلبي ألزمة

أشننهر من السنننة   فترة التسننعةم. وخالل  2021مليون اير خالل الربع الثالث من السنننة المالية   59.8% مقابل  28.6م، وهو انففا  سنننو  بمعدل  2022

  241.2، عق  قيامها ب طفاء خونننومات مماثلة بقيمة مليون اير   136.6م، قامت الشنننركة ب طفاء الفونننومات غير المتكررة المذكورة بقيمة 2022المالية 

ام،2020مليون اير خالل السننة المالية   20.4م، وبقيمة 2021مليون اير خالل السننة المالية  بونورة كاملة  النقد  لهذه الفونومات   ثراألبتن  تا تسنجيل    علمن

 .م2021بنهاية السنة المالية 

  %56.9هامش إجمالي الربح   وسننجل  ،ملنون لاير  290.4انبلغ    م2022راسررنل راكهانل  من    اثرا  ع راثهخالل  %  16.6 كعدل سررنوي    إجكهاي را  ح  ررتفع •

% خالل  8.5بمعدل سنننو    في تكلفة اإليرادات  رجع لل  النمو إلى االنففا  الملحوفوي . السنننة المالية السننابقةنفس الفترة من % خالل  53.0  صننعودنا من

على خلفية تففيف القيود االحترازية المتعلقة باحتواء انتشار   األمنموروفات خدمات   انففا ب   مدفوعنا بشكل رئيسيم،  2022الربع الثالث من السنة المالية  

وتجدر اإلشنننارة إلى ارتفاع إجمالي الربح خالل الربع الثالث من السننننة المالية .  خدمات المراف مونننروفات    (، فضنننالن عن انففا 19  –فيرو  )كوفيد  

. فقد ارتفعت موننروفات  موننروفات االسننتهالك عن ح  اسننتفدام األصننولو اسننتهالك العقارات االسننتثماريةم، على الرغا من ارتفاع موننروفات  2022

ا، في حين ارتفعت  على خلفية تكثي   %8.3بمعدل سننو     اسنتهالك العقارات االسنتثمارية ف األنشنطة التشنغيلية باألصنول التي نجحت الشنركة في تدشنينها مؤخرن

التي تا تدشنينها   توسنعة مركز النفيل مول بالريا % بسنب  تكثيف األنشنطة التشنغيلية ب 2.8بمعدل سننو     مونروفات االسنتهالك عن ح  اسنتفدام األصنول

ا. وخالل فترة التسننعة أشننهر من السنننة المالية مليون اير   802.4مليون اير، مقابل    842.9% ليبلغ  5.1م ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنننو   2022 مؤخرن

السنننة المالية الربع الثالث من  خالل  %  15.4خالل نفس الفترة من السنننة المالية الماضننية. ويتتي لل  على الرغا من ارتفاع تكلفة اإليرادات بمعدل سنننو   

ا اسننتثنائينا للتكاليف   ليف إلى طبيعتها المعهودة مرة أخرى مقارنة بنفس الفترة من السنننة المالية الماضننيةتزامننا من عودة التكا  م2022 التي شننهدت انففاضننن

غ وبل  (.19 –فيد  المتغيرة نتيجة إغالق المراكز التجارية التابعة والقيود المفروضنننة على الحركة والتنقل ضنننمن اإلجراءات االحترازية الحتواء انتشنننار )كو

 % خالل نفس الفترة من السنة المالية الماضية.  56.9م، مقابل 2022% خالل فترة التسعة أشهر من السنة المالية 55.5هامش إجمالي الربح 

تهو رئخفهض  م،  2022راسررنل راكهانل  من    اثرا  ع راثهملنون لاير خالل    322.6رألر هح راجلرر نلنل قبل تكلفل راجكويل ترالاهة ترالسررجاالك ترإلطفهء   ل ت   •

م،  2022خالل الربع الثالث من السننة المالية   %63.2هامش األرباح التشنغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء وبلغ  .  %2.8سرنوي  كعدل  

عودة الموننروفات العمومية واإلدارية إلى طبيعتها بسننب   تتي هذا االنففا  السنننو  الطفيفم. وي 2021من السنننة المالية  خالل نفس الفترة  %70.7مقابل  

  ،م 2022من السننة المالية  لثمليون اير خالل الربع الثا  56.1% لتسنجل  13.0قد ارتفعت المونروفات العمومية واإلدارية بنسنبة سننوية ف  .خالل هذه الفترة

تراجع  ب  األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  . كما تتثرتوالرسوم الحكومية  االتواالت  موروفاتبزيادة رئيسي  مدفوعة بشكل  

مليون اير خالل نفس الفترة من    48.8م مقابل  2022من السننة المالية  لثمليون اير خالل الربع الثا  2.1% لتسنجل  95.6اإليرادات األخرى بنسنبة سننوية 

ا2021السننة المالية  م تشنمل عائد صنفقة التفارا الناجحة من اسنتثمار غير 2021بتن اإليرادات األخرى المسنجلة خالل الربع الثالث من السننة المالية   م، علمن

مويل والزكاة  األرباح التشنغيلية قبل تكلفة الت م؛ انففضنت  2022المسنتقبل للتجارة. وخالل فترة التسنعة أشنهر من السننة المالية أسنواق  أسناسني المتمثل في شنركة  
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ويرجع لل  بشنكل رئيسني إلى عودة المونروفات العمومية واإلدارية إلى مليون اير سنعود .    999.5% لتسنجل  7.1بمعدل سننو    واالسنتهالك واإلطفاء

ا بتن أغل  اإليرادات األخرى  علمن  خالل نفس الفترة، مقارنة بالفترة المماثلة من السنننننة المالية الماضننننية،  طبيعتها باإلضننننافة إلى تراجع اإليرادات األخرى

تمثل الفونومات اإليجارية الممنوحة من مالكي األراضني للمراكز المسنتتجرة لتففيف التداعيات السنلبية إلغالق المراكز التابعة  فترة المقارنةالمسنجلة خالل  

 طفاءاألرباح التشننغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسننتهالك واإلبلغ هامش   (.19  –في إطار اإلجراءات االحترازية المتعلقة بتزمة انتشننار فيرو  )كوفيد  

    خالل نفس الفترة من السنة المالية السابقة.   %76.3م، مقابل 2022% خالل فترة التسعة أشهر من السنة المالية 65.8

مقه ل    %1.0 ليهدة سررنويل طفنفل قدرهه  ،  م2022راسررنل راكهانل  من    اثرا  ع راثه  خاللملنون لاير    41.7خسررها  رالئخفهض في قنكل رامما راكدينل     ل ت •

ا نحو راكهضررنل راسررنل راكهانل  ئفس رافج ة من  خالل  ملنون لاير سررعودي    41.3 ن عملية تحوننيل المبالغ اإلجمالية المسننتحقة  ي تحسنن. وتمضنني الشننركة قدمن

خسنائر االنففا     م؛ انففضنت2022وخالل فترة التسنعة أشنهر من السننة المالية التعافي المسنتمر لننشنطة التشنغيلية بالمراكز التجارية التابعة.  االسنتفادة من  و

 مليون اير خالل نفس الفترة من السنة المالية الماضية.   108.3، مقابل مليون اير  73.2 لتبلغ% 32.4بمعدل سنو   في قيمة الذما المدينة

% اجسرر ل  2.2رألر هح راجلرر نلنل راكجك رة قبل تكلفل راجكويل ترالاهة ترالسررجاالك ترإلطفهء )قبل رحجسررهو رابنود من  راكجك رة(  كعدل سررنوي    رئخفضررت •

غ هامش األرباح  . وبلالسننابقةالسنننة المالية من   نفس الفترةمليون اير خالل    400.1مقابل    م،2022من راسررنل راكهانل    اثملنون لاير خالل را  ع راثه  391.4

الربع الثالث % خالل  85.2م مقابل  2022من السنننة المالية  لث% خالل الربع الثا76.7التشننغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسننتهالك واإلطفاء 

وخالل فترة التسنعة أشنهر  .  م قبل انتشنار فيرو  كورونا المسنتجد2020من السننة المالية   الربع الثالثخالل    %75.0وصنعودنا من  .  م2021من السننة المالية 

مليون   1,227.0% لتسنجل  1.5بمعدل سننو     األرباح التشنغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء  ارتفعت  م2022من السننة المالية 

تعافي أنشنطة الشنركة وعودة األنشنطة التجارية إلى طبيعتها مرة  من   مسنتفيدةويعكس لل  النمو قدرة الشنركة على تعميا الربحية من أنشنطتها الرئيسنية . اير 

عة أشننهر من السنننة % خالل فترة التسنن80.8 األرباح التشننغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسننتهالك واإلطفاءبلغ هامش  من جان  آخر،    أخرى.

من السنننة المالية   فترة التسننعة أشننهر% خالل  76.4صننعودنا من غير أن  يمثل  خالل نفس الفترة من السنننة المالية السننابقة،   %85.7، مقابل  2022المالية 

 .م قبل انتشار فيرو  كورونا المستجد2020

نفس    مليون لاير خالل  95.6م، مقابل  2022من السانة المالية    لثمليون لاير خالل الربع الثا 110.1% ليبلغ  15.2صاافي الربب بملدل سانو     رتفعا •

% خالل  20.4، مقابل  م2022خالل الربع الثالث من السننة المالية    %21.6يسنجل  لهامش صنافي الربح  رتفاعمونحوبنا با  السانة المالية الماياية،  الفترة من

. ويتتي هذا  م قبل انتشننار فيرو  كورونا المسننتجد2020من السنننة المالية % خالل الربع الثالث 19.8، وصننعودنا من  نفس الفترة من السنننة المالية الماضننية

مليون اير سعود  خالل الربع   35.4% لتسجل  43.4بانففا  موروفات التمويل بمعدل سنو   النمو في ضوء تحسن مستويات الربحية األساسية مدفوعة  

انففا  مونننروفات التمويل مليون اير سنننعود  خالل نفس الفترة من السننننة المالية الماضنننية، مما يعكس    62.5م، مقابل  2022 الثالث من السننننة المالية

مليون اير، مونحوبنا    327.2% ليبلغ 9.0انففض صنافي الربح بمعدل سننو   م،  2022خالل فترة التسنعة أشنهر من السننة المالية و  .تهاالزيادة في رسنملو

ارتفاع اإليرادات  تتثير  إلى  م. ويرجع لل   2021خالل فترة التسننعة أشننهر من السنننة المالية   %25.5، مقابل  %21.6بانففا  هامش صننافي الربح ليسننجل  

الممنوحة من مالكي    غير المتكررة  اإليجاريةالفوننومات  م، والتي تضننمنت 2021األخرى خالل فترة المقارنة، المتمثلة في التسننعة أشننهر من السنننة المالية 

 –فيرو  )كوفيد  األراضنني للمراكز المسننتتجرة لتففيف التداعيات السننلبية إلغالق المراكز التابعة في إطار اإلجراءات االحترازية المتعلقة بتزمة انتشننار 

 .المستقبل للتجارةأسواق شركة  ، باإلضافة إلى عائد صفقة التفارا الناجحة من استثمار غير أساسي المتمثل في(19

راسرررنل راكهانل  من    اثملنون لاير خالل را  ع راثه 189.0انبلغ  ٪ 15.4ررتفع صرررهفي را  ح راكجك ر )قبل رحجسرررهو رابنود من  راكجك رة(  كعدل سرررنوي   •

  ٪37.0نقطة مئوية ليسنجل   2.1ارتفع هامش صنافي الربح المتكرر بواقع  وم.  2021من السننة المالية  لثمليون اير خالل الربع الثا  163.8مقابل    ،م2022

خالل الربع الثالث من السننة %  31.2وصنعودنا من  .  م2021السننة المالية   الربع الثالث منخالل  ٪  34.9مقابل    ،م2022 من السننة المالية لثالربع الثا  خالل

بمثابة شنهادة واضنحة على المردود اإليجابي ألنشنطة الشنركة الرئيسنية،   صنافي الربح المتكرريعد نمو وم قبل انتشنار فيرو  كورونا المسنتجد.  2020المالية 

ارتفع صنافي  م،  2022أشنهر من السننة المالية   فترة التسنعةخالل  فع عجلة نمو نتائجها المالية. وفي دحالة التعافي التي يشنهدها السنوق  توفيف على   تهاوقدر

فترة  % خالل  34.9% مقابل  38.5  ليسنجلمليون اير، مونحوبنا بارتفاع هامش صنافي الربح المتكرر    584.7ليسنجل  ٪  18.7الربح المتكرر بمعدل سننو  

 .م قبل انتشار فيرو  كورونا المستجد2020من السنة المالية  التسعة أشهرفترة خالل % 32.3، وصعودنا من م2021من السنة المالية أشهر  التسعة

هامش األموال من   رتفعاكما  ،  م2022من راسرررنل راكهانل    اثملنون لاير خالل را  ع راثه  199.8% اجبلغ  10.0رألمورل من راعكلنهت  كعدل سرررنوي    رتفعتا •

انففضننت األموال من العمليات بمعدل  م  2022خالل فترة التسننعة أشننهر من السنننة المالية % خالل نفس الفترة. و39.1نقطة مئوية ليبلغ   0.4العمليات بواقع  

 خالل نفس الفترة. %39.0نقطة مئوية ليبلغ  4.2مليون اير، موحوبنا بانففا  هامش األموال من العمليات بواقع  592.0% لتبلغ 2.8سنو  

 

 قهاكل راك ال راكهاي عنهص  أ  ز تحلنل

  اج طنل إئلررهءرت تت انلرت راك رال راج هريل را ديدة تمصرر تفهت أعكهل راصررنهئل تراج ديدرت في م رال راجسرروة راقهاكل   لغ إجكهاي رانفقهت را أسرركهانل  •

وتواصنل الشنركة    م.2022من راسرنل راكهانل    فج ة راجسرعل أشرا خالل  ملنون لاير    690.0ت  ،م2022من راسرنل راكهانل    اثملنون لاير خالل را  ع راثه  226.8

االسننتثمارية  مسنناعيها لتنفيذ توسننعاتها الجغرافية المسننتهدفة وف  خطط مرحلية تتماشننى مع المروف السننوقية السننائدة، مع الحفاف على وتيرة إنجاز خطتها  

من السننننننة   لنثالربع الثنا  خالل  مليون اير   125.3و مليون اير   42.1جنارينة القنائمنة  المقررة. من جنانن  آخر، بلغ إجمنالي نفقنات أعمنال الوننننيناننة للمراكز الت 

، والتي تا إنفاق أغلبها على أعمال الونيانة بمركز السنالم مول بمدينة جدة ومركز  ، على التواليم2022من السننة المالية   أشنهر فترة التسنعةم و2022المالية 
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  دار سنينما جديدة  افتتاحمركز الياسنمين مول الذ  شنهد  مول، وهي المراكز التي تشنهد تدشنين دور سنينما جديدة، باإلضنافة إلى  النورمركز  واإلحسناء مول،  

 .م2022خالل يناير 

، أتااكه  قنكل  م2022خالل فج ة راجسرعل أشرا  من راسرنل راكهانل    دتانل مجورفقل مع أحكهم رالر يعل رإلسرالمنل  إتمام إصندارين لونكوكنجحت الشنركة في   •

م، والذ   2022مليون دوالر خالل الربع الثاني من السننة المالية  225والثاني بقيمة  ،  م2022ملنون دتالر أم يكي خالل را  ع رألتل من راسرنل راكهانل    650

ا من اإلصندار األول للونكوكتا دمج    ملنون دتالر في تحسرنن هنكل رأس   650قهمت رالر ال  جوين  حصرنلل رإلصردرر رألتل رابهاغ قنكج    .  ليشنكل جزءن

فيذ التوسعات المفططة مع ضمان مستويات الكفاءة التشغيلية في ضوء استمرار عودة األوضاع السوقية وتعزيز مسنتويات السنيولة بوورة تساها في تن راكهل  

  750مليون دوالر )  200سنننوات، وقد تا توفيف الحوننيلة اإلجمالية لإلصنندار في تسننوية   5.5إلى طبيعتها. ومن الجدير بالذكر أن مدة اسننتحقاق الوننكوك  

مليون   1,020مليون دوالر )  272م، باإلضننافة إلى تسننوية 2022القائمة الدوارة خالل الربع األول من السنننة المالية   مليون اير( من مسننتحقات التسننهيالت

مليون اير( من    105مليون دوالر )  28اير( من مسننتحقات تسننهيالت المرابحة ااإلجارة القائمة. وتسننتهدف الشننركة توفيف حوننيلة اإلصنندار في تسننديد  

رابحةا اإلجارة وف  خطط السنداد المقررة. وقد تا تغطية االكتتاب ب صندار الونكوك بمعدل مرتين، حيث مثلت شنريحة المسنتثمرين  مسنتحقات تسنهيالت الم

من وكالتي    BB+ (EXP)و  Ba2% من إجمالي طلبات االكتتاب، وتزامن لل  مع حونننول اإلصننندار على توننننيف ائتماني 65الدوليين وغير الفليجيين 

م، نجحت الشننركة في إتمام إعادة إصنندار صننكوك دولية أخرى  2022خالل الربع الثاني من السنننة المالية و ف االئتماني، على التوالي.موديز وفيتش للتوننني 

ا من اإلصندار الثاني للونكوك البالغ قيمت    225بقيمة  مليون دوالر أمريكي الذ  نجحت الشنركة في    650مليون دوالر أمريكي، والذ  تا دمج  ليشنكل جزءن

وقد اسنتفادت الشنركة بشنكل ممتاز خالل هذا اإلصندار من الحونول على توفير في سنعر االقترا  بنسنبة  م.  2022تمام  خالل الربع األول من السننة المالية إ

بمعدل ثالث مرات، مما حفز الشنركة على زيادة حجا    للإلصندار األو% مقارنة باإلصندار السناب . وقد تا تغطية االكتتاب باإلصندار الجديد التابع  1تقارب 

ا ب   225مليون دوالر إلى    150اإلصندار المبدئي من   سننوات، وقد سناها في دعا وتعزيز المركز    5.5ن مدة اسنتحقاق اإلصندار األخير تبلغ تمليون دوالر، علمن

 .نمام التمويل المضمون إلى نمام التمويل غير المضمون االستراتيجية التي تتبناها الشركة للتحول منالمالي للشركة بما يتماشى مع 

ررتفعرت رانقرديل تمه في  وم.  2021مار    31في    مليون اير كمنا  6,345.0مقنابل  ،  م2021ديسرررركب    31اكره في  ملنون لاير    947.3,6  6 لغ صررررهفي رادين •

خالل الربع الثالث من السننة المراكز العربية نجحت    م.2021مار    31كما في    635.7مقابل    م،2021  ديسركب   31اكه في  ملنون لاير    662.1إاى    7حككاه

مليون اير سنعود  من أصنل الدين   63.1 سنداد مبلغ بقيمة، باإلضنافة إلى  مليون اير متعلقة بالونكوك القائمة  142.7بقيمة   ئدعوا  سندادفي  م  2022المالية 

 .مقررةسداد الال طالمرابحةااإلجارة وف  خط تسهيالتعلى  موروفات التمويلو

وتتضننمن م.  2021  مار   31في    كما  379.4مقابل    ،م2021  ديساامبر 31كما في    لاير  مليون  287.7رألرصرردة راكسررجحقل من رألط رت ارت راعالقل     ل ت •

 ، ولل  نتيجة الفواتير اإليجارية المتعلقة  م2021السننننة المالية مليون اير خالل    151.5مليون اير، مقابل    249.7تل  األرصننندة مسنننتحقات إيجارية بقيمة 

كامل  سنعود . وقد حونلت شنركة المراكز العربية على  مليون اير   32.2جارية  ي غير اإل  مسنتحقاتال، فيما تبلغ م2022من السننة المالية   بفترة التسنعة أشنهر

 .م2021بنهاية ديسمبر  مليون اير سعود  350.3عالقة( والبالغ قيمتها حوالي المبالغ المستحقة من شركة فا  القابضة للفنادق )طرف لو 

 

 راجل نلنل اكسج درتر

%  90.2صنعودنا من  ،  م2021  ديسركب  31% اكه  92.8م ال ت هري فق (    18)في     ل ت ئسربل رإلشر هل في ئاهيل رافج ة راحهانل على أسرهس راكثل  هاكثل •

حالة التعافي التي تشنهدها األنشنطة التجارية خالل هذه الفترة، مما يبشنر باقتراب وصنول الشنركة إلى م. ويعكس هذا النمو اسنتمرار  2020ديسنمبر    31كما في  

   م.2023% خالل السنة المالية 95و94هدفها االستراتيجي المتمثل في الوصول بنسبة اإلشغال إلى ما يتراوح بين 

  18مقابل   م،2022من راسررنل راكهانل    اثملنون زرا  خالل را  ع راثه  20.5% انبلغ  13.6ررتفع عدد زترر راك رال راج هريل راجه عل اللرر ال  كعدل سررنوي   •

ا بتن فترة المقارنة المتمثلة في الربع الثاالفترة مليون زائر خالل نفس  م قد شننهدت تقييد األنشننطة 2021من السنننة المالية  لثمن السنننة المالية الماضننية، علمن

وقد  (.  19 –)كوفيد  التشنغيلية بالمراكز التجارية التابعة في إطار اإلجراءات االحترازية التي فرضنتها الحكومة بهدف احتواء انتشنار فيرو  كورونا المسنتجد  

اإلقبال الموسننمية، حيث تشننهد   مقارنة بالربع السنناب ، وهو ما يتماشننى مع أنماطم  2021من السنننة المالية  شننهد عدد الزوار تراجعنا طفيفنا خالل الربع الثالث

. وخالل فترة التسنعة أشنهر من السننة المالية إلقبال الزوار على المراكز التجارية التابعة  ةالسننوي أقل المسنتويات  ( ثالث)الربع ال  سنبتمبر إلى ديسنمبرالفترة بين  

مما يعكس   مليون زائر خالل نفس الفترة من السنننة المالية الماضننية.  42.3مليون زائر، مقابل    60.8% إلى  43.6نو   م ارتفع عدد الزوار بمعدل سنن2022

إلجراءات االحترازية السنننديدة التي ل  امتثاالن م  2021اإلغالق التي مرت بها خالل عام    اتفتر  التجارية بعداسنننتمرار حالة التعافي التي تشنننهدها األنشنننطة  

  (.19 –ة الحتواء فيرو  )كوفيد فرضتها الحكوم

  208  ج ديد   قهمت حنث  ،رألئلررطل راج هريل  راجي تلررادهه  جعهفيحهال رافي ضرروء    رإلي هر  عقود  اج ديد  راك تفعل  راوتن ة  على  راحفهي  فيرالرر ال    ئ حت  •

ا بتن الضغوط الراهنة التي تشهدها  ،  (م2022راسنل راكهانل  خالل فج ة راجسعل أشا  من  عقًدر    689)ت  م2022من راسنل راكهانل  اثهاث  ر  را  ععقًدر خالل   علمن

  (.أسعار التتجير انعكست على أسعار عقود اإليجار التي قامت الشركة بتجديدها خالل الفترة الحالية، خاصة بالمراكز التجارية من الفئة )ا

أا  مج     155.، ترامي أثك  عن إضررررهفل  2022ا  ع راثرهاث من راعرهم راكرهاي  خالل ر  8ئ حرت شرررر ال راك رال راع  نرل في رفججرهح راك ال راج رهري  ار فنو  •

ا ألنشنطة الشنركة المتنامية بمدينة الريا . ويتميز المركز بموقع    م  ع إاى إجكهاي محفظل رالر ال من راكسرهحهت راقه لل الجأجن . ويمثل هذا المركز ترسنيفن

مطل على مشروع حديقة المل  سلمان، وهو مشروع ضفا يضا مجموعة متنوعة من األنشطة الترفيهية، والثقافية، والبيئية، وسط مدينة الريا   استراتيجي  

 
 )بما في لل  الودائع قويرة األجل(. صافي الدين: الديون المالية ويفوا منها النقدية وما في حكمها 6

  .األجل قويرة المورفية الودائع يشمل حكمها في وما النقدية بند  7
ا إلطاللت  على حديقة المل  سلمان بالريا .تا إعادة تسمية مشروع مركز "الفليج مول" إلى مركز "لا فيو"  8  نمرن
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محالن تجارينا ومجموعة من أرقى العالمات التجارية العالمية   170" على أر  مملوكة للشنركة ويحتضنن أكثر من والرياضنية. وقد تا تطوير مركز "لا فيو

ا ب  اإلشغال المسب  بالمركز الجديد   نسبةن توالمحلية في مجاالت األزياء ومستحضرات التجميل واألغذية والمشروبات والترفي  باإلضافة إلى دور سينما، علمن

 .م2022ة الربع الثالث من السنة المالية بنهاي  %88بلغ 

عق  نجاح الشنركة في تدشنين    م،2022المالية   السننةمن  الثالث الربع بنهاية  ت هريًهم اًلر   22عدد م رال راجسروة راجي تقوم رالر ال  همجالااه تتلر نلاه     لغ •

راكسررهحهت    إومالابذل   بلغ  وقد. والص الربع ال الث مي باس الااابة الماليةذ  افرراح مركز "اا في "  2022الربع ال ابا مي  ام خالل   مركز جدة بارك

ملنون مج  م  ع خالل را  ع    1.201% مقه ل  14.1 ليهدة سرنويل    م،2022راكهانل    راسرنلمن    راثهاث  را  ع   ناهيلملنون مج  م  ع    1.371راقه لل الجأجن   

ألف متر   188.9إضنافة حوالي  سنتثمر عن وتضنا خطة المشنروعات المسنتقبلية قونيرة المدى تطوير ثالثة مشنروعات  .  راسرنل راكهانل راكهضرنلراثهاث من  

الشننركة افتتاح تل   وتتطلعا. ونني سننيتي ووك القمركز  يو ووك المدينة، ومركز  سننيتي ووك جدة، ومركز  قابلة للتتجير، وها  المسنناحات  إلى إجمالي المربع  

يو مركز  لمشنروع  بتكار  على غرار التونميا االالمشنروعات جاء  تونميا هذه  جدير بالذكر أن   .2024 السننة الماليةول من النونف األ  المشنروعات خالل

 يواك  أحدث أنماط الحياة العورية.في الهواء  على مستوى المملكة لمركز تجار أول مشروع وهو ووك الريا ، 

أئاه  ال تلرل تحت سررنط تاه، ت  -مجوسررطل راكد راكسررجقبلنل  ضرركن خطل راجوسررعهت   –هض   تؤاد شرر ال راك رال راع  نل أن أرض ملرر تع  جوه ة را ي •

وقد تقدمت الشنركة بفطاب    علناه. اكه تؤاد رالر ال أئاه اا تجلق أي إخطهر رسركي يفند  وق  هما رألعكهل.راكخططل  تورصرل أعكهل راجطوي  ترإلئلرهءرت  

تلتمس في  إلغاء قرار المحكمة العليا بشنتن إلغاء صن  ملكية المراكز العربية  -حفم  هللا   -إلى خادم الحرمين الشنريفين المل  سنلمان بن عبد العزيز آل سنعود  

بقة، تؤكد الشنركة بتنها على ثقة تامة من أن  سنيتا  لنر . وبعد حونول إدارة الشنركة على رأ  مسنتشنار قانوني مسنتقل واطالعها على حاالت مشنابهة سنا

 إعادة النمر في طل  الشركة واستعادة ص  ملكية األر .

يل  حصرررلت رالررر ال على  شررراهدة تأهنل مطور عقهري  من ا نل رابنع أت راجأجن  على راخهرطل  ترفي  إحد  مبهدررت تزررة رالرررؤتن رابلديل تراق ت  •

وبموج  هذا الترخيص، سننوف تحوننل الشننركة على العديد مزايا تتضننمن اإلعفاء من التوريدات   م.2022راسررنل راكهانل    ترإلسرركهن خالل را  ع راثهاث من

انة بمطور  الضنريبية العقارية، وكذل  القدرة على تطوير األراضني والمشناريع السنكنية واألراضني متعددة االسنتفدامات بشنكل مباشنر ودون الحاجة لالسنتع

ا، القدرة على تطوير وبيع وتتجير العقارات واألراضنني على الفارطة، مما سننيتيح مرونة مالية عالية للشننركة وعدم حاجتها  عقار  آخر. ومن المز ايا أيضننن

طوير مجموعة من األراضي  ت للحوول على قرو  بنكية لتنفيذ مثل هذه المشروعات. وتستهدف الشركة توفيف اعتمادها بنن"شهادة تتهيل مطور عقار " ل

 ضنمن محفمتها غير المفووة لتطوير مراكز تجارية عليها، ومنها األر  الواقعة بمنطقة القويا المجاورة لمشروع القويا ووك )تحت اإلنشاء(الفائضنة 

 مليون متر مربع. 1.0والبالغ إجمالي مساحتها قرابة 

  راسررنل  من  اثثهرا  را  ع   ناهيل  ت هريًهم اًلر    22إجكهاي محفظجاه رابها ل    منت هري    م ال  15على    موزعلرالرر ال في تدشررنن دتر سررننكه جديدة    ئ حت •

الشنركة تدشنين دور سنينما   وتسنتهدفمول المهران.    التجار . وقد تضنمن لل  تدشنين الشنركة أكبر دار عر  سنينمائي بالمملكة بمركزها  م2022راكهانل  

 .م2022 ديسمبربنهاية  إضافيةتجارية تابعة  مراكزأربعة جديدة في 

 

 ir.arabiancentres.comيمكن تحميل القوائا المالية كاملةن عبر زيارة الموقع اإللكتروني 
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 :م2022خالل را  ع راثهاث من راسنل راكهانل  آخ  راجطوررت على مسجو  رال ال

 

 راكطل على حديقل راكلك سلكهن  ها يهض رفججهح راك ال راج هري  ار فنو 

ألف متر مربع إلى   55.1، والذ  أثمر عن إضننافة  2022نجحت شننركة المراكز العربية في افتتاح المركز التجار  "لا فيو" خالل الربع الثالث من العام المالي 

ا ألنشننطة الشننركة المتنامية بمدينة الريا . ويتميز المرك  ز بموقع اسننتراتيجيإجمالي محفمة الشننركة من المسنناحات القابلة للتتجير. ويمثل هذا المركز ترسننيفن

قافية، والبيئية، طل على مشننروع حديقة المل  سننلمان، وهو مشننروع ضننفا يضننا مجموعة متنوعة من األنشننطة الترفيهية، والث وسننط مدينة الريا ، حيث ي 

محالن تجارينا ومجموعة من أرقى العالمات التجارية العالمية   170والرياضنننية. وقد تا تطوير مركز "لا فيو" على أر  مملوكة للشنننركة ويحتضنننن أكثر من 

ا اإلشنغال المسنب  بالمركز الجديد   نسنبةن  تب  والمحلية في مجاالت األزياء ومسنتحضنرات التجميل واألغذية والمشنروبات والترفي  باإلضنافة إلى دور سنينما، علمن

 .م2022بنهاية الربع الثالث من السنة المالية  %88بلغ  
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 والتشغيلية  المالية   لنتائجبيان صحفي حول ا
 م 2021  ديسمبر 31هية في  المنت الثالث  الربع فترة  عن

 م 2022 فبراير 10 | الرياض

 عن ش ال راك رال راع  نل

عمالئها بباقة متكاملة من  تُعد شننركة المراكز العربية أكبر مال  ومطور ومشننغل للمراكز التجارية العوننرية في المملكة العربية السننعودية. وتركز الشننركة على تزويد 

ثر الوجهات جالبيةن بالمملكة، ملبية األنشننطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائقة والموننممة وف  أرقى المعايير العالمية في أك

ا تجارينا تقع جميعها في مواقع اسننتراتيجية ضننمن    22تضننمنت محفمة الشننركة    م،2021  ديسننمبر  31  كما فيبذل  متطلبات المسننتهلكين في المملكة. و مدن    11مركزن

لنفيل مول في الريا  )الذ  رئيسنية بالمملكة. وتتولىى الشنركة تشنغيل عدد من أبرز المراكز التجارية في السنوق المحلية بما فيها مول العرب بجدة، والمهران مول، وا

ق التابعة للشنركة  2017لة في الريا  بحسن  آراء المسنتهلكين خالل مؤتمر "عالا الرفاهية العربي" لعام  حوند لق  وجهة التسنوق المفضن م(. وتحتضنن مراكز التسنوى

. لمزيند من المعلومنات، يرجى زينارة موقعننا اإللكتروني:  على التوالي  م2020السننننننة المنالينة    خاللمليون زائر    111متجر، واسننننتقطبنت نحو    4,300أكثر من  
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 االسجعالم تراجورصل 

 إدررة عالقهت راكسجثك ين 

ir@arabiancentres.com  

2080  825 11  966 + 

 راع ض راجقديكي تراكؤتك  رااهتفي الكحللنن 

من    لثالثاالربع  لفترة  شركة المؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عر  ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة  الستستضيف  

المالية الساعة    م2022  فبراير  15  المواف   الثالثاءيوم  ولل  في  م  2021  ديسمبر  31المنتهية في  م  2022  السنة  تمام  في 

السعودية  مساءن   فامسةال إلى  بتوقيت  إلكتروني  بريد  إرسال  يرجى  الهاتفي،  المؤتمر  تفاصيل  على  للحوول   .

ir@arabiancentres.com  :اإللكتروني الموقع  عبر  للمستثمرين  التقديمي  العر   تحميل  ويمكن   .
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 راجوقعهت ترإلفهدرت راكسجقبلنل 

ا للبيع، أو توصية من أ  نوع لشراء أ  أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمثاالمعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العر  التقديمي ال تشكل عر  ا بموج  أ  تشريع معمول ب ، وال تشكل عرضن بة ضنا عامن

لسعر الذ  تا عنده شراء أو بيع االستثمارات في الماضي، أو العائد على هذه با  نويحة أو توصية فيما يتعل  بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العر  التقديمي والمتعلقة

 .االستثمارات، ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لنداء المستقبلي لتل  االستثمارات

 

معروفة، وغيرها من أوج  عدم اليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسب  في أن تكون النتائج أو األداء أو  يحتو  هذا العر  التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطو  تل  البيانات التطلعية على مفاطر معروفة وغير  

. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعل   ضمنينا بهذه البيانات االستشرافية  اإلنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مفتلفة جوهرينا عن أ  نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتا التعبير عنها أو 

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

 

وعود، وال ينبغي اعتبار أ  منها إشارة ضمنية أو تتكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال االفتراضات التي تستند    وال ينبغي اعتبار أ  من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العر  التقديمي بمثابة مؤشرات أو 

ا لمتطلبات االمتثال للقوانين  كة صراحةن من أ  التزام أو تعهد بنشر أ  تحديثات أو  واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشرإليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية تٌعنى فقط في تاريخ إصدارها، وهي تفضع أيضن

 التي تؤثر على هذه العبارات.مراجعات على أ  بيانات تطلعية متضمنة في العر  التقديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أ  تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل 

 

تفضع للتغيير دون إشعار مسب . وتعتمد    التقديمي يعتد بها فقط في تاريخ العر  التقديمي، وتستند تل  المعلومات واآلراء إلى بيانات عامة تا جمعها في هذا التاريخ ولكنها قدالمعلومات واآلراء الواردة في هذا العر   

اكتمالها. مع مراعاة االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ال تنو  الشركة أو أ  من وكالئها أو موففيها أو  الشركة على المعلومات التي تا الحوول عليها من موادر يعتقد أنها موثوقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو  

 لومات واردة في .العر  التقديمي أو أ  مع مستشاريها، أو عليها أ  واج  أو التزام نحو تزويد المستلا بت  معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهذا 

 

الفات بين آليات إعداد تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و ا أو  تا اقتبا  بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العر  التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائا المالية غير المدققة. قد يكون هناك اخت

ا في الواليات المتحدة، ولذل  ينبغي علي  الرجوع إلى مستشاري  المحترفين و ا أو إجراء الفحص النافي للجهالة لفها هذه االختالفمبادئ المحاسبة المقبولة ع ات بشكل كامل ومفول وأ  من اآلثار المترتبة عليها فيما  مومن

ددية المدرجة في هذا العر  التقديمي إلى تعديالت بهدف التقري . ووفقنا لذل ، قد ال تكون األرقام العددية الموضحة في خانات يتعل  بالمعلومات المالية لات الولة الواردة في هذا العر . وتفضع بعض األرقام الع 

ن للتجميع الحسابي لنرقام التي سبقتها.   المجموع في بعض جداول مطابقا
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