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 لمسرة  لمرئمة عن فاكة    شركة  لمركلة  لمعكية  تائجهائ لمرئمة  الماغرلةلة تعلن 

 م2022 مئرس 31لمرةااة  في 
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل  4321تداول" الشركة على السوق المالية السعودية "أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز    –م  2202يوتةو    29  ،لمكيئض 

(، م2022)السنة المالية  م  2022  مارس  31المنتهية في    السنة الماليةفترة  وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن  

   .الفترةخالل نفس  مليون اير  2,037.5 إجمالي اإليرادات، وبلغ مليون اير   433.8صافي الربح حيث بلغ 
 

 قئجر  لمدخل لمرلخص  )ملةون لاير( 
 لمسة  لمرئمة  

 م2022

 لمسة  لمرئمة  

 م2021
 لمالةةك )٪( 

 ٪ 9.8 1,856.4 2,037.5 لإليكلدلتإجرئمي 

 ٪ 12.7 1,023.1 1,152.6  إجرئمي لمكيح

 نقطة 1.5 % 55.1 % 56.6 هامش إجمالي الربح

 ٪ 10.9- 486.7 433.8 صئفي لمكيح

 نقطة 4.9- % 26.2 % 21.3 هامش صافي الربح

    أيكز مؤشكلت لمكيحة  

 ٪ 9.3 667.7 729.6  1لمراككر  صئفي لمكيح

 نقطة 0.2- % 36.0 % 35.8 الربح المتكرر هامش صافي 

 ٪ 4.7 1,586.4 1,661.6 2قبل تكلف  لمارويل الم ةئة الالسااالك الإلطفئء لمراككرة لألريئح لماغلةلة 

 نقطة 3.9- % 85.5 % 81.6 قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء   المتكررة هامش األرباح التشغيلية

 ٪ 0.1- 1,366.8 1,365.9 لألريئح لماغلةلة  قبل تكلف  لمارويل الم ةئة الالسااالك الإلطفئء

 نقطة 6.6- % 73.6 % 67.0 قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  هامش األرباح التشغيلية

 ٪ 3.5- 825.2 796.6 3لألمولل من لمعرلةئت 

 نقطة 5.4- % 44.5 % 39.1 هامش األموال من العمليات 

    أيكز لمرؤشكلت لماغلةلة 

 ٪ 10.5 1.208 1.335 )ملةون ماك مكيع(لمرسئحئت لمقئيل  ملاأجةك 

 تقط   1.2 ٪ 92.9 ٪ 94.1 تسب  لإلشلئل في تائي  لمفاكة على أسئس لمرثل يئمرثل  

 ٪ 27.9 63.2 80.8 )ملةون زلجك(عدد لم الر 

 

   أيكز لمرؤشكلت لمكجةسة 

الستفادة  في ضوء نجاح الشركة في تعظيم ا  يأتي ذلكو.  م2022مليون اير خالل السنة المالية   2,037.5ليبلغ  %9.8بمعدل سنوي    لإليكلدلت  إجرئميارتفاع  •

ارتفاع نستتبة م  2022عقب انحستتار أةمة فيروس كورونا المستتتجد، حيث شتتهدت الستتنة المالية   حالة التعافي المستتتمرة التي تشتتهدها األنشتتطة التجاريةمن  

فضتالً عن   في ضتوء نمو إجمالي المستاحات القابلة للتأجير،  ،افتتاحها مؤخًراتكثيف األنشتطة التشتغيلية بالمراكز الجديدة التي نجحت الشتركة في  و  اإلشتغال،

ويمضتي متوستا الصوتومات الممنوحة قدًما    ، واستتمرار عودة الصوتومات المقدمة للمستتأجرين إلى مستارها الطبيعي.ةوار المراكز التجارية التابعةعدد  نمو 

، في حين انصفضتت الصوتومات  ، عقب تطبيق ستياستة ترشتيد الصوتومات المقدمة2018ة المالية على مستار االنصفا  اليي حافظت علي  الشتركة مني الستن 

م بمعدل ستنوي 2022المقدمة للمستتأجرين المتعلقة بدعمهم في مواجهة األرر الستلبي النتشتار فيروس كورونا المستتجد، والتي تم إطفاخها خالل الستنة المالية 

27.7% . 

 %26.2مقابل   ،%21.3هامش صتافي ربح موتحوبًا ب ، م2022مليون لاير خالل السننة المالية  433.8ليبلغ   %10.9بمعدل سننو   صاافي الرب   نخفاض  ا •

علًما بأن ،  م2022تراجع اإليرادات األخرى خالل الستتتنة المالية  نصفا  بشتتتكل رئيستتتي إلىهيا اال  رجعي و .خالل نفس الفترة من الستتتنة المالية الماضتتتية

مالكي  الصوتتتومات غير المتكررة التي تحوتتتل عليها الشتتتركة من  يتمثل أغلبها في    م2021اإليرادات األخرى المستتتجلة خالل فترة المقارنة الستتتنة المالية 

كما تأرر صتتافي  رونا المستتتجد.  للتصفيف من األرر الستتلبي لفترة إغالق المراكز التجارية التابعة خالل فترة انتشتتار فيروس كو  األراضتتي للمراكز المستتتأجرة

 
المسننررةر  والرا رم رشننمل البنود مير المركرر  الخصننوماس انسننر نامية الممنومة من مالكا اورامننا والمراكز  صننا ا الربا المركرر يم ل صننا ا الربا بعد اسننر ناو البنود مير المركرر     1

(ذ وخسننامر اننخااض  ا ميمة الامم المدينة المرعل ة  19 – م  ا مواة ة او ر السننلبا لردا ياس وكو يد مرصنننيا ا مننمن بند اديراداس اوخركذ وكالخ الخصننوماس الممنومة للمسننررةرين لد 
  بادما ة إلى اديراداس الرا مصلس  لي ا الشركة م ابل الرخارج من انسر ماراس مير اوساسية (ذ والمخصصاس انسر نامية للديون الممرمل  دم رمصيل ا19 –برزمة وكو يد 

  1والرا رم شرم ا  ا رمم  رسر نا البنود مير المركرر  مبل ركلاة الرمويل والزكا  وانسر الخ وادطااو المركرر  اورباح الرشغيلية 2
 إن وةدس  الع اراس انسر مارية   ركلاة شطب يخصم من ا م ركلاة اسر الخ الع اراس انسر مارية ويماف إليه أرباح الارر  : يشمل صا ا اوموال من العملياس بند  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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مقابل تستجيل دخل    الزكاة  مصوتوتات، وارتفاع  م2022الربح بارتفاع الموتروفات العمومية واإلدارية على خلفية تكثيف أنشتطة الشتركة خالل الستنة المالية  

 .م2021إيجابي من الزكاة نتيجة رد فائض مصوص سنوات سابقة خالل السنة المالية 

 667.7مقابل    م،2022مليون اير خالل الستتنة المالية   729.6إلى  %9.3بمعدل ستتنوي    لمكيح لمراككر )قبل لحاسررئا لمبةود رةك لمراككرة(صررئفي    رتفعل •

وةيادة موتروفات االستتهالك على خلفية افتتاح إلى طبيعتها،  التشتغيلية  على الرغم من عودة الموتروفاتيأتي ذلك  و  .م2021مليون اير خالل الستنة المالية 

  تحستينفي  توستعاتها التشتغيلية الشتركة على توييف   ةوقدريعد شتهادة واضتحة على المردود اإليجابي ألنشتطة الشتركة الرئيستية، مما  مركز تجاري جديد،  

بنستتبة ، وصتتعودًا  م2021خالل الستتنة المالية  %36.0م، مقابل  2022خالل الستتنة المالية  %35.8هامش صتتافي الربح المتكرر    ستتجلو.  مستتتويات الربحية

 م قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.2020خالل السنة المالية  %35.3مقابل  0.5%

 1,661.6لتسجل   %4.7  سنوي  بمعدلمبل امرساب البنود مير المركرر ( )لألريئح لماغلةلة  لمراككرة قبل تكلف  لمارويل الم ةئة الالسااالك الإلطفئء    ترو •

 السنة الماليةخالل   %81.6  هامش األرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  وسجل. م2022 ةالمالي   السنةاير خالل   مليون

عودة الموتتروفات العمومية  إلى بشتتكل رئيستتي  هامش األرباح التشتتغيلية المتكررة  يرجع انصفا   . والماضتتيةخالل الستتنة المالية   %85.5  مقابل م2022

قبل تكلفة   هامش األرباح التشتتغيلية المتكررة أنغير .  خالل الفترة  تكلفة اإليراداتارتفاع ، باإلضتتافة إلى  م2022خالل الستتنة المالية   لى طبيعتهاإواإلدارية  

 . 2020خالل السنة المالية  %77.3 ةقبل انتشار فيروس كورونا المستجد البالغ ةالمسجلالمستويات يتجاوة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء 

المستتجلة قبل    نستتب اإلشتتغالكما يتجاوة م.  2021  مارس 31كما في   %92.9صتتعودًا من  م  2021مارس   31كما في   %94.1  إلى  تسررب  لإلشررلئللرتفئع   •

  م.2020خالل السنة المالية  %90.6البالغة انتشار فيروس كورونا المستجد 

مليون ةائر خالل   63.2م، مقابل  2022خالل السنة المالية مليون ةائر  80.8  ستجلي ل %27.9  ستنويبمعدل    للشتركةعدد زالر لمركلة  لماهئري  لمائيع    نمو •

  المستتويات المستجلةمن   تقريبًا %74 نستبت   مابلغ على أستاس المثل بالمثل م  2022عدد الزوار خالل الستنة المالية ةدير بالاكر أن    .م2021الستنة المالية 

تعافي    اراستتمروتجدر اإلشتارة إلى م.  2021تقريبًا خالل الستنة المالية   %53صتعودًا من ،  كورونا المستتجدقبل انتشتار فيروس   م2019خالل الستنة المالية  

  يروةالم )اليي تزامن مع شتهر رمضتان المبارك و 2022أبريل  خالل شتهر   عدد الزوار، مع وصتول  م2023الستنة المالية الربع األول من  عدد الزوار خالل  

 التجزئة( إلى مستويات ما قبل الجائحة. ةنشطأل المعهودة

 

  لمةائجج لمرئمة  الماغلةلة   ىعل لإلدلرة لماةفةذي تعلةق 

تضتتمنت التي و ،م2022شتتركة المراكز العربية خالل الستتنة المالية القوي واإلنجاةات الحافلة التي أحرةتها  بدايةً، أود أن أعرب عن اعتزاةي الشتتديد باألداء  

(، مما يمهد الطريق إلى تحقيق هدف الشتركة طويل  19 –مستتويات ما قبل أةمة انتشتار فيروس )كوفيد   لتتجاوةتعافي نستبة اإلشتغال بالمراكز التجارية التابعة 

الطبيعية طوال الستنة   إلى المستتوياتعودتها واصتلت الصوتومات اإليجارية  كما. %95و  %94المدى المتمثل في وصتول نستبة اإلشتغال إلى معدل يتراوح بين 

( بوتتورة كاملة بنهاية 19 –م، وال ستتيما أن الشتتركة قامت بتستتجيل األرر النقدي للصوتتومات المتعلقة بدعم المستتتأجرين في مواجهة أةمة )كوفيد  2022المالية 

ة، في ضتوء تصفيف اإلجراءات االحتراةية المتعلقة بأةمة اإلنجاةات التشتغيلية أيضًتا التعافي القوي لعدد ةوار مراكزنا التجاري   شتملتم. وقد  2021الستنة المالية  

 %74مثل نحو م 2022م، علًما بأن عدد الزوار بنهاية الستنة المالية 2022خالل الستنة المالية تقريبًا  مليون ةائر  81(، حيث ارتفع عدد الزوار إلى 19 –)كوفيد  

 (.    19 –ما قبل أةمة )كوفيد  المسجلة مستوياتمن ال

م. 2022% خالل الستنة المالية 9.8همت تلك التطورات التشتغيلية وغيرها في دفع األداء المالي إلى مستتويات قوية، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل ستنوي  وقد ستا

 729.6مستجالً   %9.3  بمعدل ستنويقويًا نمًوا ستيستجل  صتافي الربح إن  ومن الجدير باليكر أن  في حالة استتبعاد البنود غير المتكررة والموتروفات االستتثنائية، ف

في ضتوء نجاح الشتركة    اليي ينهج   على صتعيد عناصتر قائمة المركز المالي، واصتل هيكل رأس المال مستار التحستنو.  م2022خالل الستنة المالية  مليون اير

وتعزيز المركز المالي للشتركة بما يتماشتى مع االستتراتيجية التي في دعم ذلك في إتمام إصتدارين لوتكوك دولية متوافقة مع أحكام الشتريعة اإلستالمية. وقد ستاهم 

تعزيز مستتتويات الستتيولة بوتتورة تستتاهم في تنفيي التوستتعات تتبناها الشتتركة للتحول من نظام التمويل المضتتمون إلى نظام التمويل غير المضتتمون، فضتتالً عن 

 المصططة مع ضمان مستويات الكفاءة التشغيلية.

على المستأجرين  مع التركيزتشتغيلية واالنتشتار الواستع لسلسة مراكزنا التجارية، تمكنت المراكز العربية من جيب مزيت متميز من المستأجرين وبفضتل الكفاءة ال

عيادات، الأصتحاب األنشتطة التي تواكب أحدأ أنماط الحياة العوترية، ويشتمل ذلك األطعمة والمشتروبات، وصتاالت األلعاب الرياضتية، والمراكز الوتحية، و

في هيا الوتدد قيام شتركة المراكز العربية بتوستيع نطاق وف ات العالمات التجارية في مراكزها  م2022وغيرهم من مقدمي الصدمات. وقد شتهدت الستنة المالية  

مات التجارية الصاصتة بأنشتطة الرعاية . وكان نوتيب العال%15عالمة تجارية جديدة، مثلت العالمات التجارية العالمية منها    233التابعة، عبر إضتافة أكثر من 

، على التوالي. وعلى %8و  %31، بينما كان نويب األغيية والمشروبات ومزودي الصدمات حوالي  %20الوحية والشصوية من العقود اإليجارية الجديدة حوالي  

م، صتعودًا 2022في صتافي اإليرادات اإليجارية خالل الستنة المالية   %30هيه الصلفية، بلغت مستاهمة المستتأجرين مقدمي الصدمات غير المتعلقة بتجارة التجزئة  
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د ألنشتطة المستتأجرين داخل مراكزنا التجارية عن تعظيم هيا التنوع الفري وستوف يثمر م.  2019خالل الستنة المالية   %24خالل الستنة المالية الستابقة، و  %28من 

  .الزوار تجربة متكاملة غير مسبوقة تلبي مصتلف احتياجاتهم من أنماط الحياة العوريةباإلضافة إلى منح القيمة من األصول القائمة، 

، واصتلنا خالل الستنة المالية  ة الرائدة باعتبارها الوجهة المفضتلة للمتستوقين من جميع أنحاء المملكة، م تعزيز مكانة مراكزنا التجارية التابع2022في مستار مواة،

ة ستريع النمو. وفي هيا وكيلك الموقع االستتراتيجي ألبرة العالمات التجارية العالمية والمحلية التي تستعى إلى ترستيو تواجدها أو التوستع بأعمالها بستوق المملك

اقية شتتراكة استتتراتيجية جديدة مع مجموعة الشتتايع، الرائدة في إدارة وتشتتغيل حقوق امتياة باقة من أبرة العالمات اإلطار، نجحت المراكز العربية في إبرام اتف

دشتين مجموعة من أشتهر التجارية العالمية، مما أرمر عن ارتفاع نستبة اإلشتغال وةيادة أعداد الزوار في مراكزنا التجارية التابعة. وبموجب هيه الشتراكة ستيتم ت 

ى من الشتتتراكة  ت التجارية الرائدة التي تديرها مجموعة الشتتتايع الدولية داخل المراكز التجارية التابعة لشتتتركة المراكز العربية. وشتتتهدت المرحلة األولالعالما

ضترات التجميل. إطالق ستلستلة مقاهي "ستتاربكس" وعالمة "جو مالون" المتصوتوتة في العطور الحوترية والشتموع المعطرة، وعالمة "ماك" الرائدة في مستتح

  ند بودي وركس" و"أمريكان إيجل".آم"، و"باأ إند آتش إومن المقرر أن تشهد المرحلتين القادمتين إطالق باقة من العالمات البارةة مثل "

ني اإلعالن عن إتمام منوتتة تجارة األةياء اإللكترونية "فوغا كلوستتيت"   عامها التشتتغيلي  –لكة المتحدةالواقع مقرها بالمم–وعلى صتتعيد أنشتتطتنا الرقمية، يستترع

ركزت "فوغا كلوستتتيت" على التوستتتع بعدد العالمات التجارية ضتتتمن منوتتتتها للتجارة   قداألول بعد نجاح شتتتركة المراكز العربية في االستتتتحواذ عليها. و

. وقد أدعت هيه الجهود  م2022بنهاية الستتنة المالية   بعةمن العالمات التجارية التابعة للمستتتأجرين بمراكزنا التجارية التا 66اإللكترونية، حيث نجحت في تدشتتين 

عبر منوتتنا  لستبق والريادة في تبني نموذ  قنوات التستوق المتكاملة اليي يتيح لعمالئنا رفاهية االختيار بين التستوق عبر مراكزنا التجارية والتستوقتحقيقنا لإلى 

االرتقاء بتجربة التستتوق عبر إلى م 2023ستتوقين الستتعوديين. ونتطلع خالل الستتنة المالية الجديدة اإللكترونية، بما يرقى إلى تطلعات وتفضتتيالت المت  ةللتجار

ء الزوار مكافآت، بما التفعيل الكامل لصدمة "الطلب واالستالم"، علًما بأن الشركة تواصل جهودها الحثيثة من أجل تطوير برنامت والء متكامل، سيعمل على إهدا

  .معهم ومواصلة ةياراتهم، فضالً عن تعظيم المردود اإليجابي ألنشطة الشركة يساهم في توطيد العالقة

م، لتحقق  2022نة المالية واستشرافًا للمستقبل، تعرب اإلدارة عن تفاخلها بقدرة المراكز العربية على مواصلة مسار النمو المالي والتشغيلي اليي عهدت  خالل الس

عالمات تجارية جديدة تواكب أحدأ األنماط أداًء مميًزا وقويًا آخر خالل الستتتنة المالية القادمة. وتتطلع الشتتتركة إلى المضتتتي قدًما في إطالق خدمات ابتكارية و

تنفيي استتراتيجيتها الرقمية   استتمرارالعوترية في مصتلف المراكز التجارية التابعة، مدعومة باستتمرار حالة التعافي التي يشتهدها الستوق. كما تستتهدف الشتركة  

ألف متر مربع مع إطالق مركزها  60ظتها من المستاحات القابلة للتأجير بنحو ستعيًا إلى تعظيم القيمة للمستتأجرين والزوار على حد ستواء، فضتالً عن تنمية محف

المراكز العربية جني رمار   مواصتتتلةختاًما أود أن أنقل لحضتتتراتكم رقة اإلدارة التامة في  وم.  2023التجارية المرتقب "ستتتيتي ووك جدة" خالل الستتتنة المالية 

 اليي تنعم ب  مملكتنا، لتسطير فول آخر من النجاحات في سجل إنجاةاتها.  المقومات االقتوادية والمناخ االستثماري الجياب
[ 

 لألسائذ/ محرد مكلد 

 المنتدب  العضو

 

 قئجر  لمدخل  تحلةل

بنستتبة  4اإليجاريةيرادات  اإلمدفوًعا بنمو صتتافي  ، م2022خالل لمسررة  لمرئمة     ملةون لاير 2,037.5مةبلغ   ٪.89إجرئمي لإليكلدلت يرعدل سررةو     لرتفع •

يرادات  اإلرجع نمو صتتتافي  ي . وم2021مليون اير خالل الستتتنة المالية  1,718.1، مقابل  م2022الستتتنة المالية   خاللمليون اير  1,845.4، لتبلغ 7.4%

المبيعات  إيرادات قوي  النمو الارتفاع اإليرادات    يعكسإلى جانب ارتفاع نستتتب اإلشتتتغال. و  قدمةانصفا  متوستتتا الصوتتتومات الممواصتتتلة  إلى   يةاإليجار

. كما ارتفعت إيرادات  5الستتنة المالية الماضتتيةمليون اير خالل   26.7صتتعودًا من    ،م2022 الستتنة الماليةمليون اير خالل   74.0، حيث ستتجلت  يةماإلعال

مجموعة من الصطا االستتتراتيجية الهادفة إلى تنمية الشتتركة   بنىوتت م. 2022مليون اير خالل الستتنة المالية  118.1لتستتجل   %5.8المرافق بنستتبة ستتنوية 

، والعمل على التي ستيجري تجديدها  أستعار عقود اإليجار  ضتبامؤخًرا، و  التي تم تدشتينهافي المراكز   يةالتشتغيل  األنشتطة تكثيف، من بينها  مستتقبال  اإليرادات

 مستوياتها الطبيعيةإلى  وعودتها  األنشطة التجارية    تعافي  االستفادة من  المبيعات في ضوء نسبة  إيرادات  ةيادةضافة إلى  ، باإلجدد  مستأجرينواستقطاب  جيب  

بشتتكل أستتاستتي  مدفوًعا   ،م2022المالية الستتنة    خالل %5.2 ستتنوي  بمعدلعلى أسررئس لمرثل يئمرثل  إجرئمي لإليكلدلت    لرتفعمن ناحية أخرى،  .  مرة أخرى

 .قدمةاإلشغال وانصفا  متوسا الصوومات المنسب  ارتفاعب 

 
ا من م الخصنوماس ان ريادية والخصن  4 عل ة بد م المسنررةرين  ا مواة ة  وماس المطار  المراديراداس اديةارية رعكس إةمالا اديراداس اديةارية بادمنا ة إلى إيراداس نسنبة المبيعاس مخصنومم

 ردا ياس أزمة  يروس كورونا المسرةد 
 يروس  ومكا مةخطة المكومة نمرواو  وادةراواس انمررازية الرا الرزمس ب ا الشننركة مننمن( رر ير ال يود  2021  السنننة الماليةوالرا سننةلر ا الشننركة خالل  رر  الم ارنة   نرامجال  رعكس 5

  كورونا المسرةد
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ئ من  م، 2022ملةون لاير( خالل لمسرررة  لمرئمة    201.0)أا مئ يعئدل   ٪9.8لغ ماوسرررل لمخصرررومئت لمررةوح   ي •  271.1)أا مئ يعئدل   ٪13.6لتخفئضرررم

الستنة المالية ة مني  علي  الشتركاليي حافظت  النصفا   مستار امضتي متوستا الصوتومات الممنوحة قدًما على  وي م. 2021ملةون لاير( خالل لمسررة  لمرئمة   

مواجهة األرر الستلبي دعم المستتأجرين في  اإلضتافية غير المتكررة المتعلقة ب   وقد مثلت الصوتومات.  المقدمةترشتيد الصوتومات   ةتطبيق ستياستعقب   ،2018

بإطفاء خوتومات غير قامت الشتركة    وقدم.  2022من إجمالي الصوتومات المقدمة خالل الستنة المالية  %86.7 (19  –فيروس )كوفيد  لتداعيات أةمة انتشتار 

ستتنوي   وهو انصفا م، 2022مليون اير خالل الستتنة المالية  174.3( بقيمة 19  –متكررة تتعلق بدعم المستتتأجرين لمواجهة األرر الستتلبي ألةمة )كوفيد  

بوتورة كاملة بنهاية الستنة المالية لهيه الصوتومات  النقدي  رراألتستجيل  بأن  تم   علًما  م،2021الستنة المالية خالل    مليون اير  241.2  مقابل %27.7بنستبة 

  .م2021

على الرغم من ارتفتاع موتتتتروفتات  ويتأتي ذلتك .  م2022ملةون لاير خالل لمسررررةر  لمررئمةر     1,152.6غ  مةبل ٪12.7سررررةو     يرعردلإجررئمي لمكيح    لرتفع •

 إلى هامش إجمالي الربح  وارتفع  مؤخًرا.  تكثيف األنشتتطة التشتتغيلية باألصتتول تم التي تدشتتينهانتيجة  %10.1استتتهالك العقارات االستتتثمارية بنستتبة ستتنوية  

عودة  على خلفيتة  ،  %8.7بنستتتتبتة ستتتتنويتة   تكلفتة اإليراداتارتفتاع  النمو على الرغم من  هتيا ويتأتي  م.  2021خالل الستتتتنتة المتاليتة    %55.1 مقتابتل  ،56.6%

إغالق المراكز التجارية لتكاليف المتغيرة نتيجة ل  انصفاضًتا استتثنائيًا  م، والتي شتهدت2021الموتروفات التشتغيلية إلى مستتوياتها الطبيعية مقارنة بالستنة المالية 

ةيادة  يرجع ارتفتاع تكلفتة اإليرادات إلى(. و19  –)كوفيتد  انتشتتتتار  ضتتتتمن اإلجراءات االحتراةية الحتواءالتنقتل  المفروضتتتتة على الحركة والقيود التتابعتة و

 الفترة.  عودة األنشطة التشغيلية لمستوياتها الطبيعية خاللفي ضوء ، م2022السنة المالية  النظافةخدمات الويانة وأعمال المرافق وخدمات موروفات 

 اير   مليون  1,366.8  مقابل  م،2022ملةون لاير خالل لمسة  لمرئمة     1,365.9لألريئح لماغلةلة  قبل تكلف  لمارويل الم ةئة الالسااالك الإلطفئء    يللت •

خالل    %67.0إلى  التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  هامش األرباح  وتراجع    .دون تغير سنوي ملحويو  خالل السنة المالية الماضية،

السنة  خالل    %81.2سنوي  بمعدل    انصفا  اإليرادات األخرىأساسي إلى  ويرجع ذلك بشكل    . م2021السنة المالية  خالل    %73.6  مقابلم  2022السنة المالية  

عليها   ت التي حول الصوومات غير المتكررة  في  أغلبها  يتمثل    م2021السنة المالية  خالل فترة المقارنة  المسجلة    اإليرادات األخرى  ، علًما بأنم2022  المالية

،  كورونا المستجد  الشركة من مالكي األراضي للمراكز المستأجرة للتصفيف من األرر السلبي لفترة إغالق المراكز التجارية التابعة خالل فترة انتشار فيروس

التشغيلية قبل تكلفة التمويل  األرباح    تأررتكما    باإلضافة إلى عائد صفقة التصار  الناجحة من االستثمار غير األساسي في شركة أسواق المستقبل للتجارة. 

نتيجة ،  2022خالل السنة المالية    مليون اير   248.3لتسجل    %29.7بارتفاع الموروفات العمومية واإلدارية بنسبة سنوية    والزكاة واالستهالك واإلطفاء

الحكومة بتمديد دعم رواتب المويفين في إطار برنامت ساند في ضوء دعمها  شهدت قيام    2021، علًما بأن السنة المالية  ارتفاع رواتب ومكافآت العاملين

يادة بز  التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاءاألرباح  باإلضافة إلى ذلك، تأررت  و  السديد لمواجهة األرر السلبي لفيروس كورونا المستجد.

 اليي تم نقل  إلى صندوق استثمار. حد العقارات االستثماريةشراء أ سداد الضريبة العقارية المتعلقة ب   ويرجع ذلك بشكل أساسي إلىالموروفات األخرى،  

خالل  مليون اير   138.4 مقابل ٪59.3يئتخفئض سررةو    م2022لمسررة  لمرئمة     خاللملةون لاير   56.3خسررئجك لالتخفئض في قةر  لمذما لمردية     يللت •

 تعافي األنشطة التشغيلية بمراكزها التابعة. حالة، مستفيدة من أنشطة التحويل تحسين الشركة فيجهود ويعكس هيا االنصفا  نجاح  م.2021السنة المالية 

 %4.7بمعدل سننو    (واالساتننائية   قبل احتساا  البنو  يير المترررة)لألريئح لماغرلةلة  لمراككرة قبل تكلف  لمارويل الم ةئة الالسرااالك الإلطفئء    لرتفعت •
ويررا الخ النمو  لى الرمم من  ود   م  2021مليون لاير خالل السننة المالية  1,586.4م ابل ذ  م2022مليون اير خالل الستنة المالية  1,661.6  لرسنةل

  اشنن د  را ر الرعا ا ال مالةرعظيم انسننرااد  من  ا  نةمس  الشننركة  مذ مير أن 2022المصننرو اس الرشننغيلية إلى طبيعر ا مر  أخرك خالل السنننة المالية 
امش اورباح الرشنغيلية بلغ  و  أنشنطر ا الرميسنية من  ة  ربمي مسنروياس الب دف رعزيز   ؛إلى مسنرويار ا الطبيعية يةالرشنغيل اونشنطةالرةار  و ود    ةنشنطاو

وصتتعودًا من  ،  م2021الستتنة المالية خالل   %85.5مذ م ابل  2022السنننة المالية    خالل %81.6المركرر  مبل ركلاة الرمويل والزكا  وانسننر الخ وادطااو 

 ( 19 –وكو يد  يروس مبل انرشار  م2020خالل السنة المالية  77.3%

ملةون لاير خالل لمسررة  لمرئمة    486.7قئيل  م  ٪10.9سررةو  يرعدل    لتخفئض، اهو  م2022ملةون لاير خالل لمسررة  لمرئمة    433.8صررئفي لمكيح  يلغ   •

بشتكل أستاستي  انخااض صنا ا الربا    رةع  وي السننة المالية المامنيةخالل   %26.2 م ابل %21.3  امش صنا ا الربا إلى . اصرئح  ذم  تكلجعم2021

م يتمثل أغلبها في  2021م، علًما بأن اإليرادات األخرى المستجلة خالل فترة المقارنة الستنة المالية 2022إلى انصفا  اإليرادات األخرى خالل الستنة المالية 

عليها الشركة من مالكي األراضي للمراكز المستأجرة للتصفيف من األرر السلبي لفترة إغالق المراكز التجارية التابعة   تالتي حولالصوومات غير المتكررة  

كما    غير األستاستي في شتركة أستواق المستتقبل للتجارة.  انسنر مارباإلضتافة إلى عائد صتفقة التصار  الناجحة من ،  خالل فترة انتشتار فيروس كورونا المستتجد

الزكاة مقابل    موتروفاتم، وارتفاع 2022في الربح بارتفاع الموتروفات العمومية واإلدارية على خلفية تكثيف أنشتطة الشتركة خالل الستنة المالية تأرر صتا

ا نتيجة تستجيل خستائر ب   .م2021تستجيل دخل إيجابي من الزكاة نتيجة رد فائض مصوتص ستنوات ستابقة خالل الستنة المالية  قيمة وتأرر صتافي الربح أيضتً

 مليون اير عن حوة الشركة بأحد الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكية. 15.0

مقابل  م 2022ملةون لاير خالل لمسرررة  لمرئمة    729.6ماسرررهل   ٪9.3لرتفع صرررئفي لمكيح لمراككر )قبل لحاسرررئا لمبةود رةك لمراككرة( يرعدل سرررةو    •

خالل   %36.0، مقابل  م2022خالل الستتنة المالية   %35.8  ليستتجلوتراجع هامش صتتافي الربح المتكرر   .م2021الستتنة المالية مليون اير خالل   667.7

التراجع الكبير على الرغم من ارتفاع الموتتروفات التشتتغيلية خالل الفترة، حيث يعكس ذلك  وتتافي الربح المتكرر  ل القويالنمو أتي وي   .2021الستتنة المالية 

المتعلقة بالمشتتتروعات قيد  رستتتملة موتتتروفات التمويل ةيادة  على خلفية  ،التمويل  موتتتروفاتصستتتائر االنصفا  في قيمة اليمم المدينة، إلى جانب تراجع  ل

  م.2022خالل السنة المالية  لى التزامات عقود اإليجارموروفات الفائدة ع فضالً عن انصفا ، اإلنشاء
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. وصتتتاحب ذلك انصفا  هامش األموال من  م2022ملةون لاير خالل لمسرررة  لمرئمة     796.6مابلغ   ٪3.5خفضرررت لألمولل من لمعرلةئت يرعدل سرررةو   لت •

 ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انصفا  صافي الربح.م2021خالل السنة المالية  %44.5م مقابل 2022خالل السنة المالية  %39.1العمليات ليبلغ 

 

 قئجر  لمركة  لمرئمي عةئصك أيكز تحلةل

  اتهاة لت لمركلة  لماهئري  لمهديدة امصرركافئت أعرئل لمصررةئت  الماهديدلت في مكلة  لماسرروئ لمقئجر مالطة  إتغررئءلت    يلغ إجرئمي لمةفقئت لمكأسرررئمة   •

وتواصتل الشتركة مستاعيها لتنفيي توستعاتها الجغرافية المستتهدفة وفق خطا مرحلية تتماشتى مع الظروف . م2022ملةون لاير خالل لمسرة  لمرئمة    880.9

 145.1جارية القائمة الستوقية الستائدة، مع الحفاي على وتيرة إنجاة خطتها االستتثمارية المقررة. من جانب آخر، بلغ إجمالي نفقات أعمال الوتيانة للمراكز الت 

مول، وهي   النورمركز  ومول،    األحستاءوالتي تم إنفاق أغلبها على أعمال الوتيانة بمركز الستالم مول بمدينة جدة ومركز  ،  م2022لية الستنة الما  مليون اير 

 .م2022خالل يناير  دار سينما جديدة افتتاحمركز الياسمين مول اليي شهد ، باإلضافة إلى تحت اإلنشاء تدشين دور سينما جديدةيجري بها المراكز التي 

ملةون داالر   650، أامارئ يقةر   م2022خالل لمسررة  لمرئمة     دامة  ماولفق  مع أحكئم لمغرركيع  لإلسررالمة   تهحت لمغرركة  في إترئم إصرردلرين مصرركوك •

ليشتتكل  م، واليي تم دمج   2022مليون دوالر خالل الربع الثاني من الستتنة المالية  225والثاني بقيمة ، م2022أمكيكي خالل لمكيع لألال من لمسررة  لمرئمة   

مليون دوالر في تحستتين هيكل رأس المال وتعزيز  650قامت الشتتركة بتوييف حوتتيلة اإلصتتدار األول البالغ قيمت     .جزًء من اإلصتتدار األول للوتتكوك

ي التوستعات المصططة مع ضتمان مستتويات الكفاءة التشتغيلية في ضتوء استتمرار عودة األوضتاع الستوقية إلى طبيعتها. مستتويات الستيولة بوتورة تستاهم في تنفي 

مليون اير( من   750مليون دوالر ) 200ستنوات، وقد تم توييف الحوتيلة اإلجمالية لدصتدار في تستوية   5.5ومن الجدير باليكر أن مدة استتحقاق الوتكوك 

مليون اير( من مستحقات    1,020مليون دوالر )  272م، باإلضافة إلى تسوية 2022لقائمة الدوارة خالل الربع األول من السنة المالية  مستحقات التسهيالت ا

مليون اير( من مستتتحقات تستتهيالت   105مليون دوالر )  28تستتهيالت المرابحة إلاإلجارة القائمة. وتستتتهدف الشتتركة توييف حوتتيلة اإلصتتدار في تستتديد  

. وقد تم تغطية االكتتاب بإصتتدار الوتتكوك بمعدل مرتين، حيث مثلت شتتريحة المستتتثمرين  م2022التي تم تستتويتها خالل الستتنة المالية بحةإل اإلجارة  المرا

من وكالتي    BB+ (EXP)و  Ba2من إجمالي طلبات االكتتاب، وتزامن ذلك مع حوتتتول اإلصتتتدار على توتتتنيف ائتماني  %65الدوليين وغير الصليجيين 

م، نجحت الشتركة في إتمام إعادة إصتدار صتكوك دولية أخرى  2022خالل الربع الثاني من الستنة المالية و موديز وفيتش للتوتنيف االئتماني، على التوالي.

أمريكي اليي نجحت الشتركة في    مليون دوالر 650مليون دوالر أمريكي، واليي تم دمج  ليشتكل جزًءا من اإلصتدار الثاني للوتكوك البالغ قيمت    225بقيمة 

وقد استتفادت    ، وقد تم توييف حوتيلة اإلصتدار في تستوية مستتحقات تستهيالت المرابحةإلاإلجارة القائمة.م2022إتمام  خالل الربع األول من الستنة المالية 

نة باإلصتتدار الستتابق. وقد تم تغطية االكتتاب  مقار %1الشتتركة بشتتكل ممتاة خالل هيا اإلصتتدار من الحوتتول على توفير في ستتعر االقترا  بنستتبة تقارب 

مليون  225مليون دوالر إلى    150بمعدل رالأ مرات، مما حفز الشتتتركة على ةيادة حجم اإلصتتتدار المبدئي من   للدصتتتدار األوباإلصتتتدار الجديد التابع 

االستتراتيجية التي تتبناها  المركز المالي للشتركة بما يتماشتى مع    ستنوات، وقد ستاهم في دعم وتعزيز 5.5ن مدة استتحقاق اإلصتدار األخير تبلغ أدوالر، علًما ب 

 .الشركة للتحول من نظام التمويل المضمون إلى نظام التمويل غير المضمون

لمةقردير  امرئ في   وبلغتتم. 2021متارس   31في   مليون اير كمتا  6,345.0مقتابتل  ،  م2202  مرئرس  31ةررئ في ملةون لاير   7,235.0 6يلغ صررررئفي لمردين •

 978.5,2 مبلغ ستتتتدادب المراكز العربيتة   وقتد قتامتت  م.2021متارس   31كمتا في   635.7مقتابتل    م،2202 مرئرس  31ةررئ في ملةون لاير   .1556  7حكرارئ

 .م2022خالل السنة المالية  القائمةوالتسهيالت لوكوك ل مقررةسداد الال اوفق خطموروفات التمويل أصل الدين ومن مليون اير 

م.  2021  مارس  31في    كما مليون اير   379.4مقابل   ،م2022  مارس  31رما في    لاير  مليون 325.3لألرصدة لمرساحق  من لألطكلف ذلت لمعالق     يللت •

نتيجة الفواتير اإليجارية  ، وذلك  م2021اير خالل الستنة المالية مليون   151.5مليون اير، مقابل    259.3وتتضتمن تلك األرصتدة مستتحقات إيجارية بقيمة 

كامل المبالغ ستتعودي. وقد حوتتلت شتتركة المراكز العربية على   مليون اير  66.0جارية  ي غير اإل  مستتتحقاتال، فيما تبلغ  م2022الستتنة المالية بفترة   المتعلقة

 م.2022مارس  31كما في  عوديمليون اير س 350.3المستحقة من شركة فاس القابضة للفنادق )طرف ذو عالقة( والبالغ قيمتها حوالي 

 

 لماغلةلة  مرساهدلتل

م.  2021 مارس  31كما في   %92.9صتتعودًا من  ، م2022  مئرس 31ةرئ    ٪94.1  يللت تسررب  لإلشررلئل في تائي  لمفاكة لمحئمة  على أسررئس لمرثل يئمرثل •

البالغة  (19 –فيروس كورونا المستتتجد )كوفيد  بشتتكل كامل وتجاوةها مستتتويات ما قبل انتشتتار    نستتب اإلشتتغال  تعافيالشتتركة في    نجاحويعكس هيا النمو 

التي تشتتهدها األنشتتطة التجارية خالل هيه الفترة، مما يبشتتر باقتراب وصتتول  حالة التعافي  م. ويأتي هيا بفضتتل استتتمرار  2020خالل الستتنة المالية  93.1%

  م.2023خالل السنة المالية  %95و94الشركة إلى هدفها االستراتيجي المتمثل في الوصول بنسبة اإلشغال إلى ما يتراوح بين 

مليون ةائر   63.2مقابل   م،2022ملةون زلجك خالل لمسررة  لمرئمة     80.8مةبلغ   ٪27.9لرتفع عدد زالر لمركلة  لماهئري  لمائيع  ملغرركة  يرعدل سررةو    •

 امتثاالً م  2021اإلغالق التي مرت بها خالل عام   اتفتر بعد. ويبشتر هيا االرتفاع حالة التعافي القوية التي تشتهدها أنشتطة الشتركة  خالل الستنة المالية الماضتية

 انتشتتاروتواصتتل أعداد الزوار مستتار التعافي نحو مستتتويات ما قبل   (.19  –دجراءات االحتراةية الستتديدة التي فرضتتتها الحكومة الحتواء فيروس )كوفيد  ل

  م.2019من عدد الزوار المستتتجل خالل الستتتنة المالية  %74م 2022، حيث مثل عدد الزوار خالل الستتتنة المالية (19 –فيروس كورونا المستتتتجد )كوفيد  

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

  .األجل قويرة المورفية الودائع يشمل حكمها في وما النقدية بند 7
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م )اليي تزامن  2022م، مع وصتول عدد الزوار خالل شتهر أبريل 2023وتجدر اإلشتارة إلى استتمرار تعافي عدد الزوار خالل الربع األول من الستنة المالية 

 مع شهر رمضان المبارك واليروة المعهودة ألنشطة التجزئة( إلى مستويات ما قبل الجائحة.

 868  اهديدي  قئمت  حةث  ،لألتغررط  لماهئري   لماي تغررادهئ  اعئفيحئم  لمفي ضرروء    لإليهئر  عقود  ماهديد  لمركتفع   لموتةكة  على  لمحفئظ  فيلمغرركة     تهحت  •

علًما بأن الضتغوط الراهنة التي تشتهدها  ، م2022خالل لمسرة  لمرئمة   من لمعقود لمرةااة    ٪90أةثك من  م، اهو مئ يرثل  2022خالل لمسرة  لمرئمة    عقدمل  

  الف ة ) (.أسعار التأجير انعكست على أسعار عقود اإليجار التي قامت الشركة بتجديدها خالل الفترة الحالية، خاصة بالمراكز التجارية من 

ل   21عدد مكلة  لماسروئ لماي تقوم لمغركة  يئماالةائ اتغرلةلائ    يلغ • لمرسرئحئت لمقئيل  ملاأجةك    إةمالابيلك   بلغو م،2022المالية   الستنة  بنهاية  تهئريمئمكة م

م 2022اقد شرادت لمسرة  لمرئمة   .  لمسرة  لمرئمة  لمرئضرة  ملةون ماك مكيع خالل    1.208مقئيل   م،2022لمرئمة     لمسرة   يةائي ملةون ماك مكيع    1.335

 ."ذل فةو"تهئح لمغكة  في لفاائح لمركة  لماهئر  جدة يئرك المركة  لماهئر  

، تقوم شتتتركة  ةاالتفاقي في إطار هيه و  أول مركز تجاري ضتتتمن محفظة الشتتتركة يتم إدارت  بموجب اتفاقيات إدارة وتشتتتغيل.  "جدة يئرك"مكة  يعد  •

التجاري، باإلضتتافة إلى توتتميم وصتتياغة خطا التستتويق والتأجير  إدارة وتشتتغيل وصتتيانة المركز  بتوييف خبراتها المتضتتافرة فيالمراكز العربية 

ألف متر مربع إلى إجمالي المستتاحات   120.0عن إضتتافة  "جدة بارك"مركز   وقد أرمر  .  الستتنويةوذلك مقابل نستتبة م وية من صتتافي إيرادات المالئمة، 

 محال تجاريًا. 350م، ويحتضن 2022القابلة للتأجير خالل السنة المالية 

لمواقعها التابعة بالمدينة، علًما بأن  أقيم على أر  مملوكة بالكامل    ستابعةترستيًصا قويًا ألنشتطة الشتركة في الريا  باعتباره اإلضتافة ال  مكة  "ذل فةو"يمثل   •

، ومجموعة واستتعة من العالمات  اتجارًي محالً   170ألف متر مربع إلى إجمالي المستتاحات القابلة للتأجير. ويضتتم المركز   56.3للشتتركة وستتاهم في إضتتافة 

جدير  األةياء ومستتتحضتترات التجميل واألغيية والمشتتروبات، باإلضتتافة إلى دار ستتينما كبيرة.  التجارية العالمية والمحلية في شتتتى المجاالت، بما في ذلك  

 م.2022، على التوالي بنهاية السنة المالية %85و %73ومركز "ذا فيو" بلغت  كل من مركز "جدة بارك"نسبة اإلشغال في باليكر أن 

لمكيئض لمرئمة  يغرأن تأسرةص صرةداقةن عقئريةن لسراثرئريةن مللقةن ماولفقةن مع توقةع لتفئقةاةن مع شركة   إترئم تهحت شركة  لمركلة  لمعكية    •

؛ وهما من جوهكة لمكيئض اجوهكة جدةتطوير مركزي    بهدف ، وقد تم تأستيستهمامليار اير 6.2  الوتندوقين  يبلغ حجمو  .أحكئم لمغركيع  لإلسرالمة 

تجدر اإلشتارة بأن ملكية وحدات الوتندوقين تعود بالكامل للمراكز و  .لريا  وجدةكبرى المشتاريع المدرجة ضتمن الصطة التوستعية للشتركة بمدينتي ا

شتتركة  وستتوف تحتف  العربية، فيما ستتتتولى الريا  المالية مهام إدارة الوتتندوقين االستتتثماريين والحاصتتلين على ترخيص من هي ة الستتوق المالية. 

ا التصار  من االستثمار من خالل  ء من تطويرهما. كما قد يعتزم الوندوقان الحقً بامتياة إدارة وتشغيل المركزين التجاريين بعد االنتهاالمراكز العربية 

يظهر األرر المالي من مستاهمة الشتركة في هيين الوتندوقين على وف  عدة خيارات متضتمنة طرحها كوتندوق عقاري متصوتص متداول )ريت(. وست

 .م2022يونيو  30نتهي في المم 2023من السنة المالية قوائمها المالية بدًءا من الربع األول 

الجهة    تقرفقد أم. 2022خالل فبكليك  أرض مغررركاع "جوهكة لمكيئض"  تحصرررل على إقكلر قضرررئجي يحقائ لمكئمل يصررر  ملكة   شررركة  لمركلة  لمعكية    •

.  ت الالةمة لحجية صتتتك الملكية بإجاةة صتتتك األر  المملوكة للشتتتركة، وذلك بعد استتتتكمال جميع اإلجراءات النظامية واستتتتيفاء المتطلبابالمملكة  العدلية  

  المملكة. وتعرب اإلدارة عن اعتزاةها الشديد بالدعم واالهتمام البالغ لهيه القضية من قبل وةارة االستثمار والمستويات القيادية العليا بحكومة

وقد تمكنت المنوتة من  . شتركة المراكز العربية عليها  صتفقة استتحواذإتمام عامها التشتغيلي األول عقب    فيفورئ ةلوسرةت مةرةاد  مةصر  تهئرة لألزيئء    تهحت •

بكة التجارية شتتم، مما أرمر عن تزويد المستتتأجرين بفرصتتة التواجد القوي على  2022تابعة ألبرة المستتتأجرين بنهاية الستتنة المالية تجارية    ةعالم66دمت  

 اإللكترونية من خالل المنوة، فضالً عن تعزيز باقة الصدمات فائقة القيمة التي تقدمها شركة المراكز العربية. 

ل   21إجرئمي محفظاائ لمبئمل     منتهئر     مكة  15على    موزع لمغركة  في تدشرةن دار سرةةرئ جديدة   تهحت • . م2022لمرئمة     لمسرة   يةائي   تهئريمئمكة م

أربعة الشتركة تدشتين دور ستينما جديدة في    وتستتهدفمول الظهران.    التجاريوقد تضتمن ذلك تدشتين الشتركة أكبر دار عر  ستينمائي بالمملكة بمركزها  

، فيما ستتيتم إطالق دار الستتينما في المركز الرابع م2022  بنهاية ديستتمبر، من المقرر تدشتتين دور ستتينما في رالرة مراكز منهم  إضتتافيةتجارية تابعة   مراكز

 خالل السنة المالية المقبلة. 

 

 ir.arabiancentres.comيمكن تحميل القوائم المالية كاملةً عبر ةيارة الموقع اإللكتروني 

 

 

 

 

 

 

http://ir.arabiancentres.com/ar/consolidated-financial-statements
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 :م2022لمسة  لمرئمة  خالل  آخك لماطورلت على مساوى لمغكة 

 

 لماةفةذ  ملغكة لمسةدة/ أمةسون رياةل إرروفةن في مةص  لمكجةص تعةةن 

ا من م على تعيين الستيدةإل أليستون ريهيل إرغوفين في منوتب الرئيس التنفييي للشتركة اعتبارً 2022يونيو   16بتاريو   ة شتركة المراكز العربيةوافق مجلس إدار

الستتيدةإل  وتحظى    م.2022أغستتطس    20تاريو م، مع استتتمرار تكليف الستتيدإل محمد مراد بأداء مهام الرئيس التنفييي للشتتركة حتى 2022أغستتطس   21تاريو  

  أبرة أستواقواقع توليها العديد من المناصتب اإلدارية ب من   ،مراكز التستوق والعقارات  تكثر من عقدين في مجاالبصبرات واستعة تمتد ألأليستون ريهيل إرغوفين  

بمجموعة من أبرة العمل في الستوق األمريكي مستيرتها المهنية ب من ستنوات   10لستيدةإل أليستون ا  أمضتتكما في العالم مثل آستيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.    الفععالة

  .(Simon Property Group)ي موعة ستايمون بروبرت ومج،  (General Growth Properties)زرائدة، مثل جينيرال غروأ بروبرتي العقارية الشتركات  ال

ومقرها  (Brookfield Properties) وقبل انضتمامها إلى المراكز العربية، شتغلت الستيدةإل أليستون منوتب رئيس قطاع العقارات بشتركة بروكفيلد بروبرتيز

 (”Pradera Retail Asia “PRA) ركة براديرا ريتيل آستيام للعمل كرئيس تنفييي في شت2016شتنغهاي، الوتين. وقبل ذلك، انضتمت الستيدةإل أليستون في  

 ، وهيمقرها لندنو (Pradera Limited) منوتتب العضتتو المنتدب لشتتركة براديرا ليميتد كما شتتغلت ستتابقًاوالتي استتتحوذت عليها شتتركة بروكفيلد بروبرتيز. 

 حوتتلت الستتيدةإل أليستتون .ومويفين عبر المملكة المتحدة وأوروبا وتركيا  أصتتولتمتلك قاعدة  مجال عقارات التجزئة، وب رائدة في االستتتثمار المباشتتر شتتركة  

 م.1994جامعة والية نيويورك، عام ب على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في التجارة الدولية من معهد األةياء للتكنولوجيا،  إرغوفين

 

 ماعدد لالساخدلمئت لتطالئ أعرئل تطويك "مغكاع جور "

أعمال تطوير البنية التحتية لكامل األر  المملوكة للشركة والواقعة في حي الجزيرة بمدينة بريدة بمنطقة القويم على مساحة  في  شركة المراكز العربية    انطلقت

"يو ووك القوتيم" الجاري   مركزت الشتركة  حد مشتروعامجاورة ألالوهي قطعة األر     ،مليون متر مربع تحت مستمى "مشتروع جوري" 1.2إجمالية قدرها 

 وتستهدف الشركة تطوير البنية األساسية لمشروع جوري وتقسيم أر  المشروع إلى قطع أراضي سكنية وتجارية لبيعيها بالتجزئة.. اتطويره حالًي 

للمشتاة والدراجات الهوائية وأجهزة رياضتية خارجية  ألف متر مربع، كما ستيضتم ممرات مصوتوتة    148.4حديقة ضتصمة بمستاحة  المشتروع  يتوستا  من المقرر و

ألف متر مربع، وتتوقع أن ينعكس مردوده اإليجاري على   600وقد قدرت الشتتركة صتتافي المستتاحات البيعية بالمشتتروع بحوالي   .ومستتطحات خضتتراء مميزة

 م.2023من السنة المالية  الثانينتائجها المالية خالل النوف 

 

 " مئريةئ مول لمهبةلمكة  "تغلةل وقةع لتفئقة  إدلرة ات

ويعد مارينا مول الجبيل، الواقع في    .م2022أبريل  20  الموافقشتتتركة المراكز العربية في توقيع اتفاقية إدارة وتشتتتغيل مارينا مول الجبيل يوم األربعاء    نجحت

وهو    ،"شتركة الغانم إنترناشتيونال" تحت إشتراف الهي ة الملكية للجبيل وينبعمؤخًرا  مدينة الجبيل، جزًءا من مشتروع مرستى دارين الدولي واليي قامت بتطويره 

يتضتتمن المشتتروع مناطق ستتكنية وتجارية، مرافق  وليصوت.  ا لرصتتيفً   306عبارة عن مشتتروع متكامل متعدد االستتتصدامات يحيا بحو  المرستتى اليي يضتتم  

وستوف تتولى شتركة المراكز العربية   .مستتوى منطقة الصليتة فاخرة على ستياحي ؛ مما يجعل  وجهة  فندقية، باإلضتافة إلى ممشتى كبير بمحاذاة حو  المرستى

و  ما   " ولحستابها،شتركة الغانم إنترناشتيونالز مارينا مول الجبيل، بالنيابة عن "بموجب االتفاقية، مستؤولية تأجير وإدارة وتشتغيل وتنفيي أعمال الوتيانة في مرك
ألف مرر مربعذ  93من طاب ين  لى مسننامة  مركز مارينا مول الةبيل  ويركون  للمعايير الم نية المرعارف  لي اذ م ابل نسننبة من صننا ا اديراداس السنننوية 

ط الميا  العصرية؛ ومن الم رر أن يمنم العديد من الممالس الرةارية الرميسنيةذ ومةمو ة واسنعة من أبرز العالماس الرةارية الرامد   ا المالبس ومخرلف أنما
ألف مرر مربع  30ماية والمشنروباس  وسنوف ي مر المشنرون  ن إمنا ة  م ل صنانس اولعاب ودور السنينما  منالم  ن أبرز العالماس الرةارية الرامد   ا او

 إلى مماظة الشركة من المساماس ال ابلة للررةير  

 

 إطالئ شكة  ترويل لسااالةي تئيع  يئمغكلة  مع مهروع  لمحكةك اشكة  "فئمةو"

. وهي شتركة مملوكة  "(البزاستم شتركة )"فاس  يل االستتهالكي الموتغر ب منوتة للتموشتركة على الموافقة األولية من البنك المركزي الستعودي لتأستيس ال  تحوتل

  )"فاس للتمويل"(. ومن المقرر أن تقدم "(اليوڤلتمويل المستتهلك )"  اليوڤبالشتراكة مع مجموعة فواة عبد العزيز الحكير وشتركاه وشتركة  لشتركة المراكز العربية 

لزوار المراكز التجارية التابعة، بما يستتاهم في تستتهيل تحقيق تطلعاتهم الشتترائية لتلبية مصتلف احتياجاتهم. وستتوف  متنوعة من حلول التمويل الموتتغر مجموعة  

 %60ة وتغطي خدماتها مدينة استتتراتيجية بشتتتى أنحاء المملك 11تركز شتتركة فاس البز على تعظيم االستتتفادة من شتتبكة المراكز التجارية القائمة الموةعة عبر 

ممن ، وذلك القتناص الفرص الواعدة التي يطرحها ستوق التمويل االستتهالكي ستريع النمو، خاصتة في ضتوء نمو الشتريحة الستكانية الشتبابية من ستكان المملكة

بز لررسننيت رواةد ا  ا سننوم المملكةذ رعرب يسننعون إلى رلبية امرياةار م الشننرامية لرم يل رطلعار م بركوين أسننر ةديد   وانطالمما من مسننا ا شننركة  اس ن

   شركة المراكز العربية  ن   ر ا الرامة بمسا مة الشركة الرابعة الةديد   ا رنويع مصادر اديراداس
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 رغكاع "مكسة " ياطويك مول ماكئمل م لمغكة  لموطةة  مإلسكئنتوقةع لتفئقة  شكلة  لساكلتةهة  مع 

بهدف ، بالمملكة مع الشتتركة الوطنية لدستتكان، أكبر ممكن ومطور في المنظومة العقاريةشتتراكة استتتراتيجية توقيع اتفاقية  في نجحت شتتركة المراكز العربية 

مشتروع   متدوي  .متر مربع ضتمن مشتروع "مرستية" الستكني الواقع شتمال مدينة الريا ألف    180تطوير وتشتغيل مول متكامل على أر  مستاحتها التقريبية 

ستتلوب حديث يوفر بي ة متكاملة تضتتمن أمنزل يجري تطويرها ب آالف   5مليون متر مربع، حيث يحتوي المشتتروع على أكثر من  2.7ة  "مرستتية" على مستتاح

مليون اير  130( برأس مال قدره مشتتتروع مشتتتترك برأس مال مدفوعواتفق الطرفان على تأستتتيس شتتتركة )  لألهالي توفير كافة الستتتبل للتمتع بجودة الحياة.

ستنة ميالدية تبدأ من تاريو ستريان االتفاقية. وستيتم من خالل شتركة المشتروع استت جار األر  من الشتركة الوطنية لدستكان لغر   28ن مدتها  وتكو  ،ستعودي

  .مليون اير، سيتم سداده عن طريق دفعات سنوية 340تطوير المول عليها، حيث يول إجمالي مبلغ اإليجار إلى قرابة 

ا ما بين أجزاء  م بعد إقرار توتاميم المول والمزمع أن يكون مزيجً 2022المراكز العربية البدء في أعمال التطوير خالل النوتف الثاني من عام ستتهدف شتركة  وت 

ات  المستتاح  توتتلستتوف  ، وم2025خالل النوتتف األول من عام   المول ومن المتوقع افتتاح  ومغلقة وأخرى مفتوحة ذات إطاللة على مناير خضتتراء ومائية. 

رقى العالمات التجارية العالمية والمحلية في مجاالت األةياء والموضتتتتة،  ألا  محالً تجارًي   150من المقرر أن يضتتتتم ومتر مربع،  ألف    45   إلىب  تأجيرالقابلة لل

مليون اير، ستتتتتقوم المراكز  260كلفتة تطوير المول بمبلغ ت ماركت وخدمات أخرى متنوعة. وتقتدر   والمطتاعم والكتافيهتات الراقيتة، والستتتتينمتا والترفيت ، وهايبر

من كما ا. مليون اير ستنوًي   50مبلغ عقب تكثيف األنشتطة التشتغيلية ب  من المتوقع تصطي إيرادات المول  . والعربية بتمويل حوتتها ب  من خالل مواردها الياتية

 م.  2022سبتمبر  30المنتهي في م 2023من السنة المالية الربع الثاني خالل الي على القوائم المالية للمراكز العربية الم هأررأن ينعكس المتوقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شركة المراكز العربية | 9

 والتشغيلية  المالية   لنتائجبيان صحفي حول ا
  م 2022مارس   31في السنة المالية المنتهية فترة  عن

 م 2021
 م2022 يونيو 29 | الرياض

 عن شكة  لمركلة  لمعكية 

الستتعودية. وتركز الشتتركة على تزويد عمالئها بباقة متكاملة من  تُعد شتتركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشتتغل للمراكز التجارية العوتترية في المملكة العربية 

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

مدن   11مركًزا تجاريًا تقع جميعها في مواقع استتتراتيجية ضتتمن  21م، تضتتمنت محفظة الشتتركة  2022  مارس 31  ما فيكبيلك متطلبات المستتتهلكين في المملكة. و

لنصيل مول في الريا  )اليي رئيستية بالمملكة. وتتولعى الشتركة تشتغيل عدد من أبرة المراكز التجارية في الستوق المحلية بما فيها مول العرب بجدة، والظهران مول، وا

ق التابعة للشتركة  2017حوتد لقب وجهة التستوق المفضتلة في الريا  بحستب آراء المستتهلكين خالل مؤتمر "عالم الرفاهية العربي" لعام   م(. وتحتضتن مراكز التستوع

ة موقعنتا اإللكتروني:  . لمزيتد من المعلومتات، يرجى ةيتارعلى التوالي  م2022الستتتتنتة المتاليتة    خاللمليون ةائر    81متجر، واستتتتتقطبتت نحو    4,300أكثر من  

www.arabiancentres.com 

 

 مالساعالم الماولصل 

 إدلرة عالقئت لمرساثركين 

ir@arabiancentres.com  

2080 825 11 966 + 

 لمعكض لماقديري المرؤترك لمائتفي ملرحللةن 

  السنة المالية لفترة  شركة المؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عر  ومناقشة النتائت المالية والتشغيلية للشركة  الستستضيف  

بتوقيت    مساءً   الرابعةفي تمام الساعة    م2022  يوليو  5  الموافقالثالراء  يوم  وذلك في  م  2022  مارس  31المنتهية في  م  2022

. ويمكن  ir@arabiancentres.com. للحوول على تفاصيل المؤتمر الهاتفي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  السعودية

 ir.arabiancentres.comتحميل العر  التقديمي للمستثمرين عبر الموقع اإللكتروني: 

 

 لماوقعئت الإلفئدلت لمرساقبلة  

معمول ب ، وال تشكل عرًضا للبيع، أو توصية من أي نوع لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمثابة المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هيا العر  التقديمي ال تشكل عرًضا عاًما بموجب أي تشريع  

بيع االستثمارات في الماضي، أو العائد على هيه   بالسعر اليي تم عنده شراء أو  نويحة أو توصية فيما يتعلق بهيه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هيا العر  التقديمي والمتعلقة

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

 

عوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائت أو األداء أو  ليقين ويحتوي هيا العر  التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطوي تلك البيانات التطلعية على مصاطر معروفة وغير معروفة، وغيرها من أوج  عدم ا 

ضات عديدة فيما يتعلق  ضمنيًا بهيه البيانات االستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افترا   اإلنجاةات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مصتلفة جوهريًا عن أي نتائت أو أداء أو إنجاةات مستقبلية يتم التعبير عنها أو 

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

 

رة ضمنية أو تأكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال االفتراضات التي تستند  ر أي منها إشاوال ينبغي اعتبار أي من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هيا العر  التقديمي بمثابة مؤشرات أو وعود، وال ينبغي اعتبا

أي تحديثات أو   واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشركة صراحةً من أي التزام أو تعهد بنشرإليها هيه التوقعات أو التقديرات. هيه البيانات التطلعية تٌعنى فقا في تاريو إصدارها، وهي تصضع أيًضا لمتطلبات االمتثال للقوانين 

 التي تؤرر على هيه العبارات.مراجعات على أي بيانات تطلعية متضمنة في العر  التقديمي لتعكس النتائت الفعلية أو أي تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل 

 

تستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات عامة تم جمعها في هيا التاريو ولكنها قد تصضع للتغيير دون إشعار مسبق. وتعتمد  المعلومات واآلراء الواردة في هيا العر  التقديمي يعتد بها فقا في تاريو العر  التقديمي، و

المعمول بها، ال تنوي الشركة أو أي من وكالئها أو مويفيها أو  لقوانين واللوائح  الشركة على المعلومات التي تم الحوول عليها من موادر يعتقد أنها موروقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزام با

 العر  التقديمي أو أي معلومات واردة في . مستشاريها، أو عليها أي واجب أو التزام نحو تزويد المستلم بأي معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهيا 

 

ت إعداد تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و إل أو  المعلومات المالية الواردة في هيا العر  التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائم المالية غير المدققة. قد يكون هناك اختالفات بين آلياتم اقتباس بعض 

المترتبة عليها فيما  ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك المحترفين و إل أو إجراء الفحص النافي للجهالة لفهم هيه االختالفات بشكل كامل ومفول وأي من اآلرار  مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما في الواليات المتحدة، وليلك

مي إلى تعديالت بهدف التقريب. ووفقًا ليلك، قد ال تكون األرقام العددية الموضحة في خانات يتعلق بالمعلومات المالية ذات الولة الواردة في هيا العر . وتصضع بعض األرقام العددية المدرجة في هيا العر  التقدي

  المجموع في بعض جداول مطابقاً للتجميع الحسابي لألرقام التي سبقتها.
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