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 المراكز العربية تُعيّن فيصل الجديعي رئيًسا تنفيذيًا لها
 

 مستشار أول لمجلس اإلدارة لالستراتيجية والنمو ه الجديد كيتولى منصبالرئيس التنفيذي السابق أوليفييه نوجارو 
 

ن    مجلس إدارة  أعلن  –  (2020مايو    17)الرياض،    ي المملكة العربية السعودية، اليوم عن تعيي 
ن
كة المراكز العربية، أكبر مالك ومشغل للمراكز التجارية ف سيد  ال شر

ا 
ً
كةفيصل عبدهللا الجديعي رئيًسا تنفيذًيا جديد ا للسيد أوليفييه نوجارو. للشر

ً
 ، خلف

كة   كما أعلنت  ي م   الشر
ن
ن الرئيس التنفيذي السابق أوليفييه نوجارو ف اتيجية والنمو  لل نصب مستشار أول  عن تعيي   . للرئيس التنفيذي الجديد ولمجلس اإلدارةسبر

ا عىل هذا القرار، قال 
ً
ي هذه األوقات  السيد وتعليق

ن
كة ف كة المراكز العربية: "سيتوىل فيصل الجديعي قيادة أعمال الشر ، رئيس مجلس إدارة شر فواز الحكب 

ي فرض
ة من الزمن." من التحديات عىل   عديد ال  تالعصيبة التر ي قد تستمر لفبر

 الصناعة بشكٍل عام، والتر

ة  : " الحكب  وأضاف  ة يمتلك الجديعي خبر ي المملكة. ونحن   30تتجاوز كبب 
ى العلمات التجارية للتجزئة فن ي ريادة األعمال، قام خللها بقيادة وبناء كبر

عاًما فن

ي احتياجات مستأجرينا  ن العملء الذين كذلك و  ،عىل ثقة من أن رؤيته الثاقبة ستوفر وتلتر ي المراكز العربية بصفتها وجهة استثنائية لنمط الحياة  مليي 
يثقون فن

ي المملكة العربية السعودية. 
ي تعزيز نجاح فن

عودة العمليات التشغيلية عبر  فيما نتوقع  ،ةالمتواصلاتنا وسيساهم الجديعي بهذه الرؤية ومهاراته القيادية فن

ة نتيجة جائحة كوفيد ي ظل الظروف االقتصادية المتغب 
 ."  19-محفظتنا إىل طبيعتها فن

: "كما يسعد 
ا
ي وأردف الحكب  قائًل

ي   مجلس إدارة المراكز العربية مواصلة السيد أوليفييه نوجارو  نا فن
اتيجية والنمو، ما سيضفن العمل معنا كمستشار أول للسبر

اتيجية مؤسسية طويلة األجل لضمان حفاظ المراكز العربية عىل ريادتها ومكانتها ال  للمجلس، ونتطلع للعمل معه عبر مبادرات اسبر
ا
ًل
َ
مرموقة بصفتها الشبكة  ِثق

ي المملكة." 
 األوىل لوجهات نمط الحياة المعارصة فن

كة فواز عبدالعزيز الحكب  وقبل انضا  ، ومن ثم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة بشر ي ممه إىل مجموعة الحكب 
كاه فن منصبه   لتوىلي الجاري  مايو 17وشر

كة نسك للمشاري    ع التجارية،  كة المراكز العربية، توىل السيد فيصل الجديعي منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس لشر ي  وا الجديد كرئيس تنفيذي لشر
لتر

ي العام 
ي المملكة العربية السعودية، مع  2017استحوذت عليها الحكب  ألزياء التجزئة فن

كة من مضاعفة حصتها السوقية فن ي ذلك الوقت، تمكنت الشر
. وفن

اديفاريوس، وكورتفيل.  300امتلكها ألكبر من   متجر لعلمات تجارية متنوعة، مثل مانجو، سبر

ا عىل منصبه الجديد: "أشعر بفخر و جديعي السيد فيصل القال ب  هذه المناسبة و 
ً
ين ، معلق از كبب  ن

كة المراكز  اعبر ي إياها مجلس إدارة شر
ي منحتن

لهذه الثقة التر

ي الممل 
ي هذه الظروف االستثنائية، ولمنحي الفرصة لتعزيز سمعة ومكانة المراكز العربية كوجهة رائدة لنمط الحياة فن

 كة العربية السعودية." العربية، ال سيما فن

 بقيادة المراكز العربية وطموحات أعمالها المتواصلة، وأتطلع اآلن لدعم السيد فيصل الجديعي خلل قيادته  أوليفييه نوجارو من جانبه، قال 
ُ
: "لقد سِعدت

اتيجية والنمو والعلقات الدولية للعلمات التجارية والمستثمرين.  كة، حيث سأكرس المزيد من الوقت لدعم االسبر  " ألعمال الشر

ي  
ي السوق المالية السعودية "تداول" تحت قيادة السيد أوليفييه نوجارو" فن

كة المراكز العربية تم إدراجها بنجاح فن ، أعقب ذلك  2019عام  ال جدير بالذكر أن شر

ي وقت الحق من ذات العام
كة لمركزي تسوق جديدين، ليصل إجماىلي شطرح دوىلي ناجح للسندات فن

كة  . كما قاد نوجارو افتتاح الشر بكة المراكز التجارية للشر

ي المملكة إىل
 مركًزا.  21 فن

 
 - انتهى  -

  
كة المراكز العربية:   نبذة عن شر

ي المملكة العربية السعودية، ونجحت عىل مدى أكبر من عشر سنوا
ي تقديم مجموعة متكاملة المراكز العربية هي المالك والمشغل والمطور لوجهات تسوق عرصية رائدة فن

ت فن
ي تم اختيارها بعنمن 

ة التر ن  المعايب  الدولية، كما تمتاز مراكزها بمواقعها المتمب 
فيه عالية الجودة بما يتماشر أرفر ي مراكز التسوق والبر

ي بعٍض من أكبر المناطق جاذبية فن
اية فن

 البلد بهدف تلبية جميع احتياجات التسوق ومواكبة متطلبات السوق. 

اتيجية ضمن  21وتمتلك المراكز العربية اليوم ما مجموعه  ي مواقع اسبر
ها  10وجهة فن  من أبرز المراكز وأكبر

ً
كة بعضا ي المملكة العربية السعودية. وتدير الشر

مدن رئيسية فن
ي مؤتمر عالم

اف به فن ي ذلك مول العرب، ومول الظهران، والنخيل مول، الذي تم االعبر
ي البلد، بما فن

 فن
ا
ي  شهرة باعتباره مركز التسوق المفضل لدى   2017الرفاهية العربر

ي الرياض. 
ن فن  المستهلكي 
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كة أكبر من  ن زائر. لمزيد من المعلومات عن المراكز العربية، يرجر زيارة  109علمة تجارية للبيع بالتجزئة كما تستقبل أكبر من  1100متجر و 4000وتضم وجهات الشر مليي 
 www.arabiancentres.comموقعنا 
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