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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  

 م 2022

 لمسة  لمرئمة  

 م 2021
 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 

السنتفادة  في ضنوء نجاح الشنركة في تعميا ا  يأتي ذلكو.  م2022مليون اير خالل السننة المالية   2,037.5ليبلغ    %9.8بمعدل سننو     لإليكلدلت  إجرئميارتفاع  •

ارتفاع نسننبة م  2022عقب انحسننار أةمة فيروس كورونا المسننتجد، حيث شننهدت السنننة المالية  حالة التعافي المسننتمرة التي تشننهدها األنشننطة التجاريةمن  

فضنالً عن   في ضنوء نمو إجمالي المسناحات القابلة للتأجير،  ،افتتاحها مؤخًراتكثيف األنشنطة التشنغيلية بالمراكز الجديدة التي نجحت الشنركة في  و  اإلشنغال،

ويمضني متوسنا الصونومات الممنوحة قدًما    ، واسنتمرار عودة الصونومات المقدمة للمسنتأجرين إلى مسنارها الطبيعي.ةوار المراكز التجارية التابعةعدد  نمو 

، في حين انصفضنت الصونومات  ، عقب تطبيق سنياسنة ترشنيد الصونومات المقدمة2018ة المالية على مسنار االنصفا  الي  حافمت علي  الشنركة مني السنن 

م بمعدل سننو   2022المقدمة للمسنتأجرين المتعلقة بدعمها في مواجهة األرر السنلبي النتشنار فيروس كورونا المسنتجد، والتي تا إطفاخها خالل السننة المالية 

27.7 .% 

%  26.2مقابل    ،%21.3هامش صافي ربح موحوبًا ب ،  م2022مليون لاير خالل السنة المالية   433.8ليبلغ   %10.9بمعدل سنوي  صافي الربح  نخفاض  ا •

علًما بأن ،  م2022تراجع اإليرادات األخرى خالل السننننة المالية  نصفا  بشنننكل رئيسننني إلىهيا اال  رجعي و  .خالل نفس الفترة من السننننة المالية الماضنننية

مالكي  الصونننومات غير المتكررة التي تحونننل عليها الشنننركة من  يتمثل أغلبها في    م2021اإليرادات األخرى المسنننجلة خالل فترة المقارنة السننننة المالية 

كما تأرر صننافي  رونا المسننتجد.  للتصفيف من األرر السننلبي لفترة إغالق المراكز التجارية التابعة خالل فترة انتشننار فيروس كو  األراضنني للمراكز المسننتأجرة

 
المسااررةر  والرا رم رشاامل البنود مير المركرر  الخصااوماس انساار نامية الممنومة من مالكا اورامااا والمراكز  صااا ا الربا المركرر يم ل صااا ا الربا بعد اساار ناو البنود مير المركرر .   1

(ذ وخسااامر اننخااض  ا ميمة الامم المدينة المرعل ة  19 – م  ا مواة ة او ر الساالبا لردا ياس وكو يد مرصاانيا ا ماامن بند اديراداس اوخركذ وكالخ الخصااوماس الممنومة للمسااررةرين 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 تسنجيل دخل    الزكاة  مصونونات، وارتفاع م2022الربح بارتفاع المونروفات العمومية واإلدارية على خلفية تكثيف أنشنطة الشنركة خالل السننة المالية 

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

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

وةيادة مونروفات االسنتهالك على خلفية افتتاح إلى طبيعتها،  التشنغيلية  على الرغا من عودة المونروفاتيأتي ذلك  و  .م2021مليون اير خالل السننة المالية 

  تحسنينفي  توسنعاتها التشنغيلية الشنركة على توييف   ةوقدريعد شنهادة واضنحة على المردود اإليجابي ألنشنطة الشنركة الرئيسنية، مما  مركز تجار  جديد،  

بنسنبة ، وصنعودًا م2021خالل السننة المالية %  36.0م، مقابل  2022خالل السننة المالية %  35.8هامش صنافي الربح المتكرر    سنجلو. مسنتويات الربحية

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

  1,661.6لتسنجل    %4.7 سننو   بمعدلمبل امرسااب البنود مير المركرر (  )لألريئح لماغرلةلة  لمراككرة قبل تكلف  لمارويل الم ةئة الالسرااالك الإلطفئء    ترو •

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

عودة الموننروفات العمومية  إلى بشننكل رئيسنني  هامش األرباح التشننغيلية المتكررة  يرجع انصفا   . والماضننيةخالل السنننة المالية   %85.5 مقابل  م2022

قبل تكلفة   هامش األرباح التشننغيلية المتكررة أنغير .  خالل الفترة  تكلفة اإليراداتارتفاع ، باإلضننافة إلى  م2022خالل السنننة المالية   لى طبيعتهاإواإلدارية  

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

المسننجلة قبل    نسننب اإلشننغالكما يتجاوة  م.  2021  مارس  31% كما في  92.9صننعودًا 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 السننة المالية مليون ةائر   80.8  سنجلي ل %27.9  سننو بمعدل    للشنركةعدد زالر لمركلة  لماهئري  لمائيع    نمو •

  المسنتويات المسنجلةمن  تقريبًا %74 نسنبت  مابلغ على أسناس المثل بالمثل  م  2022عدد الزوار خالل السننة المالية ةدير بالاكر أن    .م2021السننة المالية 

تعافي    اراسنتمروتجدر اإلشنارة إلى  م.  2021% تقريبًا خالل السننة المالية 53صنعودًا من  ،  كورونا المسنتجدقبل انتشنار فيروس    م2019خالل السننة المالية 

  يروةالم )الي  تزامن مع شنهر رمضنان المبارك و  2022أبريل خالل شنهر   عدد الزوار، مع وصنول  م2023السننة المالية الربع األول من  عدد الزوار خالل  

 التجزئة( إلى مستويات ما قبل الجائحة. ةنشطأل المعهودة

 

  لمةائجج لمرئمة  الماغلةلة   ىعل لإلدلرة لماةفةذي تعلةق 

تضننمنت التي و  ،م2022شننركة المراكز العربية خالل السنننة المالية القو  واإلنجاةات الحافلة التي أحرةتها بدايةً، أود أن أعرب عن اعتزاة  الشننديد باألداء 

(، مما يمهد الطريق إلى تحقيق هدف الشنركة طويل  19 –مسنتويات ما قبل أةمة انتشنار فيروس )كوفيد   لتتجاوةتعافي نسنبة اإلشنغال بالمراكز التجارية التابعة 

الطبيعية طوال السننة    إلى المسنتوياتعودتها واصنلت الصونومات اإليجارية   كما%.  95% و94المدى المتمثل في وصنول نسنبة اإلشنغال إلى معدل يتراوح بين 

( بوننورة كاملة بنهاية 19 –م، وال سننيما أن الشننركة قامت بتسننجيل األرر النقد  للصوننومات المتعلقة بدعا المسننتأجرين في مواجهة أةمة )كوفيد  2022المالية 

ة، في ضنوء تصفيف اإلجراءات االحتراةية المتعلقة بأةمة اإلنجاةات التشنغيلية أيضًنا التعافي القو  لعدد ةوار مراكزنا التجاري  شنملتم. وقد  2021السننة المالية  

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

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

م.  2022٪ خالل السننة المالية 9.8همت تلك التطورات التشنغيلية وغيرها في دفع األداء المالي إلى مسنتويات قوية، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل سننو   وقد سنا

  729.6مسنجالً   %9.3  بمعدل سننو قويًا نمًوا سنيسنجل  صنافي الربح  إن ومن الجدير باليكر أن  في حالة اسنتبعاد البنود غير المتكررة والمونروفات االسنتثنائية، ف

في ضنوء نجاح الشنركة   الي  ينهج  على صنعيد عناصنر قائمة المركز المالي، واصنل هيكل رأس المال مسنار التحسننو.  م2022خالل السننة المالية  مليون اير

وتعزيز المركز المالي للشنركة بما يتماشنى مع االسنتراتيجية التي في دعا ذلك في إتمام إصندارين لونكوك دولية متوافقة مع أحكام الشنريعة اإلسنالمية. وقد سناها 

تعزيز مسننتويات السننيولة بوننورة تسنناها في تنفيي التوسننعات تتبناها الشننركة للتحول من نمام التمويل المضننمون إلى نمام التمويل غير المضننمون، فضننالً عن 

 المصططة مع ضمان مستويات الكفاءة التشغيلية.

على المستأجرين  مع التركيزتشنغيلية واالنتشنار الواسنع لسلسة مراكزنا التجارية، تمكنت المراكز العربية من جيب مزيت متميز من المستأجرين وبفضنل الكفاءة ال

عيادات، الأصنحاب األنشنطة التي تواكب أحدأ أنماط الحياة العونرية، ويشنمل ذلك األطعمة والمشنروبات، وصناالت األلعاب الرياضنية، والمراكز الونحية، و

في هيا الوندد قيام شنركة المراكز العربية بتوسنيع نطاق وف ات العالمات التجارية في مراكزها  م2022وغيرها من مقدمي الصدمات. وقد شنهدت السننة المالية 

مات التجارية الصاصنة بأنشنطة الرعاية %. وكان نونيب العال15عالمة تجارية جديدة، مثلت العالمات التجارية العالمية منها   233التابعة، عبر إضنافة أكثر من 

%، على التوالي. 8% و31%، بينما كان نوننيب األغيية والمشننروبات ومزود  الصدمات حوالي  20الوننحية والشننصوننية من العقود اإليجارية الجديدة حوالي  

م، 2022% في صنافي اإليرادات اإليجارية خالل السننة المالية  30وعلى هيه الصلفية، بلغت مسناهمة المسنتأجرين مقدمي الصدمات غير المتعلقة بتجارة التجزئة  
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د ألنشنطة المسنتأجرين داخل مراكزنا التجارية  هيا التنوع الفري وسنوف يثمر  م.  2019% خالل السننة المالية 24% خالل السننة المالية السنابقة، و28صنعودًا من 

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

، واصنلنا خالل السننة المالية  ة الرائدة باعتبارها الوجهة المفضنلة للمتسنوقين من جميع أنحاء المملكة، م تعزيز مكانة مراكزنا التجارية التابع2022في مسنار مواة،

ة سنريع النمو. وفي هيا وكيلك الموقع االسنتراتيجي ألبرة العالمات التجارية العالمية والمحلية التي تسنعى إلى ترسنيو تواجدها أو التوسنع بأعمالها بسنوق المملك

اقية شننراكة اسننتراتيجية جديدة مع مجموعة الشننايع، الرائدة في إدارة وتشننغيل حقوق امتياة باقة من أبرة العالمات اإلطار، نجحت المراكز العربية في إبرام اتف

دشنين مجموعة من أشنهر التجارية العالمية، مما أرمر عن ارتفاع نسنبة اإلشنغال وةيادة أعداد الزوار في مراكزنا التجارية التابعة. وبموجب هيه الشنراكة سنيتا ت 

ى من الشنننراكة  ت التجارية الرائدة التي تديرها مجموعة الشنننايع الدولية داخل المراكز التجارية التابعة لشنننركة المراكز العربية. وشنننهدت المرحلة األولالعالما

ضنرات التجميل. إطالق سنلسنلة مقاهي "سنتاربكس" وعالمة "جو مالون" المتصونونة في العطور الحونرية والشنموع المعطرة، وعالمة "ماك" الرائدة في مسنتح

  ند بود  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 منوننة تجارة األةياء اإللكترونية "فوغا كلوسننيت"   عامها التشننغيلي  –لكة المتحدةالواقع مقرها بالمم–وعلى صننعيد أنشننطتنا الرقمية، يسننرع

ركزت "فوغا كلوسنننيت" على التوسنننع بعدد العالمات التجارية ضنننمن منونننتها للتجارة   قداألول بعد نجاح شنننركة المراكز العربية في االسنننتحواذ عليها. و

. وقد أدعت هيه الجهود  م2022بنهاية السنننة المالية   بعةمن العالمات التجارية التابعة للمسننتأجرين بمراكزنا التجارية التا  66اإللكترونية، حيث نجحت في تدشننين 

عبر منونتنا  لسنبق والريادة في تبني نموذ  قنوات التسنوق المتكاملة الي  يتيح لعمالئنا رفاهية االختيار بين التسنوق عبر مراكزنا التجارية والتسنوقتحقيقنا لإلى 

االرتقاء بتجربة التسنننوق عبر إلى م  2023سنننوقين السنننعوديين. ونتطلع خالل السننننة المالية الجديدة  اإللكترونية، بما يرقى إلى تطلعات وتفضنننيالت 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

  .معها ومواصلة ةياراتها، فضالً عن تعميا المردود اإليجابي ألنشطة الشركة يساها في توطيد العالقة

م، لتحقق  2022نة المالية واسنتشنرافًا للمسنتقبل، تعرب اإلدارة عن تفاخلها بقدرة المراكز العربية على مواصنلة مسنار النمو المالي والتشنغيلي الي  عهدت  خالل الس

عالمات تجارية جديدة تواكب أحدأ األنماط أداًء مميًزا وقويًا آخر خالل السننننة المالية القادمة. وتتطلع الشنننركة إلى المضننني قدًما في إطالق خدمات ابتكارية و

تنفيي اسنتراتيجيتها الرقمية   اسنتمرارالعونرية في مصتلف المراكز التجارية التابعة، مدعومة باسنتمرار حالة التعافي التي يشنهدها السنوق. كما تسنتهدف الشنركة  

ألف متر مربع مع إطالق مركزها   60متها من المسناحات القابلة للتأجير بنحو سنعيًا إلى تعميا القيمة للمسنتأجرين والزوار على حد سنواء، فضنالً عن تنمية محف

المراكز العربية جني رمار   مواصنننلةختاًما أود أن أنقل لحضنننراتكا رقة اإلدارة التامة في  وم.  2023التجارية المرتقب "سنننيتي ووك جدة" خالل السننننة المالية 

 الي  تنعا ب  مملكتنا، لتسطير فول آخر من النجاحات في سجل إنجاةاتها.  المقومات االقتوادية والمناخ االستثمار  الجياب
[ 

 لألسائذ/ محرد مكلد 

 المنتدب  العضو

 

 قئجر  لمدخل  تحلةل

بنسنننبة   4اإليجاريةيرادات  اإلمدفوًعا بنمو صنننافي  ،  م2022خالل لمسرررة  لمرئمة     ملةون لاير  2,037.5مةبلغ  %  .89إجرئمي لإليكلدلت يرعدل سرررةو     لرتفع •

يرادات  اإلرجع نمو صننننافي  ي . وم2021مليون اير خالل السنننننة المالية   1,718.1، مقابل  م2022السنننننة المالية   خاللمليون اير   1,845.4%، لتبلغ 7.4

المبيعات  إيرادات قو   النمو الارتفاع اإليرادات    يعكسإلى جانب ارتفاع نسنننب اإلشنننغال. و  قدمةانصفا  متوسنننا الصونننومات الممواصنننلة  إلى   يةاإليجار

. كما ارتفعت إيرادات 5السنننة المالية الماضننيةمليون اير خالل    26.7صننعودًا من    ،م2022  السنننة الماليةمليون اير خالل    74.0، حيث سننجلت  يةماإلعال

مجموعة من الصطا االسننتراتيجية الهادفة إلى تنمية الشننركة    بنىوتت م.  2022مليون اير خالل السنننة المالية   118.1% لتسننجل  5.8المرافق بنسننبة سنننوية  

، والعمل على التي سنيجر  تجديدها  أسنعار عقود اإليجار  ضنبامؤخًرا، و  التي تا تدشنينهافي المراكز   يةالتشنغيل  األنشنطة تكثيف، من بينها  مسنتقبال  اإليرادات

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

بشننكل أسنناسنني  مدفوًعا    ،م2022المالية السنننة    خالل%  5.2  سنننو   بمعدلعلى أسررئس لمرثل يئمرثل  إجرئمي لإليكلدلت    لرتفعمن ناحية أخرى،  .  مرة أخرى

 .قدمةاإلشغال وانصفا  متوسا الصوومات المنسب  ارتفاعب 

 
ا من م الخصاوماس ان ريادية والخصا  4 عل ة بد م المساررةرين  ا مواة ة  وماس المطار  المراديراداس اديةارية رعكس إةمالا اديراداس اديةارية بادماا ة إلى إيراداس نسابة المبيعاس مخصاومم

 ردا ياس أزمة  يروس كورونا المسرةد.
 يروس  ومكا مةخطة المكومة نمرواو   وادةراواس انمررازية الرا الرزمس ب ا الشاااركة مااامن( رر ير ال يود 2021  السااانة الماليةوالرا ساااةلر ا الشاااركة 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

السنننة المالية ة مني  علي  الشننركالي  حافمت  النصفا   مسننار امضنني متوسننا الصوننومات الممنوحة قدًما على  وي م.  2021ملةون لاير( خالل لمسررة  لمرئمة   

مواجهة األرر السنلبي  دعا المسنتأجرين في  اإلضنافية غير المتكررة المتعلقة ب   وقد مثلت الصونومات.  المقدمةترشنيد الصونومات    ةتطبيق سنياسنعقب    ،2018

بإطفاء خونومات غير قامت الشنركة    وقدم.  2022من إجمالي الصونومات المقدمة خالل السننة المالية   %86.7 (19  –فيروس )كوفيد  لتداعيات أةمة انتشنار 

بنسبة سنو     وهو انصفا م،  2022مليون اير خالل السنة المالية   174.3( بقيمة 19  –متكررة تتعلق بدعا المستأجرين لمواجهة األرر السلبي ألةمة )كوفيد  

  .م2021بوورة كاملة بنهاية السنة المالية لهيه الصوومات النقد   رراألتسجيل بأن  تا  علًما م،2021السنة المالية خالل  مليون اير  241.2 مقابل% 27.7

على الرغا من ارتفاع مونروفات اسنتهالك  ويأتي ذلك  .  م2022ملةون لاير خالل لمسرة  لمرئمة     1,152.6غ  مةبل  %12.7سرةو     يرعدلإجرئمي لمكيح    لرتفع •

  ،% 56.6 إلى هامش إجمالي الربح  وارتفع  مؤخًرا.  تكثيف األنشنطة التشنغيلية باألصنول تا التي تدشنينهانتيجة %  10.1العقارات االسنتثمارية بنسنبة سننوية 

عودة المونننروفات  على خلفية  %،  8.7بنسنننبة سننننوية   تكلفة اإليراداتارتفاع النمو على الرغا من  هيا  ويأتي م.  2021% خالل السننننة المالية 55.1  مقابل

ا اسننتثنائيًا  م، والتي شننهدت2021التشننغيلية إلى مسننتوياتها الطبيعية مقارنة بالسنننة المالية  إغالق المراكز التجارية التابعة لتكاليف المتغيرة نتيجة ل  انصفاضننً

موننروفات  ةيادة   يرجع ارتفاع تكلفة اإليرادات إلى(. و19 –)كوفيد  انتشننار   ضننمن اإلجراءات االحتراةية الحتواءالتنقل المفروضننة على الحركة والقيود و

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

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

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

عليها الشركة    تالتي حول الصوومات غير المتكررة  في  أغلبها  يتمثل    م2021السنة المالية  خالل فترة المقارنة  المسجلة    اإليرادات األخرى  ، علًما بأنم 2022

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

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

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

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

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

 الي  تا 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 سرررةو     م2022لمسرررة  لمرئمة     خاللملةون لاير    56.3خسرررئجك لالتخفئض في قةر  لمذمل لمردية     يللت •

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

% 4.7بمعدل سنوي   (واالستثنائية   قبل احتساب البنود غير المتكررة)لألريئح لماغرلةلة  لمراككرة قبل تكلف  لمارويل الم ةئة الالسااالك الإلطفئء    لرتفعت •
ويررا الخ النمو  لى الرمم من  ود   م.  2021مليون لاير خالل السانة المالية   1,586.4م ابل ذ  م2022مليون اير خالل السننة المالية   1,661.6  لرساةل

  اشاا د  را ر الرعا ا ال مالةرعظيم انساارااد  من  ا  نةمس  الشااركة مذ مير أن 2022المصاارو اس الرشااغيلية إلى طبيعر ا مر  أخرك خالل الساانة المالية 
امش اورباح الرشاغيلية بلغ  و  أنشاطر ا الرميساية.من  ة  ربمي مساروياس الب دف رعزيز   ؛إلى مسارويار ا الطبيعية يةالرشاغيل اونشاطةالرةاري و ود    ةنشاطاو

وصنعودًا من  ،  م2021السننة المالية خالل    %85.5مذ م ابل 2022السانة المالية   خالل  %81.6المركرر  مبل ركلاة الرمويل والزكا  وانسار الخ وادطااو 

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

ملةون لاير خالل لمسرررة  لمرئمة     486.7قئيل  م  %10.9سرررةو  يرعدل    لتخفئض، اهو  م2022ملةون لاير خالل لمسرررة  لمرئمة     433.8صرررئفي لمكيح  يلغ   •

بشنكل أسناسني  انخااض صاا ا الربا    رةع. وي السانة المالية المامايةخالل    %26.2 % م ابل21.3  امش صاا ا الربا إلى  . اصرئح  ذم  تكلجعم2021

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

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

كما    غير األسناسني في شنركة أسنواق المسنتقبل للتجارة.  انسار مارباإلضنافة إلى عائد صنفقة التصار  الناجحة من ،  خالل فترة انتشنار فيروس كورونا المسنتجد

الزكاة مقابل    مونروفاتم، وارتفاع  2022في الربح بارتفاع المونروفات العمومية واإلدارية على خلفية تكثيف أنشنطة الشنركة خالل السننة المالية  تأرر صنا

ا نتيجة تسنجيل خسنائر ب   .م2021تسنجيل دخل إيجابي من الزكاة نتيجة رد فائض مصونص سننوات سنابقة خالل السننة المالية  قيمة وتأرر صنافي الربح أيضنً

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

  667.7مقابل  م  2022ملةون لاير خالل لمسرة  لمرئمة     729.6% ماسرهل  9.3لرتفع صرئفي لمكيح لمراككر )قبل لحاسرئا لمبةود رةك لمراككرة( يرعدل سرةو    •

خالل السننة المالية %  36.0، مقابل  م2022خالل السننة المالية %  35.8  ليسنجلوتراجع هامش صنافي الربح المتكرر    .م2021السننة المالية مليون اير خالل  

صسننننائر  لالتراجع الكبير على الرغا من ارتفاع الموننننروفات التشننننغيلية خالل الفترة، حيث يعكس ذلك  وننننافي الربح المتكرر  ل  القو النمو أتي وي   .2021

فضالً  ،  المتعلقة بالمشروعات قيد اإلنشاءرسملة موروفات التمويل  ةيادة  على خلفية   ،التمويل  موروفاتاالنصفا  في قيمة اليما المدينة، إلى جانب تراجع  

  م.2022خالل السنة المالية  لى التزامات عقود اإليجارموروفات الفائدة ع عن انصفا 
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. وصننناحب 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 2022% خالل 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   •

وتواصنل الشنركة مسناعيها لتنفيي توسنعاتها الجغرافية المسنتهدفة وفق خطا مرحلية تتماشنى مع المروف .  م2022ملةون لاير خالل لمسررة  لمرئمة     880.9

  145.1جارية القائمة السنوقية السنائدة، مع الحفاي على وتيرة إنجاة خطتها االسنتثمارية المقررة. من جانب آخر، بلغ إجمالي نفقات أعمال الونيانة للمراكز الت 

مول، وهي   النورمركز  ومول،    األحسناءوالتي تا إنفاق أغلبها على أعمال الونيانة بمركز السنالم مول بمدينة جدة ومركز  ،  م2022لية السننة الما  مليون اير 

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

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

ليشننكل  م، والي  تا دمج   2022مليون دوالر خالل الربع الثاني من السنننة المالية   225والثاني بقيمة ،  م2022أمكيكي خالل لمكيع لألال من لمسررة  لمرئمة   

مليون دوالر في تحسننين هيكل رأس المال وتعزيز  650قامت الشننركة بتوييف حوننيلة اإلصنندار األول البالغ قيمت     .جزًء من اإلصنندار األول للوننكوك

ي التوسنعات المصططة مع ضنمان مسنتويات الكفاءة التشنغيلية في ضنوء اسنتمرار عودة األوضناع السنوقية إلى طبيعتها. مسنتويات السنيولة بونورة تسناها في تنفي 

مليون اير( من    750مليون دوالر )  200سننوات، وقد تا توييف الحونيلة اإلجمالية لدصندار في تسنوية   5.5ومن الجدير باليكر أن مدة اسنتحقاق الونكوك 

مليون اير( من مسنتحقات    1,020مليون دوالر )  272م، باإلضنافة إلى تسنوية 2022لقائمة الدوارة خالل الربع األول من السننة المالية  مسنتحقات التسنهيالت ا

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

. وقد تا تغطية االكتتاب بإصنندار الوننكوك بمعدل مرتين، حيث مثلت شننريحة المسننتثمرين م2022التي تا تسننويتها خالل السنننة المالية بحةإل اإلجارة  المرا

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

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

أمريكي الي  نجحت الشنركة في    مليون دوالر  650مليون دوالر أمريكي، والي  تا دمج  ليشنكل جزًءا من اإلصندار الثاني للونكوك البالغ قيمت    225بقيمة 

وقد اسنتفادت   ، وقد تا توييف حونيلة اإلصندار في تسنوية مسنتحقات تسنهيالت المرابحةإلاإلجارة القائمة.م2022إتمام  خالل الربع األول من السننة المالية 

نة باإلصندار السنابق. وقد تا تغطية االكتتاب  % مقار1الشنركة بشنكل ممتاة خالل هيا اإلصندار من الحونول على توفير في سنعر االقترا  بنسنبة تقارب  

مليون دوالر،    225مليون دوالر إلى    150بمعدل رالأ مرات، مما حفز الشركة على ةيادة حجا اإلصدار المبدئي من    للدصدار األوباإلصدار الجديد التابع 

االسنتراتيجية التي تتبناها الشنركة  المركز المالي للشنركة بما يتماشنى مع    سننوات، وقد سناها في دعا وتعزيز  5.5ن مدة اسنتحقاق اإلصندار األخير تبلغ أعلًما ب 

 .للتحول من نمام التمويل المضمون إلى نمام التمويل غير المضمون

  7لمةقدي  امئ في حكرائ  وبلغتم.  2021مارس   31في    مليون اير كما  6,345.0مقابل  ،  م2202  مئرس  31ةرئ في  ملةون لاير    7,235.0  6يلغ صرئفي لمدين •

من  مليون اير   2,978.5  مبلغ  سنننندادب المراكز العربية   وقد قامت  م.2021مارس    31كما في    635.7مقابل    م،2022  مئرس 31ةرئ في  ملةون لاير    556.1

 .م2022خالل السنة المالية  القائمةوالتسهيالت لوكوك ل مقررةسداد الال اوفق خطموروفات التمويل أصل الدين و

م.  2021 مارس  31في    كما  مليون اير   379.4مقابل    ،م2022  مارس 31كما في   لاير  مليون  325.3لألرصررردة لمرسررراحق  من لألطكلا ذلت لمعالق     يللت •

نتيجة الفواتير اإليجارية  ، وذلك  م2021اير خالل السنننة المالية مليون   151.5مليون اير، مقابل    259.3وتتضننمن تلك األرصنندة مسننتحقات إيجارية بقيمة 

كامل المبالغ سننعود . وقد حوننلت شننركة المراكز العربية على   مليون اير   66.0جارية ي غير اإل  مسننتحقاتال، فيما تبلغ م2022السنننة المالية بفترة   المتعلقة

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

 

 لماغلةلة  مرساهدلتل

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

البالغة  (19  –فيروس كورونا المسننتجد )كوفيد  بشننكل كامل وتجاوةها مسننتويات ما قبل انتشننار    نسننب اإلشننغال  تعافيالشننركة في    نجاحويعكس هيا النمو 

التي تشننهدها األنشننطة التجارية خالل هيه الفترة، مما يبشننر باقتراب وصننول  حالة التعافي  م. ويأتي هيا بفضننل اسننتمرار  2020% خالل السنننة المالية 93.1

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

مليون ةائر   63.2مقابل    م،2022ملةون زلجك خالل لمسرررة  لمرئمة     80.8مةبلغ    %27.9لرتفع عدد زالر لمركلة  لماهئري  لمائيع  ملغررركة  يرعدل سرررةو    •

 امتثاالً م  2021اإلغالق التي مرت بها خالل عام   اتفتر بعد. ويبشنر هيا االرتفاع حالة التعافي القوية التي تشنهدها أنشنطة الشنركة  خالل السننة المالية الماضنية

 انتشنناروتواصننل أعداد الزوار مسننار التعافي نحو مسننتويات ما قبل    (.19 –دجراءات االحتراةية السننديدة التي فرضننتها الحكومة الحتواء فيروس )كوفيد  ل

  م.2019من عدد الزوار المسنننجل خالل السننننة المالية  %74م  2022، حيث مثل عدد الزوار خالل السننننة المالية (19 –فيروس كورونا المسنننتجد )كوفيد  

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

  .األجل قويرة المورفية الودائع يشمل حكمها في وما النقدية بند 7
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م )الي  تزامن   2022م، مع وصنول عدد الزوار خالل شنهر أبريل  2023وتجدر اإلشنارة إلى اسنتمرار تعافي عدد الزوار خالل الربع األول من السننة 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 الضننغوط الراهنة التي تشننهدها  ،  م2022خالل لمسررة  لمرئمة   من لمعقود لمرةااة     %90أةثك من  م، اهو مئ يرثل  2022خالل لمسررة  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   السننة  بنهاية  تهئريمئمكة م

م  2022اقد شررادت لمسررة  لمرئمة   .  لمسررة  لمرئمة  لمرئضررة ملةون ماك مكيع خالل    1.208مقئيل    م،2022لمرئمة     لمسررة   يةائي ملةون ماك مكيع    1.335

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

، تقوم شنننركة  ةاالتفاقي في إطار هيه و  أول مركز تجار  ضنننمن محفمة الشنننركة يتا إدارت  بموجب اتفاقيات إدارة وتشنننغيل.  "جدة يئرك"مكة  يعد  •

التجار ، باإلضننافة إلى توننميا وصننياغة خطا التسننويق والتأجير  إدارة وتشننغيل وصننيانة المركز  بتوييف خبراتها المتضننافرة فيالمراكز العربية 

ألف متر مربع إلى إجمالي المسنناحات    120.0عن إضننافة   "جدة بارك"مركز   وقد أرمر  .  السنننويةوذلك مقابل نسننبة م وية من صننافي إيرادات المالئمة، 

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

لمواقعها التابعة بالمدينة، علًما بأن  أقيا على أر  مملوكة بالكامل    سنابعةترسنيًصا قويًا ألنشنطة الشنركة في الريا  باعتباره اإلضنافة ال  مكة  "ذل فةو"يمثل   •

، ومجموعة واسننعة من العالمات  اتجارًي محالً   170ألف متر مربع إلى إجمالي المسنناحات القابلة للتأجير. ويضننا المركز    56.3للشننركة وسنناها في إضننافة  

جدير  األةياء ومسننتحضننرات التجميل واألغيية والمشننروبات، باإلضننافة إلى دار سننينما كبيرة.  التجارية العالمية والمحلية في شننتى المجاالت، بما في ذلك  

 م.2022%، على التوالي بنهاية السنة المالية 85% و73ومركز "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 مركز     بهدف ، وقد تا تأسنيسنهمامليار اير 6.2  الونندوقين  يبلغ حجاو  .أحكئم لمغركيع  لإلسرالمة 

تجدر اإلشنارة بأن ملكية وحدات الونندوقين تعود بالكامل للمراكز و  .لريا  وجدةكبرى المشناريع المدرجة ضنمن الصطة التوسنعية للشنركة بمدينتي ا

شننركة  وسننوف تحتف  العربية، فيما سننتتولى الريا  المالية مهام إدارة الوننندوقين االسننتثماريين والحاصننلين على ترخيص من هي ة السننوق المالية. 

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

يمهر األرر المالي من مسناهمة الشنركة في هيين الونندوقين على وف  عدة خيارات متضنمنة طرحها كونندوق عقار  متصونص متداول )ريت(. وسن

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

الجهة العدلية   تقرفقد أم.  2022خالل فبكليك  أرض مغركاع "جوهكة لمكيئض"  تحصرل على إقكلر قضرئجي يحقائ لمكئمل يصر  ملكة   شركة  لمركلة  لمعكية    •

. وتعرب  ت الالةمة لحجية صننك الملكيةبإجاةة صننك األر  المملوكة للشننركة، وذلك بعد اسننتكمال جميع اإلجراءات النمامية واسننتيفاء المتطلبابالمملكة  

  كة.اإلدارة عن اعتزاةها الشديد بالدعا واالهتمام البالغ لهيه القضية من قبل وةارة االستثمار والمستويات القيادية العليا بحكومة الممل

وقد تمكنت المنونة من  . شنركة المراكز العربية عليها  صنفقة اسنتحواذإتمام عامها التشنغيلي األول عقب    فيفورئ ةلوسرةت مةرةاد  مةصر  تهئرة لألزيئء    تهحت •

بكة التجارية شننم، مما أرمر عن تزويد المسننتأجرين بفرصننة التواجد القو  على 2022تابعة ألبرة المسننتأجرين بنهاية السنننة 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 لمغرركة  في تدشررةن دار سررةةرئ جديدة   تهحت • .  م 2022لمرئمة     لمسررة   يةائي   تهئريمئمكة م

أربعة الشنركة تدشنين دور سنينما جديدة في    وتسنتهدفمول المهران.    التجار وقد تضنمن ذلك تدشنين الشنركة أكبر دار عر  سنينمائي بالمملكة بمركزها  

، فيما سننيتا إطالق دار السننينما في المركز الرابع م2022  بنهاية ديسننمبر، من المقرر تدشننين دور سننينما في رالرة مراكز منها  إضننافيةتجارية تابعة   مراكز

 خالل السنة المالية المقبلة. 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://ir.arabiancentres.com/ar/consolidated-financial-statements
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 :م2022خالل لمكيع لمثئمث من لمسة  لمرئمة   آخك لماطورلت على مساوى لمغكة 

 

 لماةفةذ  ملغكة لمسةدة/ أمةسون رياةل إرروفةن في مةص  لمكجةص تعةةن 

ا من م على تعيين السنيدةإل أليسنون ريهيل إرغوفين في منونب الرئيس التنفيي  للشنركة اعتبارً 2022يونيو    16بتاريو   ة شنركة المراكز العربيةوافق مجلس إدار

السننيدةإل  وتحمى    م.2022أغسننطس   20تاريو  م، مع اسننتمرار تكليف السننيدإل محمد مراد بأداء مهام الرئيس التنفيي  للشننركة حتى  2022أغسننطس    21تاريو  

  أبرة أسنواقواقع توليها العديد من المناصنب اإلدارية ب من   ،مراكز التسنوق والعقارات  تكثر من عقدين في مجاالبصبرات واسنعة تمتد ألأليسنون ريهيل إرغوفين  

بمجموعة من أبرة العمل في السنوق األمريكي مسنيرتها المهنية ب من سننوات   10لسنيدةإل أليسنون ا  أمضنتكما في العالا مثل آسنيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.    الفععالة

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

ومقرها  (Brookfield Properties) وقبل انضنمامها إلى المراكز العربية، شنغلت السنيدةإل أليسنون منونب رئيس قطاع العقارات بشنركة بروكفيلد بروبرتيز

والتي  (”Pradera Retail Asia “PRA) ركة براديرا ريتيل آسيام للعمل كرئيس تنفيي  في ش2016شنغها ، الوين. وقبل ذلك، انضمت السيدةإل أليسون في  

شنركة   ، وهيمقرها لندنو (Pradera Limited) منونب العضنو المنتدب لشنركة براديرا ليميتد  كما شنغلت سنابقًااسنتحوذت عليها شنركة بروكفيلد بروبرتيز. 

على  إرغوفين  حولت السيدةإل أليسون .ومويفين عبر المملكة المتحدة وأوروبا وتركيا  أصولتمتلك قاعدة  مجال عقارات التجزئة، وب رائدة في االستثمار المباشر 

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

 

 ماعدد لالساخدلمئت لتطالئ أعرئل تطويك "مغكاع جور "

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

"يو ووك القونيا" الجار     مركزت الشنركة  حد مشنروعامجاورة ألالوهي قطعة األر     ،مليون متر مربع تحت مسنمى "مشنروع جور "  1.2إجمالية قدرها 

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

للمشناة والدراجات الهوائية وأجهزة رياضنية خارجية  ألف متر مربع، كما سنيضنا ممرات مصونونة    148.4حديقة ضنصمة بمسناحة  المشنروع  يتوسنا  من المقرر و

ألف متر مربع، وتتوقع أن ينعكس مردوده اإليجار  على  600وقد قدرت الشننركة صننافي المسنناحات البيعية بالمشننروع بحوالي   .ومسننطحات خضننراء 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  الموافقشنننركة المراكز العربية في توقيع اتفاقية إدارة وتشنننغيل مارينا مول الجبيل يوم األربعاء   نجحت

وهو    ،"شنركة الغانا إنترناشنيونال" تحت إشنراف الهي ة الملكية للجبيل وينبعمؤخًرا  مدينة الجبيل، جزًءا من مشنروع مرسنى دارين الدولي والي  قامت بتطويره 

يتضننمن المشننروع مناطق سننكنية وتجارية، مرافق  وليصوت.  ا لرصننيفً   306عبارة عن مشننروع متكامل متعدد االسننتصدامات يحيا بحو  المرسننى الي  يضننا 

وسنوف تتولى شنركة المراكز العربية   .مسنتوى منطقة الصليتة فاخرة على سنياحي ؛ مما يجعل  وجهة  فندقية، باإلضنافة إلى ممشنى كبير بمحاذاة حو  المرسنى

و  ما   " ولحسنابها،شنركة الغانا إنترناشنيونالز مارينا مول الجبيل، بالنيابة عن "بموجب االتفاقية، مسنؤولية تأجير وإدارة وتشنغيل وتنفيي أعمال الونيانة في مرك
ألف مرر مربعذ  93من طاب ين  لى مسااامة  مركز مارينا مول الةبيل   ويركون  للمعايير الم نية المرعارف  لي اذ م ابل نساابة من صااا ا اديراداس الساانوية.

ط الميا  العصرية؛ ومن الم رر أن يمام العديد من الممالس الرةارية الرميسايةذ ومةمو ة واساعة من أبرز العالماس الرةارية الرامد   ا المالبس ومخرلف أنما
ألف مرر مربع   30ماية والمشاروباس. وساوف ي مر المشارون  ن إماا ة  م ل صاانس اولعاب ودور الساينما  ماالم  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 شنركة مملوكة  "(البزاسنا شنركة )"فاس  يل االسنتهالكي المونغر ب منونة للتموشنركة على الموافقة األولية من البنك المركز  السنعود  لتأسنيس ال  تحونل

  )"فاس للتمويل"(. ومن المقرر أن تقدم "(اليوڤلتمويل المسنتهلك )"  اليوڤبالشنراكة مع مجموعة فواة عبد العزيز الحكير وشنركاه وشنركة  لشنركة المراكز العربية 

لزوار المراكز التجارية التابعة، بما يسنناها في تسننهيل تحقيق تطلعاتها الشننرائية لتلبية مصتلف احتياجاتها. وسننوف  متنوعة من حلول التمويل الموننغر مجموعة  

%  60ة وتغطي خدماتها مدينة اسنتراتيجية بشنتى أنحاء المملك  11تركز شنركة فاس البز على تعميا االسنتفادة من شنبكة المراكز التجارية القائمة الموةعة عبر  

ممن ، وذلك القتناص الفرص الواعدة التي يطرحها سنوق التمويل االسنتهالكي سنريع النمو، خاصنة في ضنوء نمو الشنريحة السنكانية الشنبابية من سنكان المملكة

بز لررساايت رواةد ا  ا سااوم المملكةذ رعرب يسااعون إلى رلبية امرياةار م الشاارامية لرم يل رطلعار م بركوين أساار ةديد . وانطالمما من مسااا ا شااركة  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 الشننركة الوطنية لدسننكان، أكبر ممكن ومطور في المنمومة العقاريةشننراكة اسننتراتيجية توقيع اتفاقية  في نجحت شننركة المراكز العربية 

مشنروع   متدوي  .متر مربع ضنمن مشنروع "مرسنية" السنكني الواقع شنمال مدينة الريا ألف   180تطوير وتشنغيل مول متكامل على أر  مسناحتها التقريبية  

سننلوب حديث يوفر بي ة متكاملة تضننمن أمنزل يجر  تطويرها ب آالف   5مليون متر مربع، حيث يحتو  المشننروع على أكثر من  2.7ة  "مرسننية" على مسنناح

  ،مليون اير سعود    130( برأس مال قدره  مشروع مشترك برأس مال مدفوعواتفق الطرفان على تأسيس شركة )  لألهالي توفير كافة السبل للتمتع بجودة الحياة.

سننة ميالدية تبدأ من تاريو سنريان االتفاقية. وسنيتا من خالل شنركة المشنروع اسنت جار األر  من الشنركة الوطنية لدسنكان لغر  تطوير   28ن مدتها وتكو

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

ا ما بين أجزاء  م بعد إقرار توناميا المول والمزمع أن يكون مزيجً 2022المراكز العربية البدء في أعمال التطوير خالل النونف الثاني من عام سنتهدف شنركة  وت 

ات  المسنناح  توننلسننوف  ، وم2025خالل النوننف األول من عام   المول ومن المتوقع افتتاح  ومغلقة وأخرى مفتوحة ذات إطاللة على مناير خضننراء ومائية. 

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

مليون اير، سننننتقوم المراكز  260كلفنة تطوير المول بمبلغ  ت ماركت وخدمات أخرى متنوعة. وتقندر   والمطناعا والكنافيهنات الراقينة، والسننننينمنا والترفين ، وهايبر

من كما ا. مليون اير سننوًي  50مبلغ عقب تكثيف األنشنطة التشنغيلية ب  من المتوقع تصطي إيرادات المول  . والعربية بتمويل حونتها ب  من خالل مواردها الياتية

 م. 2022سبتمبر  30المنتهي في م 2023من السنة المالية الربع الثاني خالل الي على القوائا المالية للمراكز العربية الم هأررأن ينعكس المتوقع 
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 عن شكة  لمركلة  لمعكية 

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

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

مدن رئيسية   11مركًزا تجاريًا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن    21م، تضمنت محفمة الشركة  2022  مارس 31  ما فيكبيلك متطلبات المستهلكين في المملكة. و

حوند  ول في الريا  )الي  بالمملكة. وتتولعى الشنركة تشنغيل عدد من أبرة المراكز التجارية في السنوق المحلية بما فيها مول العرب بجدة، والمهران مول، والنصيل م

ق التابعة للشنركة أكثر من  2017لقب وجهة التسنوق المفضنلة في الريا  بحسنب آراء المسنتهلكين خالل مؤتمر "عالا الرفاهية العربي" لعام   م(. وتحتضنن مراكز التسنوع

ننحنو    4,300 واسننننتنقنطنبننت  ةائنر    81منتنجنر،  النمننالنيننة    خناللمنلنينون  النتنوالني  م2022السنننننننة  ةيننارعنلنى  ينرجنى  النمنعنلنومننات،  منن  لنمنزينند  اإللنكنتنرونني:  .  منوقنعننننا  ة 

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  الرابعة في تمام الساعة   م2022  يوليو  5  الموافق الثالراء  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 أ  نوع لشراء أ  أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمثابة المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هيا العر  التقديمي ال تشكل عرًضا عاًما بموجب أ  تشريع  

بيع االستثمارات في الماضي، أو العائد على هيه   بالسعر الي  تا 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 ويحتو  هيا العر  التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطو  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 أ  نتائت أو أداء أو إنجاةات مستقبلية يتا 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 أ  منها إشاوال ينبغي اعتبار أ  من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هيا العر  التقديمي بمثابة مؤشرات أو وعود، وال ينبغي اعتبا

أ  تحديثات أو   واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشركة صراحةً من أ  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 أ  بيانات تطلعية متضمنة في العر  التقديمي لتعكس النتائت الفعلية أو أ  تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل 

 

تستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات عامة تا 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 تنو  الشركة أو أ  من وكالئها أو مويفيها أو  لقوانين واللوائح  الشركة على المعلومات التي تا الحوول عليها من موادر يعتقد أنها موروقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزام با

 العر  التقديمي أو أ  معلومات واردة في . مستشاريها، أو عليها أ  واجب أو التزام نحو تزويد المستلا بأ  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 والقوائا المالية غير المدققة. قد يكون هناك اختالفات بين آلياتا اقتباس بعض 

المترتبة عليها فيما  ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك المحترفين و إل أو إجراء الفحص النافي للجهالة لفها هيه االختالفات بشكل كامل ومفول وأ  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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