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

 م2022 يوئنو 30راكنجانل في 
 

(، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل  4321تداول"  الشركة على السوق المالية السعودية "أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز    – م  2202  أغسطس   17  ،را يهض 

السنة  الربع األول من  )م  2022  يونيو  30المنتهية في   الربع األول فترة  وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن 

  .الفترةخالل نفس   مليون اير   563.0 إجمالي اإليرادات، وبلغ مليون اير   127.7صافي الربح (، حيث بلغ م2023المالية 
 

 قهاكل رادخل راكلخصل )ملنون لاير( 
 را  ع رألتل  

 م 2023راسنل راكهانل 

 را  ع رألتل 

 م 2022راسنل راكهانل 
 راج نن  )٪( 

 % 10.2 510.7 563.0 إجكهاي رإلي ردرت

 % 7.2 285.7 306.1  إجكهاي را  ح

 نقطة  1.6- % 55.9 % 54.4 هامش إجمالي الربح

 % 1.1 126.3 127.7 صهفي را  ح

 نقطة  2.0- % 24.7 % 22.7 هامش صافي الربح

    أ  ز مؤش رت را  حنل 

 % 3.0- 190.7 185.0  1راكجك ر  صهفي را  ح

 نقطة  2.8- % 34.0 % 31.3 هامش صافي الربح المتكرر 

 % 0.3- 420.9 419.4 2قبل تكلفل راجكويل ترالاهة ترالسجاالك ترإلطفهء راكجك رة راجل نلنلرألر هح 

 نقطة  4.2- % 75.1 % 70.9 قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء   المتكررة هامش األرباح التشغيلية

 % 10.7 349.7 387.2 ترإلطفهءرألر هح راجل نلنل قبل تكلفل راجكويل ترالاهة ترالسجاالك 

 نقطة  0.3 % 68.5 % 68.8 قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  هامش األرباح التشغيلية

 % 15.1 212.9 245.0 3رألمورل من راعكلنهت 

 نقطة  1.8 % 41.7 % 43.5 هامش األموال من العمليات 

    أ  ز راكؤش رت راجل نلنل

 % 11.6 1.200 1.340 )ملنون مج  م  ع(راكسهحهت راقه لل الجأجن  

 ئقطل  1.8 % 92.3 % 94.1 ئسبل رإلش هل في ئاهيل رافج ة على أسهس راكثل  هاكثل  

 % 45.9 18.7 27.3 )ملنون زرا (عدد رالترر 

 

   أ  ز راكؤش رت را انسنل

اسننتمرار عودة  في ضننوء    يأتي ذلكو.  م2023السنننة المالية   الربع األول من  مليون اير خالل  563.0ليبلغ   %10.2بمعدل سنننو     رإلي ردرت  إجكهايارتفاع  •

وتكثيف األنشنطة التشنغيلية  زوار المراكز التجارية التابعةعدد  المسنتمر لنمو الفضنال  عن   ارتفاع نسنبة اإلشنغال،الخصنومات المقدمة إلى مسنارها الطبيعي، و

ا. وباإلضنافة إلى ذلك،   ا على مسنار االنخفاذ الا  حافلت علي  بالمراكز التجارية التابعة التي تم تدشنينها مخخر  يمضني متوسنا الخصنومات الممنوحة قدم 

التي تم (  19 –اجهة األثر السنلبي ألزمة )كوفيد  بدعم المسنتأجرين لموالمتعلقة  متكررة  الخصنومات يير حيث انخفضنت ال،  2018الشنركة منا السننة المالية 

 %. 43 ةسنوي  بنسبةم 2023خالل الربع األول من السنة المالية إطفاؤها 

، بفضننل المردود اإليجابي الرتفاع إجمالي  م2023السنننة المالية الربع األول من    مليون اير خالل  127.7ليبلغ   %1.1بمعدل سننن    صاااافي الرب     نمو •

  25.0انخفاذ اسنننتثنائية )يير متكررة( بقيمة مركز اللهران بواقع  تسنننجيل خسنننائر  يأتي هاا النمو ُريم  و اإليرادات على صنننافي الربح خالل نفس الفترة.

مليون   152.7، مما أدى إلى انخفاذ صننننافي الربح من  م2022مايو   13مليون اير عقب حادث الحريق الا  تعرضننننت ل  منطقة محدودة من المركز في  

أن المركز التجار  الماكور يحلى بتغطية تأمينية شننناملة،  إلى  م. وتجدر اإلشنننارة  2023مليون اير خالل الربع األول من السننننة المالية   127.7اير إلى  

ائر  خسننن المالي م وأن يتجاوز هاا األثر2023لثاني من السننننة المالية خالل النصنننف اتأمينية  تتوقع الشنننركة أن ينعكس األثر المالي لهال التغطية الو

م، 2023% خالل الربع األول من السنننة المالية  22.7القيمة المسننجلة خالل الربع الحالي. من جانب رخر، سننجل هامش صننافي الربح االنخفاذ في  

 
رشننمل الب  د غير المركرر  الوصنن ماس انسننر  امية المم  مة مي مالكا اورامننا  المراكز المسننر تر   الرا رم صننا ا الربا المركرر يم ل صننا ا الربا بعد اسننر  او الب  د غير المركرر .   1

(ذ  وسننامر ان وااض  ا ميمة الامم المدي ة المرعل ة  19 – ر السننلبا لردا ياس وك  يد  م  ا م ات ة اومرصنن يا ا مننمي ب د اديراداس اووركذ  كالخ الوصنن ماس المم  مة للمسننر تريي لد 

 .س غير اوساسية(ذ  الموصصاس انسر  امية للدي ي الممرمل  دم رمصيل ا بادما ة إلى اديراداس الرا مصلس  لي ا الشركة م ابل الروارج مي انسر مارا19 –ب زمة وك  يد 
 .1 الرا رم شرم ا  ا رمم  رسر  ا الب  د غير المركرر  مبل ركلاة الرم يل  الزكا   انسر الخ  ادطااو المركرر  الرشغيليةاورباح  2
 إي  تدس. ر مارية الع اراس انس ركلاة شطب  يوصم م  ا م الع اراس انسر مارية  ا وااض/ركلاة اسر الخ يماف إليه أرباح الارر  : يشمل صا ا اوم ال مي العملياس ب د  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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تسننجيل خسننائر انخفاذ اسننتثنائية )يير متكررة( بقيمة ل رئيسنني إلى  % خالل نفس الفترة من السنننة المالية الماضننية. ويرجع ذلك بشننك24.7مقابل 

 ارتفاعكما تأثر صنننافي الربح ب  تدشنننين مركز تجار  جديد خالل الفترة.لى خلفية عسنننتهالك االمصنننروفات  باإلضنننافة إلى ارتفاع مركز اللهران  

 نفس الفترة.، باإلضافة إلى ارتفاع مخصصات الزكاة خالل المصروفات العمومية واإلدارية

م،  2023السننة المالية الربع األول من  مليون اير خالل    185.0إلى  % 3.0بمعدل سننو     صرهفي را  ح راكجك ر )قبل رحجسرها رابنود غن  راكجك رة(  ت رجع •

  87.7استهالك العقارات االستثمارية إلى ارتفاع مصروفات    بشكل رئيسي عكس ذلكي و .الماضية السنة الماليةنفس الفترة من  مليون اير خالل    190.7مقابل  

مليون اير خالل نفس الفترة من السننة المالية الماضنية، على خلفية افتتاح مركز تجار     81.4م مقابل  2023مليون اير خالل الربع األول من السننة المالية 

 م.2023إلى زيادة المصروفات العمومية واإلدارية خالل الربع األول من السنة المالية  افي الربح المتكررجديد خالل الفترة. كما يرجع انخفاذ ص 

 سنننو   بمعدلبصنن ر  طاياة مبل امرسنناب الب  د غير المركرر (  )رألر هح راجلرر نلنل راكجك رة قبل تكلفل راجكويل ترالاهة ترالسررجاالك ترإلطفهء    رئخفهض •

هنامش األربناح التشننننغيلينة المتكررة قبنل تكلفنة التموينل والزكناة    وسننننجنل.  م2023  ةالمنالين السننننننةالربع األول من  اير خالل   مليون  419.4لتسننننجنل  %  0.3

نخفاذ  اال أتيي . والماضنننيةالسننننة المالية نفس الفترة من  خالل    %75.1  مقابل  م2023 السننننة الماليةالربع األول من  خالل  %  70.9 واالسنننتهالك واإلطفاء

ُريم عودة المصنروفات التشنغيلية إلى مسنتوياتها الطبيعية وتأثير تكثيف قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء  ألرباح التشنغيلية المتكررة  الطفيف ل

ا.   األنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية التي تم إطالقها مخخر 

انتشار المسجلة قبل    اإلشغال ةنسب تجاوزت  كما  م.  2021  يونيو  30% كما في  92.3صعود ا من  م  2022  يونيو  30كما في  %  94.1  إلى  ئسربل رإلش هلررتفهع   •

  م.2020السنة المالية كما في نهاية  %90.6البالغة فيروس كورونا المستجد 

  18.7م، مقابل  2023السنننة المالية الربع األول من  خالل  مليون زائر   27.3  سننجلي ل %45.9  سنننو بمعدل    للشننركةعدد زترر راك رال راج هريل راجه عل   نمو •

، مع  م2023السننننة المالية الربع األول من  عدد الزوار خالل  تعافي    اراسنننتمروتجدر اإلشنننارة إلى    .م2022السننننة المالية نفس الفترة من  مليون زائر خالل  

 التجزئة( مستويات ما قبل الجائحة. ةنشطأل المعهودة اروةالتزامن مع شهر رمضان المبارك وم )الا   2022أبريل خالل شهر  عدد الزوار تجاوز

 

  رانجهاج راكهانل تراجل نلنل  ىعل رإلدررة راجنفنذيلتعلنق 

بانطالقة قوية، حيث تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ لإليرادات خالل الربع األول، في ضننوء اسننتمرار    2023نجحت المراكز العربية في اسننتهالل السنننة المالية 

خالل نفس الفترة من   %92.3% مقابل 94.1عودة الخصنومات المقدمة للمسنتأجرين إلى مسنتوياتها الطبيعية، فضنال عن النمو القو  لنسنبة اإلشنغال التي سنجلت  

  27.3% إلى 45.9(. وفي الوقت نفسن ، ارتفع عدد الزوار بنسنبة سننوية  19 –السننة المالية الماضنية، ومتجاوزة مسنتويات اإلشنغال المسنجلة قبل أزمة )كوفيد  

مسنننتويات ربحية الشنننركة، حيث ارتفعت األرباح  م. وقد انعكس المردود اإليجابي لنمو اإليرادات على2023مليون زائر خالل الربع األول من السننننة المالية 

م، مصحوب ا 2023مليون اير خالل الربع األول من السنة المالية   387.2% لتسجل  10.7التشنغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنتهالك واإلطفاء بنسنبة سننوية  

% خالل نفس الفترة من السننننة المالية الماضنننية.  68.5% صنننعود ا من  68.8فاء  بتسنننجيل هامش أرباح تشنننغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسنننتهالك واإلط

ا في تحقيق تقدم كبير على صعيد مجموعة من أهدافها االستراتيجية.  وباإلضافة إلى اإلنجازات المالية والتشغيلية، نجحت الشركة أيض 

ا   ل الا  تتبنال. فعقب نجاحها في إبرام أول اتفاقية إدارة وتشنننغيل لمركز "جدة  تطبيق نموذج تخفيف األصنننو فيومن بين هال اإلنجازات، مضننني الشنننركة قدم 

 93م إتمام الشنركة توقيع اتفاقية مماثلة إلدارة وتشنغيل مركز "مارينا مول" الا  يقع بمدينة الجبيل على مسناحة  2023بارك"، شنهد الربع األول من السننة المالية  

متر مربع إلى محفلة المسنننناحات القابلة للتأجير. هال االتفاقيات، إلى جانب اتفاقيات عقود اإليجار ذات المنفعة   ألف 30ألف متر مربع، وسننننيثمر عن إضننننافة  

ا، سنو  تسناهم في تعزيز قدرة الشنركة على تحسنين هيكل التكاليف وتوفير    21مراكز تابعة ضنمن محفلتها البالغة  10المتبادلة التي تطبقها الشنركة في   مركز 

ة الشنركة  الية الالزمة للتوسنع بنطاق أنشنطتها وتسنريع عمليات إطالق المراكز التجارية الجديدة، وبالتالي ضنمان اسنتمرار االنتشنار الجغرافي لمحفلالمرونة الم

لا  نتبنال، ودورل في  بأفضنل المواقع االسنتراتيجية على مسنتوى المملكة. واسنتشنراف ا للمسنتقبل، نعرف عن تفاؤلنا بالمردود اإليجابي لنموذج تخفيف األصنول ا

حات قابلة للتأجير عن تعزيز المقومات التنافسنية التي تتميز بها الشنركة في سنوق المملكة، حيث سنتثمر شنبكة المراكز التابعة واسنعة االنتشنار وما تحمل  من مسنا

 محدودة. تحقيق إيرادات متنوعة ومستدامة مقارنة بالمنافسين ممن يمتلكون مراكز تجارية في مواقع جغرافية

ا نجاح الشنركة في عقد أول شنراكة اسنتراتيجية لها مع القطاع العام، 2023وقد شنهد الربع األول من السننة المالية   الشنركة  حيث وقعت اتفاقية تأسنيس مع م أيضن 

ة ومرونة المركز المالي للشنركة  . وسنو  تثمر هال الخطوة عن تعزيز قوالوطنية لإلسنكان لغرذ تطوير وتشنغيل مول جديد بمشنروع مرسنية السنكني بالرياذ

مشننروع مشننترك مع شننركائها شننركة  تحقيق أهدافها التوسننعية على صننعيد أنشننطتها وانتشننارها الجغرافي. وقد قامت الشننركة بالفعل بتأسننيس بما يسنناهم في 

ن عام االسننتراتيجيين "الوطنية لإلسننكان" لغرذ تأجير قطعة األرذ المخصننصننة للمشننروع، ونتوقع افتتاح المركز التجار  الجديد خالل النصننف األول م

ألف   45ن المساحات القابلة للتأجير بنحو  ويتميز مركز "مرسية مول" بلغة تصميمية حديثة ومتنوعة، ومن المقرر أن يساهم في تنمية محفلة الشركة مم.  2025

 متر مربع.
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على تعليم   من جانب رخر، تسنعى المراكز العربية إلى دراسنة واسنتكشنا  العديد من السنبل لتعزيز قوة ومرونة مركزها المالي. وفي اإلطار، تحرر الشنركة

، انطلقنا في  طور عقار " من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة )وافي(على "شنننهادة تأهيل مولنا  حصننناالسنننتفادة من محفلة األراضننني التي تمتلكها، فعقب 

ووك"    القصنيممليون متر مربع المجاورة ألحد مشنروعات الشنركة مركز " 1.2جمالية  تها اإلقطعة أرذ مسناح على، بالقصنيم  أعمال تطوير "مشنروع جور "

 لمشنروع جور  وتقسنيم أرذ المشنروع إلى قطع أراضني سنكنية وتجارية لبيعيها بالتجزئة  الجار  تطويرل حالي ا. وتسنتهد  الشنركة تطوير البنية األسناسنية

ا، . ألف متر مربع  600وقد قدرت الشننركة صننافي المسنناحات البيعية بالمشننروع بحوالي   كوحدات سننكنية وتجارية على الخارطة. ا للمركز المالي أيضنن  وتعزيز 

ا من الربع الثالث من السنة المالية اس للقياس المحاسنبي الالشنركة تطبيق نموذج القيمة العادلة كأسن  تعتزم ا في 2023ستثماراتها بدء  م، وبالتالي تمضي الشركة قدم 

 تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة بدال من القياس بالتكلفة التاريخية. 

لتأسنيس منصنة للتمويل االسنتهالكي المصنغر باسنم شنملت أبرز التطورات الواعدة خالل الفترة، حصنول الشنركة على موافقة مبدئية من البنك المركز  السنعود  

لتمويل   "(اليوڤ)" اليوڤشننركة )"فاس البز"(. وهي شننركة مملوكة لشننركة المراكز العربية بالشننراكة مع مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشننركال وشننركة  

في تسهيل تساهم    في السوق السعود للمستهلك في إطار التزام شركة المراكز العربية بتقديم تجربة تسوق متكاملة   شركة )"فاس البز"(ويأتي تأسيس . المستهلك

سنتقدم المراكز العربية للزائرين قيمة مضنافة  االبتكارية،  التكامل بتوفير أفضنل حلول الدفع هافمن خالل تحقيق تحقيق تطلعاتهم الشنرائية لتلبية مختلف احتياجاتهم.

مما سنيخد  بدورل إلى تعليم العائد للمسنتأجرين بمراكزنا المختلفة المنتشنرة بمختلف أنحاء المملكة، مع وخيارات تسنوق متنوعة من خالل منصنة رقمية موحدة، 

 على مستوى المملكة. لمفضل ألبرز العالمات التجارية المحلية والدولية ترسيخ مكانة مراكزنا التابعة باعتبارها الشريك االستراتيجية ا

[ 

 رألسجهذ/ محكد م رد 

 المنتدف  العضو

 

 قهاكل رادخل  تحلنل

اإليرادات  مدفوع ا بنمو صننننافي  ،  م2023راسررررنرل راكرهانرل  را  ع رألتل من  خالل    ملنون لاير  563.0انبلغ  %  10.2إجكرهاي رإلي ردرت  كعردل سررررنو     ررتفع •

سننة المالية مليون اير خالل نفس الفترة من ال  468.1، مقابل م2023الربع األول من السننة المالية مليون اير خالل    508.5%، لتبلغ 8.6بنسنبة   4اإليجارية

. خالل الفترة  اإلشننغال  ةنسننب ل الزيادة القوية. ويرجع نمو صننافي اإليرادات اإليجارية إلى مواصننلة انخفاذ متوسننا الخصننومات المقدمة إلى جانب  الماضننية

ا   ويعكس ارتفناع اإليرادات م،  2023ة مليون اير خالل الربع األول من السنننننة المالي   24.0يرادات المبيعنات اإلعالمية، حيث سننننجلت  إلالنمو القو  أيضنننن 

% لتسنجل  23.8بنسنبة سننوية  واإليرادات األخرى  مليون اير خالل نفس الفترة من السننة المالية الماضنية. كما ارتفعت إيرادات المرافق    18.0صنعود ا من  

، من  م. وتتبنى الشننركة مجموعة من الخطا االسننتراتيجية الهادفة إل2023مليون اير خالل الربع األول من السنننة المالية   30.4 ى تنمية اإليرادات مسننتقبال 

ا، وضننبا أسننعار عقود اإليجار التي سننيجر  تجديدها، والعمل على جاف و اسننتقطاف  بينها تكثيف األنشننطة التشننغيلية في المراكز التي تم تدشننينها مخخر 

جارية وعودتها إلى مسنتوياتها الطبيعية مرة أخرى. من  مسنتأجرين جدد، باإلضنافة إلى زيادة إيرادات نسنبة المبيعات في ضنوء االسنتفادة من تعافي األنشنطة الت 

مدفوع ا بشننكل أسنناسنني    م،2023الربع األول من السنننة المالية   خالل%  3.7  سنننو   بمعدلعلى أسررهس راكثل  هاكثل  إجكهاي رإلي ردرت    ررتفعناحية أخرى،  

 بارتفاع نسب اإلشغال وانخفاذ متوسا الخصومات المقدمة.

ه من  م،  2023راسرنل راكهانل  را  ع رألتل من  ملنون لاير( خالل    29.1)أت مه يعهدل  %  5.4لغ مجوسر  راخصرومهت راككنوحل    • )أت مه يعهدل  %  9.8رئخفهضرا

ا على مسار االنخفاذ الا  حافلت علي  الشركة  م.  2022راسنل راكهانل  را  ع رألتل من  ملنون لاير( خالل    50.8 ويمضي متوسا الخصومات الممنوحة قدم 

دعم المسننتأجرين في  اإلضننافية يير المتكررة المتعلقة ب   وقد مثلت الخصننومات، عقب تطبيق سننياسننة ترشننيد الخصننومات المقدمة.  2018منا السنننة المالية 

م.  2023السنننة المالية الربع األول من خالل    المسننجلةمن إجمالي الخصننومات    %97.2  (19 –)كوفيد  مواجهة األثر السننلبي لتداعيات أزمة انتشننار فيروس  

مليون اير خالل الربع   28.3( بقيمة 19  –بإطفاء خصننومات يير متكررة تتعلق بدعم المسننتأجرين لمواجهة األثر السننلبي ألزمة )كوفيد  وقد قامت الشننركة  

 %. 43، وهو انخفاذ سنو  بنسبة السنة المالية الماضيةمليون اير خالل نفس الفترة من  49.6م مقابل 2023األول من السنة المالية 

انخفاذ تكلفة اإليرادات بنسننبة بفضننل م،  2023راسررنل راكهانل  را  ع رألتل من  ملنون لاير خالل    306.1انبلغ    %7.2سررنو    كعدل    ح  إجكهاي را  ررتفع •

% خالل الربع األول من  54.4 هامش إجمالي الربحخالل نفس الفترة. وسنجل  %  18.6بنسنبة  % على خلفية انخفاذ مصنروفات خدمات األمن  0.9سننوية  

بنسنبة   العقارات االسنتثمارية  ارتفاع مصنروفات اسنتهالكويعكس ذلك بشنكل رئيسني   .% خالل نفس الفترة من العام السنابق55.9م، مقابل  2023المالية السننة  

سنتثنائية )يير باإلضنافة إلى تسنجيل خسنائر انخفاذ ا ،لفترةاخالل   »ذا فيو«التجار  الجديد    مركزالعلى خلفية افتتاح  مليون اير   87.7% إلى  7.8سننوية 

 م.2022عقب حادث الحريق الا  تعرضت ل  منطقة محدودة من المركز في مايو  مليون اير  25.0بواقع متكررة( بقيمة مركز اللهران 

 
ا م  م الوصن ماس ان ريادية  الوصن  4  ماس المطا   المرعل ة بد م المسنر تريي  ا م ات ة  اديراداس اديتارية رعكس إتمالا اديراداس اديتارية بادمنا ة إلى إيراداس  سنبة المبيعاس موصن مم

 ردا ياس أزمة  ير س ك ر  ا المسرتد.
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ملنون لاير خالل را  ع رألتل من راسنل راكهانل    387.2  % اجس ل 10.7 كعدل    رألر هح راجل نلنل قبل تكلفل راجكويل ترالاهة ترالسجاالك ترإلطفهء   ررتفعت •

الماضية.  اير   مليون  349.7مقابل  م،  2023 المالية  الفترة من السنة  التمويل والزكاة  هامش األرباح  وصاحب ذلك ارتفاع    خالل نفس  تكلفة  قبل  التشغيلية 

ارتفاع األرباح    يأتي.  السنة المالية الماضيةنفس الفترة من  % خالل  68.5  م مقابل2023% خالل الربع األول من السنة المالية  68.8إلى  واالستهالك واإلطفاء  

% خالل الربع األول من السنة المالية 38.9التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء على الريم من تراجع اإليرادات األخرى بمعدل سنو   

مليون   62.5صروفات العمومية واإلدارية  الم  تبلغ قد  % خالل نفس الفترة. و22.3جانب ارتفاع المصروفات العمومية واإلدارية بمعدل سنو   إلى م  2023

على خلفية تكثيف عملياتها التشغيلية في المراكز الجديدة والقائمة تزامنا  مع عودة جميع األنشطة التجارية  ،  م2023خالل الربع األول من السنة المالية    اير 

ا نجاح  ارتفاع األرباح التشغيلية قبل التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  . يعكس  لطبيعتها بعد رفع كافة القيود المفروضة الحتواء انتشار فيروس كورونا أيض 

حالة التعافي التي تشهدها األنشطة التجار  وعودة األنشطة التشغيلية إلى مستوياتها ل األمثل    من خالل التوظيف  تعزيز ربحيتها من أنشطتها األساسيةالشركة في  

 .الطبيعية

مليون   15.3  مقابل  %1.9 هئخفهض سررنو     م2023راسررنل راكهانل  را  ع رألتل من    خاللملنون لاير    15.0خسررها  رالئخفهض في قنكل راذما راكدينل     ل ت •

ربع ا تلو اآلخر  . ويعكس هاا االنخفاذ مواصلة الشركة مسار التراجع في خسائر انخفاذ قيمة الامم المدينة  ماضيةال السنة الماليةالفترة من   نفسخالل  اير 

  نجاح جهود الشركة في تحسين أنشطة التحصيل، مستفيدة من حالة تعافي األنشطة التشغيلية بمراكزها التابعة.بفضل 

مليون لاير    419.4  (واالسااتانائية   قبل احتساااا البنوغ رير المترررة)الاهة ترالسررجاالك ترإلطفهء  رألر هح راجلرر نلنل راكجك رة قبل تكلفل راجكويل تر ل ت   •
اورباح الرشننغيلية  سننتل مام     مليون لاير خالل نفس الفترة من الساانة المالية الماةااية.  420.9مقابل  م،  2023خالل الربع األول من الساانة المالية 

% والل  اس الارر  مي  75.1مذ م ابل 2023% والل الربع او ل مي السنننن ة المالية  70.9المركرر  مبل ركلاة الرم يل  الزكا   انسننننر الخ  ادطااو 
ُرغم   د  المصنر  اس الرشنغيلية إلى طااو اورباح الرشنغيلية المركرر  مبل ركلاة الرم يل  الزكا   انسنر الخ  اداسنر رار   را ي السن ة المالية المامنية.  

ا.  خالل الربع األول  يير المتكررة   البنودجدير بالاكر أن مسنر يار ا الطبيعية مع رك يف او شنطة الرشنغيلية بالمراكز الرتارية الرابعة الرا رم ردشني  ا ماورم

مواجهة األثر السنلبي التي منحتها الشنركة لدعم المسنتأجرين في  اإلضنافية يير المتكررة    الخصنوماتتمثلت بصنورة أسناسنية في    م2022من السننة المالية 

خالل الربع األول من السننننة المالية مليون اير    28.3خصنننومات يير متكررة الماكورة بقيمة   سنننجلتوقد   .(19  –لتداعيات أزمة انتشنننار فيروس )كوفيد  

 م.2022رة من السنة المالية مليون اير خالل نفس الفت  49.6مقابل م، 2023

را  ع رألتل  ملنون لاير خالل    126.3مقه ل    %1.1 كعدل    لسرنوي   ليهدةم،  2023ملنون لاير خالل را  ع رألتل من راسرنل راكهانل    127.7صرهفي را  ح   لغ   •

  رتع.  ي مي السنن ة المالية المامننية الارر  اس والل   %24.7 % م ابل22.7 مام  صننا ا الربا إلى وصنناحب ذلك تراجع.  م2022راسررنل راكهانل  من  
على خلفية   م2023الربع األول من السننة المالية بشنكل أسناسني إلى ارتفاع مصنروفات اسنتهالك العقارات االسنتثمارية خالل  صنا ا الربا  مام   ا وااض  

ا، باإلضنافة إلى تسنجي   مراكزالالتشنغيلية في    ةنشنطاألتكثيف  قيمة مركز اللهران  في  (  ة)يير متكرر  ةانخفاذ اسنتثنائي خسنائر  ل  التابعة التي تم افتتاحها مخخر 

مخصصات   تضناعفب   كما تأثر صنافي الربح.  م2022حادث الحريق الا  تعرضنت ل  منطقة محدودة من المركز في مايو مليون اير عقب    25.0بواقع  مول  

المالية السننننة  مليون اير خالل نفس الفترة من   2.5م، مقابل  2023مليون اير خالل الربع األول من السننننة المالية   9.3إلى تقريب ا  مرات  أربعة   بواقعالزكاة  

ا تأثر صنافي الربح  قد  وإلى ارتفاع المصنروفات العمومية واإلدارية خالل الفترة. باإلضنافة  ، الماضنية %  38.9بنسنبة سننوية انخفاذ اإليرادات األخرى  ب أيضن 

مليون اير عن حصنة الشنركة بأحد الشنركات المسنتثمر   1.6، إلى جانب تسنجيل خسنائر بقيمة م2023مليون اير خالل الربع األول من السننة المالية   1.3إلى 

 .م2023من السنة المالية  بها عن طريق حقوق الملكية خالل الربع األول

، تهو رئخفهض سنو   كعدل  م2023راسنل راكهانل  را  ع رألتل من  ملنون لاير خالل    185.0رابنود غن  راكجك رة(    صهفي را  ح راكجك ر )قبل رحجسها   لغ •

الربع األول من  خالل  %  31.3ليسجل  وتراجع هامش صافي الربح المتكرر    .نفس الفترة من السنة المالية الماضيةمليون اير خالل    190.7مقابل    3.0%

المالية   الماضية.%  34.0، مقابل  م2023السنة  المالية  الفترة من السنة  ويعكس انخفاذ صافي الربح المتكرر ارتفاع مصروفات االستهالك،    خالل نفس 

اإليجار.   عقود  على  الفائدة  ومصروفات  واإلدارية،  العمومية  والمصروفات  الزكاة،  بانخفاذ  ومصروفات  المتكرر  الربح  صافي  تأثر  ذلك  على  وعالوة 

مليون اير خالل الربع األول    28.3  تم إطفاؤها بقيمة   ( حيث19  –المتعلقة بدعم المستأجرين لمواجهة األثر السلبي لفيروس )كوفيد  يير المتكررة  الخصومات  

 مليون اير خالل نفس الفترة من العام السابق.  49.6م، مقابل  2023من السنة المالية 

هامش   ارتفاع. وصننناحب ذلك  م2023راسرررنل راكهانل  را  ع رألتل من  ملنون لاير خالل    245.0اجبلغ    %15.1رألمورل من راعكلنهت  كعدل سرررنو   ررتفعت   •

، ويرجع ذلك  م2022السننننننة المنالينة  الربع األول من  خالل    %41.7م مقنابنل  2023السننننننة المنالينة  الربع األول من  % خالل  43.5األموال من العملينات ليبلغ 

 ربحية األساسية.مستويات البشكل رئيسي إلى ارتفاع 

 

 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 مسناعيها لتنفيا توسنعاتها الجغرافية المسنتهدفة وفق خطا مرحلية تتماشنى .  م2023راسرنل راكهانل  را  ع رألتل من  ملنون لاير خالل    172.6
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للمراكز التجارية مع اللرو  السننوقية السننائدة، مع الحفاظ على وتيرة إنجاز خطتها االسننتثمارية المقررة. من جانب رخر، بلغ إجمالي نفقات أعمال الصننيانة 

بمركز السننننالم مول بمدينة جدة ومركز  والتي تم إنفاق أيلبها على أعمال الصننننيانة  ،  م2023السنننننة المالية خالل الربع األول من    مليون اير   32.6القائمة 

 .األحساء مول

م )المنتهي 2023حيث سنتبدأ الشنركة من الربع الثالث من السننة المالية ترفق م لس إدررة رالر ال على تبني ئكوذ  راقنكل راعهدال في تقننا أصرول رالر ال،   •

من خالل  مليار   10ارتفاع قيمة صنافي األصنول التابعة بواقع  . ومن المتوقع  التاريخيةلتكلفة ا  ( في تقييم أصنولها بالقيمة العادلة بدال  من2022ديسنمبر    31في  

. وتتوقع  المبقاة  مليار اير من خالل األرباح  10 بتطبيق نموذج القيمة العادلة، فضنننال  عن ارتفاع حقوق المسننناهمين بواقع  إعادة تقييم العقارات االسنننتثمارية

العادلة  قيمة ال  سنيخد  تطبيق هاا النموذج إلى إظهارصنول بالقيمة العادلة على قائمة الدخل، حيث  تقييم األنعكس المردود اإليجابي لتطبيق نموذج  اإلدارة أن ي 

العادلة على التدفقات  القيمة  تبني نموذج  وتجدر اإلشننارة إلى عدم وجود أ  تأثير لاسننتهالك األصننول من قائمة الدخل.  بند اسننتبعاد    معلعقارات االسننتثمارية  ل

 الزكاة.المالية أو مخصصات 

  6رانقرديرل تمره في حككاره  . وبلغنت2022منارس   31كمنا    مليون اير  0235,7.مقنابنل  ، م2022يوئنو    30في   اكرهملنون لاير  7,583.1 5 لغ صرررررهفي راردين •

مليون   225.1بسننداد مبلغ  المراكز العربية وقد قامت    .م2022مليون اير بنهاية السنننة المالية   556.1مقابل    م،2022  يوئنو 30اكه في  ملنون لاير    465.0

مليون اير من    294.7مقررة للصننكوك والتسننهيالت القائمة، بينما قامت الشننركة بسننحب  سننداد الال  اوفق خطمصننروفات التمويل  أصننل الدين واير من  

 .الدوارةالتسهيالت االئتمانية 

بنهاية السنننننة المالية مليون اير    325.3من  ارتفاعا    ،م2022يونيو    30رما في   لاير  مليون  431.7رألرصرررردة راكسررررجحقل من رألط رع ذرت راعالقل     ل ت •

، فيمنا تبلغ م2022السننننننة المنالينة بنهناية  اير  مليون   257.3من  ارتفناعا   مليون اير،   349.9. وتتضننننمن تلنك األرصنننندة مسننننتحقنات إيجنارية بقيمنة م2022

 سعود .  مليون اير  81.8جارية ي يير اإل مستحقاتال

(  سرعود    ملنون لاير  356.3ود  اكل سراا ) ججكهاي  علاير سر  0.75توزيع أر هح  ورقع  م على  2022يوليو  2وافق مجلس إدارة شنركة المراكز العربية في   •

 م.2022يوليو  26األرباح على المساهمين في تم توزيع قد و م.2022عن فج ة رانصف راثهئي من راسنل راكهانل 

 

 راجل نلنل اكسج درتر

م.  2021  يونيو  30كما في    %92.3صننعود ا من  ،  م2022يوئنو    30اكه  %  94.1   ل ت ئسررربل رإلشررر هل في ئاهيل رافج ة راحهانل على أسرررهس راكثل  هاكثل •

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

التي تشننهدها األنشننطة التجارية خالل هال الفترة، مما يبشننر باقتراف م. ويأتي هاا بفضننل اسننتمرار حالة التعافي  2020السنننة المالية كما في نهاية %  93.1

  م.2023السنة المالية بنهاية % 95و 94المتمثل في الوصول بنسبة اإلشغال إلى ما يتراوح بين وصول الشركة إلى هدفها االستراتيجي 

  18.7مقابل    م،2023راسرنل راكهانل  را  ع رألتل من  ملنون زرا  خالل    27.3  انبلغ  %45.9ررتفع عدد زترر راك رال راج هريل راجه عل اللر ال  كعدل سرنو    •

لتصل إلى مستويات ما حالة التعافي القوية التي تشهدها أنشطة الشركة  باستمرار . ويبشر هاا االرتفاع  السنة المالية الماضيةنفس الفترة من مليون زائر خالل  

م )الا  تزامن مع شنهر رمضنان المبارك والاروة المعهودة ألنشنطة التجزئة( 2022عدد الزوار خالل شنهر أبريل   تجاوزمع  خاصنة   (19  –)كوفيد  قبل أزمة  

 مستويات ما قبل الجائحة.

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

ا بأن الضنغوط التي تشنهدها أسنعار التأجير انعكسنت  م،  2023راسرنل راكهانل  را  ع رألتل من  خالل    عقدار على أسنعار عقود اإليجار التي قامت  بشنكل طفيف  علم 

  (.Cالشركة بتجديدها خالل الفترة الحالية، خاصة بالمراكز التجارية من الفئة )

ر    21تقوم رالر ال  همجالااه تتلر نلاه  عدد م رال راجسروة راجي     لغ • راكسرهحهت    إتمالابالك   بلغو  م،2023المالية   السننةالربع األول من   بنهاية  ت هرياهم الا

راسرنل راكهانل   ناهيل ئفس رافج ة من  ملنون مج  م  ع    1.200مقه ل    م،2023راكهانل    راسرنلرا  ع رألتل من     ناهيلملنون مج  م  ع    1.340راقه لل الجأجن   

 ."ذا فيو"نجاح الشركة في افتتاح المركز التجار  جدة بارك والمركز التجار  الفترة وقد شهدت . راكهضنل

ويعند مناريننا مول الجبينل، الواقع في منديننة  .ئ حرت شرررر ارل راك رال راع  نرل في توقنع رتفرهقنرل إدررة تتلرررر نرل مرهرينره مول را بنرل ،م2022أ  يرل في  •

ا من مشنروع مرسنى دارين الدولي والا  قامت بتطويرل  ا  الجبيل، جزء   ،"شنركة الغانم إنترناشنيونال" تحت إشنرا  الهيئة الملكية للجبيل وينبعمخخر 

يتضننمن المشننروع مناطق سننكنية وليخوت.  ا لرصننيف    306عبارة عن مشننروع متكامل متعدد االسننتخدامات يحيا بحوذ المرسننى الا  يضننم وهو  

وسو  تتولى  .مستوى منطقة الخليجة فاخرة على سياحي ؛ مما يجعل  وجهة  وتجارية، مرافق فندقية، باإلضافة إلى ممشى كبير بمحاذاة حوذ المرسى

شركة الغانم ز مارينا مول الجبيل، بالنيابة عن "شركة المراكز العربية بموجب االتفاقية، مسخولية تأجير وإدارة وتشغيل وتنفيا أعمال الصيانة في مرك

 يرك ي مركز ماري ا م ل التبيل مي      ما للمعايير الم  ية المرعارف  لي اذ م ابل  سننبة مي صننا ا اديراداس السنن  ية. " ولحسننابها،إنترناشننيونال
ألف مرر مربعذ  مي الم رر أي يمنم العديد مي الممالس الرتارية الرميسنيةذ  متم  ة  اسنعة مي أبرز العالماس الرتارية   93طاب يي  لى مسنامة  

العالماس الرتارية الرامد   ا اوغاية الرامد   ا المالبس  مورلف أ ماط الميا  العصنننريةث م ل صنننانس اولعاب  د ر السننني ما  منننالم  ي أبرز 
 ألف مرر مربع إلى مماظة الشركة مي المساماس ال ابلة للر تير.  30 المشر باس.  س ف ي مر المشر ع  ي إما ة 

 
 )بما في ذلك الودائع قصيرة األجل(. المالية ويخصم منها النقدية وما في حكمهاصافي الدين: الديون  5

  .األجل قصيرة المصرفية الودائع يشمل حكمها في وما النقدية بند 6
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  عقهريلمع رالررر ال راوطننل ااسررركهن، أاب  مككن تمطور في راكنلومل راشررر رال رسرررج رتن نل  توقنع رتفهقنل  في ئ حت شررر ال راك رال راع  نل   •

مج  م  ع ضركن ملر تع رم سرنلر راسركني راورقع شركهل  أاف   180تطوي  تتلر نل مول مجكهمل على أرض مسرهحجاه راجق يبنل   ادع  ،   هاككلكل

 28وتكون مدتها   ،مليون اير سنعود  130( برأس مال قدرل  مشنروع مشنترك برأس مال مدفوعواتفق الطرفان على تأسنيس شنركة )  .مدينل را يهض

اسنتئجار األرذ من الشنركة الوطنية لإلسنكان لغرذ تطوير  المشنترك الدية تبدأ من تاريخ سنريان االتفاقية. وسنيتم من خالل شنركة المشنروع  سننة مي 

المراكز العربية سننتهد  شننركة  وت   .مليون اير، سننيتم سنندادل عن طريق دفعات سنننوية  340المول عليها، حيث يصننل إجمالي مبلغ اإليجار إلى قرابة  

ا ما بين أجزاء مغلقة وأخرى مفتوحة  م بعد إقرار تصناميم المول والمزمع أن يكون مزيج  2022في أعمال التطوير خالل النصنف الثاني من عام  البدء

ب   تأجير، وسنو  تصنل المسناحات القابلة للم2025خالل النصنف األول من عام   المول ذات إطاللة على مناظر خضنراء ومائية. ومن المتوقع افتتاح

رقى العالمات التجارية العالمية والمحلية في مجاالت األزياء والموضنة، والمطاعم  ألا محال  تجاري    150من المقرر أن يضنم ومتر مربع،  ألف   45 لىإ

مليون اير، سنتقوم المراكز العربية بتمويل حصنتها ب  من خالل مواردها  260كلفة تطوير المول بمبلغ  ت والكافيهات الراقية، والسنينما والترفي . وتقدر 

المالي على  لأثرأن ينعكس من المتوقع كما ا. مليون اير سننوي   50مبلغ عقب تكثيف األنشنطة التشنغيلية ب  من المتوقع تخطي إيرادات المول  . والااتية

 م. 2022سبتمبر  30المنتهي في م 2023من السنة المالية الربع الثاني خالل القوائم المالية للمراكز العربية 

التحتية لكامل األرذ المملوكة للشننركة والواقعة في مدينة بريدة بمنطقة القصننيم على مسنناحة  أعمال تطوير البنية في شننركة المراكز العربية   انطلقت •

"  ووك   "القصننيم  حد مشننروعات الشننركة مركزمجاورة ألالوهي قطعة األرذ    ،مليون متر مربع تحت مسننمى "مشننروع جور "  1.2إجمالية قدرها 

اسنية لمشنروع جور  وتقسنيم أرذ المشنروع إلى قطع أراضني سنكنية وتجارية لبيعيها . وتسنتهد  الشنركة تطوير البنية األسناالجار  تطويرل حالي  

ألف متر مربع، كما سننيضننم ممرات مخصننصننة للمشنناة والدراجات الهوائية  148.4حديقة ضننخمة بمسنناحة  المشننروع  يتوسننا  ومن المقرر   بالتجزئة.

ألف متر مربع، وتتوقع أن   600لمسناحات البيعية بالمشنروع بحوالي وقد قدرت الشنركة صنافي ا .وأجهزة رياضنية خارجية ومسنطحات خضنراء مميزة

 م.2023ينعكس مردودل اإليجار  على نتائجها المالية خالل النصف الثاني من السنة المالية 

. وهي "(البزاسنم شنركة )"فاس  منصنة للتمويل االسنتهالكي المصنغر ب شنركة على الموافقة األولية من البنك المركز  السنعود  لتأسنيس ال  تحصنل •

. وسنو  تركز "(اليوڤلتمويل المسنتهلك )"  اليوشنركة مملوكة لشنركة المراكز العربية بالشنراكة مع مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشنركال وشنركة ڤ

مدينة اسننتراتيجية بشننتى أنحاء المملكة وتغطي خدماتها   11س البز على تعليم االسننتفادة من شننبكة المراكز التجارية القائمة الموزعة عبر شننركة فا

 % من سنكان المملكة، وذلك القتنار الفرر الواعدة التي يطرحها سنوق التمويل االسنتهالكي سنريع النمو، خاصنة في ضنوء نمو الشنريحة السنكانية60

ممي يسنع ي إلى رلبية امرياتار م الشنرامية لرم يت رطلعار م برك يي أسنر تديد .  ا طالمما مي مسنا ا شنركة  اس نبز لررسنيد ر اتدما  ا  بابية  الشن

 س ق المملكةذ رعرب شركة المراكز العربية  ي   ر ا الرامة بمساممة الشركة الرابعة التديد   ا ر  يع مصادر اديراداس. 

ر    21إجكهاي محفلجاه رابها ل    منت هر     م ال  15على    موزعلفي تدشررنن دتر سررننكه جديدة رالرر ال    ئ حت •   راسررنلرا  ع رألتل من     ناهيل  ت هرياهم الا

بنهاية ، من المقرر تدشنين دور سنينما في ثالثة مراكز منهم  إضنافيةتجارية تابعة   مراكزأربعة  الشنركة تدشنين دور سنينما جديدة في    وتسنتهد .  م2023راكهانل  

 . 2024، فيما سيتم إطالق دار السينما في المركز الرابع خالل السنة المالية م2022 ديسمبر

 

 ir.arabiancentres.comيمكن تحميل القوائم المالية كاملة  عبر زيارة الموقع اإللكتروني 
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 آخ  راجطوررت على مسجوى رال ال:

 

 مولر جوه ة راخب ر م التوقنع عقد رسجئ هر ترسجثكهر أرض اجطوي  

ومرافق أخرى  لغرذ تطوير مركز "جوهر الخبر مول"   م2022يوليو   20بتاريخ   شنننركة المراكز العربية عن توقيع اتفاقية اسنننتئجار واسنننتثمار أرذأعلنت 

متر مربع والواقعة شنمال مدينة ألف    300أرذ بمسناحة تقارف سننة ميالدية قابلة للتمديد بموافقة طرفي االتفاقية. وتتعلق االتفاقية ب  30لمدة   متعددة االسنتخدامات

على شنناطك كورنيش مدينة الخبر وذات  موقع اسننتراتيجي وتقع األرذ في  . مليون اير 51.5سنننوية تبلغ قرابة  الخبر بحي الكورنيش بمتوسننا قيمة إيجارية  

ز العربية البدء بأعمال إطاللة مميزة على الخليج العربي والمعالم القريبة وكالك قربها من دول الخليج المجاورة مثل البحرين وقطر والكويت، حيث تعتزم المراك

المخطا أن . ومن مليار اير 1.3هرة الخبر خالل السننننتة أشننننهر القادمة، وتتوقع الشننننركة أن يتراوح مبلغ تكلفة تطويرل ما بين مليار اير إلى تطوير مول جو

ا بين النصنف  ا اسنتكمال أعمال تطوير المول وافتتاح  مومن المتوقع أيضن   .المسناحات التأجيرية  إلى محفلةألف متر مربع   150إلى   130يضنيف المول ما بين  

مليون اير بعد افتتاح  ووصنول     330و  290بين  إلى السننوية    المول من المتوقع أن تصنل إيرادات  . كمام2026م والنصنف األول من عام 2025الثاني من عام 

ات )فندقية ومكتبية( متصلة بالمول لمسنتوى االسنتقرار التشنغيلي. وسنيتم تخصيء جزء من مساحة األرذ ليتم في مرحلة الحقة تطوير مرافق متعددة االستخدام

% من العوائد اإلضنافية. ووفقا  إلحدى ركائز اسنتراتيجية الشنركة التوسنعية القائمة على تطوير وجهات عصنرية رئيسنية، 30مما سنتضنيف مسنتقبال  ما يصنل إلى  

جوهرة جدة )كالهما تحت  مركز  جوهرة الرياذ و مركزإلى جانب    مراكزها التجار سنيصنبح مول جوهرة الخبر ثالث وجهة عصنرية رئيسنية ضنمن محفلة  

اجات الزوار في  التطوير(، حيث سنيجسند مول جوهرة الخبر أحدث التصناميم والتوجهات في مجال صنناعة الموالت التجارية على مسنتوى العالم ليُلبفي كافة احتي 

وتجدر اإلشنارة بأن هاا   .األزياء والمجوهرات واالكسنسنوارات والموضنةفي مجاالت    خرةوقتنا الراهن، وسنيُخصنء جزء من  السنتضنافة عالمات تجارية فا

يسناهم في ترسنيخ تواجد مراكز الشنركة في أفضنل المواقع االسنتراتيجية. ومن المول سنيكون اإلضنافة السنادسنة لمحفلة موالت الشنركة بالمنطقة الشنرقية، مما  

من أجل تعليم وتعزيز العوائد التي تطبقهنا الشننننركة  تبني نموذج تخفيف األصننننول  ة اتيجينأن خينار اسننننتئجنار األرذ ينندرج تحنت إطار اسننننترالجندير بالاكر 

 بأنشطتها وتنمية انتشارها الجغرافي. والتشغيلية للشركة سعي ا إلى التوسع فضال  عن تعزيز المرونة الماليةاالستثمارية لمساهمي الشركة من جهة، 

  

 ر مول را بنلمهرينه م ال روقنع رتفهقنل إدررة تتل نل ت

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

ا من مشنروع مرسنى دارين الدولي والا  قامت بتطويرل  ا  مدينة الجبيل، جزء  وهو    ،"شنركة الغانم إنترناشنيونال" تحت إشنرا  الهيئة الملكية للجبيل وينبعمخخر 

يتضننمن المشننروع مناطق سننكنية وتجارية، مرافق  وليخوت.  ا لرصننيف    306عبارة عن مشننروع متكامل متعدد االسننتخدامات يحيا بحوذ المرسننى الا  يضننم 

وسنو  تتولى شنركة المراكز العربية   .مسنتوى منطقة الخليجة فاخرة على سنياحي ؛ مما يجعل  وجهة  فندقية، باإلضنافة إلى ممشنى كبير بمحاذاة حوذ المرسنى

   ما   " ولحسنابها،شنركة الغانم إنترناشنيونالز مارينا مول الجبيل، بالنيابة عن "بموجب االتفاقية، مسنخولية تأجير وإدارة وتشنغيل وتنفيا أعمال الصنيانة في مرك
ألف مرر مربعذ  93 يرك ي مركز ماري ا م ل التبيل مي طاب يي  لى مسننامة    للمعايير الم  ية المرعارف  لي اذ م ابل  سننبة مي صننا ا اديراداس السنن  ية.

ية الرميسنيةذ  متم  ة  اسنعة مي أبرز العالماس الرتارية الرامد   ا المالبس  مورلف أ ماط الميا  العصريةث  مي الم رر أي يمنم العديد مي الممالس الرتار
ألف مرر مربع   30م ل صنانس اولعاب  د ر السني ما  منالم  ي أبرز العالماس الرتارية الرامد   ا اوغاية  المشنر باس.  سن ف ي مر المشنر ع  ي إمنا ة  

 ي المساماس ال ابلة للر تير. إلى مماظة الشركة م

 

 راح يق راكحدتد في م ال رمول رالا رنر هاسنط ة علىراكجعلقل  جطوررت راآخ  

مايو  13في المنطقة الشننرقية بتاريخ مول"    اللهران"من مركزها التجار    محدود  احتواء حريق صننغير شننبز بجزءسننرعة  نجحت شننركة المراكز العربية في  

يونيو  7في  بصنورة جزئية   زائرينلل  المركز افتتاحقامت الشنركة بإعادة و.  ودون وقوع أ  إصنابات  والدفاع المدني ، وذلك بالتعاون مع السنلطات المحلية2022

أن شننننركة المراكز العربينة تحلى    كمنا تم بعند ذلك إعادة افتتناح بعأل األجزاء األخرى المتضننننررة من الحريق بعند إعادة تأهيلهنا. ومن الجندير بالاكرم، 2022

  بتغطية تأمينية شاملة لجميع مراكزها التجارية.

 

 إطالة ش ال تكويل رسجاالاي ته عل  هال رال مع م كوعل راحكن  تش ال رفهانور

ركة مملوكة  حصنلت الشنركة على الموافقة األولية من البنك المركز  السنعود  لتأسنيس منصنة للتمويل االسنتهالكي المصنغر باسنم شنركة )"فاس البز"(. وهي شن

أن تقدم )"فاس للتمويل"(   لشنركة المراكز العربية بالشنراكة مع مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشنركال وشنركة ڤاليو لتمويل المسنتهلك )"ڤاليو"(. ومن المقرر

احتياجاتهم. وسننو   مجموعة متنوعة من حلول التمويل المصننغر لزوار المراكز التجارية التابعة، بما يسنناهم في تسننهيل تحقيق تطلعاتهم الشننرائية لتلبية مختلف  

%  60ينة اسنتراتيجية بشنتى أنحاء المملكة وتغطي خدماتها مد  11تركز شنركة فاس البز على تعليم االسنتفادة من شنبكة المراكز التجارية القائمة الموزعة عبر  

ممي لشنبابية من سنكان المملكة، وذلك القتنار الفرر الواعدة التي يطرحها سنوق التمويل االسنتهالكي سنريع النمو، خاصنة في ضنوء نمو الشنريحة السنكانية ا
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 .  ا طالمما مي مسننا ا شننركة  اس نبز لررسننيد ر اتدما  ا سنن ق المملكةذ رعرب يسننع ي إلى رلبية امرياتار م الشننرامية لرم يت رطلعار م برك يي أسننر تديد

 شركة المراكز العربية  ي   ر ا الرامة بمساممة الشركة الرابعة التديد   ا ر  يع مصادر اديراداس. 

 

 را يهض تجوه ة جدةتوقنع رتفهقنجنن اجأسنس صندتقنن عقهرينن رسجثكهرينن م لقنن ا  ض تطوي  م ال  جوه ة 

توقيع  شركةنجحت   إتمام  العربية في  تأسيس صندوقي   المراكز  بشأن  المالية  الرياذ  الشريعة    استثمار  اتفاقيتين مع شركة  أحكام  عقار  مغلقين متوافقين مع 

مليار اير لغرذ تطوير مركز  جوهرة الرياذ وجوهرة جدة؛ وهما من كبرى المشاريع المدرجة ضمن الخطة التوسعية للشركة    6.2اإلسالمية، يبلغ حجمهما  

د بالكامل للمراكز العربية، فيما ستتولى الرياذ المالية مهام إدارة  وتجدر اإلشارة هنا بأن ملكية وحدات الصندوقين تعوعلى الترتيب.    بمدينتي الرياذ وجدة

بامتياز إدارة وتشغيل المركزين التجاريين بعد االنتهاء من   المراكز العربية   صندوقي االستثمار الحاصلين على ترخيء من هيئة السوق المالية. وستحتفظ شركة

 من االستثمار من خالل عدة خيارات متضمنة طرحها كصندوق عقار  متخصء متداول )ريت(.   ا التخارجتطويرهما. كما قد يعتزم الصندوقان الحق  

 

 راسندة/ أانسون ريانل إرغوفنن في منصب را انس راجنفنذ  الل التعننن 

ا من ئيس التنفيا  للشنركة اعتبار  م على تعيين السنيدة  أليسنون ريهيل إريوفين في منصنب الر2022يونيو    16بتاريخ   ة شنركة المراكز العربيةوافق مجلس إدار

السننيدة   وتحلى    م.2022أيسننطس   20م، مع اسننتمرار تكليف السننيد  محمد مراد بأداء مهام الرئيس التنفيا  للشننركة حتى تاريخ  2022أيسننطس    21تاريخ  

  أبرز أسنواقع توليها العديد من المناصنب اإلدارية ب واقمن   ،مراكز التسنوق والعقارات  تكثر من عقدين في مجاالبخبرات واسنعة تمتد ألأليسنون ريهيل إريوفين  

بمجموعة من أبرز العمل في السنوق األمريكي من مسنيرتها المهنية ب سننوات   10لسنيدة  أليسنون ا  كما أمضنتفي العالم مثل رسنيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.    الفعفالة

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

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

والتي  (”Pradera Retail Asia “PRA) م للعمل كرئيس تنفيا  في شركة براديرا ريتيل رسيا2016وقبل ذلك، انضمت السيدة  أليسون في    شنغها ، الصين.

شنركة   ، وهيمقرها لندنو (Pradera Limited) منصنب العضنو المنتدف لشنركة براديرا ليميتد  كما شنغلت سنابق ااسنتحوذت عليها شنركة بروكفيلد بروبرتيز. 

إريوفين على   حصلت السيدة  أليسون .أصول وموظفين عبر المملكة المتحدة وأوروبا وتركياتمتلك قاعدة  مجال عقارات التجزئة، وئدة في االستثمار المباشر ب را

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

 

 وقنع رتفهقنل ش رال رسج رتن نل مع رال ال راوطننل ااسكهن اجطوي  مول مجكهمل  كل تع رم سنلر ت

المملكة، بهد  نجحت شننركة المراكز العربية في توقيع اتفاقية شننراكة اسننتراتيجية مع الشننركة الوطنية لإلسننكان، أكبر ممكن ومطور في المنلومة العقارية ب 

ويمتد مشنروع   .ألف متر مربع ضنمن مشنروع "مرسنية" السنكني الواقع شنمال مدينة الرياذ  180أرذ مسناحتها التقريبية   تطوير وتشنغيل مول متكامل على

رال  منزل يجر  تطويرها بأسننلوف حديث يوفر بيئة متكاملة تضننمن  5مليون متر مربع، حيث يحتو  المشننروع على أكثر من  2.7"مرسننية" على مسنناحة  

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

  سننة ميالدية تبدأ من تاريخ سنريان االتفاقية. وسنيتم من خالل شنركة المشنروع اسنتئجار األرذ من الشنركة الوطنية لإلسنكان لغرذ تطوير 28وتكون مدتها 

  .مليون اير، سيتم سدادل عن طريق دفعات سنوية 340المول عليها، حيث يصل إجمالي مبلغ اإليجار إلى قرابة 

ا ما بين أجزاء  2022وتسنتهد  شنركة المراكز العربية البدء في أعمال التطوير خالل النصنف الثاني من عام  م بعد إقرار تصناميم المول والمزمع أن يكون مزيج 

م، وسننو  تصننل المسنناحات  2025فتوحة ذات إطاللة على مناظر خضننراء ومائية. و ومن المتوقع افتتاح المول خالل النصننف األول من عام مغلقة وأخرى م

موضننننة،  محال  تجاري ا ألرقى العالمات التجارية العالمية والمحلية في مجاالت األزياء وال 150ألف متر مربع، ومن المقرر أن يضننننم   45القابلة للتأجير ب  إلى 

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

مليون اير سننوي ا. كما من  50  مبلغ العربية بتمويل حصنتها ب  من خالل مواردها الااتية. ومن المتوقع تخطي إيرادات المول عقب تكثيف األنشنطة التشنغيلية ب 

 م. 2022سبتمبر  30م المنتهي في 2023المتوقع أن ينعكس أثرل المالي على القوائم المالية للمراكز العربية خالل الربع الثاني من السنة المالية 

 

 ئكوذ  راقنكل راعهدالتبني ق ر يش ال راك رال راع  نل  م لس إدررة

 31م )المنتهي في  2023ة على تبني نموذج القيمة العادلة في تقييم أصول الشركة، حيث ستبدأ الشركة من الربع الثالث من السنة المالية وافق مجلس إدارة الشرك

مليار من خالل    10 ( في تقييم أصننولها بالقيمة العادلة بدال  من التقييم بالتكلفة التاريخية. ومن المتوقع ارتفاع قيمة صننافي األصننول التابعة بواقع2022ديسننمبر 

مليار اير من خالل األرباح المحتجزة. وتتوقع   10 إعادة تقييم العقارات االسنننتثمارية بتطبيق نموذج القيمة العادلة، فضنننال  عن ارتفاع حقوق المسننناهمين بواقع

إظهار القيمة العادلة  اإلدارة أن ينعكس المردود اإليجابي لتطبيق نموذج تقييم األصننننول بالقيمة العادلة على قائمة الدخل، حيث سننننيخد  تطبيق هاا النموذج إلى 
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خل. وتتوقع الشنركة أن تبني نموذج التقييم باألصنول العادلة لن يخثر على التدفقات المالية أو اسنتهالك األصنول من قائمة الدللعقارات االسنتثمارية مع اسنتعباد بند 

  مخصصات الزكاة بأ  صورة.

 

 م2022رانصف راثهئي من راسنل راكهانل فج ة توزيع أر هح ئقديل على راكسههكنن عن 

مليون اير( عن فترة   356.3ود  لكل سنننهم )بإجمالي  عاير سننن  0.75باح بواقع م على توزيع أر2022يوليو  2وافق مجلس إدارة شنننركة المراكز العربية في  

 م.2022يوليو  26م. وقد تم توزيع األرباح على المساهمين في 2022النصف الثاني من السنة المالية 

 

 المالية الملخصة   القوائم

 قائمة المركز المالي

 )مليون ريال( 
 را  ع رألتل  

 م 2022راسنل راكهانل  م 2023راسنل راكهانل 

 1,713.8 1,819.1 المتداولةالموجودات 

 12,671.2 12,755.6 االستثمارية العقارات

 2,900.5 2,847.3 موجودات حق االستخدام

 995.6 1,096.1 يير المتداولة األخرى موجوداتال

 18,281.2 18,518.2 كوجودرتإجكهاي را

 1,510.2 1,680.1 المتداولة المطلوبات

 10,990.4 10,927.6 يير المتداولة المطلوبات

 5,780.6 5,910.5 إجمالي حقوق الملكية

 18,281.2 18,518.2 تحقوة راكلكنل راكطلو هتإجكهاي 
 

 الرب  أو الخسارة قائمة 

 )مليون ريال( 
 را  ع رألتل  

 م 2023راسنل راكهانل 
 را  ع رألتل 

 م 2022راسنل راكهانل 
 510.7 563.0 اإليرادات
 285.7 306.1 را  ح م كل

 214.5 223.0 ر ح راجل نل
 - ( 1.6و حقوق الملكية ةطريقشركة مستثمر بها ب  خسائرفي  الشركة حصة
 ( 48.8و ( 44.5و التمويلتكاليف 
 ( 36.9و ( 39.9و اإليجارالتزامات عقود على  تمويل تكاليف
 128.8 137.0  رالاهةقبل  را  ح

 ( 2.5و ( 9.3و الزكاة مصرو 
 126.3 127.7 صهفي را  ح

 

 التغفقات النقغية 

 )مليون ريال( 
 را  ع رألتل  

 م 2023راسنل راكهانل 
 را  ع رألتل 

 م 2022راسنل راكهانل 
 336.6 120.1 من األنشطة التشغيليةالناتج  صافي النقد

 ( 354.0و ( 219.5و األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 
 370.8 8.3 صافي النقد من األنشطة التمويلية
 635.7 556.1 النقد وما في حكم  في بداية الفترة 
 989.1 465.0 النقد وما في حكم  في نهاية الفترة
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 عن ش ال راك رال راع  نل

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

ايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية  بالمملكة، ملبية األنشننطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائقة والمصننممة وفق أرقى المع

ا تجاري ا تقع جميعها في مواقع اسنتراتيجية ضنمن   21م، تضنمنت محفلة الشنركة  2022  يونيو  30  كما فيبالك متطلبات المسنتهلكين في المملكة. و مدن رئيسنية  10مركز 

المراكز التجارية في السنوق المحلية بما فيها مول العرف بجدة، واللهران مول، والنخيل مول في الرياذ )الا  حصند  بالمملكة. وتتولفى الشنركة تشنغيل عدد من أبرز 

ق التابعة للشنركة أكثر من  2017لقب وجهة التسنوق المفضنلة في الرياذ بحسنب رراء المسنتهلكين خالل مختمر "عالم الرفاهية العربي" لعام   م(. وتحتضنن مراكز التسنوف

. لمزيد من  (19 –قبل اندالع جائحة )كوفيد    م2020السنننة المالية    خاللزائر مليون    110م، و2022مليون زائر خالل السنننة المالية   81متجر، واسننتقطبت نحو  4,300

 www.arabiancentres.comالمعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 

 

 االسجعالم تراجورصل 

 إدررة عالقهت راكسجثك ين 

ir@arabiancentres.com  

2080  825 11  966 + 

 راع ض راجقديكي تراكؤتك  رااهتفي الكحللنن 

الربع األول من  لفترة  شركة المختمر الهاتفي للمحللين من أجل عرذ ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة  الستستضيف  

  4:00في تمام الساعة    م 2022  أيسطس  23  الموافق  الثالثاءيوم  وذلك في  م  2022يونيو    30المنتهية في  م  2023  السنة المالية

السعودية  مساء   إلى  بتوقيت  إلكتروني  بريد  إرسال  يرجى  الهاتفي،  المختمر  تفاصيل  على  للحصول   .

ir@arabiancentres.com  :اإللكتروني الموقع  عبر  للمستثمرين  التقديمي  العرذ  تحميل  ويمكن   .

ir.arabiancentres.com 

 

 راجوقعهت ترإلفهدرت راكسجقبلنل 

ا للبيع،   ا بموجب أ  تشريع معمول ب ، وال تشكل عرض  بمثابة أو توصية من أ  نوع لشراء أ  أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد  المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هاا العرذ التقديمي ال تشكل عرض ا عام 

بالسعر الا  تم عندل شراء أو بيع االستثمارات في الماضي، أو العائد على هال   نصيحة أو توصية فيما يتعلق بهال األوراق المالية أو ييرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هاا العرذ التقديمي والمتعلقة

 .لمستقبلي لتلك االستثماراتاالستثمارات، ال يمكن االعتماد عليها كمخشر لألداء ا

 

ليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو األداء أو  يحتو  هاا العرذ التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطو  تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة ويير معروفة، وييرها من أوج  عدم ا 

ستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعلق  المراكز العربية )"الشركة"( مختلفة جوهري ا عن أ  نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو ضمني ا بهال البيانات اال اإلنجازات الفعلية لشركة  

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

 

ر أ  منها إشارة ضمنية أو تأكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال االفتراضات التي تستند  وال ينبغي اعتبار أ  من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هاا العرذ التقديمي بمثابة مخشرات أو وعود، وال ينبغي اعتبا

ا لمتطلبات االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. وتإليها هال التوقعات أو ال تبرأ الشركة صراحة  من أ  التزام أو تعهد بنشر أ  تحديثات أو  تقديرات. هال البيانات التطلعية تٌعنى فقا في تاريخ إصدارها، وهي تخضع أيض 

 لية أو أ  تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل التي تخثر على هال العبارات.مراجعات على أ  بيانات تطلعية متضمنة في العرذ التقديمي لتعكس النتائج الفع

 

يير دون إشعار مسبق. وتعتمد  عامة تم جمعها في هاا التاريخ ولكنها قد تخضع للتغ  المعلومات واآلراء الواردة في هاا العرذ التقديمي يعتد بها فقا في تاريخ العرذ التقديمي، وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات

لقوانين واللوائح المعمول بها، ال تنو  الشركة أو أ  من وكالئها أو موظفيها أو  الشركة على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزام با

 ت واردة في .أو التزام نحو تزويد المستلم بأ  معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهاا العرذ التقديمي أو أ  معلومامستشاريها، أو عليها أ  واجب 

 

هناك اختالفات بين رليات إعداد تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و   أو  تم اقتباس بعأل المعلومات المالية الواردة في هاا العرذ التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائم المالية يير المدققة. قد يكون  

ا في الواليات المتحدة، ولالك ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك المحترفين و   أو إجراء الفحء النافي  مل ومفصل وأ  من اآلثار المترتبة عليها فيما  للجهالة لفهم هال االختالفات بشكل كامبادئ المحاسبة المقبولة عموم 

بهد  التقريب. ووفق ا لالك، قد ال تكون األرقام العددية الموضحة في خانات يتعلق بالمعلومات المالية ذات الصلة الواردة في هاا العرذ. وتخضع بعأل األرقام العددية المدرجة في هاا العرذ التقديمي إلى تعديالت  

  اول مطابقا  للتجميع الحسابي لألرقام التي سبقتها.المجموع في بعأل جد
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