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 الرؤية

 

مواصللللة الريادة في امتوت وتروير وتشلللغيز مراكز التسلللون بجميل منحاء الممل ة  

بالتوازي مل تعظيم القيمة للسللادة المسللا ميو وتوفير  دمة فائقة  العربية السللعودية   

 الجودة للمستأجريو والزوار على حد سواء.

 

 

 الرسالة 
 

حيلاة    عزيز جودةتلأسلللليس وجرلات ترفيريلة توئم منملاط الحيلاة العصللللريلة مو مجلز ت 

ممو يترلعون  المواطنيو  والتحّول إلى الشللريا االسللتراتيجي المفلللز للمسللتأجريو  

 التوسل بأعمالرم في جميل منحاء الممل ة. إلى
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 اإلدارة مجلس رئيس كلمة
سللترز مم. ومودّ من 2022مارس   31يريب لي من مقدم لحلللرات م التقرير السللنوي لشللركة المراكز العربية عو السللنة المالية المنترية في  

مو باإلشلللادة واالعتزاز الشلللديد باألداء القوي واإلنجازات العديدة التي حققترا الشلللركةل لتمسز تلا السلللنة المالية عومة فارقة في مسللليرة ن 

 العربية.  المراكز

( وترسلللليا م انترا الرائدة في  19 –التعافي مو تداعيات مزمة فيروس )كوفيد  في  فلم تقتصللللر تلا اإلنجازات على نجاش الشللللركة باقتدار 

ا مو إحراز تقدم ملحوى على صلعيد تروير نموذج  صلدارة قرا  التجزئة والمراكز التجارية على مسلتوا الممل ة  بز تم نا الشلركة ميللن

ا والتوسللل بأنشللرترا إلى مجاالت جديدة سللعينا إلى تعظيم القيمة والمردود اإليجابي لجميل األطراا ذات العوقة على نحو مسللتدام. معمالر

ا نحو التوسللل ب صللمترا الجغرافية  ول السللنة المالية  م  مل الوفاء بالتزامرا السابا بتزويد 2022وعووة على ذلا  ملللا الشللركة قدمن

حاء الممل ة بتجربة تسلون وترفي  تللا ي مرقى منماط الحياة العصلرية  فللون عو توفير مبرز العومات التجارية العالمية العموء بشلتى من 

 بمختلف مراكز ا التجارية. 

   ة المخرر  ةول الزمني ام التزامرا بإنجاز مشلروعاترا وف  الجد2002منذ انرون معمالرا  ول عام  مو المشلرود لشلركة المراكز العربيةو

م وحد ا في  2022نجحا  ول السللللنة المالية وقد   مركز تجاري جديد في المتوسلللل .  مكسر مو في إطون  كز عام  و و ما يع س نجاحرا 

: مركز "ذا فيو" بمدينة الرياض  ومركز "جدة  ما ومرقى المسلتويات العالمية  للا يبما ي  يو  تم تصلميمرماجديد  يوتجاري  يوافتتاش مركز

ا بأن المراكز التجارية الجديد م  صللعودنا مو 2022٪ مو إجمالي إيرادات الشللركة  ول السللنة المالية  11.6سللا ما بنسلل ة   ةبارت"  علمن

 ٪  ول السنة المالية السابقة. 9.6

مركز تجاري تابل لرا بمدينة الرياض عاصللمة   سللابلمقاما الشللركة مركز "ذا فيو" على قرعة مرض مملوكة لرا بنظام التملا الحر  و و  

ا رئيسلينا السلتسمارات الممل ة المقدرة بمليارات الرياالت في مجاالت اإل سل ان الممل ة  مما يرسلا مو م انترا بتلا المدينة التي تمسز محورن

األسللاسللية والترفي . ويتميز مركز "ذا فيو" بموقع  االسللتراتيجي على الجانب ا  ر مو منتزك الملا سلللمان  و و مجمل مت امز تم  وال نية

الركيزة بمسابة تصلميم  وف  معلى المسلتويات العالمية  ويز ر باألنشلرة السقافية والترفيرية والريا،لية  ومو سّم سلي ون عقب إتمام تأسليسل  

 ية للمشرد السقافي المزد ر في الرياض. االستراتيج

ل لة  ومود من مؤكلد من افتتلاحنلا لمركز "ذا فيو" يع س الزامنلا السلابلا بقيلادة دفلة منشللللرلة الترفيل  والتنزك في ملدينلة الريلاض وجميل منحلاء المم

ث منماط الحياة العصللرية. ويؤكد ذلا الزوار تجربة اسللتسنائية ترقى لترلعاترم وتواكب محد  منحوكذلا مواصلللة مسللاعينا الدؤوبة مو مجز  

ا جرودنا المشلرودة بافتتاش قاعات السلينما في العديد مو مراكزنا التجارية  حيج نجحا الشلركة في إطون قاعات سلينما في  ا   15ميللن مركزن

 م.2021مراكز تابعة بنراية السنة المالية  10م  ارتفاعنا مو 2022تجارينا تابعنا بنراية العام المالي 

وفيما يتعل  بمركز "جدة بارت"  تجدر اإلشلارة إلى من  مول مركز تجاري ،لمو محفظة الشلركة يتم إدارات  بموجب اتفاقيات إدارة وتشلغيز 

مل مال  . ف موجب  ذك االتفاقيات تقوم شللركة المراكز العربية بتوىيف   راترا الواسللعة في إدارة وتشللغيز وتأجير وتنفيذ معمال الصلليانة 

القابلة للتأجير. وتحصللز الشللركة مقابز    مسللاحات ل  باإل،للافة إلى إعداد وتنفيذ  ر  التسللوي  والتأجير  نيابة عو مال  دة بارت"بمركز "ج

مركز تجاري ،مو اتفاقيات اإلدارة والتشغيز المذكورة. ويأتي نجاش شركة المراكز العربية التلا الخدمات المتعددة على نس ة مو إيرادات 

ا مواتينا لمرحلة  ة  ذك االتفاقي في إبرام  ،لمو جرود تنفيذ اسلتراتيجية الشلركة التي تردا إلى توىيف نموذج تخفيف األصلول الذي يعد نموذجن

ا على المواقل االسللتراتيجية التي ال 19  –ما بعد مزمة )كوفيد   (  فلللون عو دورك في دفل عجلة التوسللل ب صللمة الشللركة الجغرافية  تركيزن

الموئمة ألنشللرة المراكز التجارية. كما يسللا م  ذا النموذج الفعّال في تحسلليو  ي ز الت اليف بالشللركة وتقلي  التعرض تحظى بالتغرية 

 لمخاطر األعمال المحتملة.

مل حصلللول شلللركتنا التابعة "فاس البز" على الموافقة األولية مو ال نا 2022كما شلللملا مبرز المسلللتجدات الرقمية  ول السلللنة المالية 

ركزي السلعودي مو مجز تأسليس منصلة لتقديم  دمات التمويز االسلتروكي المصلغر. ومو المقرر من تعمز شلركتنا التابعة "فاس البز"  الم

على توفير بلاقلة متنوعلة مو حلول التمويلز المصللللغر للزوار  بملا يم نرم مو تل يلة مختلف احتيلاجلاترم مو منملاط الحيلاة العصللللريلة المختلفلة 

 عو وإسراء تجربة التسلون ع ر مراكزنا التجارية. وتع ف شلركة "فاس البز" على تعظيم االسلتفادة مو شل  ة مراكزنا بأيسلر الررن  فللون 

% مو سللل انرا  وذلا مو مجز  60مدينة وتغري  دماترا مكسر مو  11التجارية الموزعة على مبرز المواقل االسلللتراتيجية في الممل ة ع ر 

النمو  في ،لوء االرتفا  الملحوى لتعداد الشلرائح    المتميز بسلرعةا سلون التمويز االسلتروكي بالممل ة اقتناص الفرص الواعدة التي يررحر
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اس  السل انية الشل ابية  وفي القلب منرم الفتات العمرية المق لة على ت ويو األسلر. ونحو على سقة ك يرة باإلم انات التي تحظى برا شلركة "ف 

زة في سلون التمويز االسلتروكي السلعودي  وبالتالي تحقي  دور ا المنشلود في تنويل مصلادر إيرادات  البز" وقدرترا على احتول م انة بار

       .المراكز العربية بصفة مستدامة

 م مفعمة باالنروقات الجديدة كلينا  ف خوا اإلنجازات الم ررة سالفة الذكر  شردنا  ول تلا السنة ميلنا و،ل2022لقد كانا السلنة المالية 

مليون  1.2حجر األسلاس لمشلرو  "جوري"ل مول مشلروعات الشلركة متعددة االسلتخدامات. ويقل المشلرو  في منرقة القصليم على مسلاحة  

ا بأن تروير المشلرو  سليتم تمويل  مو  ول   متر مربل على قرعة مرض فائللة مجاورة لمشلروعنا المسلتق لي مركز "القصليم ووت"  علمن

للوحدات السلل نية بالمشللرو . فقد حصلللا الشللركة على ترا ي  بال يل والتأجير على الخارطة  ول  ذا العام  عوائد ال يل على الخارطة  

و و ما سلليسللا م في تعزيز مرونترا المالية واالرتقاء بقدراترا على تروير مجموعة مو األرا،للي الفائلللة ،للمو محفظترا على النحو 

مشلروعات مسلتق لية مصلممة وف  مرقى المسلتويات العالمية    سل عةم بخرة تللم 2022لمالية السلنة ا ماألمسز. يأتي ذلا بالتزامو مل ا تتا

ملف   490% مو ما يعادل  63م  لتسلا م في تنمية محفظة الشلركة مو المسلاحات القابلة للتأجير بنسل ة 2025 عاموالتي مو المقرر اسلت مالرا 

 .تقري نا  ول السنوات المق لة  متر مربل

ا في اسللتسماراتنا طويلة األجز في جميل منحاء الممل ة  ونحو على يقيو تام بلفان النمو تشللرافنا للمواسلل سللتق ز  نجدد التزامنا بالملللي قدمن

ا ا ح ومتنا  والتي ن والمقومات األسلاسلية القوية التي يز ر برا السلون السلعودي  بفللز السلياسلات االقتصلادية واالجتماعية الرشليدة التي تت  

ا إلى تريتة مناخ اسلتسماري وتجاري يسلا م في تحفيز جميل المؤسلسلات والشلركات على و،لل اسلتراتيجيات اسلتسمارية طموحة    تسلعى دومن

. وقد تجلى حرص قيادتنا الرشلليدة على دعم نمو ونجاش المؤسللسللات االسللتسمارية بالممل ة  في نجاش التوصللز إلى حز  على المدا الرويز

طمأنا سللرات الممل ة للشلركة تتعل  بمشلروعرا المسلتق لي مركز "جو رة الرياض"  حيج  النزا  على صلا مل ية قرعة مرض مملوكة  

ومن صلا مل يترا فعّال بشل ز كامز  وذلا بعد بصلحة موقفرا القانوني حيال شلراء قرة األرض المذكورة   المعنية شلركة المراكز العربية 

  است مال جميل اإلجراءات النظامية واستيفاء المترل ات الوزمة لحجية صا المل ية.

سقتنا ال  يرة بالمقومات التنافسية والقيمة الفائقة ألنشرة ومعمال شركة المراكز العربية   عو  مجلس اإلدارة الموقر  باسم  وفي الختام  معرب  

م  واقتناص الفرص  2022ة فري  اإلدارة في ال ناء على النتائج المالية والتشغيلية القوية التي محرزترا الشركة  ول السنة المالية  وب فاء

ار  الواعدة لتحقي  المزيد مو النمو مستق و. كما مؤكد سقتنا ال املة في قدرة الشركة على تحقي  جميل م دافرا االستراتيجية  ومواصلة مس

رج   ول السنوات المق لة  سعينا إلى تعظيم العائد والقيمة لجميل المسا ميو على نحو مستدام. ونجدد حرصنا الشديد ت اإليجابي الذي تن  النمو

ا ركيزة   ة محوري ومساعينا الدؤوبة لدعم وتأييد الجرود السديدة غير المس وقة الرادفة إلى تروير السون وتنمية اقتصادنا  ونتعرد من ن ون دومن

 . لتحّول الممل ة إلى وجرة مفللة ألنشرة تجارة التجزئة والسقافة والترفي  على مستوا العالم

 األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير 

    رئيس مجلس اإلدارة 
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 التنفيذية  اإلدارة كلمة
شللللركة المراكز العربيلة  ول السللللنلة الملاليلة القوي واإلنجلازات الحلافللة التي محرزترلا بدايةن  مود من معرب عو اعتزازي الشللللديد باألداء  

(  مما 19  –مسلتويات ما ق ز مزمة انتشلار فيروس )كوفيد   لتتجاوزتعافي نسل ة اإلشلغال بالمراكز التجارية التابعة تللمنا التي و   م2022

واصللا   كما%.  95% و94يمرد الرري  إلى تحقي   دا الشلركة طويز المدا المتمسز في وصلول نسل ة اإلشلغال إلى معدل يتراوش بيو  

كة قاما بتسلللجيز األسر النقدي م  وال سللليما من الشلللر2022إلى المسلللتويات الر يعية طوال السلللنة المالية  عودترا  الخصلللومات اإليجارية  

اإلنجازات    شلملام. وقد  2021( بصلورة كاملة بنراية السلنة المالية 19 –للخصلومات المتعلقة بدعم المسلتأجريو في مواجرة مزمة )كوفيد  

ا التعافي القوي لعدد زوار مراكزنا التجارية  في ،للوء تخفيف اإلجراءات االحترازية المتعلقة بأزمة  (  حيج  19  –)كوفيد  التشللغيلية ميلللن

ا بأن عدد الزوار بنراية السلنة المالية  2022 ول السلنة المالية تقري نا  مليون زائر  81ارتفل عدد الزوار إلى   %  74مسز نحو  م 2022م  علمن

 (.    19 –ما ق ز مزمة )كوفيد  المسجلة مستوياتمو ال

٪  ول  9.8لي إلى مسلتويات قوية  حيج ارتفعا اإليرادات بمعدل سلنوي  وقد سلا ما تلا الترورات التشلغيلية وغير ا في دفل األداء الما

سليسلجز  صلافي الربح إن م. ومو الجدير بالذكر من  في حالة اسلت عاد ال نود غير المت ررة والمصلروفات االسلتسنائية  ف2022السلنة المالية 

ا  على صللعيد عناصللر قائمة المركز المالي  واصللز  و.  م2022 مليون لاير  ول السللنة المالية  729.6لي لغ    %9.3  بمعدل سللنويقوينا نمون

  في ،وء نجاش الشركة في إتمام إصداريو لص وت دولية متوافقة مل مح ام الشريعة اإلسومية.  الذي ينرج   ي ز رمس المال مسار التحسو

في دعم وتعزيز المركز المالي للشلركة بما يتماشلى مل االسلتراتيجية التي تت نا ا الشلركة للتحول مو نظام التمويز المللمون  ذلا وقد سلا م  

تعزيز مسلتويات السليولة بصلورة تسلا م في تنفيذ التوسلعات المخررة مل ،لمان مسلتويات ال فاءة إلى نظام التمويز غير المللمون  فللون عو  

  التشغيلية.

مل  فاءة التشلغيلية واالنتشلار الواسلل لسللسلة مراكزنا التجارية  تم نا المراكز العربية مو جذب مزيج متميز مو المسلتأجريو وبفللز ال

على المسللتأجريو مصللحاب األنشللرة التي تواكب محدث منماط الحياة العصللرية  ويشللمز ذلا األطعمة والمشللروبات  وصللاالت   التركيز

في  ذا الصلدد قيام شلركة   م2022حية  والعيادات  وغير م مو مقدمي الخدمات. وقد شلردت السلنة المالية األلعاب الريا،لية  والمراكز الصل

عوملة تجلاريلة جلديلدة  مسللا    233المراكز العربيلة بتوسلللليل نرلان وفتلات العوملات التجلاريلة في مراكز لا التلابعلة  ع ر إ،للللافلة مكسر مو  

يب العومات التجارية الخاصلة بأنشلرة الرعاية الصلحية والشلخصلية مو العقود اإليجارية  %. وكان نصل15العومات التجارية العالمية منرا  

%  على التوالي. وعلى  ذك الخلفية  8% و31%  بينما كان نصلللليب األغذية والمشللللروبات ومزودي الخدمات حوالي  20الجديدة حوالي  

م  2022% في صلافي اإليرادات اإليجارية  ول السلنة المالية  30بلغا مسلا مة المسلتأجريو مقدمي الخدمات غير المتعلقة بتجارة التجزئة 

د ألنشللرة المسللتأجريو  ذا التنو  الفري وسللوا يسمر م.  2019%  ول السللنة المالية 24%  ول السللنة المالية السللابقة  و28صللعودنا مو 

الزوار تجربلة مت لامللة غير مسلللل وقلة تل ي مختلف  بلاإل،للللافلة إلى منح  دا لز مراكزنلا التجلاريلة عو تعظيم القيملة مو األصللللول القلائملة   

          .احتياجاترم مو منماط الحياة العصرية

ة التابعة الرائدة باعت ار ا الوجرة المفلللة للمتسلوقيو مو م تعزيز م انة مراكزنا التجاري 2022في مسلار مواز،  واصللنا  ول السلنة المالية 

جميل منحاء الممل ة  وكذلا الموقل االسلللتراتيجي ألبرز العومات التجارية العالمية والمحلية التي تسلللعى إلى ترسللليا تواجد ا مو التوسلللل  

برام اتفاقية شلللراكة اسلللتراتيجية جديدة مل مجموعة  بأعمالرا بسلللون الممل ة سلللريل النمو. وفي  ذا اإلطار  نجحا المراكز العربية في إ

عداد الشللايل  الرائدة في إدارة وتشللغيز حقون امتياز باقة مو مبرز العومات التجارية العالمية  مما مسمر عو ارتفا  نسلل ة اإلشللغال وزيادة م

العومات التجارية الرائدة التي تدير ا مجموعة    الزوار في مراكزنا التجارية التابعة. وبموجب  ذك الشلراكة سليتم تدشليو مجموعة مو مشلرر

الشلللايل الدولية دا ز المراكز التجارية التابعة لشلللركة المراكز العربية. وشلللردت المرحلة األولى مو الشلللراكة إطون سللللسللللة مقا ي 

في مسلتحلرات التجميز.  "سلتارب س" وعومة "جو مالون" المتخصلصلة في العرور الحصلرية والشلمو  المعررة  وعومة "مات" الرائدة

نلد بودي وركس" و"ممري لان آم"  و"بلاث  إنلد  آتش  إومو المقرر من تشللللرلد المرحلتيو القلادمتيو إطون بلاقلة مو العوملات ال لارزة مسلز "

      إيجز". 

ل مقر ا بالممل ة الواق–وعلى صلللعيد منشلللرتنا الرقمية  يسلللّرني اإلعون عو إتمام منصلللة تجارة األزياء اإلل ترونية "فوغا كلوسللليا"  

ركزت "فوغا كلوسلليا" على التوسللل بعدد   قدعامرا التشللغيلي األول بعد نجاش شللركة المراكز العربية في االسللتحواذ عليرا. و –المتحدة

مو العومات التجارية التابعة للمسللتأجريو بمراكزنا   66العومات التجارية ،للمو منصللترا للتجارة اإلل ترونية  حيج نجحا في تدشلليو 

لسل   والريادة في ت ني نموذج قنوات التسلون المت املة الذي  تحقيقنا ل. وقد مدّت  ذك الجرود إلى  م2022بنراية السلنة المالية    التجارية التابعة
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اإلل ترونيلة  بملا يرقى إلى ترلعلات   ةيتيح لعموئنلا رفلا يلة اال تيلار بيو التسللللون ع ر مراكزنلا التجلاريلة والتسللللون ع ر منصللللتنلا للتجلار

االرتقاء بتجربة التسلللون ع ر التفعيز ال امز لخدمة  إلى م  2023وتفلللليوت المتسلللوقيو السلللعودييو. ونترلل  ول السلللنة المالية الجديدة  

ا بأن الشلركة تواصلز جرود ا الحسيسة مو مجز تروير برنامج والء مت امز  سيعمز على إ داء الزوار م افلت  بما  "الرلب واالسلتوم"  علمن

  .توطيد العوقة معرم ومواصلة زياراترم  فلون عو تعظيم المردود اإليجابي ألنشرة الشركةيسا م في 

نة  واسلتشلرافنا للمسلتق ز  تعرب اإلدارة عو تفاؤلرا بقدرة المراكز العربية على مواصللة مسلار النمو المالي والتشلغيلي الذي عردت   ول السل

ا وقوينا آ 2022المالية  ا في إطون  دمات ابت ارية م  لتحق  مداءن مميزن ر  ول السللللنة المالية القادمة. وتترلل الشللللركة إلى الملللللي قدمن

وعومات تجارية جديدة تواكب محدث األنماط العصلرية في مختلف المراكز التجارية التابعة  مدعومة باسلتمرار حالة التعافي التي يشلرد ا 

تنفيذ اسلتراتيجيترا الرقمية سلعينا إلى تعظيم القيمة للمسلتأجريو والزوار على حد سلواء  فللون عو  اسلتمرارالسلون. كما تسلتردا الشلركة  

ملف متر مربل مل إطون مركز ا التجارية المرتقب "سلليتي ووت جدة"  ول السللنة  60تنمية محفظترا مو المسللاحات القابلة للتأجير بنحو 

ا مود من منقز لحللللرات وم.  2023المالية  المراكز العربية جني سمار المقومات االقتصلللادية والمناخ   مواصللللةم سقة اإلدارة التامة في   تامن

 االستسماري الجذاب الذي تنعم ب  ممل تنا  لتسرير فصز آ ر مو النجاحات في سجز إنجازاترا. 

 األستاذ/ محمد رفيق مراد  

 المنتدب   العلو
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 نموذج األعمال 
  التجارية   المراكز  مو  واسعة  بش  ة  تحظى  حيج  السعودية   العربية  بالممل ة  التجزئة  تجارة  قرا   في  رائدة  بم انة  العربية  المراكز  شركة  تنفرد

 األ را  التنافسية المميزات مو فريدة ومجموعة العالمية  التجارية العومات مبرز مو متنوعة باقة تلم التي الفا رة

 السعودي التجزئة قطاع في رائدة منصة

  العالمية المستويات مرقى على المصممة الفا رةز للمراكز التجارية مشغّ و  مرّور مك ر

. وقد نجحا الشللركة في  ز للمراكز التجارية العصللرية في الممل ة العربية السللعوديةمك ر مالا ومرور ومشللغّ شررر ة المرا ز العرة ة  تعد 

 امركزن   21ا ن حتى مصللل حا تللللم م   2002بمدينة الرياض عام  "زابو  يصلللحاراألول "تجاري  ال  اافتتاش مركزتنمية محفظترا منذ 

ا على  اتجلاريلن  منحلاء الممل لة. وتحظى المراكز العربيلة بم لانلة رائلدة في الممل لة بلاعت لار لا الشللللركلة الرائلدة في  مختلف ملدينلة في    11  موزعلن

.  الشللرقية الغربية والوسللرى و :بالممل ة ةالمناط  الرئيسللية السوس تروير وإدارة المراكز التجارية الفا رة  فلللون عو تواجد ا القوي في  

مراكز التسللللون والترفيل  في الممل لة  بملا في ذلا مول العرب في جدة  والظرران مول  مبرز مجموعة مو  اليوم ب محفظلة الشللللركة   نفردوت 

مليون متر مربل تغري  1.3تسلللون التابعة للشلللركة  والنخيز مول في الرياض. وي لغ إجمالي المسلللاحات القابلة للتأجير في جميل مراكز ال

 .م2022 ول السنة المالية مليون زائر  80مكسر مو  لاستق  وقد نجحا في ا% تقري نا مو الس ان  60

 ّول إلى  نجحا المراكز العربية في التحم انترا الرائدة بقرا  تجارة التجزئة بالسللللون السللللعوديةو العديدة المزايا التنافسلللليةوانروقنا مو 

  المرموقة على السللاحتيو المحلية والدولية الراغ ة في التوسللل واالنتشللار بالسللون السللعودي التجارية  عومات  را الالشللريا المفلللز ل

العلالميلة مسلز العومات التجلارية مبرز مو متنوعة  مجموعة    التجلارية التلابعلة للشللللركة  مراكزال. وتوفر  لوسللللتفلادة مو مقومات نموك الواعدة

سلتارب س"  و"  "ل غو" و"ل وت س" و"نا  يو"  "سرةنسررو  ماركسو"  "غو ةوس وه" و"ما  ل  ورس" و"ماسر مو دوتي" و"سر وورا"و  "رازا"

األمسلز   توىيفالوتتميز الشللللركة بقلدرترلا على   .والمشللللروباتطعملة  األالعومات التجلارية الرائدة في مجلال    فلللللون عو "جولدز ج م"و

تصلميم ومواقعرا  الالتابعة التي تتميز بروعة  جارية مراكز الت وزوار الالخدمات فائقة الجودة لمسلتأجري  باقة مو  الحجم  إلى جانب    لوفورات

باقة مميزة مو منشلرة الترفي  والمراعم   وفير ر ت   الشلركة على إسراء تجربة الزوار  ع تحرص . كمااالسلتراتيجية وسلرولة الوصلول إليرا

 15السلينما في  دور   افتتاش  نجحا الشلركة في م2020عام  منذمراكز ا التجارية. وبمختلف  دور السلينما   سلعيرا المسلتمر لتدشليوإلى جانب  

 في الممل ة بمول الظرران. دار سينمامك ر افتتاش ذلا شمز   وي ا ،مو محفظتراتجارين  امراكزن 

 األصول خو فةق والر ادة في تةني نموذج تالس تحق ق

السلنة بنراية و   ا التجارية.األصلول لتشلغيز وإدارة مراكز  خفيفنموذج ت في تحقي  السل   والريادة في ت ني  شلركة المراكز العربية نجحا  

 التملابنظام مراض  على مقامةمراكز    وعشللرة  مسللتأجرةعلى مراض   مراكز مقامة 10 تلللم  محفظة الشللركةمصلل حا     م2022 ةالمالي 

إدارة وتشلغيز. مو جانب آ ر  تللم محفظة المشلروعات المسلتق لية  ةتقوم الشلركة بإدارت  بموجب اتفاقي   تجاري مركزباإل،لافة إلى    الحر

مشلروعات منرا يتم تنفيذ ا على مراض مسلتأجرة  بينما المشلروعات السوسة األ را يجري   مربعةمشلروعات    سل عةالتي تنفذ ا الشلركة   

 .  الحر التملا بنظامتنفيذ ا على مراض مملوكة للشركة 

و شلللركة المراكز العربية مو ترشللليد الت اليف وتخفيف المخاطر المرت رة باالحتفاى م ّ جدير بالذكر من نموذج األرا،لللي المسلللتأجرة  ي  

ترا باألصلول التشلغيلية بال امز على المركز المالي للشلركة  مما يسلا م في تعزيز المرونة المالية والتشلغيلية للشلركة للتوسلل في نران عمليا

سا م المرونة التي ت الة. باإل،افة إلى ذلا  سوا  فعّ أسر  الررن الب   قل االستراتيجيةالتجارية في العديد مو الموامراكز  الوإنشاء المزيد مو 

 .االبت ار في مجال برامج والء العموء دعمفي تعزيز جرود الشركة لتحسيو نشاط التأجير و اتفاقيات عقود االستتجارتيحرا  ت 

انحة لتنمية محفظة الشلركة مو المسلاحات القابلة للتأجير  حيج بلغ وباإل،لافة إلى المميزات السلابقة  ي مسز نموذج تخفيف األصلول فرصلة سل

ا بأن حوالي  2022ملف متر مربل بنراية السلنة المالية   52.8متوسل  المسلاحات القابلة للتأجير  % مو المراكز التجارية التابعة ال 76م  علمن

ملف متر مربل بنراية نفس الفترة. ويع س ذلا جدارة اتفاقيات اإلدارة والتشللغيز التي مبرمترا   70يزيد إجمالي مسللاحاترا القابلة للتأجير عو  

جية بالممل ة  مقارنة بالمنافسليو في  الشلركة  حيج متاحا تنمية محفظترا ع ر افتتاش عدد ك ير المراكز التجارية بمختلف المواقل االسلتراتي 

وقد جاء اإلسلرام األك ر   ملف متر مربل. 300السلون ممو يسلعون إلى افتتاش عدد مقز مو المراكز التجارية بمسلاحات تأجيرية مك ر تتجاوز  
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يع س المرونة الفائقة  م  مما2022%  ول السللنة المالية  14.4في إجمالي إيرادات الشللركة مو مركز تجاري واحد تابل للشللركة بنسلل ة  

 لنموذج تروير األعمال الذي تت ناك الشركة. 

  كما نجحا في توقيل اتفاقية مماسلة لمشلرو  جدة بارتإدارة وتشلغيز   ةم  نجحا الشلركة في إتمام توقيل اتفاقي 2022وبنراية السلنة المالية 

وتأجير مو نوعرا وإدارة وتشلغيز  اتاتفاقي   و ي مول  م2023مالية  ول الربل األول مو السلنة ال  مارينا مول الج يزإلدارة وتشلغيز مركز 

  سلتقوم المراكز العربية بتأجير وإدارة وتشلغيز وتنفيذ معمال  ذك االتفاقياتوبموجب    الممل ة العربية السلعودية.سلون  للمراكز التجارية في 

  مقابز نس ة مو صافي اإليرادات السنوية.وفقنا للمعايير المرنية المتعارا عليرا   المراكز المذكورةالصيانة في 

 للمستأجر ن تعظ م الق مة 

وفي مقدمترا التغرية الجغرافية الواسعة للمراكز التجارية التابعة  للمستأجريو  التنافسية فائقة القيمة العديد مو المزايا  العربيةتوفر المراكز  

واحتلللللان المراكز التابعة ل اقة مو مبرز عو ارتفا  عدد الزوار والمرتاديو     نموذج تسللللعير مميز بمختلف المراكز  فلللللون   إلى جانب

العوملات التجلاريلة الرائلدة األ را. وبفلللللز جودة الخلدملات المقلدملة في محفظلة مراكز لا التلابعلة  نجحلا الشللللركلة في عقلد العلديلد مو 

كز حظى  ي ا رئيسلينا  مسلتأجرن  30اسلتراتيجية مل مكسر مو   اتمل المسلتأجريو  حيج تحظى الشلركة بعوقالشلراكات الناجحة طويلة األجز  

 .شركةلالتابعة ل المراكز التجاريةالعديد مو في تأجير عقود منرم ب 

حات القابلة للتأجير لنسلل ة ك يرة المسللا  التأجير المسلل  في تم يو الشللركة مو    الرئيسللييو عوقات الوطيدة بالمسللتأجريوسللا م شلل  ة الوت 

 3بالمراكز الجديدة ق ز  ر ي جتأالقابلة لل  ات% مو المسللاح50حوالي  بالمراكز التجارية الجديدة ق ز افتتاحرا  حيج تقوم الشللركة عادة بتأجير 

مو  األولى%  ول السلنة  75% و70  حواليإلى  بتلا المراكز اإلشلغال  نسل ة ا  مما يسمر عو وصلول متوسل   رسلمين  افتتاحرامشلرر مو   6و

شلل  ة المراكز التجارية  ب قدر ك ير مو المرونة للتوسللل  كما تسللا م الشللراكات االسللتراتيجية مل المسللتأجريو الرئيسللييو في توفير  . افتتاحرا

أسللر  معدالت  نفرد ب جدير بالذكر من شللركة المراكز العربية ت ومو الالجديدة.    روعاتالمشللالحد مو المخاطر المرت رة بإطون  مل  التابعة  

بمراكز ا التجارية  ما ينع س بدورك على زيادة عدد الزوار  و و    على مسللتوا سللون الممل ة  نسللب اإلشللغال في مشللروعاترا الجديدةلنمو 

 . ول فترة زمنية وجيزةالجديدة 

ورسلوم عائد إيجاري    سابتةيجار بناءن على رسلوم إوعوقترا بالمسلتأجريو على عدة مسلس  شلركة المراكز العربية النموذج اإليجاري لقوم وي 

ن يتم احتسللاب   متغير إ،للافي   لمفاو،للات تتم بصللورة دورية. وبفلللز المزايا   كنسلل ة مو الم يعات  مل إم انية تعديز شللروط اإليجار وفقا

لشلروط مسز التنافسلية واقتصلاديات الحجم التي تحظى برا الشلركة  تم نا المراكز العربية مو تحسليو شلروط العقود اإليجارية وغير ا مو ا

ا ب  لمدةوتعديز المتوسل  المرجح  بشل ز عام  فض الخصلومات الممنوحة للمسلتأجريو ن الشلركة نجحا في الحفاى على أعقود اإليجار  علمن

إيجابية  وبالتالي تجديد العقود اإليجارية  تأجير % وذلا بفرون مسللعار 90معدالت اإلشللغال على مسللاس المسز بالمسز عند مسللتوا يتجاوز 

على المدا   %95و  %94إلى ما بيو   تأجيرشللروط مربحة. وتترلل اإلدارة إلى وصللول معدل إشللغال إجمالي المسللاحات القابلة للءة و فاب 

 الرويز.

 االسترات ج  ن ال مع الشر اءوع  الت امل النموذج جني ثمار 

نموذج سمار ال جنيكاك  وتسللعى الشللركة إلى  شللركة المراكز العربية  ي إحدا الشللركات التابعة لمجموعة فواز ع د العزيز الح ير وشللر

 الفريد الذي تت ناك مجموعة الح ير ع ر تعظيم االستفادة مو الت امز مل الشركات األ را التابعة للمجموعة.

)الح ير ألزياء   شلركة فواز الح ير وشلركاكوعلى  ذك الخلفية  نجحا المراكز العربية في تعظيم االسلتفادة مو شلراكترا االسلتراتيجية مل 

  و ي شلركة مدرجة في السلون المالية السلعودية ومك ر شلركة متخصلصلة في تجارة التجزئة والوكاالت التجارية  والتي يتجاوز التجزئة(

ا في   795 دولة. وتجدر اإلشلللارة إلى من شلللركة فواز الح ير ألزياء التجزئة لديرا 11متجر  موزعة على   1700عدد متاجر ا   21متجرن

كما   .م2022القابلة للتأجير لدا الشللركة بنراية السللنة المالية   اتمو إجمالي المسللاح%  19.6 ما يمسزب مركز تجاري تابل للمراكز العربية 

مو المسلللاحة القابلة للتأجير ب ز مركز تجاري جديد تابل للمراكز العربية  مما يسمر عو   %20 يقارب  لما تقوم الشلللركة بالتأجير المسللل  

الرئيسللية التابعة   العومات التجاريةتعزيز الرلب على المسللاحات واسللتقراب المسللتأجريو المحتمليو وبالتالي زيادة عدد الزوار. وتشللمز  

المراكز العربيلة: زارا  وملاسلللليمو دوتي  ومللدو  وجلاب  ونيويوركر  وبنلانلا ري  للا  وغير لا مو لشللللركلة الح ير ألزيلاء التجزئلة دا لز  

 .العومات التجارية الرائدة
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باقة مت املة ومميزة مو عروض ومنشلرة الترفي  و دمات    التابعة  مو ناحية م را تقدم المراكز العربية لزوار ومرتادي مراكز ا التجارية

كما عززت الشلللركة باقة    .وذلا مو  ول الوكاالت التجارية الرائدة المملوكة لشلللركة فواز الح ير ألزياء التجزئة  األغذية والمشلللروبات 

  وذلا ،مو بالممل ةتشغيز دور العرض السينمائي في    ة متخصصةشركللسينما  و ي مول    يڤموشركة   دماترا مو  ول عقد اتفاقية مل 

 .العرض السينمائي على المدا المتوس  رة الشركة إلقامة مجموعة مو دور 

ا مو عوقترا االسلتراتيجية بشلركة  ن باسلم "شلركة  وتسلتفيد المراكز العربية ميللن فواز ع د العزيز الح ير لن س للمقاوالت )المعروفة سلابقا

ا  20 لنحوتمتد   رترا     و ي شللركة متخصللصللة في تصللميم وبناء المراكز التجارية في الممل ة"(وشللركاك العقارية   حيج قاما حتى عامن

ا تجارينا مو مصللز   18  وترويرا ن بإنشللاء  ا تابعنا للمراكز العربية. وبنراية السللنة المالية    21مركزن م  وقعا شللركة المراكز 2022مركزن

 . ةجديد تجارية كزامر 6 مو مجز تروير لن سالعربية اتفاقيات مل 

 تصم مات العصر ة منهج اةت اري لتطو ر مرا ز تجار ة فاخرة ةأحدث ال

التصللميم والتروير على تعظيم االسللتفادة مو القدرات الفائقة التي تتميز برا الشللركة والشللراكات الدائمة مل ك را الشللركات    إدارةتعمز 

ا في  عامن   20بخ رة تربو على  المراكز العربية  ميم والمخررات االبت ارية لمراكز التسلون التابعة  حيج تتمتلاو،لل التصل  مو مجزالعالمية 

بسلرعة وكفاءة بداية مو مرحلة التصلميم وحتى    روعاتالمشلروير سلا ما في تعزيز قدرة المراكز العربية على تنفيذ  مجال التصلميم والت 

 ير.االنتراء مو الترو

وتقوم إدارة التصررم م والتطو ر ةالمتاةعة وارشررراف ألم لأمال إنشرراءات مرا ز التسرروة التاةعة للشررر ة والتي تنوذها في لغل  األحوال  

« المتخصص في الهندسة المعمار ة ECHO Architectureللمقاوالت.  ما تعتز الشر ة ةتحالوها االسترات جي مع م ت  »شر ة لن س  

 والتصم م الداخلي.

جد دة واةت ار ة في أالم م   هامووقد م  نت القدرات الوائقة التي تحظم ةها الشررر ة في مجال تصررم م وتطو ر المرا ز التجار ة  من تقد م 

متم زة ةروأة وجاذة ة تصرررم مها وجودة خدماتها  مسرررتو دةب من خةراتها   تجار ة مرا ز  تطو رأن طر ق     لتسررروة العصرررر ةمرا ز ا

  وةالتالي اسرتقطا  المز د من واسرتقطا  لةرز العممات التجار ة الرائدة  الواسرعة وقدراتها الوائقة ألم تطو ر وتشرغ ل المرا ز التجار ة

شررهادة قو ة ألم تطة قها لموهوم التصررم مات م  2020» و ووك« ةالر اض خمل السررنة المال ة    ر زلشررر ة لمإطمة امثل الزائر ن. و  

ا لتلة ة مختلف      ح ث  عتةر » و ووك«العصررر ة الواخرة ةمثاةة تجرةة جد دة في أالم المرا ز التجار ة الموتوحة التي صررممت خصرر صررب

تصرررم م الداخلي الور د وجذ  مز ج متم ز من المسرررتأجر ن  وتزو د الزوار ةأف رررل  لذواة وتطلعات سررر ان الممل ة  وذلك من خمل ال

لنشررطة الترف و والمطاأم. وتسررعم الشررر ة حال با إلم ت رار هذا الموهوم االةت اري والعصررري في مشررروأاتها المسررتقةل ة المشرراةهة في  

 مد نتي جدة والمد نة المنورة.

 تنافسيةتأجير  عروض

ا محوريلنا مو منظوملة عملز المراكز العربيلةيمسلز قرلا   تلأجيريلة بلالمراكز لوحلدات اتلأجير ال  ،للللملانوليلة  ؤيتولى مسلللل   حيلجالتلأجير جزءن

  .وف  شللللروط مربحة مل مراعاة سللللرعة التنفيذ والحرص على تر ي  معايير الجودة التي حددترا الشللللركة لرذا الغرض   التجارية التابعة

قي  معدالت اإلشلغال المسلتردفة التي حددترا إدارة الشلركة  إلى جانب إطون حموت تسلويقية وترويجية  تحفي  التأجير   قرا وتتركز مرام 

ذلا  باإل،لافة إلى ،لمان التحصليز الفوري والسلريل لرسلوم اإليجارات  وإجراء  إلى متنوعة السلتقراب مسلتأجريو جدد إذا دعا الحاجة  

. ويقوم  ذا القرا  بالتقييم الدوري لعمليات رمعلى اسلتفسلارات المسلتأجريو وتل ية طل ات   على ممتل ات الشلركة  والرد  دورية معمال التفتيش

اإلنفان والممارسلات التي تر قرا اإلدارة بردا تعزيز ال فاءة التشلغيلية والوصلول إلى مفللز التسلويات مل مقدمي الخدمات مو األطراا  

 د مو ق ز الشركة.الخارجية  والتأكد مو بقاء النفقات عند المستوا المحد

 دائمة النمو من لةرز العممات التجار ة الرائدةومحوظة متنوأة 

عومة تجلارية دولية ومحلية  وتتوز  المسللللاحات القابلة   1000  مكسر مومتجر و 4300تلللللم محفظلة شللللركة المراكز العربيلة مكسر مو 

واألغذية   منشللرة الترفي وو  و ي متاجر ال يل بالتجزئة وال قالة  للتأجير في المراكز التجارية الخاصللة بالشللركة بيو  مس فتات للمسللتأجري 

. وتعمز الشللركة على تر ي  التوزيل األمسز للمسللاحات القابلة للتأجير وفقنا لفتة المسللتأجر  بما يتماشللى مل الردا  وغير اوالمشللروبات  
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ا يسلللا م في نمو مسلللتدام ألعداد الزوار والمرتاديو مو االسلللتراتيجي للشلللركة المتمسز في توفير تجارب مت املة لنم  الحياة العصلللرية بم

  .مختلف الفتات والمدن المستردفة

م الرادفة إلى تعظيم 2019وقد تم نا الشللركة مو تنويل مصللادر اإليرادات اإليجارية منذ ت نيرا االسللتراتيجية المعلنة  ول السللنة المالية 

%  70% إلى 76صلافي اإليرادات اإليجارية مو منشلرة ال يل بالتجزئة مو  تم تخفيضوفتاترم. فقد  الربحية ع ر تحسليو تنويل المسلتأجريو 

. وتواصلز الشلركة جرود ا م2022بنراية السلنة المالية   %30 الى%  24 مو  اال را  األنشلرة مو  اإليجارية  اإليرادات  صلافي زيادة مقابز

ط انملحدث لتهم شطلن   التي توا  المستأجر ن تعز ز المرا ز التجار ة التاةعة ةوئات  وصوالب إلملتحسليو توىيف المسلاحات القابلة للتأجير 

وفي هذا   الخدمات.من   االصرح ة  والع ادات  وغ ره  را زاألطعمة والمشرروةات  وصراالت األلعا  الر ا ر ة  والم   مثلالح اة العصرر ة

% منرا ،لللمو فتات العومات التجارية  15   م2022عومة تجارية جديدة  ول السلللنة المالية  233في إ،لللافة  شلللركة  ال  نجحاارطار   

وقد حرصللللا الشللللركة على تنو  فتات العومات التجارية   .و"ماغنوليا للمخ وزات"و"جولدز جيم"    " وجو بوص"مسز  ال ارزة ميةالعال

مو مزودي    %8الرعاية الصللحية والشللخصللية  و،للمو فتة    %20  ووالمشللروبات  األطعمة،للمو فتة  منرا    %31الجديدة  حيج تندرج 

 الخدمات.

 تشغيليةالعمليات الكفاءة والتميز في إدارة التحقيق أعلى مستويات 

للمان سلير لمراكز الشلركة التجارية. و  في العمليات  ل افة العمليتوجي   اإلشلراا الم اشلر واليتولى قرا  العمليات بشلركة المراكز العربية 

  والخدميةالعقود التشللغيلية  تفعيزب  التشللغيز  قرا  يقوم   التجارية المراكز لتشللغيز العالمية  المعايير  حسللبمعمال كز مركز بنجاش وفاعلية  

التابعة للشلللركة مو ألطراا  ارجية ممو يعملون ب افة المراكز مو   الفرنمعمال   ومتابعة  اإلشلللراا ول   مومرض الواقل  على  وتنفيذ ا

راكز التجارية للشللركة  وتنفيذ وحلرا. كما تقوم اإلدارة باإلشللراا على و،للل  ر  التسللوي  الخاصللة بالم العوائ مجز التصللدي لمختلف  

اسلللتق ال  اإلشلللراا علىالعمليات   قرا الفعاليات واألنشلللرة دا ز كز مركز  باإل،لللافة إلى منشلللرة التأجير. وتتللللمو ا تصلللاصلللات  

رية    إلى جانب التحصلللليز المنتظم للرسللللوم اإليجالرم  المحددة  األوقات  فيالمسللللتأجريو وبدء وإنراء منشللللرترم اإليجارية دا ز المراكز 

وبالتوازي مل ذلا  يلتزم فري  العمليات باالمتسال ل افة قوانيو وإجراءات السلومة والصلحة على مدار السلاعة  .  المسلتحقة على كز مسلتأجر

دائمة مل ومو مجز ،لللمان سلللومة جميل المسلللتأجريو ومرتادي مراكز التسلللون التابعة. ويع ف قرا  العمليات على بناء عوقات مميزة 

 ما  وفر القطاع    واألطراا الخارجية بما في ذلا السللرات المحلية  سلعينا لتروير المراكز وترويجرا بيو مختلف المجتمعات.المسلتأجريو 

 منظومة لخدمة العممء موزأة أةر  افة لرجاء المرا ز من لجل تلة ة احت اجات الزائر ن.

  تسوقالقنوات من أحدث  منظومة متكاملة

منصلللة رقمية مت املة تتيح للزوار تحقي  الت امز بيو منشلللرة التسلللون والترفي  لمواك ة مختلف منماط الحياة تروير تع ف الشلللركة على 

وتعد المراكز العربية إحدا الشللركات الرائدة في  . تاحة العديد مو المقومات التنافسللية للمسللتأجريوعلى إفي نفس الوقا  تعمز العصللرية  و

 املة الذي يجمل بيو التسللون ع ر اإلنترنا ودا ز المتاجر على حد سللواء  وذلا ع ر عقد الشللراكات مل ت ني نموذج قنوات التسللون المت 

على المراكز العربيلة  علد اسللللتحواذ  ي الرقميلة. و  والمميزات  وغير لا مو الخصلللللائ واالسللللتوم    الرللبالمسللللتلأجريو لتم يو ميزة  

"VogaCloset"  التجارة اإلل ترونية على السلللاحة  ترا الرائدة في  مو منصلللالشلللركة  ت اسلللتفادحيج    االتجاك  ذا  في جرود ا سمار  محد

تعد    "Voga Closet Limited"شلركة  من فمو الجدير بالذكر التي تحظى بق ول ك ير وحللور تشلغيلي في مسلوان الشلركة.  واإلقليمية 

و ي ع ارة عو منصلة تجارة إل ترونية متخصلصلة في عالم األزياء ومقر ا   www.vogacloset.co المالا والمشلغز للموقل اإلل تروني

الممل ة المتحدة  وتقدم محدث ما وصللز إلي  عالم المو،للة العصللرية في مجال مزياء السلليدات والرجال واألطفال لمختلف المتسللوقيو في  

وذلا ع ر تقديم   م2021عام عميز  ول    ملف 300مو الممل ة العربية السلعودية ومنرقة الشلرن األوسل   حيج قاما المنصلة بخدمة مكسر 

 .عومة تجارية لألزياء 920ملف منتج مو مكسر مو  650مكسر مو 

لخدمة الرلب المتزايد مو المسلترل يو السلعودييو على قنوات التسلون  "  VogaCloset"منصلترا  تعظيم االسلتفادة مو   إلىالشلركة   وتترلل

االبت ارية  حلول التمويز االسللتروكيباقة مو المتخصللصللة  باإل،للافة إلى  ال  والءالبرامج أحدث الزائريو في مراكز ا ب المت املة وتزويد 

مو العومات  66تللم    " VogaCloset"منصلة  مصل حا   م 2022بنراية السلنة المالية   األول  التشلغيليعامرا وعقب إتمام .  سلرلة االسلتخدام

عو تم يو المسلللتأجريو مو منصلللة . وسلللوا يسمر تحقي  الت امز مل الالتجارية التابعةبالمراكز   متميزيوو المسلللتأجري لالتجارية التابعة ل

 التوسل بأنشرترم وعوماترم التجارية على ساحة التجارة اإلل ترونية  وبالتالي تعظيم القيمة المقدمة لجميل األطراا ذات العوقة.
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م وتعزيز رتوطيد العوقة معتنمية معداد الزوار ويسللللا م في    مت امزوالء    نامجبر  ويرتواصللللز الشللللركة جرود ا الحسيسة مو مجز تر كما

كز مو شركة المراكز   حصول   م2022السلنة المالية   شلردتقد  و. مسلتوا ر،لائرم بالخدمات المقدمة  فللون عو زيادة م يعات المسلتأجريو

"فاس البز" لتقديم  دمات    منصلةمجز تأسليس    مو نا المركزي السلعودي  مو ال  األوليةموافقة  العلى   شلركة فواز الح ير وشلركاكالعربية و

للعموء على توفير باقة متنوعة مو حلول التمويز المصلغر   التابعة"فاس البز"    ةالتمويز االسلتروكي المصلغر. ومو المقرر من تعمز شلرك

 علىالتابعة. وتع ف شللركة "فاس البز"    التجارية المراكزب ومنشللرة التسللون    السللعودييو  بما يسللا م في تحقي  الت امز بيو الحلول الرقمية

الموزعة على مبرز المواقل االسلللتراتيجية في الممل ة  وذلا مو مجز اقتناص الفرص  التابعة التجاريةمراكز  التعظيم االسلللتفادة مو شللل  ة 

تنويل مصللادر  ؤدي إلىي سللما ية  مالشلل اب  سلل انيةالشللرائح السلليما مل نمو  الواعدة التي يررحرا سللون التمويز االسللتروكي سللريل النمو ال

 .المنشود النحو على مستدامة بصفة العربية المراكز إيرادات

  



 

م2022تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية  المراكز العربيةشركة    •        • 13 

 

 

 محفظة المراكز التجارية التابعة  
للف متر   74تنقسرم مرا ز التسروة التاةعة للشرر ة إلم ثمث فئات تشرمل ارقل م ة ال ةرل سالمسراحات القاةلة للتأج ر ل ةر من لو تسراوي  

للف متر مرةع(  والمحل ة سالمسراحات   74للف متر مرةع ولقل من    37مرةع(  وارقل م ة سالمسراحات القاةلة للتأج ر ل ةر من لو تسراوي  

ا ةأن  ل مر ز تسررروة قد تم تطو رع مع مراأاة موقعو وحجمو وتصرررم مو وةاقة خدمات   37تأج ر لقل من القاةلة لل للف متر مرةع(  ألمب

ي التجزئة التي  قدمها.  ما تحرص الشر ة ألم توف ر ةاقة من متاجر التجزئة داخل مرا زها ةما  تناس  مع التر  ةة الس ان ة للمنطقة الت 

جاري. وتنورد شرر ة المرا ز العرة ة ةم انة سروق ة رائدة في المدن الرئ سر ة ةالممل ة  ح ث ةلغت المسراحات القاةلة  تواجد ةها  ل مر ز ت 

م  مما  جعلها ل ةر مالك ومشرررغل لمرا ز التسررروة في  2022مل ون متر مرةع في نها ة السرررنة المال ة   1.335للتأج ر ةمرا زها التاةعة  

 الممل ة. 

م  2022العرة ة نموذج اةت اري رائد في تخو ف األصررول لتشررغ ل وإدارة مرا ز التسرروة  فةنها ة السررنة المال ة  تتةنم شررر ة المرا ز  

ا تجار با  منهم   21   رم ت محوظة الشرر ة مرا ز ألم لراض   10ألم لراٍض مسرتأجرة  ة نما تم تطو ر    ةمقام  ز تجار ة امر 10مر زب

ا مر ٍز تجاري ةموج  اتواق ة إدارة وتشرغ ل.مملو ة للشرر ة من الثمان ة لرةعة ةار رافة إلم ذلك  تقع     ف ما ت رم محوظة الشرر ة ل  رب

لة  وف ما  تعلق ةاألرا ري المسرتأجرة  تجري الشرر ة محادثات متواصرا ألم لراٍض مسرتأجرة.  التي تقوم الشرر ة ةتنو ذها حال ب روأات  مشر

ا للشرررروط التي تمئم متطلةات الشرررر ة   مع ممك األرا ررري المقام أل ها ةعض من المرا ز التاةعة لتمد د مدة أقد ار جار لو تجد دع وفقب 

 10و  8وةالتالي ترشرر د الت ال ف. وتةدل اردارة مواو رراتها مع الممك أادة قةل فترة طو لة و اف ة من انتهاء أقد ار جار تتراو  ما ة ن 

سرنوات. لما ةالنسرةة لتجد د أقد ار جار  فتقوم الشرر ة ةصر اغة اتواق ات جد دة ةح ث تسراهم ار رادات المحققة من أقود ار جار طو لة  

 األجل في تعو ض األثر الناجم أن ارتواع لسعار تأج ر األرا ي.

 وز ع المساحات القاةلة للتأج ر حس  الموقعت

 النسبة% المنطقة
 % 30 الوسطم
 % 24 الشرق ة 
 % 46 الغرة ة

 

 توز ع المساحات القاةلة للتأج ر حس  الوئة

 (%) Distribution الفئة
 % 60 التجزئة
 %9 األغذ ة  
 % 17 الترف و 

 % 11 والمشروةات المطاأم
 % 4 م را 
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 االفتتاح  الفئة  المركز التجاري  المدينة  المنطقة 

 المساحة القابلة للتأجير 
 مربع( )متر 

 ( م2022السنة المالية )
 نسبة اإلشغال 

 م( 2022)السنة المالية 

 نسبة المساهمة في اإليرادات 
)%( 
 م( 2022)السنة المالية 

 انتهاء
 عقد اإليجار 

م
ط

س
لو

ا
 

 الرياض 

 2034 %11.5 %70.7 76,645 2014 إقليمي ك ير النخيل مول 

 تملا حر %4.9 %95.7 55,985 2016 إقليمي الحمراء مول 

 تملا حر %3.1 %98.4 50,778 2005 إقليمي السالم مول 

 2046 %3.7 %91.1 54,257 2019 إقليمي يو ووك مول

 تملا حر %1.0 %87.0 56,254 2021 إقليمي ذا فيو 

 2029 %1.2 %81.6 20,761 2014 محلي  تاال مول

 تملا حر %0.3 %100.0 14,722 2002 محلي  صحارى بالزا 

 2029 %1.9 %93.0 40,208 2004 محلي  النخيل بالزا  بريدة 

 ة
رة

لغ
ا

 

 جدة

 2032 %6.9 %88.2 122,281 2012 إقليمي ك ير  السالم مول 

 تملا حر %11.3 %96.4 111,623 2008 إقليمي ك ير مول العرب 

 إدارة وتشغيز  %0.7 %77.9 123,315 2021 إقليمي ك ير جدة بارك 

 2046 %5,3 %96.1 73,014 2005 إقليمي عزيز مول 

 2034 %5.9 %93.4 59,748 2016 إقليمي الياسمين مول 

 2032 %1.6 %79.0 33,672 2011 محلي  هيفاء مول 

 تملا حر %6.0 %97.3 37,449 2011 إقليمي مكة مول  م ة 

 2035 %4.8 %97.9 48,212 2015 إقليمي جوري مول  الرائف

 تملا حر %5.4 %95.0 67,394 2008 إقليمي مولنور  المدينة

 ة 
رق

ش
ال

 

 2025 %14.4 %96.3 162,830 2005 إقليمي ك ير مول الظهران  الظرران 

 تملا حر %6.4 %91.9 60,507 2019 إقليمي النخيل مول  الدمام 

 تملا حر %1.8 %79.4 47,212 2010 إقليمي مول  حساءاأل الرفوا 

 تملا حر %0.8 %86.7 21,507 2015 محلي  الجبيل مول   الج يز
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 االستراتيجية
 

تت نى شركة المراكز العربية استراتيجية نمو ترت ز على مربعة محاور رئيسية تقوم على توىيف المقومات التنافسية التي  

مختلف منماط الحياة العصرية سواء دا ز المراكز  تحظى برا الشركة لتحقي  الت امز بيو منشرة التسون والترفي  لمواك ة  

 التجارية مو القنوات اإلل ترونية  مل مواصلة تنفيذ  ر  التوسعات الجغرافية. 

 

 استراتيجية متكاملة المحاور

العربية   تت لور رؤية شللللركة المراكز العربية في االحتفاى بم انترا الرائدة كأك ر مالا ومرور ومشللللغز للمراكز التجارية بالممل ة 

السللعودية  وتل ية ترلعات جميل األطراا ذات الصلللة على نحو مسللتدام  فلللون عو توفير  دمة فائقة الجودة للمسللتأجريو والزوار  

 على حد سواء.  

 عةمرب وعلى  ذك الخلفية  تع ف الشللركة على الحفاى على ميزترا التنافسللية في السللون السللعودية وذلا ع ر تنفيذ اسللتراتيجية تقوم على 

محاور رئيسللية لمسللاعدترا في تحقي  النمو  إلى جانب تحديد واقتناص مفلللز الفرص في قرا  التجزئة والترفي  بالممل ة واالسللتفادة منرا 

 على مكمز وج   فلون عو تعزيز قدرترا على مواجرة مختلف التحديات االقتصادية.

ي  الت امز بيو منشلللرة التسلللون والترفي  لمواك ة مختلف منماط الحياة ( تحق1تللللمو المحاور الرئيسلللية السلللتراتيجية الشلللركة ما يلي: )

لمخاط ة تحول األنماط  ( تروير نموذج مت امز لتجارة التجزئة3( تعظيم العائد االسللتسماري مو محفظة المشللاريل القائمة  )2العصللرية  )

 السون ع ر توسيل ال صمة الجغرافية.ترسيا الم انة الرائدة التي تحظى برا الشركة في ( 4  )االستروكية

 مختلف أنماط الحياة العصرية تطوير مراكز تجارية فاخرة تواكب   .1

تع ف شللللركة المراكز العربية على تنويل باقة العروض والخدمات التي تقدمرا بمحفظة مشللللروعاترا وذلا ع ر ال شللللف عو المزيد مو 

ات األغذية والمشلروبات مو  ول مراكز ا التابعة سلواء القائمة مو المخر  تنفيذ ا. الوجرات واألنشلرة الترفيرية االبت ارية الجذابة و دم

وتلتزم الشلركة بترسليا م انترا الرائدة في ت ني نموذج منم  الحياة العصلريةي في الممل ة  حيج ال تقتصلر الخدمات التي تقدمرا مراكز ا 

ا مو منشلرة الترفي  والمراعم التي تجذب مرتادي مراكز التسلون التابعة. وتترلل ا فريدن العصلرية على ال يل بالتجزئة فحسلب  بز تقدم مزيجن 

نم  الحياة العصلللرية  ويشلللمز ذلا األنشلللرة الترفيرية    فتاتا على المراكز العربية إلى تعديز المزيج المتميز مو المسلللتأجريو  تركيزن 

 حية  والعيادات  وغير ا مو مقدمي الخدمات.واألطعمة والمشروبات  وصاالت األلعاب الريا،ية  والمنتجعات الص

الشلركة بررش   . فقد قاماالمراكز العربية بسلجز حافز باإلنجازات في تقديم مفروم المراكز التجارية االبت ارية بالسلون السلعودية  حظىوت 

مواصللللة  وتللللل على رمس م دافرا  م   2015مول مركز مت امز لنم  الحياة العصلللرية متمسون بمركز النخيز مول بمدينة الرياض عام  

ويأتي إطون الشللركة  ع ر طرش المزيد مو  ذك المراكز المتميزة والمتنوعة على مدار السللنوات المق لة.  المسللتمرة  ال ناء على نجاحاترا  

ا على ز الشلركة حالين لمركز ميو ووتي في الرياض ليعزز مو الم انة الرائدة للشلركة وتفرد ا في إطون المراكز التجارية المفتوحة. وتعم

ا لتل ية مختلف  إعادة ت رار  ذا المفروم االبت اري في مشللروعاترا قيد اإلنشللاء بمدينتي جدة والمدينة المنورة والتي يتم تصللميمرا  صلليصللن 

د اإلنشاء مذوان وترلعات سل ان المدينتيو. كما تع ف الشلركة على تقديم مفروم جديد وتصميم مميز في مجو رة الرياضي  و و مشرو  قي 

 م.2024مو المقرر إطوق  في النصف الساني مو السنة المالية 

ومو ناحيلة م را  تترلل اإلدارة با تملام شللللديد إلى الفرص الجلاذبة التي تررحرلا التوجرات الجديدة للمل ة والمتمسلة في ،للللا المزيد مو 

م. وترلدا  لذك الجرود إلى تعزيز قرلا  الترفيل  2030رؤيلة الممل لة االسللللتسملارات لتروير قرلا  الترفيل  واألنشللللرلة االجتملاعيلة في إطلار 

ا. مليار دوالر سللنوين   20ا لزيادة نصللي   مو اإلنفان االسللتروكي للمواطنيو السللعودييو على السللياحة الخارجية  والذي ي لغ  المحلي سللعين 

يادة في قرا  الترفي  ع ر دمج األنشللرة الترفيرية وتسللعى شللركة المراكز العربية إلى تصللدّر  ذا المشللرد مو  ول تحقي  السلل   والر



 

م2022تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية  المراكز العربيةشركة    •        • 16 

 

 بمشللروعاترا القائمة  وا تيار المواقل الجذابة لمشللروعاترا المسللتق لية بحيج ت ون على مقربة مو المجمعات الترفيرية  عووة على افتتاش

ار  لذك الجرود ع ر زيلادة معلداد الزوار  المزيلد مو دور العرض السللللينملائي بجميل المراكز التلابعلة. وتس  اإلدارة في جني الشللللركلة لسمل

 والمرتاديو بالمراكز التابعة وتحقي  النمو بصفة مستدامة.

ويتمسز محد األ داا الرئيسلية السلتراتيجية الشلركة في ترسليا م انترا الرائدة كشلريا اسلتراتيجي مفللز للمسلتأجريو الراغ يو في د ول  

  وذلا ع ر تقديم محفظة ك يرة ومتنوعة مو المشلاريل التي تسلا م في جذب مبرز العموء السلون السلعودي مو التوسلل بأعمالرم في الممل ة

ت  سلواء الحالييو مو المحتمليو للمواقل التابعة للشلركة. وفي  ذا الصلدد  تواصلز شلركة المراكز العربية عقد المزيد مو الشلراكات مل الوكاال 

 في تعزيز محفظة مشروعات الشركة ع ر إ،افة المزيد مو العومات التجارية. التجارية  فلون عو جذب مبرز المستأجريو بما يسا م

 لةرز التطورات خمل العام  

م  في إطار جرود ا المسلتمرة 2022عومة تجارية جديدة إلى مراكز ا التجارية التابعة  ول السلنة المالية   233نجحا الشلركة في إ،لافة  

م بدء إطون  2022تنويل فتات العومات التجارية ع ر محفظترا. كما شللللردت السللللنة المالية لتحسلللليو باقة العروض والخدمات المقدمة و

إطمة      ةمرا في ذلكمجموأة من لشررررهر العممات التجرار ة الرائدة التي تد رها مجموأة الشرررررا ع الدول رة داخل المرا ز التجرار ة التراةعرة

العطور الحصررر ة والشررموع المعطرة  وأممة "ماك" الرائدة في  سررلسررلة مقاهي "سررتارة س" وأممة "جو مالون" المتخصررصررة في  

. ومن المقرر إطمة ةاقة لخرل من لشررهر العممات الرائدة في مجاالت األغذ ة والمشررروةات والتجزئة ومختلف  مسررتح رررات التجم ل

"اتش اند ام"  المرا ز التجار ة التاةعة:    العممات التجار ة ال ةرل التي سر تم إطمقها داخل   ما سرتشرمل سرمسرل  لنماط الح اة العصرر ة.

 ".      ف  تور ا س  ر ت"و "وست إلمو" و"لمر  ان إ جل"

وفي مسللار مواز   واصلللا الشللركة جرود ا لتنويل المسللتأجريو وفتاترم  حيج ارتفل إجمالي المسللاحات المؤجرة لمراف  ومنشللرة الترفي   

 15موفي للسلينما" في تدشليو دور سلينما دا ز  نجحا المراكز العربية بالشلراكة مل "كما م. 2022%  ول السلنة المالية  2بمعدل سلنوي  

ا تجارينا كما في    21ظترا التي تلم مركز تجاري ،مو محف م.  2022ر سينما جديدة  ول السنة المالية ود 5م منرا 2021مارس    31مركزن

م  تعزيز وتنويل باقة الخدمات واألنشللرة المقدمة دا ز المراكز التجارية التابعة  لتشللمز 2022وباإل،للافة إلى ذلا  شللردت السللنة المالية  

قاما الشلركة بللم م   2022صلحية والعيادات وغير مو الخدمات واألنشلرة األ را. وبنراية السلنة المالية الصلاالت الريا،لية  والمراكز ال

مو  19الرعاية الصللحية والشللخصللية و،للمو فتة  عومة تجارية جديدة   47  و،للمو فتة األغذية والمشللروباتعومة تجارية جديدة   73

 ستأجريو وفتاترم.الم  و و ما يع س التزام الشركة بتنويل مزودي الخدمات

 من محفظة المساحات القابلة للتأجير تعظيم العائد  .2

األ مية القصللوا لورتقاء بال فاءة التشللغيلية وتعظيم القيمة مو محفظة المشللاريل القائمة بصللفة مسللتمرة  باعت ار ا جرودنا    اإلدارةتدرت 

م  ّملة لنجاحرا في تنفيذ  ر  التوسللعات الجغرافية وتنمية محفظترا مو وجرات الترفي  والتسللون الفا رة. وفي  ذا اإلطار  تركز الشللركة  

دارة األصللول  سللعينا إلى تحقي  مقصللى عائد مم و مو محفظة المشللاريل القائمة. فعلى صللعيد محور تعزيز اسللتغول على تعزيز كفاءة إ

المسلاحات القابلة للتأجير وتعظيم العائدات اإليجارية  تركز الشلركة على تعزيز مجموعة مو المؤشلرات الرئيسلية تشلمز تحسليو معدالت  

  وتعمز المراكز العربية على تسللريل عملية إشللغال المسللاحات القابلة للتأجير غير المسللتغلة بجميل اإلشللغال واالرتقاء بال فاءة التشللغيلية

المواقل التابعة في مقرب وقا. وتقوم الشلللركة كذلا بتحديج المسلللاحات غير القابلة للتأجير مؤقتنا  و ي المسلللاحات التي عادةن ما تخللللل 

سلينمائي ومنشلرة ترفيرية في المسلتق ز. وتترلل الشلركة إلى وصلول معدل إشلغال    لعمليات التجديد بردا تخصليصلرا إلقامة دور عرض

% على المدا الرويز  و و مفلللز معدل يتيح للشللركة احتياطي اسللتراتيجي مو 95و%  94إجمالي المسللاحات القابلة لجيجار إلى ما بيو  

 ى مل معلى معايير تشغيز وإدارة مراكز التسون.المساحات القابلة للتأجير  ويسرز جرود ا لتحسيو قاعدة الت اليف  ويتماش

وعلى صللعيد االرتقاء بال فاءة التشللغيلية  تسللعى الشللركة إلى تحسلليو قيمة العقود اإليجارية  مل مواصلللة تنمية اإليرادات غير المرت رة  

ات األ را. كما تت نى الشللللركة تدابير بالمسللللاحات القابلة للتأجير  بما في ذلا إيرادات الم يعات اإلعومية واألكشللللات وغير ا مو الخدم

إ،لافية للتح م في النفقات والت اليف التشلغيلية  ومو بينرا التفاوض على شلروط مفللز مل مقدمي الخدمات مو األطراا الخارجية. وتعد 

تحقي  لمسابة الركيزة الرئيسللية   ذك الجرود  التي تتلللمو االرتقاء بال فاءة التشللغيلية وتعظيم العائدات اإليجارية مو مشللروعاترا التابعة  ب 

والسللللوم  األمر الذي سلللليدعم  عملية تنويل   حسللللاءمعدالت نمو جيدة مو األصللللول منخفلللللة األداء  ومو بينرا مول  يفا والج يز واأل

 المستأجريو وفتاترم فلون عو التنويل المستمر لمحفظة العومات التجارية.
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نفعة المت ادلة بينرا وبيو المسللللتأجريو وذلا ع ر تجديد عقود التأجير بالرريقة المسلى التي وتع ف شللللركة المراكز العربية على تحقي  الم

تحق   ذك الغاية  فق ز ىرور جائحة فيروس كورونا المسلللتجد  شلللردت العقود طويلة األجز تراجل متوسللل  التخفيللللات المتف  علي  مل 

ا مو السلنة المالية 2018المسلتأجريو  و و اتجاك بدمت  الشلركة في السلنة المالية  م  بفرض رسلوم إ،لافية  2018م. وقد قاما الشلركة  اعت ارن

 على المستأجريو يتم احتسابرا كنس ة مو الم يعات  على من تخلل شروط اإليجار إلعادة التفاوض بصفة دورية. 

 لةرز التطورات خمل العام  

يم العائد االسللتسماري مو محفظة المشللاريل القائمة بشلل ز ملحوى  ول  نجحا شللركة المراكز العربية في جني سمار الجرود الم ذولة لتعظ

ا  ول السلنة المالية عامن  5.7م  مقابز 2022ا  ول السلنة المالية عامن   5.5ارتفل متوسل  مدة العقود اإليجارية إلى . فقد م2022السلنة المالية 

ا باإلدارة الفعالة لألصلول.  مسلعار إيجابية وتحسلو نسل ة اإلشلغال مدفوعن م  مما يع س نجاش الشلركة في تجديد العقود اإليجارية بفرون  2021

 م. 2022العقود المنترية  ول السنة المالية  % مو90مكسر مو كما قاما الشركة بتجديد 

  م2021المالية  %  ول السلنة 92.9صلعودنا مو  م   2022% في نراية السلنة المالية 94.1وبلغا نسل ة اإلشلغال على مسلاس المسز بالمسز 

متوسل  الخصلومات الممنوحة للمسلتأجريو حافظ  في الوقا نفسل     (.  19 –وبما يتجاوز نسلب اإلشلغال المسلجلة ق ز انتشلار فيروس )كوفيد  

دعم المسلتأجريو المتعلقة ب الخصلومات غير المت ررة   ءباسلتسنا  م 2018على مسلار االنخفاض الذي حافظا علي  الشلركة منذ السلنة المالية 

 .(19 –مواجرة األسر السل ي لتداعيات مزمة )كوفيد ل

 تعزيز البصمة الرقمية  .3

التجارة اإلل ترونية في الممل ة والمنرقة يمسز فرصللة واعدة لعملياترا  وذلا مو منرل     ألنشللرةترا إدارة الشللركة من االنتشللار المتزايد 

ا لمواك ة الترورات المترت ة على انتشلار فيروس كورونا ا متزامنن ن نمون قناعترا الراسلخة بأن التجارة اإلل ترونية ومراكز التسلون سلتشلردا

 اصلة في  المسلتجد. ومو المتوقل من تصل ح مراكز التسلون محد الوع يو الرئيسلييو في معاموت التجارة اإلل ترونية على المدا الرويز   

للعموء دا لز المتلاجر  والتواصللللز ع ر الرواتف اللذكيلة مل انتشللللار المواقل اإلل ترونيلة المترورة  والواجرلات الرقميلة المتلاحلة   ،للللوء

 المتسوقيو سواء دا ز مراكز التسون مو  ارجرا.

جدير بالذكر من النموذج الجديد سللوا يجمل بيو الخيارات التقليدية لل يل بالتجزئة ونقاط توزيل مصللممة لخدمة الرل ات مو دا ز المتاجر 

سللللواء  كما سللللتقوم مراكز التسللللون بدمج ال يل دا ز المتاجر مل التجارة اإلل ترونية بردا تحويز مراكز والرل ات اإلل ترونية على حد 

  التجزئة ال سلليرة إلى مراكز مترورة تلللم محوت ال يل بالتجزئة والمراعم ومنشللرة الترفي  التي تتميز بمواقعرا االسللتراتيجية وتقدم باقة

 مل التركيز على زيادة تفاعز العموء مو فتة الش اب. مت املة ومميزة للمجتمعات المحيرة برا 

وتسللعى الشللركة لوسللتفادة مو  ذك الترورات  وذلا ع ر ترسلليا م انترا الرائدة في ت ني نموذج قنوات التسللون المت املة الذي يجمل بيو  

مي  سللتواالوالرلب  يو لتم يو ميزة مالتسللون ع ر اإلنترنا ومو دا ز المتاجر على حد سللواء  وذلا ع ر عقد الشللراكات مل المسللتأجر

("Click & Collect" وغير ا مو الخصلائ  الرقمية. وتشلمز جرود الشلركة لتعزيز ال صلمة الرقمية إطون مركز تسلون إل تروني )

زيادة تفاعز الذي يتيح للمسلللتأجريو بيل منتجاترم ع ر اإلنترنا  وإطون تر ي  للجوال الذكي  وتأسللليس بوابة إل ترونية للمسلللتأجريو  و

 الشركة على مواقل التواصز االجتماعي  وإطون برامج م افلت والء العموء.

عووة على ذلا  تلتزم المراكز العربية بإنشللاء بنية تحتية لوتصللاالت ال مسيز لرا في محفظة مراكز ا التابعة  وتركيب شللاشللات تفاعلية 

نترنا األشللياء  ومجرزة اإلحصللاء للزوار  وشلل  ة الجيز الخامس للمحمول  ا(  وتفعيز وىائف  WiFiرقمية  وشلل  ات إنترنا السللل ية )

ووصلوت األلياا ال صلرية. وسلوا تسمر المنصلة الجديدة عو تزويد الشلركة برؤا تحليلية دقيقة  إلى جانب جمل ال يانات الرامة للعموء  

وبالتالي تعزيز قدرة الشلللركة على االسلللتجابة الفورية لتغيرات مما يتيح للشلللركة ت ني نموذج معمال قائم على تحليز بيانات المسلللترل يو   

ا ل ز مسلتأجر مو  منماطرم وتفلليوترم. كما سليسلا م  ذا النموذج القائم على تحليز ال يانات في توفير  دمات تسلويقية صلمما  صليصلن

 مستأجري شركة المراكز العربية. 

ادة معداد الزوار والمرتاديو مو  ول إسراء تجربة التسللللون وتحسلللليو تفاعلرم  إلى وتتوقل اإلدارة من يسمر  ذا النموذج االبت اري عو زي 

جانب المسلللا مة في إ،لللافة مصلللادر جديدة لجيرادات  و و ما ي ر و قدرة الشلللركة على تنويل قنوات اإليرادات بأقز اسلللتسمارات مولية  

 ومصروفات تشغيز.
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 لةرز التطورات خمل العام  

  لتمسز بذلا السلنة المالية م2021شلركة فوغا كلوسليا  ول السلنة المالية  ىصلفقة االسلتحواذ علربية في إتمام شلركة المراكز الع  نجحا

اللعلربليللة.2022 اللملراكلز  إدارة  تلحللا  كللامللللة  تشلللللغليللليللة  فلتلرة  مول  اللتلجللارة   وتللديلر  م  ملنصللللللة  كلللوسللللليللا  فلوغللا  شلللللركللة 

 الممل ة  بأسلوان العموء  لموييو  واألطفال  والرجال  النسلاءفي تقديم محدث صليحات مزياء   ةالرائد www.vogacloset.com  االل ترونية

ملف منتج  80م  حيج تنفرد بتوفير باقة تللم مكسر مو 2020مليون عميز  ول عام    12وقد تجاوز عدد عموء المنصلة  .  سل األو  والشلرن

  تم نلا المنصللللة مو تنميلة علدد العوملات  2022السللللنلة الملاليلة    وبنرلايلةعوملة تجلاريلة متنوعلة في علالم األزيلاء.  400يمسلز ملا يربو على  

عومة تجارية جديدة لمجموعة مو مسلتأجري المراكز التجارية التابعة  مما سلا م في تعظيم اسلتفادة الشلركة مو   66التجارية برا  ع ر دمج  

ية. نموذجرا الرائد لقنوات التسللون المت املة الذي يجمل بيو توفير  دمات التسللون بالمراكز التجارية التابعة وع ر شلل  ة التجارة اإلل ترون 

القوي على شللل  ة التجارة اإلل ترونية لتزويد العموء ب اقة مو الخدمات ذات القيمة    اتواجدل التوىيف األمسز علىوتع ف المراكز العربية 

باإل،لافة إلى اسلتحداث حلول تمويز اسلتروكي ابت ارية توئم احتياجات الزوار   عروض وم افلت مت امز  برنامجتروير   تشلمز  المللافة 

 والمرتاديو. 

ال  على م  2022 ول السنة المالية  المراكز العربيةحصول شركة  وقد تللمنا مبرز المسلتجدات على صلعيد تنفيذ االستراتيجية الرقمية ميلن

وتردا  .  تحا اسلم شلركة "فاس للتمويز"منصلة لنشلاط التمويز االسلتروكي المصلغر  الموافقة األولية مو ال نا المركزي السلعودي لتأسليس  

  لتل ية احتياجاترم التي توئم مختلف منماط الحياة تزويد عموئرا بمجموعة متنوعة مو حلول التمويز المصللغرةإلى   مويز"شللركة "فاس للت 

العصلرية  باإل،لافة إلى تعزيز نموذج قنوات التسلون المتعددة الذي تت ناك الشلركة  وابت ار مصلدر جديد وجذاب لجيرادات. وسلوا تسلتفيد 

مدينة اسلتراتيجية بشلتى منحاء الممل ة  وتغري    11مو الشل  ة الواسلعة للمراكز التجارية التابعة المنتشلرة في   "اسلم شلركة "فاس للتمويز

% مو سل ان الممل ة  مما سليسلا م في اقتناص الفرص الواعدة التي يررحرا سلون التمويز االسلتروكي سلريل النمو 60 دماترا ما يتجاوز 

 الس انية الش ابية ممو يسعون إلى تل ية احتياجاترم الشرائية لتحقي  ترلعاترم بت ويو مسر جديدة. بالممل ة   اصة في ،وء نمو الشريحة

 تنمية البصمة الجغرافية   .4

نجحا المراكز العربية في تروير قواعد بيانات تفصليلية حول مدن الممل ة وكسافترا السل انية  مما سلا م في التخري  الصلحيح للتوسلعات  

الجغرافية بالمواقل الجاذبة غير المسللتغلة مو مجز تنمية مشللروعاترا ومعمالرا بقرا  تجارة التجزئة بالسللون السللعودية  وبالتالي ترسلليا 

ومنذ انروقة معمالرا  تقوم الشللركة بتدشلليو في المتوسلل  مكسر مو مركز  م انترا الرائدة في تقديم مرقى تجارب التسللون والترفي  بالممل ة.

تعظيم االسلتفادة مو سلابقة معمالرا في تروير وتشلغيز وإدارة وجرات التسلون الفا رة  وشلراكترا   المراكز العربيةوتواصلز  سلنوينا.   تجاري

 االسلتراتيجية مل شلركة لين س )المعروفة سلابقنا باسلم مشلركة فواز الح ير وشلركاك العقاريةي(  وذلا لتنمية محفظترا مو المسلاحات القابلة

 للتأجير. 

تلتزم اإلدارة بتحقي  معلى معلايير ال فلاءة فيملا يتعل  بمختلف جوانلب النفقلات الرمسللللملاليلة  حيلج تلللللل على رمس مولويلاترلا الحفلاى على و

مسللتويات عالية مو السلليولة النقدية بصللورة تسللا م في تنفيذ التوسللعات المخررة على المدا الرويز  فلللون عو التزامرا بتنفيذ برنامج  

كما تسللعى الشللركة إلى التوسللل بمحفظترا مو  ول ت ني نموذج  مالية على مراحز برريقة تع س آليات السللون دائمة التغير.النفقات الرمسلل

األصللللول اللذي يتم بموج ل  عقلد اتفلاقيلات إدارة وتشللللغيلز للمراكز التجلاريلة الملوكلة ألطراا م را  حيلج تسمر  لذك االتفلاقيلات عو تنميلة 

ة  فللون عو تسلريل وتيرة التوسلل ب صلمترا الجغرافية بأيسلر الررن  وبالتالي تعزيز المرونة المالية للشلركة  إيرادات الشلركة بررن ابت اري 

 بما يسا م في تحقي  م داا النمو التي تنشد ا. 

   العام لةرز التطورات خمل

  "ذا ف و" في مد نة الر اضركز م ام  و م2022 ول السللللنة المالية   يوجديد يوتنمية محفظترا ع ر إ،للللافة مركز  نجحا الشللللركة في

مليون متر مربل  1.335% لت لغ 10.5عو نمو إجمالي المسللللاحات القابلة للتأجير بنسلللل ة  يوالمركز افتتاش . وقد مسمرومر ز "جدع ةارك"

 م. 2022بنراية السنة المالية 

ا قوينا ألنشلرة الشلركة    "ذا فيو"مركز يمسز  ا بأن  مقيم على مرض   في الرياضترسليخن باعت ارك اإل،لافة السامنة لمواقعرا التابعة بالمدينة  علمن

وحدة تجارية    170ملف متر مربل إلى إجمالي المسلاحات القابلة للتأجير. ويللم المركز  56.3مملوكة بال امز للشلركة وسلا م في إ،لافة  

http://www.vogacloset.com/
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ى المجاالت  بما في ذلا األزياء ومسللللتحلللللرات التجميز واألغذية  ومجموعة واسللللعة مو العومات التجارية العالمية والمحلية في شللللت 

 والمشروبات  باإل،افة إلى دار سينما ك يرة.    

في إطار  ذك و الشلركة يتم إدارت  بموجب اتفاقيات إدارة وتشلغيز.مول مركز تجاري ،لمو محفظة    "جدة بارت"مركز مو جانب آ ر  يعد 

  باإل،للافة إلى تصللميم التجاري إدارة وتشللغيز وصلليانة المركز  بتوىيف   راترا المتلللافرة في  تقوم شللركة المراكز العربية ةاالتفاقي 

عو إ،لافة   "بارتجدة  " مركز وقد مسمر  .السلنوية   وذلا مقابز نسل ة متوية مو صلافي إيرادات وصلياغة  ر  التسلوي  والتأجير الموئمة  

 محو تجارينا.  350م  ويحتلو 2022مالي المساحات القابلة للتأجير  ول السنة المالية ملف متر مربل إلى إج 120.0

بلغ إجمالي النفقات الرمسللمالية لتغرية إنشللاءات وتجريزات المراكز التجارية الجديدة ومصللروفات معمال الصلليانة والتجديدات في مراكز 

على المدا   وتواصلز الشلركة مسلاعيرا لتنفيذ توسلعاترا الجغرافية المسلتردفة  .م2022مليون لاير  ول السلنة المالية   880.9التسلون القائمة 

م بمدينة جدة  التي تمسز إحدا مبرز المدن االسللتراتيجية 2023القريب  حيج تترلل إلى تدشلليو مركز "سلليتي ووت"  ول السللنة المالية  

ي وتجدر اإلشارة إلى نجاش الشركة في توقيل اتفاقية إدارة وتشغيز مل مال  ملف متر مربل.  161.2بالممل ة  وذلا على مساحة إجمالية ت لغ 

م  وسلوا  2023المركز التجاري مارينا مول بالج يز. ومو المقرر افتتاش مركز مارينا مول بالج يز  ول النصلف الساني مو السلنة المالية  

ملف متر مربل إلى إجمالي المسلاحات القابلة للتأجير. ويمسز بذلا مركز مارينا مول الج يز ساني المراكز المللافة إلى   30يسمر عو إ،لافة  

 ة الشركة بموجب اتفاقية إدارة وتشغيز  مما يعزز مساعي الشركة الرادفة إلى ت ني نموذج تخفيف األصول. محفظ

ا في بناء وتروير    نحو  مشللاريل إل،للافة   مسللةكما تع ف الشللركة على إطون مشللروعات جديدة على المدا المتوسلل   حيج تملللي قدمن

محز تجاري  و و ما سلللليعزز مو الم انة السللللوقية الرائدة التي   1200  ومكسر مو ملف متر مربل إلى المسللللاحات القابلة للتأجير  489.6

تحظى برا الشللركة في المدن الرئيسللية بالممل ة مسز مدينتي الرياض وجدة  وكذلا إنشللاء مواقل جديدة في المدينة المنورة والقصلليم  و ما 

مليار لاير  وتتوقل  4.3ت اليف المشلروعات المسلتق لية المخررة ت لغ  جدير بالذكر من إجمالي    منرقتيو واعدتيو للتوسلل بأنشلرة الشلركة.

  م.2025اإلدارة االنتراء مو تدشينرا بنراية عام 

 : المستق لية المشاريل إلطون المتوقعة المواعيد التالي الجدول يو،ح

 الملكية  الموقع  المركز التجاري 
 

 مساحة أرض المشروع 

 (ألف متر مربع)

 

 المشروع تكلفة أرض  

 ( مليون لاير)

إجمالي المساحات  

 القابلة للتأجير 

 (ألف متر مربع)

المحالت  

 التجارية 
 

 الميزانية 

 ( مليون لاير)
 االفتتاح 

         م 2022عام 

 161.5 حيازة إيجارية  جدة سيتي ووت جدة 
 الربل السالج  407.7 +180 61.2 حيازة إيجارية 

         م 2023عام 

 الربل السالج  515.9 +135 62.1 91.8 399.0 التملا الحر  القصيم  القصيم سيتي ووت 

         م 2024عام 

 1,090.0 +190 87.6 1,100.0 170.8 التملا الحر  جدة جو رة جدة 
 الربل األول 

 221.9 حيازة إيجارية  المدينة يو ووت المدينة
 223.7 +95 50.0 حيازة إيجارية 

 الربل األ ير 

         م 2025عام 

 1,610.0 +370 148.4 1,500.0 524.5 التملا حر الرياض  جو رة الرياض 
 الربل األول 

 حيازة إيجارية  الرياض  *نجد مول
103.1 

 170.0 +80 35.3 حيازة إيجارية 
 الربل الساني

 179.5 حيازة إيجارية  الرياض  م ورسية مول 
 258.9 +150 45.0 حيازة إيجارية 

 الربل السالج 

 

 م.  2025*تم االنتراء مو مفاو،ات تأجير مركز نجد مول  ومو المرجح تأجيز موعد افتتاش المركز إلى عام 
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 م2022 المالية للسنة والتشغيلي المالي األداء
 
 

 قائمة الدخل الملخصة )مليون لاير( 
 السنة المالية 

 م 2022

 السنة المالية 

 م 2021
 التغيير )٪( 

 % 9.8 1,856.4 2,037.5 إجمالي اإليرادات

 % 12.7 1,023.1 1,152.6  إجمالي الربح

 نقرة  1.5 % 55.1 % 56.6  امش إجمالي الربح

 % 10.9- 486.7 433.8 صافي الربح

 نقرة  4.9- % 26.2 % 21.3  امش صافي الربح

    أبرز مؤشرات الربحية 

 % 9.3 667.7 729.6  1المتكرر  صافي الربح

 نقرة  0.2- % 36.0 % 35.8 المت رر  امش صافي الربح 

 % 4.7 1,586.4 1,661.6 2األرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء

 نقرة  3.9- % 85.5 % 81.6 ق ز ت لفة التمويز والزكاة واالستروت واإلطفاء    امش األرباش التشغيلية المت ررة

 % 0.1- 1,366.8 1,365.9 تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاءاألرباح التشغيلية قبل 

 نقرة  6.6- % 73.6 % 67.0 ق ز ت لفة التمويز والزكاة واالستروت واإلطفاء   امش األرباش التشغيلية

 % 3.5- 825.2 796.6 3األموال من العمليات 

 نقرة  5.4- % 44.5 % 39.1  امش األموال مو العمليات 

    المؤشرات التشغيليةأبرز 

 % 10.5 1.208 1.335 )مليون متر مربع(المساحات القابلة للتأجير 

 نقطة  1.2 % 92.9 % 94.1 نسبة اإلشغال في نهاية الفترة على أساس المثل بالمثل  

 % 27.9 63.2 80.8 )مليون زائر(عدد الزوار 

 

 تحليل قائمة الدخل 

 اإليرادات

 4مدفوعنا بنمو صلافي اإليرادات اإليجارية،  م2022خالل السننة المالية    مليون لاير  2,037.5ليبلغ  %  9.8ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل سننوي  

صافي  م. ويرجل نمو  2021مليون لاير  ول السنة المالية   1,718.1م  مقابز  2022مليون لاير  ول السنة المالية   1,845.4%  لت لغ 7.4بنس ة 

اإليرادات اإليجارية إلى مواصلللة انخفاض متوسلل  الخصللومات المقدمة إلى جانب ارتفا  نسللب اإلشللغال. ويع س ارتفا  اإليرادات النمو القوي 

مليون لاير  ول السللللنة المالية   26.7م  صللللعودنا مو  2022مليون لاير  ول السللللنة المالية   74.0إيرادات الم يعات اإلعومية  حيج سللللجلا  

م. وتت نى الشلركة مجموعة مو 2022مليون لاير  ول السلنة المالية   118.1% لتسلجز  5.8. كما ارتفعا إيرادات المراف  بنسل ة سلنوية 5ما،ليةال

ا  و سلعار  ،ل   مالخر  االسلتراتيجية الرادفة إلى تنمية اإليرادات مسلتق و  مو بينرا ت سيف األنشلرة التشلغيلية في المراكز التي تم تدشلينرا مؤ رن

عقود اإليجار التي سللليجري تجديد ا  والعمز على جذب واسلللتقراب مسلللتأجريو جدد  باإل،لللافة إلى زيادة إيرادات نسللل ة الم يعات في ،لللوء 

على أسنناس المثل  ارتفع إجمالي اإليرادات  االسللتفادة مو تعافي األنشللرة التجارية وعودترا إلى مسللتوياترا الر يعية مرة م را. مو ناحية م را   

 م  مدفوعنا بش ز مساسي بارتفا  نسب اإلشغال وانخفاض متوس  الخصومات المقدمة.2022%  ول السنة المالية 5.2بمعدل سنوي لمثل با

 
تشرمل الةنود غ ر المت ررة الخصرومات االسرتثنائ ة الممنوحة من مال ي األرا ري والمرا ز  صرافي الرة  المت رر  مثل صرافي الرة  ةعد اسرتثناء الةنود غ ر المت ررة.   1

(  19  –هم في مواجهة األثر السررلةي لتداأ ات س وف د  مةند ار رادات األخرل  و ذلك الخصررومات الممنوحة للمسررتأجر ن لدأالمسررتأجرة والتي تم تصررن وها  ررمن 

لت  (  والمخصرصرات االسرتثنائ ة للد ون المحتمل أدم تحصر لها ةار رافة إلم ار رادات التي حصر 19  –وخسرائر االنخواض في ق مة الذمم المد نة المتعلقة ةأزمة س وف د  

 .أل ها الشر ة مقاةل التخارج من االستثمارات غ ر األساس ة
 .1األرةا  التشغ ل ة المت ررة قةل ت لوة التمو ل والز اة واالستهمك وارطواء تستثني الةنود غ ر المت ررة والتي تم شرحها في رقم  2
 روت العقارات االستسمارية سم يخصم منرا ت لفة شرب العقارات االستسمارية إن وجدت. األموال مو العمليات: يشمز صافي مرباش الفترة ويلاا إلي  ت لفة است بند  3
ا منهم الخصررومات االأت اد ة والخصرر  4 ومات المطوأة المتعلقة  ار رادات ار جار ة تع س إجمالي ار رادات ار جار ة ةار ررافة إلم إ رادات نسررةة المة عات مخصررومب

 مواجهة تداأ ات لزمة ف روس  ورونا المستجد.ةدأم المستأجر ن في 
( تأث ر الق ود وارجراءات االحتراز ة التي التزمت ةها الشررر ة  ررمن خطة الح ومة  2021تع س النتائج التي سررجلتها الشررر ة خمل فترة المقارنة سالسررنة المال ة   5

 الحتواء وم افحة ف روس  ورونا المستجد.
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ا من  2022مليون لاير( خالل السنننة المالية    201.0% )أو ما يعادل  9.8لغ متوسننا الخصننومات الممنوحة  ب % )أو ما يعادل  13.6م، انخفاضنن 

ا على مسلار االنخفاض الذي حافظا علي  الشلركة  م.  2021خالل السننة المالية    مليون لاير(  271.1 ويمللي متوسل  الخصلومات الممنوحة قدمن

  عقب تر ي  سلياسلة ترشليد الخصومات المقدمة. وقد مسلا الخصومات اإل،افية غير المت ررة المتعلقة بدعم المستأجريو  2018منذ السلنة المالية 

م. وقد  2022% مو إجمالي الخصلومات المقدمة  ول السلنة المالية 86.7( 19  –لتداعيات مزمة انتشلار فيروس )كوفيد  في مواجرة األسر السلل ي  

مليون لاير  ول    174.3( بقيمة 19  –قاما الشلركة بإطفاء  صلومات غير مت ررة تتعل  بدعم المسلتأجريو لمواجرة األسر السلل ي ألزمة )كوفيد  

ا بأن  تم  2021مليون لاير  ول السلنة المالية   241.2% مقابز  27.7نخفاض سلنوي بنسل ة م  و و ا2022السلنة المالية  تسلجيز األسر النقدي م  علمن

  م.2021لرذك الخصومات بصورة كاملة بنراية السنة المالية 

 

 إجمالي الربح

ويلأتي ذللا على الرغم مو ارتفلا  م.  2022مليون لاير خالل السننننننة المنالينة    1,152.6% ليبلغ  12.7ارتفع إجمنالي الربح بمعندل سنننننوي  

ا. وارتفل  10.1مصلروفات اسلتروت العقارات االسلتسمارية بنسل ة سلنوية    امش  % نتيجة ت سيف األنشلرة التشلغيلية باألصلول تم التي تدشلينرا مؤ رن

ويأتي  ذا النمو على الرغم مو ارتفا  ت لفة اإليرادات بنسلللل ة سللللنوية  م.  2021%  ول السللللنة المالية 55.1%  مقابز  56.6بح إلى  إجمالي الر

ا اسلتسنائينا للت اليف  2021%  على  لفية عودة المصلروفات التشلغيلية إلى مسلتوياترا الر يعية مقارنة بالسلنة المالية  8.7 م  والتي شلردت انخفا،لن

 –ة نتيجة إغون المراكز التجارية التابعة والقيود المفرو،لللة على الحركة والتنقز ،لللمو اإلجراءات االحترازية الحتواء انتشلللار )كوفيد  المتغير

م  في ،للوء  2022(. ويرجل ارتفا  ت لفة اإليرادات إلى زيادة مصللروفات  دمات المراف  ومعمال الصلليانة و دمات النظافة السللنة المالية 19

 نشرة التشغيلية لمستوياترا الر يعية  ول الفترة. عودة األ

 

 األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء

مليون    1,366.8مقابز  م،  2022مليون لاير خالل السنة المالية    1,365.9بلغت األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة واالستهالك واإلطفاء  

التشغيلية ق ز ت لفة التمويز والزكاة واالستروت واإلطفاء إلى  ودون تغير سنوي ملحوى. وتراجل  امش األرباش  ل السنة المالية الما،ية لاير  و 

م. ويرجل ذلا بش ز مساسي إلى انخفاض اإليرادات األ را بمعدل  2021%  ول السنة المالية 73.6م مقابز 2022%  ول السنة المالية 67.0

المالية  81.2سنوي   السنة  المالية  2022%  ول  السنة  المقارنة  فترة  المسجلة  ول  األ را  اإليرادات  بأن  ا  علمن في  2021م   مغل را  يتمسز  م 

للتخفيف مو األسر السل ي لفترة إغون المراكز   الخصومات غير المت ررة التي حصلا عليرا الشركة مو مال ي األرا،ي للمراكز المستأجرة 

لتابعة  ول فترة انتشار فيروس كورونا المستجد  باإل،افة إلى عائد صفقة التخارج الناجحة مو االستسمار غير األساسي في شركة  التجارية ا

التشغيلية ق ز ت لفة التمويز والزكاة واالستروت واإلطفاء بارتفا  المصروفات العمومية واإلدارية  األرباش  مسوان المستق ز للتجارة. كما تأسرت  

ا بأن السنة المالية 2022مليون لاير  ول السنة المالية    248.3% لتسجز 29.7 ة سنوية بنس   2021  نتيجة ارتفا  رواتب وم افلت العامليو  علمن

  د. شردت قيام الح ومة بتمديد دعم رواتب الموىفيو في إطار برنامج ساند في ،وء دعمرا السديد لمواجرة األسر السل ي لفيروس كورونا المستج 

تأسرت   بزيادة المصروفات األ را  ويرجل ذلا بش ز  األرباش  وباإل،افة إلى ذلا   التمويز والزكاة واالستروت واإلطفاء  ت لفة  ق ز  التشغيلية 

 مساسي إلى سداد اللري ة العقارية المتعلقة بشراء محد العقارات االستسمارية الذي تم نقل  إلى صندون استسمار. 

مليون   138.4مقابز    %59.3م بانخفاض سننننوي  2022مليون لاير خالل السننننة المالية    56.3قيمة الذمم المدينة    بلغت خسنننائر االنخفاض في

م. ويع س  ذا االنخفاض نجاش جرود الشللركة في تحسلليو منشللرة التحصلليز  مسللتفيدة مو حالة تعافي األنشللرة 2021لاير  ول السللنة المالية 

 التشغيلية بمراكز ا التابعة.

ةمعدل  قبل احتساااا البنود رير المتكررة واالسااتينائية(  ارتفعت األرباح التشننغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة واالسننتهالك واإلطفاء )
م. و أتي ذلك  2021مل ون لاير خمل السرنة المال ة    1,586.4  مقاةل م2022مليون لاير  ول السلنة المالية   1,661.6  % لتسرجل4.7سرنوي 

م  غ ر لن الشرررر ة نجحت في تعظ م 2022نمو ألم الرغم من أودة المصرررروفات التشرررغ ل ة إلم طة عتها مرة لخرل خمل السرررنة المال ة ال
ح ة من  االسرتوادة من حالة التعافي التي تشرهدها األنشرطة التجاري وأودة األنشرطة التشرغ ل ة إلم مسرتو اتها الطة ع ة  ةهدف تعز ز مسرتو ات الرة 

% خمل السرررنة المال ة 81.6الرئ سررر ة. وةلا هامش األرةا  التشرررغ ل ة المت ررة قةل ت لوة التمو ل والز اة واالسرررتهمك وارطواء  لنشرررطتها
 (.19 –م قةل انتشار ف روس س وف د 2020% خمل السنة المال ة 77.3م  وصعودنا مو 2021السنة المالية % خمل 85.5م  مقاةل 2022

 

 صافي الربح

مليون لاير خالل السننة    486.7مقابل    %10.9م، وهو انخفاض سننوي بمعدل  2022مليون لاير خالل السننة المالية    433.8بلغ صنافي الربح  

% خمل السررنة المال ة الما رر ة. و رجع انخواض صررافي  26.2% مقاةل  21.3هامش صررافي الرة  إلم  م. وصناحب ذل  تراجع2021المالية  
ا بأن اإليرادات األ را المسلجلة  ول فترة المقارنة السلنة  2022انخفاض اإليرادات األ را  ول السلنة المالية بشل ز مسلاسلي إلى الرة    م  علمن

م يتمسز مغل را في الخصلومات غير المت ررة التي حصللا عليرا الشلركة مو مال ي األرا،لي للمراكز المسلتأجرة للتخفيف مو األسر 2021المالية 

  االسرتثمارالمراكز التجارية التابعة  ول فترة انتشلار فيروس كورونا المسلتجد  باإل،لافة إلى عائد صلفقة التخارج الناجحة مو  السلل ي لفترة إغون  

كما تأسر صافي الربح بارتفا  المصروفات العمومية واإلدارية على  لفية ت سيف منشرة الشركة    غير األساسي في شركة مسوان المستق ز للتجارة.
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م  وارتفا  مصلروفات الزكاة مقابز تسلجيز د ز إيجابي مو الزكاة نتيجة رد فائض مخصل  سلنوات سلابقة  ول السلنة  2022المالية    ول السلنة

ا نتيجة تسلجيز  سلائر بقيمة   .م2021المالية  مليون لاير عو حصلة الشلركة بأحد الشلركات المسلتسمر برا عو طري    15.0وتأسر صلافي الربح ميللن

 حقون المل ية.

م  2022مليون لاير خالل السنننة المالية    729.6% لتسننجل  9.3ارتفع صننافي الربح المتكرر )قبل احتسنناب البنود اير المتكررة( بمعدل سنننوي  

م  مقابز  2022%  ول السللنة المالية 35.8وتراجل  امش صللافي الربح المت رر ليسللجز    م.2021مليون لاير  ول السللنة المالية   667.7مقابز  

. ويأتي النمو القوي لصللافي الربح المت رر على الرغم مو ارتفا  المصللروفات التشللغيلية  ول الفترة  حيج  2021السللنة المالية   %  ول36.0

يع س ذلا التراجل ال  ير لخسللائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  إلى جانب تراجل مصللروفات التمويز  على  لفية زيادة رسللملة مصللروفات  

 م. 2022ة بالمشروعات قيد اإلنشاء  فلون عو انخفاض مصروفات الفائدة على التزامات عقود اإليجار  ول السنة المالية التمويز المتعلق

 

 األموال من العمليات

. وصلللاحب ذلا انخفاض  امش  م2022مليون لاير خالل السننننة المالية    796.6% لتبلغ  3.5انخفضنننت األموال من العمليات بمعدل سننننوي  

م  ويرجل ذلا بشلللل ز رئيسللللي إلى 2021%  ول السللللنة المالية 44.5م مقابز 2022%  ول السللللنة المالية 39.1األموال مو العمليات لي لغ 

 انخفاض صافي الربح.

 

 تحليل أبرز عناصر قائمة المركز المالي

ومصنروفات أعمال الصيانة والتجديدات في مراكز التسو   لتغطية إنشناءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة    بلغ إجمالي النفقات الرأسنمالية

وتواصللز الشللركة مسللاعيرا لتنفيذ توسللعاترا الجغرافية المسللتردفة وف   ر  مرحلية  م.  2022مليون لاير خالل السنننة المالية    880.9  القائمة

ررة. مو جانب آ ر  بلغ إجمالي نفقات معمال الصليانة تتماشلى مل الظروا السلوقية السلائدة  مل الحفاى على وتيرة إنجاز  رترا االسلتسمارية المق

م  والتي تم إنفان مغل را على معمال الصلللليانة بمركز السللللوم مول بمدينة جدة  2022مليون لاير السللللنة المالية   145.1للمراكز التجارية القائمة  

  باإل،للافة إلى مركز الياسللميو تحا اإلنشللاء  ا جديدةومركز األحسللاء مول  ومركز النور مول  و ي المراكز التي يجري برا تدشلليو دور سللينم

 م.2022مول الذي شرد افتتاش دار سينما جديدة  ول يناير 

 

مليون   650م، أولهما بقيمة  2022دولية متوافقة مع أحكام الشنريعة اإلسنالمية خالل السننة المالية    نجحت الشنركة في إتمام إصندارين لصنكوك

م  والذي  2022مليون دوالر  ول الربل الساني مو السللنة المالية   225  والساني بقيمة م2022دوالر أمريكي خالل الربع األول من السنننة المالية  

مليون دوالر في تحسيو  ي ز    650قاما الشلركة بتوىيف حصيلة اإلصدار األول ال الغ قيمت   ول للصل وت.  تم دمج  ليشل ز جزءن مو اإلصلدار األ

رمس المال وتعزيز مسلتويات السليولة بصلورة تسلا م في تنفيذ التوسلعات المخررة مل ،لمان مسلتويات ال فاءة التشلغيلية في ،لوء اسلتمرار عودة  

سلنوات  وقد تم توىيف الحصليلة اإلجمالية لجصلدار في تسلوية  5.5ر بالذكر من مدة اسلتحقان الصل وت  األو،لا  السلوقية إلى ط يعترا. ومو الجدي 

م  باإل،لافة إلى تسلوية 2022مليون لاير( مو مسلتحقات التسلريوت القائمة الدوارة  ول الربل األول مو السلنة المالية  750مليون دوالر )  200

و مسلتحقات تسلريوت المرابحة إلاإلجارة القائمة. وتسلتردا الشلركة توىيف حصليلة اإلصلدار في تسلديد  مليون لاير( م  1,020مليون دوالر )  272

م. وقد تم تغرية االكتتاب  2022مليون لاير( مو مستحقات تسريوت المرابحةإل اإلجارة التي تم تسويترا  ول السنة المالية    105مليون دوالر )  28

% مو إجمالي طل ات االكتتاب  وتزامو ذلا مل  65ا شللريحة المسللتسمريو الدولييو وغير الخليجييو بإصللدار الصلل وت بمعدل مرتيو  حيج مسل

مو وكالتي موديز وفيتش للتصللنيف االئتماني  على التوالي. و ول الربل الساني   BB+ (EXP)و  Ba2حصللول اإلصللدار على تصللنيف ائتماني 

مليون دوالر ممري ي  والذي تم دمج  ليشلل ز    225إصللدار صلل وت دولية م را بقيمة   م  نجحا الشللركة في إتمام إعادة2022مو السللنة المالية 

ا مو اإلصللدار الساني للصلل وت ال الغ قيمت   مليون دوالر ممري ي الذي نجحا الشللركة في إتمام   ول الربل األول مو السللنة المالية   650جزءن

وقد اسلتفادت الشلركة بشل ز ممتاز  ول  ذا  وت المرابحةإلاإلجارة القائمة.  م  وقد تم توىيف حصليلة اإلصلدار في تسلوية مسلتحقات تسلري 2022

% مقارنة باإلصلدار السلاب . وقد تم تغرية االكتتاب باإلصلدار الجديد التابل 1اإلصلدار مو الحصلول على توفير في سلعر االقتراض بنسل ة تقارب 

ا بأن   225مليون دوالر إلى   150اإلصللدار الم دئي مو   لجصللدار األول بمعدل سوث مرات  مما حفز الشللركة على زيادة حجم مليون دوالر  علمن

االستراتيجية التي تت نا ا الشركة  سنوات  وقد سا م في دعم وتعزيز المركز المالي للشركة بما يتماشى مل    5.5مدة استحقان اإلصدار األ ير ت لغ 

 لمون.للتحول مو نظام التمويز الملمون إلى نظام التمويز غير الم

 

النقدية وما    م. وبلغا2021مارس   31مليون لاير كما في    6,345.0مقابز  م،  2022مارس    31مليون لاير كما في    7,235.0  6بلغ صننافي الدين

م. وقلد قلاملا المراكز العربيلة بسللللداد م لغ 2021ملارس   31كملا في   635.7مقلابلز   م،2022منارس    31مليون لاير كمنا في  556.1  7في حكمهنا

 م.2022مليون لاير مو مصز الديو ومصروفات التمويز وف   ر  السداد المقررة للص وت والتسريوت القائمة  ول السنة المالية  2,978.5

 
 ويخصم منرا النقدية وما في ح مرا )بما في ذلا الودائل قصيرة األجز(. صافي الديو: الديون المالية 6

  بند النقدية وما في ح مرا يشمز الودائل المصرفية قصيرة األجز. 7
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مارس   31مليون لاير كما في    379.4مقابز    م،2022مارس   31مليون لاير كما في    325.3بلغت األرصندة المسنتحقة من األطراذ ذات العالقة  

م  وذلا نتيجة 2021مليون لاير  ول السلنة المالية    151.5مليون لاير  مقابز    259.3مو تلا األرصلدة مسلتحقات إيجارية بقيمة م. وتتلل2021

مليون لاير سلعودي. وقد حصللا شلركة المراكز    66.0م  فيما ت لغ المسلتحقات غير اإليجارية 2022الفواتير اإليجارية المتعلقة بفترة السلنة المالية 

مليون لاير سللعودي كما في    350.3على كامز الم الغ المسللتحقة مو شللركة فاس القابلللة للفنادن )طرا ذو عوقة( وال الغ قيمترا حوالي   العربية

 م.2022مارس  31

 

 المستجدات التشغيلية

 نسبة اإلشغال

مارس   31% كما في  92.9صلعودنا مو م،  2022مارس    31% كما  94.1  بلغت نسنبة اإلشنغال في نهاية الفترة الحالية على أسناس المثل بالمثل

م. ويع س  ذا النمو نجاش الشلركة في تعافي نسلب اإلشلغال بشل ز كامز وتجاوز ا مسلتويات ما ق ز انتشلار فيروس كورونا المسلتجد )كوفيد  2021

لتعافي التي تشلرد ا األنشلرة التجارية  ول  ذك الفترة  مما  م. ويأتي  ذا بفللز اسلتمرار حالة ا2020%  ول السلنة المالية 93.1( ال الغة 19 –

%  ول السللنة المالية 95و94ي شللر باقتراب وصللول الشللركة إلى  دفرا االسللتراتيجي المتمسز في الوصللول بنسلل ة اإلشللغال إلى ما يتراوش بيو 

 م. 2023

 

 عدد زوار

  63.2مقابز    م،2022مليون زائر خالل السننننة المالية    80.8% ليبلغ  27.9ارتفع عدد زوار المراكز التجارية التابعة للشنننركة بمعدل سننننوي  

 مرت برا مليون زائر  ول السلنة المالية الما،لية. وي شلر  ذا االرتفا  حالة التعافي القوية التي تشلرد ا منشلرة الشلركة بعد فترات اإلغون التي

(. وتواصللز معداد الزوار مسللار  19 –م امتساالن لججراءات االحترازية السللديدة التي فر،للترا الح ومة الحتواء فيروس )كوفيد  2021 ول عام 

% مو عدد  74م  2022(  حيج مسز عدد الزوار  ول السللنة المالية 19  –التعافي نحو مسللتويات ما ق ز انتشللار فيروس كورونا المسللتجد )كوفيد  

م  مل  2023وتجدر اإلشللارة إلى اسللتمرار تعافي عدد الزوار  ول الربل األول مو السللنة المالية   م.2019ر المسللجز  ول السللنة المالية الزوا

م )الذي تزامو مل شلرر رمللان الم ارت والذروة المعرودة ألنشلرة التجزئة( إلى مسلتويات ما ق ز    2022وصلول عدد الزوار  ول شلرر مبريز 

 الجائحة.

 

 جديد عقود اإليجارت

في ضنننوء حالة التعافي التي تشنننهدها األنشنننطة التجارية، حي  قامت    نجحت الشنننركة في الحفال على الوتيرة المرتفعة لتجديد عقود اإليجار 

ا بأن الللغوط    م2022من العقود المنتهية خالل السننة المالية    %90أكثر من  م، وهو ما يمثل  2022عقد ا خالل السننة المالية    868بتجديد   علمن

قاما الشلركة بتجديد ا  ول الفترة الحالية   اصلة بالمراكز التجارية  الرا نة التي تشلرد ا مسلعار التأجير انع سلا على مسلعار عقود اإليجار التي

  مو الفتة )ج(.

 

 محفظة المراكز التجارية وإجمالي المساحات القابلة للتأجير

ا    21عدد مراكز التسنننو  التي تقوم الشنننركة بامتالكها وتشنننغيلها  بلغ   المسننناحات    إجماليم  وبلغ بذلا 2022بنراية السللنة المالية   تجاري امركز 

مليون متر مربع خالل السننة المالية الماضنية. وقد شنهدت    1.208م، مقابل  2022مليون متر مربع بنهاية السننة المالية    1.335القابلة للتأجير  

 .ز التجاري "ذا فيو"م نجاح الشركة في افتتاح المركز التجاري جدة بارك والمرك2022السنة المالية 

 

مول مركز تجاري ،لمو محفظة الشلركة يتم إدارت  بموجب اتفاقيات إدارة وتشلغيز. وفي إطار  ذك االتفاقية  تقوم   مركز "جدة بارك"يعد 

  شللركة المراكز العربية بتوىيف   راترا المتلللافرة في إدارة وتشللغيز وصلليانة المركز التجاري  باإل،للافة إلى تصللميم وصللياغة  ر 

ملف متر   120.0عو إ،للافة مركز "جدة بارت"   . وقد مسمرالتسللوي  والتأجير الموئمة  وذلا مقابز نسلل ة متوية مو صللافي إيرادات  السللنوية

 محو تجارينا. 350م  ويحتلو 2022مربل إلى إجمالي المساحات القابلة للتأجير  ول السنة المالية 

 

ا قوينا ألنشللرة  مركز "ذا فيو"يمسز   ا بأن  مقيم على مرض    ترسلليخن الشللركة في الرياض باعت ارك اإل،للافة السللابعة لمواقعرا التابعة بالمدينة  علمن

محون تجارينا    170ملف متر مربل إلى إجمالي المسللللاحات القابلة للتأجير. ويلللللم المركز    56.3مملوكة بال امز للشللللركة وسللللا م في إ،للللافة  

لمية والمحلية في شلتى المجاالت  بما في ذلا األزياء ومسلتحللرات التجميز واألغذية والمشلروبات   ومجموعة واسلعة مو العومات التجارية العا
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%  على التوالي 85% و73باإل،لافة إلى دار سلينما ك يرة. جدير بالذكر من نسل ة اإلشلغال في كز مو مركز "جدة بارت" ومركز "ذا فيو" بلغا  

 م.2022بنراية السنة المالية 

 

 اتفاقيتين بشأن تأسيس صندوقين عقاريين استثماريينتوقيع 

نجحت شننركة المراكز العربية إتمام توقيع اتفاقيتين مع شننركة الرياض المالية بشننأن تأسننيس صننندوقين عقاريين اسننتثماريين مغلقين  

جوهرة الرياض  ا تروير مركزي  مليار لاير  وقد تم تأسليسلرما برد 6.2وي لغ حجم الصلندوقيو   متوافقين مع أحكام الشننريعة اإلسننالمية.

وتجدر اإلشلارة بأن مل ية وحدات    .ل و ما مو ك را المشلاريل المدرجة ،لمو الخرة التوسلعية للشلركة بمدينتي الرياض وجدةوجوهرة جدة

على تر ي  مو  الصلندوقيو تعود بال امز للمراكز العربية  فيما سلتتولى الرياض المالية مرام إدارة الصلندوقيو االسلتسمارييو والحاصلليو

 يتة السللون المالية. وسللوا تحتفظ شللركة المراكز العربية بامتياز إدارة وتشللغيز المركزيو التجارييو بعد االنتراء مو تروير ما. كما قد  

يعتزم الصلللندوقان الحقنا التخارج مو االسلللتسمار مو  ول عدة  يارات متللللمنة طرحرا كصلللندون عقاري متخصللل  متداول )ريا(.  

ا مو الربل األول مو السللنة المالية وسللوا يظر م  2023ر األسر المالي مو مسللا مة الشللركة في  ذيو الصللندوقيو على قوائمرا المالية بدءن

 .م2022يونيو  30المنتري في 

 

 إقرار قضائي بحق شركة المراكز العربية الكامل بص  ملكية أرض مشروع "جوهرة الرياض"

فقد مقرت  م.  2022شنركة المراكز العربية تحصنل على إقرار قضنائي بحقها الكامل بصن  ملكية أرض مشنروع "جوهرة الرياض" خالل فبراير  

حجية  الجرة العدلية بالممل ة بإجازة صللا األرض المملوكة للشللركة  وذلا بعد اسللت مال جميل اإلجراءات النظامية واسللتيفاء المترل ات الوزمة ل

 ومة  ية. وتعرب اإلدارة عو اعتزاز ا الشلديد بالدعم واال تمام ال الغ لرذك القللية مو ق ز وزارة االسلتسمار والمسلتويات القيادية العليا بحصلا المل 

 الممل ة. 

 

 األنشطة الرقمية

اكز العربية عليرا. وقد تم نا  في إتمام عامرا التشلغيلي األول عقب صلفقة اسلتحواذ شلركة المرنجحت منصنة تجارة األزياء فواا كلوسنيت ليميتد  

م  مما مسمر عو تزويد المسلتأجريو بفرصلة التواجد القوي 2022عومة تجارية تابعة ألبرز المسلتأجريو بنراية السلنة المالية 66المنصلة مو دمج  

 شركة المراكز العربية.  على ش  ة التجارية اإلل ترونية مو  ول المنصة  فلون عو تعزيز باقة الخدمات فائقة القيمة التي تقدمرا

 

 دور السينما 

ا    21مركز تجاري من إجمالي محفظتها البالغة    15نجحت الشنركة في تدشنين دور سنينما جديدة موزعة على   بنهاية السننة المالية    تجاري امركز 

مول الظرران. وتسلتردا الشلركة تدشليو دور سلينما    التجاري. وقد تللمو ذلا تدشليو الشلركة مك ر دار عرض سلينمائي بالممل ة بمركز ا  م2022

م  فيما سلليتم إطون دار  2022جديدة في مربعة مراكز تجارية تابعة إ،للافية  مو المقرر تدشلليو دور سللينما في سوسة مراكز منرم بنراية ديسللم ر  

 ي المركز الرابل  ول السنة المالية المق لة. السينما ف
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  االستدامة
 استراتيجية المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة 

تحرص شلللركة المراكز العربية على تر ي  مجموعة مو المنا ج واألسلللاليب التي تتسلللم بالو،لللوش  والدقة  وقدرترا على االسلللتدامة  

  باعت ار ا جزء ال يتجزم مو اسللتراتيجية النمو التي تت نا ا الشللركة على المدا الرويز  كما تعمز الشللركة على إبراز الدور المحوري الذي

ا  الخاص في تعزيز  ر  التنمية المسللتدامة وتنفيذ ا  و و ما يع سلل  التزامرا بتحسلليو م طر العمز التشللغيلية في كافة  تلع   شللركات القر

مشلروعاترا التابعة بصلفة مسلتمرة مو مجز مواصللة تقديم الخدمات فائقة الجودة بالتوازي مل تعظيم المردود اإليجابي لجميل األطراا ذات  

  ية لعملياترا. الصلة وتقلي  األسار السل

 باإل،لللافة إلى مراعاة األبعاد وا سار ال يتية الناتجة عو العمليات التشلللغيلية للشلللركة  تدرت الشلللركة جيدنا دور ا الحيوي وواج را تجاكو

للمواطنيو المجتمل السلللعودي وم مية االسلللتسمار في إعداد الجيز الجديد مو الراقات السلللعودية  حيج تلتزم بتوفير فرص العمز المت افتة 

 السلعودييو ب افة القراعات والمجاالت التشلغيلية  إلى جانب تحسليو بيتة العمز ع ر االسلتسمار في تعزيز مسلتويات السلومة وزيادة إنتاجية

 موىفيو والعامليو. الجميل  ومستويات ر،اء

الطموحرة  التي تهردف إلم تقل ص  (GSIسء"  وتتواف  االلتزاملات التي تت نلا لا الشللللركلة مل رؤيلة الم لادرة الوطنيلة "السللللعوديلة الخلللللرا

مل ار شرجرة في شرتم لنحاء الممل ة    10م  ةار رافة إلم زراأة  2030مل ون طن سرنو با ةحلول أام   287االنةعاثات ال رةون ة ةأ ثر من 

 % من إجمالي مساحة الممل ة الةحر ة والةر ة. 30وتنم ة المحم ات الطة ع ة إلم ل ثر من 

ا لزيادة م طر األعمال والسلياسلات الخاصلة بممارسلات االسلتدامة  تت نى الشلركة إطار قوي لنظام الحوكمة باعت ارك ا لية وفي إطار سلعير

الرئيسلية لتوجي  عملياترا التشلغيلية واإلشلراا عليرا  حيج تعتمد الشلركة على معللاء مجلس اإلدارة ولجان اإلدارة التابعة في اإلشلراا  

  باإل،لافة إلى تر ي  سلياسلات رقابة دا لية شلديدة  العوقةة بالشلركة مل مراعاة تعظيم القيمة لجميل األطراا ذات على العمليات التشلغيلي 

إدارة  إطار حوكمة مؤسلسلية فعال و  تر ي و،لمان االمتسال ل افة القوانيو واللوائح التنظيمية ذات العوقة  وتنظيم معمال الشلركة مو  ول  

  م.2023وتتوقل شركة المراكز إصدار تقرير ا األول لوستدامة  ول السنة المالية . المخاطر ب فاءة
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 إدارة المخاطر المؤسسية 
مخراطر  ال ؤدي أدم ال ق ن في األأمرال إلم نشرررروء مخراطر وفرص  وقد   ون لو تأث ر سررررلةي لو إ جراةي ألم لي شررررر ة. ت م   ن إدارة  

الشرر ة من التعامل ةوعال ة مع أدم ال ق ن وما  رتةط ةها من مخاطر وفرص  مما  عزز القدرة ألم خلق الق مة والحواظ   إدارة   ة  المؤسرسر
ا لساس ة للحو مة الوعالة للشر ات  .أل ها. تعتةر إدارة المخاطر المؤسس ة ل  ب

 
اأتمدت المرا ز العرة ة إطار إدارة المخاطر المؤسرسر ة الذي لدل  ولز ادة تعز ز ق مة المسراهم ن وتحق ق األهداف ارسرترات ج ة للشرر ة   

 .إلم أمل ة ل ثر منهج ة ردارة المخاطر

 

 إطار أمل إدارة المخاطر المؤسس ة:

 : شمل إطار أمل إدارة المخاطر المؤسس ة

الةدائل االسرررترات ج ة  وتحد د األهداف  واالسرررترات ج ة: النظر في قاةل ة ال  ان للمخاطر في تق  م    المخاطر  درجة تقةلة ن   الموائمة •
 .ذات الصلة  وتطو ر آل ات ردارة المخاطر ذات الصلة

تعز ز قرارات االسررررتجاةة للمخاطر: توف ر الدقة في التحد د واالخت ار من ة ن االسررررتجاةات الةد لة للمخاطر مثم التجن   والتقل ل   •
 والمشار ة  والقةول للمخاطر.

لخسررائر التشررغ ل ة: ا تسررا  قدرة معززة لتحد د األحداث المحتملة وإنشرراء االسررتجاةات  والتقل ل من المواجآت  الحد من المواجآت وا •
 .والت ال ف لو الخسائر المرتةطة ةها

اغتنرام الورص: من خمل النظر في النطراة ال رامرل لثحرداث المحتملرة  ت ون إدارة المرا ز العرة رة في و ررررع  م نهرا من تحرد رد  •
 حق قها ةش ل استةاقي.الورص وت 

 

 ما اأتمدت المرا ز العرة ة سرر اسررة إدارة المخاطر لتحد د وفهم المخاطر التي تواجو الشررر ة ةشرر ل اسررتةاقي  وتق  م حجم تأث رها ألم 

لة  األداء  واتخاذ تداة ر وقائ ة للس طرة أل ها  مما  سم  للشر ة ةإدارة المخاطر ةوعال ة و واءة ودأم تحق ق األهداف قص رة األجل وطو  

لجنرة المنظمرات الراأ رة   COSOوقرد تم تطو ر المنهج رة ومواءمتهرا مع المعرا  ر الردول رة المعترف ةهرا ردارة المخراطر  وهي   األجرل.

 المةادئ والتوج هات. -المنظمة الدول ة للمقا  س ردارة المخاطر ISO 31000و للجنة تر دواي

ألحداث التي قد تؤثر ألم تحق ق األهداف االسررترات ج ة والتشررغ ل ة  ثم تدأو سرر اسررة إدارة المخاطر إلم تحد د وفهم اسررتةاقي للعوامل وا

القاةل ة    ما ورد في سر اسرةارةمغ أن هذع المخاطر وإدارتها ومراقةتها  وقةول ةع رها  وتحو ل ةع رها  مع التخو ف من مخاطر لخرل  

 مجلس اردارة.للمخاطر التي حددها 

 

 :ثقافة ورقابة مجلس اإلدارة

ا  مجلس اردارة   ؤدي   ا حاسررمب في إدارة المخاطر المؤسررسرر ة من خمل و ررع السرر اسررات والمةادئ التوج ه ة لةناء ة ئة رقاة ة قو ة  دورب

 .الصح   في القمة النهجوتحد د 

اطر ارسرترات ج ة  من نشرر ثقافة حو مة المخاطر في جم ع لنحاء الشرر ة لتحد د المخ  م  ن تحد د مجلس اردارة لدرجة تقةل المخاطروقد  

والتشررغ ل ة وااللتزام والمخاطر المال ة والتخو ف من حدتها.   ررطلع مجلس اردارة ةدور رئ سرري في  ررمان وجود وظائف مراقةة قو ة  

 ومستمرة ودور ة لتقد م تقار ر دق قة وفي الوقت المناس  أن المخاطر إلم اللجان ذات الصلة ومجلس اردارة.

 سياسة إدارة المخاطر

 
 :تت من لهداف س اسة إدارة المخاطر ما  لي

  مان القدرة المستمرة ألم لداء رسالة الشر ة ولداء وظائوها الرئ س ة وتحق ق لهدافها وخدمة أممئها. •
 تنو ذ والحواظ ألم نظام إدارة مخاطر  تسم ةالوعال ة وال واءة والشواف ة. •
 ز ثقافة المخاطر المناسرةة ودمج إدارة المخاطر في العمل ات االسرترات ج ة  رمان إةمغ فلسروة إدارة المخاطر لجم ع الموظو ن لتعز •

 وأمل ات تخط ط األأمال.
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 تحد د المخاطر في س اة أمل ات الشر ة. •
 الحما ة من الحوادث السلة ة وتقل ل تعرض الشر ة للخسائر. •

 

وفر قو ارداري  ةمسرراأدة إدارة المخاطر  في ح ن لن مسررؤول ة  تقع مسررؤول ة تنو ذ سرر اسررة إدارة المخاطر ألم أاتق الرئ س التنو ذي 

ارشرررراف تقع ألم أاتق مجلس اردارة  ةدأم من لجنة التدق ق التي تشرررمل مهمتها مراجعة تقار ر مراقةة المخاطر التي تواجو الشرررر ة  

 رجراءات المتخذة للحد من تأث ر هذع المخاطر.والمقدمة من فرة التدق ق الداخلي وإدارة المخاطر  والتوص ة لمجلس اردارة ة واءة ا

 وليفة إدارة المخاطر

ا وظ وة إدارة المخاطر لتوف ر المراقةة المسررتمرة لثداء الوعلي مقاةل المقا  س المتوق أل ها وتقد م التقار ر في    ما لنشررأت الشررر ة ل  ررب

 :رئ س ةالوقت المناس  للمسؤول ن أن المخاطر والحو مة. ف ما  لي مهامها ال

 .العمل مع اردارة التنو ذ ة لتنو ذ س اسة إدارة المخاطر من لجل تحق ق لهداف الشر ة واسترات ج تها •
 .ارشراف ألم لنظمة إدارة المخاطر وآل ات تحد د وق اس ومراقةة المخاطر وتق  م فعال تها •
المقترحرة ردارة هرذع المخراطر مع مراقةرة لي انحراف أن المردل  إأرداد التقرار ر التي تحتوي ألم التعرض للمخراطر والخطوات  •

 .المسمو  للمخاطر في الشر ة
 .نشر ثقافة المخاطر وز ادة الوأي ةالمخاطر ة ن موظوي الشر ة •
 .وق ادة تطو ر خطة استمرار ة األأمال المساهمة في إدارة استمرار ة األأمال •
 ها اردارة  اف ة لمعالجة ممحظات التدق ق الداخلي.التأ د من لن ارجراءات التصح ح ة التي تتخذ •
 

 وليفة االلتزام:

ا دائرة االلتزام للتأ د من لن الشر ة قد اتخذت التداة ر المناسةة لملتزام ةالقوان ن واللوائ  والس اسات وا رجراءات   ما لنشأت الشر ة ل  ب
متثال والتةل ا أنها  وتقد م تقار ر دور ة تو ررر  ةالتوصررر ل حاالت أدم ةتحد د انتها ات أدم اال ذات الصرررلة. وسرررتقوم دائرة االلتزام

 .االلتزام  وتعز ز الوأي ةااللتزام من خمل توف ر التدر   لإلدارة والموظو ن
 

 : غطي نطاة مهمة دائرة االلتزام
تأ د من االلتزام ةلوائ  الحو مة الصرررادرة  ال  ةما في ذلك  االلتزام الخارجي:  رررمان االمتثال لجم ع المتطلةات التنظ م ة ل القانون ة •

أن ه ئة السروة المال ة والقوان ن ذات الصرلة وخاصرة قانون الشرر ات ولي لنظمة لخرل تد رها وتشررف أل ها ه ئة السروة المال ة 
 .ووزارة التجارة

 والعمل ات ومصووفة توو ض الصمح ات.االلتزام الداخلي:  مان تنو ذ س اسات الشر ة واللوائ  الداخل ة ونموذج األأمال  •
 

 :فئات المخاطر

تواجو المرا ز العرة ة مجموأة تقل د ة من المخاطر المرتةطة ةتطو ر وتشغ ل مساحات الة ع ةالتجزئة الحد ثة ألم نطاة واسع. وتراأي 

  .استمرار توسع األأمالاسترات ج ة الشر ة ةش ل  امل وجود مثل هذع المخاطر وتتم معالجتها للتخو ف منها مع 

ثر المخاطر إما "اسررترات ج ة"  تؤثر ألم قدرتنا ألم تحق ق لهدافنا االسررترات ج ة  لو "تشررغ ل ة" ناتجة أن طة عة أمل اتنا  لو "مال ة" تؤ

 :ألم رةح تنا. وف ما  لي قائمة ةةعض المخاطر الرئ س ة التي تواجو الشر ة

 

 المخاطر والرقابةعوامل تخفيف المخاطر 
 فئة

 المخاطر

التطو ر المسررررتمر لخردمرات المتسرررروق ن للت  ف مع توقعرات العممء الجرد ردة وتو رررر مت  •
 المتسوق ن.  

الحوراظ ألم مز ج مثرالي من المسررررترأجر ن والتوراوض ةراسررررتمرار ألم شررررروط ار جرار  •
 المحسنة.

أرلرم   االأرترمرراد 
الرمسرررررتررأجرر رن 

 الرئ س  ن
  الرررمرررخررراطرررر

 االسترات ج ة

 مواصلة ةناء شة ة من المستأجر ن والمار ات المحل ة والعالم ة. •
 تطو ر مهارات فر ق المة عات لجذ  شر ات إ اف ة. •

أرلرم   االأرترمرراد 
مررررعررررامررررمت  
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اأتماد سرر اسررة التعاممت مع األطراف ذات العمقة لتنظ م العقود والمعاممت مع األطراف   •
ا للمراجعة  ذات العمقة واالمتثال للقوان ن السرعود ة ذات الصرلة. تخ ر ع هذع التعاممت ل  رب

 من قةل لجنة المراجعة.

ذات  األطرررراف 
 العمقة

خطة إأادة تطو ر مخصصة للمرا ز التجار ة ةما في ذلك تطو ر مساحات الوعال ات والةن ة  •
 التحت ة الرقم ة ومساحات المستأجر المع ار ة.

التجزئرة الخراصرررررة لتحسرررر ن التوازن في العروض أةر  رافرة االسررررتورادة من قراأردة ة رانرات  •
 مجمعاتنا التجار ة ساالقل م ة والمحل ة(.

إ ررادات  ترر ر رز 
ةر رن   الشرررررر ررة 
مررا رزهرررا   ل رةرر 

 التجار ة

تقوم الشررر ة ةتوظ ف مسررتشررار ن متخصررصرر ن والتعاقد مع مسررتشررار ن خارج  ن طوال   •
العقةات المحتملة وو ررررع خطط أمل رنجاز مرحلة ما قةل التطو ر للمسرررراأدة في تحد د 

 العمل ة ةنجا .

تقوم الشرر ة ةمراقةة الت لوة والجودة ةواسرطة فر ق الداخلي واسرتشرار  ن خارج  ن ل رمان  •
 مواصوات التصم م ومراقةة ت ال ف الةناء والتجد د واالمتثال ألي لوائ .

مل مصررادر التمو ل الداخل ة  أداد الم زان ة المناسررةة والتمو ل المناسرر  للمشررار ع من خإ •
 والخارج ة.

الرررمرررخررراطرررر  
المرتةطة ةخطط  

 التوسع

الحوراظ ألم الز رادات المسررررتمرة في إقةرال الزوار من خمل التطو ر المسررررتمر لخردمرات   •
 المتسوق ن للت  ف مع توقعات العممء الجدد وتو  مت المتسوق ن.

وتقد م مواه م نمط ح اة جد دة  والتحسررر ن افتتا  دور السررر نما أةر مرا ز التسررروة لد نا   •
المسرررتمر في جودة الخدمات المقدمة للزوار  واسرررت رررافة الوعال ات الثقاف ة والترف ه ة في 

 مجمعات الشر ة لتحس ن رحلة العممء وتعز ز تجرةة التسوة للعممء.

من األطعمة  توسر ع نطاة التأج ر ل شرمل لنواأبا جد دة من المسرتأجر ن  ةما في ذلك المز د   •
 والمشروةات  والترف و  والصحة والل اقة  والمتاجر الواخرة.

 

حرر ررة   تررأثر رر 
الزوار وارنوراة 
لأررمررال   أررلررم 

 الشر ة

الرررمرررخررراطرررر  
 المال ة

 

ا.ا •  سترات ج ة قو ة لتحص ل الد ون مع تحص ل ار جار مقدمب
مع المؤسرسرات المال ة الرائدة التي تم ن الشرر ة من الحصرول ألم   الحواظ ألم أمقة ج دة •

 تمو ل رلس المال العامل ةأسعار تنافس ة.
االستوادة ةش ل انتقائي من لسواة رلس المال العالم ة لتلة ة احت اجات لأمالنا وتحس ن ه  ل  •

 رلس المال للشر ة مثل الص وك.

التررأخ ر في  لثر 
ترررحصررررررر رررل  
ار جرارات ألم 

الرررمرررال رلس  
 العامل للشر ة

 تم تحد د لهداف التأج ر سمثل األسررررعار والمواأ د النهائ ة والمسررررتأجر ن المحتمل ن( ل ل  •
 مر ز تجاري.

ا قةل  50التأج ر المسرةق لرررررر   • ٪ من مسراحات التأج ر في مرا ز التسروة التي افتتحت مؤخرب
نها من الحواظ ألم فارة  إطمقها ةثمثة إلم سررتة لشررهر تقر ةبا  مما  منحها الو ررو  و م   

 إ جاري إ جاةي.

الرررمرررخررراطرررر  
المرتةطة ةتجد د 
الشررررر ة لعقود 
ار جرار الحرال رة 
فرري  والرردخررول 
إ ررجررار  أررقررود 

 جد دة
 

 الحواظ ألم ةروتو والت ارشراف ألم المةاني والمعدات المناسةة لتقل ل المخاطر. •
  ون لهرا ترأث ر ألم السررررممرة إجراء أمل رات معرا نرة منتظمرة للمرافق التقن رة التي  م ن لن   •

 الشخص ة والممتل ات وللو الة ئة.
قع ألم شرررة ة االنترنت رأادة تعر ف تجرةة امو شرررر ة تد ر  الحصرررول ألم حصرررة في •

 التسوة.

جرائحرة فرا روس  
 ورنرا وترأث رهرا  
األأرمررال  أرلرم 

مررررخرررراطررررر   التجار ة
 العمل ات

 
 نوع األصل.تعو ض حس  ات تأم ن ةوترشر ة تم تحو ل المخاطر إلم  •
تم و ع معا  ر استمرار ة األأمال للحواظ ألم المرونة في االستجاةة السر عة لمنقطاأات  •

 والتعافي مع الحد األدنم من توقف األأمال.

الرررمرررخررراطرررر  
الرتشرررررغر رلر ررة 
واالنرقرطرراأررات  
الرمرتروقرعررة  غر رر 

 ألأمال الشر ة
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والخةراء الخارج  ن حسر  الحاجة  محامون داخل ون ةار رافة إلم شرة ة من المسرتشرار ن   •
 لحما ة مصال  الشر ة.

إنشاء الس اسة القانون ة  ومجموأة من ارجراءات والمعا  ر الداخل ة لتأم ن ارطار التعاقدي  •
 وتقل ل التعرض للتقا ي و مان االمتثال للوائ  المعمول ةها.

الرررمرررخررراطرررر  
الرررمررررترررةرررطرررة 
ةررالررق رررررررا ررا 
التي  القررانون ررة 

 تشمل الشر ة
 

 قوم قسرررم إدارة المخاطر ةمراجعة لهداف شرررر ة المرا ز العرة ة وغا اتها السرررنو ة   •
القاةلة للق اس ف ما  تعلق ةالصرررحة والسرررممة. و ج  لن تر ز األهداف والغا ات ألم 
الحد من حاالت التعرض ال ررارة و ل لو المحووفة ةالمخاطر  ةما في ذلك  ألم سررة ل 

صرراةات ل األمراض في لما ن العمل ومرا ز التسرروة  المثال ال الحصررر  الحرائق وار
 التاةعة لشر تنا.

إأداد خطة أمل سرنو ة تقوم ألم لهداف وغا ات ل مسرتهدفات الصرحة والسرممة   تم  •
تنسرررر قهرا مع لدارة العمل رات والتردق ق الرداخلي وإدارة المخراطرلمراقةرة تحق ق لهرداف  

 وغا ات الصحة والسممة.

 مخاطر الحرائق 
الصررررررررحررررة  

 السممةو
 

 

 
 واالمتثال  المخاطر وإدارة الحوكمة أدوات

 
  (GRC)للحو مة وإدارة المخاطر واالمتثال   معلومات ة ةرنامج  سررررتخداما  إلم  المخاطر  وإدارة  واالمتثال  الداخلي  التدق ق  لقسررررام  تسررررعم
األقسررام من لتمتة لأمالها وترشرر دها و سررهل  ذلك تنسرر ق الةرنامج المشررار إل و تلك  و م ن  ولدائها ةشرر ل ل ثر فاأل ة. همأمل ات لتنسرر ق 

   ةناء منصة موحدة للتقار ر المرفوأة لمدارة ومجلس اردارة.  فيالةرنامج  ساأدف ما ة نها. و   جهودها وتةادل المعلومات والخةرات
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 ة الشركة. حوكم1
 

 نظرة عامة 
تتمثل المصرادر الرئ سر ة لحو مة الشرر ة في الئحة حو مة الشرر ات الصرادرة أن ه ئة السروة المال ة ولح اٍم مع نة من نظام 

 .الشر ات ولف ل ممارسات حو مة الشر ات في الممل ة

التنو ذ ة والمسررراهم ن ولصرررحا  المصرررلحة   نظم إطار أمل حو مة الشرررر ات مختلف العمقات ة ن مجلس اردارة واردارة 

اآلخر ن من خمل و رع قواأد وإجراءات لتسره ل أمل ات اتخاذ القرار ةهدف حما ة حقوة المسراهم ن ولصرحا  المصرلحة  

 اآلخر ن وتعز ز ق م المصداق ة وارنصاف والشواف ة في لأمال الشر ة.

لتالي لن  عمل مجلس اردارة ةما  حقق لف ل مصال  المساهم ن إن هذع المئحة تقت ي ارفصا  الوا   والشواف وت من ةا

 و قدم صورة وا حة وأادلة أن الو ع المالي للشر ة ونتائج أمل اتها.

ا في نجاحها المستمر.  تعتةر الشر ة لن االلتزام المستمر ةهذع اللوائ   عد أاممب مهمب
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 الهيكل التنظيمي للشركة  
 

 

 

 م س رجم الرجوع إلم قسم "لجنة الحو مة" من هذا التقر ر(. 2022فةرا ر  23ممحظة: تم حل لجنة الحو مة في  
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 ةحوكمة الشركلة يمتطلبات الرئيسال

إن المتطلةات الرئ سرررر ة للحو مة والتي تتق  د  وسرررروف تتق  د  ةها الشررررر ة مة  نة في الئحة حو مة الشررررر ات  و غطي ذلك 

 اسعة التال ة:المجاالت الو

 (  و9إلم  4الحقوة العامة للمساهم ن سالمواد من  •

 (  و15إلم  10الحقوة المتعل قة ةاجتماأات الجمع ة العامة سالمواد من  •

 (  و41إلم  16مجلس اردارة: ت و ن المجلس ومسؤول اتو وصمح اتو وإجراءاتو والتدر   سالمواد من  •

 (  و49إلم  42حاالت تعارض المصال  سالمواد من  •

 (  و72إلم  50لجان الشر ة سالمواد من  •

 (.98إلم  73الرقاةة الداخل ة  ومراجعي الحساةات الخارج  ن  وتقار ر الشر ة  ولمور متنوأة لخرل سالمواد من  •

 

   نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية

م( ألم نظام الحو مة الخاص ةالشر ة واللوائ   2017ل9ل20هر سالموافق  1438ل12ل29وافق مجلس إدارة الشر ة ةتار خ  

 الداخل ة.  

ذلك   الشر ات ةما في  المال ة ونظام  السوة  لمتطلةات ه ئة  لساسي  الخاص لممتثال ةش ل  دل ل حو مة الشر ة  إأداد  جرل 

 ة:الس اسات والمواث ق الداخل ة التال 

 س اسات وإجراءات مجلس اردارة. •

 س اسة ت ار  مصال  لأ اء مجلس اردارة.  •

 مجلس اردارة. التي  ش لها  س اسات ومةادئ اللجان  •

 المراقةة والتق  م ولأمال المراجعة الداخل ة والخارج ة وس اسات الرقاةة الداخل ة.  •

 س اسات الجمع ة العامة. •

 س اسة توز ع األرةا .  •

 س اسات التواصل مع المساهم ن. •

 س اسات ارفصا  والشواف ة. •

 مهام لجنة المراجعة.  •

 مهام لجنة الترش حات والم افآت. •

 س اسة المساهمة االجتماأ ة للشر ة. •
 

 االمتيال لحوكمة الشركات

تال ة. وتحد داب  فإن لغلة ة  الشرر ة في الوقت الراهن ملتزمة ةأح ام الئحة حو مة الشرر ات ف ما أدا ما هو مو ر  في الوقرة ال

( لأ رراء  هم لأ رراء غ ر تنو ذ  ن  9م من تسررعة س2022مارس   31لأ رراء مجلس إدارة الشررر ة  والذي  ت ون  ما في 

(. وإ رافةب إلم ذلك  فقد تةنم 16( لأ راء مسرتقل ن لي ل ثر من ثلث أدد لأ راء المجلس سالمادة 4و وجد ةالمجلس لرةعة س

 ت ترا مي ف ما  تعلق ةتع  ن لأ راء مجلس اردارة في اجتماع الجمع ة العموم ة   والذي أ ق د ةتار خ  المسراهم ن طر قة تصرو

م(. وهذع الطر قة من التصرو ت تت   ل ل مسراهم حقوة تصرو ٍت تعادل أدد  2019سرةتمةر    30هرررررر سالموافق 1441ل01ل3

اسرتخدام جم ع حقوقو التصرو ت ة لمرشر ٍ واحد لو لن  قسرم حقوقو التصرو ت ة ف ما ة ن  الحصرص التي  مل ها. و حق ل ل مسراهم
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مرشرح و المختار ن دون ل ة ازدواج ة في األصروات  وهذع الطر قة تز د من فرص مسراهمي األقل ة الذ ن  ع نون ممثل هم في 

 (.8واحد سالمادة المجلس من خمل ممارسة حقوة التصو ت الترا م ة المتاحة لهم لصال  مرش ٍ 

وةما  توق مع لح ام الئحة حو مة الشررر ات  فقد قامت الجمع ة العامة العاد ة للشررر ة ةت و ن لجنة المراجعة  وهي  •

 6هرررررر سالموافق  1439ل03ل18( لأ راء غ ر تنو ذ  ن سمنهم أ رو ن مسرتقل ن(  وذلك ةتار خ 3تتألف من ثمثة س

م ةالموافقة ألم تجد د أ ررو ة 2020 ون و    21االدارة في جلسررتو المنعقدة في  م(. وقد قام مجلس 2017د سررمةر  

األأ ررررراء الحال  ن وذلك حتم نها ة فترة مجلس االدارة الحالي. وقد وافقت الجمع ة العامة في اجتماأها المنعقد في 

 م ألم تع  ن لأ اء لجنة المراجعة.2020سةتمةر  30

م(.  2017سةتمةر    20هررررر سالموافق  1438ل12ل29رش حات والم افآت ةتار خ وقام مجلس اردارة ةت و ن لجنة الت •

م ةالموافقة ألم تجد د أ رررو ة األأ ررراء الحال  ن  2020 ون و    21وقد قام مجلس االدارة في جلسرررتو المنعقدة في 

م  2020سةتمةر    30وذلك حتم نها ة فترة مجلس االدارة الحالي. وقد وافقت الجمع ة العامة في اجتماأها المنعقد في  

 ألم تع  ن لأ اء لجنة الترش حات والم افآت.

لأد ت الشرر ة م ثاة لجنة المراجعة وم ثاة لجنة الترشر حات والم افآت  واللذ ن اأتمدهما مجلس اردارة  وصرادقت   •

 أل هما الجمع ة العموم ة العاد ة.

ال ة  و ررع مجلس اردارة قواأد الحو مة من الئحة حو مة الشررر ات الصررادرة أن ه ئة السرروة الم  94وفقبا للمادة  •

للشرر ة وفقبا ألح ام هذع اللوائ  في شر ل دل ل الحو مة سالمشرار إل و في قسرم منوصرل  رمن "دل ل حو مة الشرر ات 

 والس اسات الداخل ة"(.

دة ةار رررافة إلم ذلك  لنشرررأت اردارة أددبا من لجان اردارة لإلشرررراف ألم وظائف مع نة داخل الشرررر ة ومسررراأ •

المجلس ألم  ررمان فعال ة ارشررراف ألم الشررر ة وتشررغ لها  من خمل أدة إدارات مختلوة. ال تعد لجان اردارة 

( لجنة إدارة األصرول   3( لجنة التطو ر  س2( لجنة اردارة التنو ذ ة  س1ما  لي: سوتشرمل  لجان رسرم ة تاةعة للمجلس

 المناقصات. ( لجنة5( لجنة تقن ة المعلومات والت نولوج ا  س4س

وف رمب أن ذلك  فقد لأدت الشرر ة إجراءاٍت للتق  د ةأح اٍم تتناول تعارض المصرال  ومنافسرة لنشرطة الشرر ة سالمواد  •

من الئحة حو مة الشرر ات(. وسروف تتق د الشرر ة ةمتطلةات  46و 44من نظام الشرر ات والمادتان   73و  72و  71

 لجمع ة العموم ة ألم المعاممت مع لطراٍف ذات العمقة.تلك األح ام أند سع ها للحصول ألم موافقة ا

وطةقاب ألح ام الئحة حو مة الشرر ات   حظر ألم  ل أ رو ةمجلس اردارة التصرو ت ألم لي   قراٍر  تخذع المجلس  •

لو تتخذع الجمع ة العموم ة ةخصروص معاممٍت وأقود  جري توق عها لحسرا  الشرر ة  وذلك إذا  انت لذلك الع رو  

((. و نص نظام الشررر ات ألم  1س ( س  44حة مةاشرررة لو غ ر مةاشرررة في تلك المعاممت لو العقود سالمادة مصررل

متطلةاٍت مماثلة تو د ةأنو ال  جوز ألي أ ررٍو ةالمجلس  دون ترخ ص من الجمع ة العموم ة العاد ة  لن ت ون لو ل ة 

نظ مها لحسرا  الشرر ة. وإن أ رو المجلس ملزم  مصرلحة مةاشررة لو غ ر مةاشررة في ل ة صروقاٍت لو أقوٍد  جري ت

ب ةإةمغ مجلس اردارة ةأ ة مصرلحة شرخصر ة قد ت ون لو في تلك المعاممت لو العقود  وال  جوز لو المشرار ة  ل  را

في التصرررو ت ألم القرارات المعتزم تةن ها في هذا الخصررروص من جان  مجلس اردارة لو جمع ات المسررراهم ن. 

لس اردارة إةمغ الجمع ة العموم ة ةأ ة معاممت وأقود ت ون ف ها ل ة مصررررلحة شررررخصرررر ة  و ج  ألم رئ س مج

مةاشرررة لو غ ر مةاشرررة ألي أ ررٍو ةالمجلس  وأل و لن  لحق ةذلك تقر راب خاصرراب من مراجع الحسرراةات الخارجي  

 (.71للشر ة سالمادة 

ب لسر اسرة الشرر ة الخاصرة ةالمعاممت مع األطراف ذات العم • رت الشرر ة متطلةات نظام الشرر ات وطةقا قة  فقد فسر 

ةموهوٍم واسررررع ةح ث  لزم الحصررررول ألم موافقة الجمع ة العموم ة أند دخول لي    اٍن  تمتع ف و أ ررررو المجلس 

ةمصلحة مل  ة مةاشرة لو غ ر مةاشرة في معاملٍة مع الشر ة. وةالمثل  فقد فس رت الشر ة ةموهوٍم واسع نطاة الق ود 

 ت الواردة في  ل ٍ من نظام الشرررر ات والئحة حو مة الشرررر ات ةح ث   منع من التصرررو ت ألم قرار  ألم التصرررو

ب لي  مسراهم  سر طر أل و ذلك الع رو ةحسر    ذات الصرلة  اأتماد المعاملة ل س فقط أ رو المجلس المعني  وإنما ل  را
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جلس اردارة في االنخراط في لأماٍل  األحوال. وتنص الئحة حو مة الشرر ات ل  راب ألم لنو إذا رغ  لحد لأ راء م

ب من لنشررطتها  فإنو  ج  أل و لن  خطر مجلس إدارة ةالمشررار ع التي تشرر ل لأمالو منافسررةب  قد تنافس الشررر ة لو ل ا

فعل ة لها  تم ممارسررررتها  وأل و لن  متنع أن التصررررو ت ألم القرارات ذات الصررررلة في اجتماأات مجلس اردارة 

م رئ س المجلس إةمغ الجمع ة العموم ة العاد ة ةاألأمال المنافسررة التي  عتزم أ ررو المجلس والجمع ة العامة  وأل

االنخراط ف ها  و ج  الحصررول ألم ترخ ص من الجمع ة العموم ة للشررر ة قةل دخول أ ررو المجلس في النشرراط 

 (.72(. و نطوي نظام الشر ات ألم اشتراطاٍت مماثلة سالمادة 46المنافس سالمادة 

 

 الة تنفيذ لوائح حوكمة الشركاتح

تطةق الشرر ة جم ع األح ام المنصروص أل ها في قواأد حو مة الشرر ات الصرادرة أن ه ئة السروة المال ة ةاسرتثناء األح ام 

 الواردة لدناع:

 

 المبرر  البند  رقم المادة  نوع المادة 

  32سالمادة  استرشاد ة

 الوقرة  (

اجتماأات في  عقد مجلس اردارة لرةعة 

السنة ألم األقل  ةما ال  قل أن اجتماع  

 ثمثة لشهر.  واحد  ل

اجتمع مجلس اردارة ثمث مرات خمل  

(  2022-2120السنة المال ة الما  ة س

وذلك  ما نص أل و النظام الداخلي 

للشر ة. و عتزم المجلس ز ادة أدد  

 اجتماأاتو في المستقةل. 
 التدريا:  39المادة  استرشاد ة

 تع ن ألم الشر ة إ مء االهتمام ال افي  

ةتدر   وتأه ل لأ اء مجلس اردارة 

التنو ذ ة  وو ع الةرامج المزمة   واردارة

 لذلك. 

تقوم  الشر ة ةتقد م ةرامج تدر   وتأه ل  

لإلدارة التنو ذ ة  وهناك خطط مستقةل ة  ي  

ب لأ اء مجلس اردارة اللذ ن   تشمل ل  ا

ب ةالقدرات والخةرات   تمتعون حال ا

 ال رور ة وال اف ة. 

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر:  70المادة  استرشاد ة

تش َّل ةقرار من مجلس إدارة الشر ة لجنة  

تسمم سلجنة إدارة المخاطر(   ون رئ سها 

لأ ائها من لأ اء مجلس اردارة   وغالة ة

غ ر التنو ذ  ن. و  شترط لن  توافر في  

من المعرفة ةإدارة   لأ ائها مستول ممئم

 المخاطر والشؤون المال ة. 

لم  ر مجلس اردارة حاجة إلم تش  ل 

لجنة ردارة المخاطر خمل العام. وتجدر 

ارشارة إلم لن لجنة المراجعة تشرف 

 ألم وظائف إدارة المخاطر وفق م ثاقها. 
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 المبرر  البند  رقم المادة  نوع المادة 

 االجتماعية: المسؤولية  87المادة  استرشاد ة

العاد ة ةناءب ألم  العموم ة ت ع الجمع ة 

اردارة س اسة ت ول إقامة  اقترا  من مجلس

ة ن لهدافها واألهداف التي  صةو  التوازن

المجتمع إلم تحق قها  ةغرض تطو ر 

 األو اع االجتماأ ة

 واالقتصاد ة للمجتمع.

شار ت المرا ز العرة ة في العد د من 

العام تحت إشراف اردارة  األنشطة خمل 

التنو ذ ة. وقد ةدلت الشر ة مطلع السنة  

م في و ع الخطط 2022المال ة 

وارجراءات التنو ذ ة رنشاء لجنة  

االستدامة لإلشراف ألم استرات ج ة 

معا  ر االستدامة الة ئ ة واالجتماأ ة  

والحو مة داخل الشر ة  والتي تهدف إلم  

ف الخاصة  تلة ة متطلةات و االت التصن 

ةممارسات االستدامة ومؤشر داو جونز 

 لمستدامة. 
 المبادرات االجتماعية: 88المادة  استرشاد ة

  ع مجلس اردارة الةرامج و حدد الوسائل  

المزمة لطر  مةادرات الشر ة في مجال  

 .االجتماأي العمل

 رجم الرجوع إلم المةرر ألم المادة 

 لأمع. المذ ور   87الساةقة رقم  
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 مجلس اإلدارة . 2
 

 أ( تشكيل مجلس اإلدارة

( لأ راء مع ن ن من قةل الجمع ة العامة أن طر ق التصو ت 9حسر  نظام الشرر ة األسراسري   تألف مجلس اردارة من تسرعة س

الترا مي. و عمل نظام الشرر ات ولوائ  حو مة الشرر ات والنظام األسراسري ودل ل حو مة الشرر ة الداخلي ألم تحد د واجةات 

  19( سررنوات م مد ة تةدل من تار خ تشرر  لو ةتار خ  5مجلس إدارة مع ن  خمس سمجلس اردارة ومسررؤول اتو. وتةلا مدة لول 

 م. 2022 ون و   18م وتنتهي ةتار خ 2017 ون و  

 

  16( سرنوات م مد ة. وقد انتخةت الجمع ة العامة العاد ة للشرر ة المنعقدة ةتار خ  3وةعد ذلك  ت ون مدة مجلس اردارة ثمث س

م ولمدة ثمث  2022 ون و    19رة الشررررر ة "المجلس الجد د" لدورتو الجد دة التي تةدل في م لأ رررراء مجلس إدا2022 ون و  

لمز د من المعلومات أن المجلس الجد د  رجم الرجوع إلم الوقرة "ز" ةعنوان م س2025 ون و    18سررنوات م مد ة تنتهي في 

 (."لحداث الحقة تتعلق ةمجلس اردارة ولجانو" من هذا القسم

 

 م من األأ اء التال ة لسمائهم: 2022مارس  31 تألف مجلس اردارة  ما في 

 المنصا االسم  الرقم 

صفة 

 العضوية

تاريخ التعيين من قبل  

الجمعية العامة  

 للمساهمين

تاريخ  

انتهاء 

 العضوية

غ ر  رئ س مجلس اردارة ل. فواز أةد العز ز الح  ر 1

 تنو ذي

 2017 ون و  19

1
8

 
و 

ن 
 و

2
0

2
2

م 
 

نائ  رئ س مجلس   م. سلمان أةد العز ز الح  ر  2

 اردارة

غ ر 

 تنو ذي

 2017 ون و  19

 م 2022 ون و  16 تنو ذي الع و المنتد  ل. محمد رف ق مراد*  3

د. أةدالرحمن أةد العز ز   4

 التو جري

 2017 ون و  19 مستقل  أ و مجلس اردارة 

 2017 ون و  19 مستقل  مجلس اردارة أ و  م. محمد أةد هللا الخر ف  5

غ ر  أ و مجلس اردارة  م.  امل ةد ع القلم   6

 تنو ذي

 2017 ون و  19

 2017د سمةر  6 مستقل  أ و مجلس اردارة  د. ة رنارد ه جنز  7

غ ر  أ و مجلس اردارة  م. أمر أةدالعز ز المحمدي   8

 تنو ذي

 م 2019سةتمةر  30

غ ر  أ و مجلس اردارة  ةدراوي ل لحمد دمرداش  9

 تنو ذي

 م 2020سةتمةر  30

م من قةل مجلس اردارة ةدالب أن الع رررو المسرررتق ل األسرررتاذل أمر هد ر الوارسررري  ثم اأتمدت الجمع ة العامة  2022 نا ر    1* تم تع  ن األسرررتاذل محمد مراد ةتار خ  

 م.2022 ون و  16للمساهم ن هذا التع  ن ةتار خ 

 

 األم ن الحالي لمجلس اردارة هو األستاذل تر ي ةن صال  الزهراني.
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 ا( الخبرات والمؤهالت العلمية ألعضاء مجلس اإلدارة. 
 

 سغ ر تنو ذي(: مجلس اردارة رئ س – فواز عبد العزيز الحكيرأ. 

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

مد ر تنو ذي لشرر ة فواز الح  ر وشرر ائو القاة رة  و شرغل ل  را أدة مناصر  تنو ذ ة لدل شرر ات سرعود ة  

وغ ر سررعود ة مثل س"ةلد الر ادة ","شررر ة فواز الح  ر وشررر ائو العقار ة","شررر ة الور دة "العقار ة","شررر ة  

شرر ة الور دة لتقن ة المعلومات"(  ما فواز الح  ر وشرر ائو للمشرار ع المحدودة"  "شرر ة فاس لإلنشراءات"  "  

شرغل ل  را منصر  رئ س مجلس إدارة شرر ة فاس السرعود ة القاة رة وأ رو في العد د من مجالس ادارات في 

    شر ات سعود ة وغ ر سعود ة.

المناصااا التنفيذية  

 السابقة:

المتقدمة الدول ة"  مد ر" شرررر ة  رئ س مجلس إدارة "شرررر ة فواز الح  ر وشرررر ائو", مد ر "شرررر ة التجزئة  

انترناشرر ونال فاشررن  ونسررةت"  ول  ررا شررغل منصرر  مد ر في العد د من الشررر ات السررعود ة التي انشررأها او 

    متل ها مثل "مد ر شر ة الوح دة للتجه زات"  " شر ة وهةو التجار ة المحدودة"  "شر ة مجموأة التجزئة".  

ر وس في االقتصراد والمحاسرةة من جامعة لوفةورو في الممل ة المتحدة  في أام حاصرل ألم شرهادة الة الو • المؤهالت:

 م.1989

حاصرل ألم شرهادة الد توراع الوخر ة في االقتصراد والمحاسرةة من جامعة لوفةورو في الممل ة المتحدة  في  •

 م.2008أام 

االز اء والتطو ر العقاري   ما  تقلد أ رررو ة  سرررنة خةرة في إدارة االأمال واالسرررتثمار ومجال    30ل ثر من  الخبرات:

 مجالس إدارة أدد الشر ات.

 

 نائ  رئ س مجلس اردارة سغ ر تنو ذي(:  – م. سلمان عبدالعزيز الحكير

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

الهندسررر ة"  سمد ر" شرررر ة سرررلمان أةدالعز ز الح  ر واوالدع"  مد ر"م ت  سرررلمان الح  ر لمسرررتشرررارات  

مد ر"ف رراء االطوال"  مد ر"فاس اسررةان ا"  مد ر" مد ر" ت ررار س نجد األمن ة"(  و شررغل ل  ررا العد د من 

المجالس لشررر ات سررعود ة وغ ر سررعود ة مثل "شررر ة األطعمة والترف و"  "شررر ة فواز الح  ر وشررر ائو 

فواز الح  ر وشرر ائو العقار ة"  "شرر ة    القاة رة"  "شرر ة الور دة العقار ة"  "شرر ة فاس لمنشراءات"  "شرر ة

الور دة لتقن ة المعلومات"  "فاس للونادة القاة ة"  " شر ة الةوارج العالم ة للتنم ة واالستثمار العقاري"  "فاس  

 العقار ة"  "العا  ةلي"  " مرا ز القهوة التجار ة"  " شر ة المخةوزات العج ةة المحدودة".

المناصااا التنفيذية  

 قة:الساب

رئ س مجلس إدارة" شرر ة فوازالح  رو شرر ائو"  مد ر"شرر ة ممةس الج ل التجار ة"  وشرغر ا  را مناصر  

مجلس إدارة لعدة شررر ات سررعود ة وغ ر سررعود ة مثل "شررر ة الوح دة للتجه زات"  "شررر ة وهةو التجار ة 

 .المحدوة"  "شر ة مجموأة التجزئة"

الة الور وس في الهندسرة المعمار ة من جامعة الملك سرعود في الممل ة العرة ة السرعود ة في حاصرل ألم شرهادة   المؤهالت:

 م1990أام 

أام خةرة في االأمال وإدارة االسرررتثمارات واألز اء والتطو ر العقاري  ما  تقلد ا  رررا ل ثر من   28ل ثر من  الخبرات:

 منص  أ و مجلس ادارة. 60
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 الع و المنتد  ستنو ذي(:   – أ. محمد رفيق مراد

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

الرئ س التنو ذي الم لف لشرررر ة المرا ز العرة ة  الع رررو المنتد  والرئ س التنو ذي لشرررر ة فاس السرررعود ة 

 القاة ة  الع و المنتد  والرئ س التنو ذي الم لف لشر ة فواز أةدالعز ز الح  ر وشر اع.

التنفيذية  المناصااا  

 السابقة:

شغل الس دل مراد العد د من المناص  الق اد ة العل ا في  ةرل شر ات الت نولوج ا العالم ة  ةما في ذلك ما  قر  

"  شرررغل لةعض الوقت خملها منصررر  الع رررو المنتد  لورأها Googleسرررنوات في شرررر ة قوقل "  10من 

ب ةمقرها الرئ سري في وادي السر ل  ون.  ما وشرغل  ةالشررة األوسرط وشرمال إفر ق ا  قةل لن  نتقل لتول ي   منصرةا

"  الشر ة الرائدة في مجال التجارة Instacartالس دل مراد مؤخراب منص  نائ  الرئ س في شر ة انستا ارت "

ارل ترون ة حسرر  الطل  في لمر  ا الشررمال ة. قةل ذلك  أمل السرر دل مراد في مجال االسررتشررارات اردار ة في 

ب تعرف ةاسررررم اسررررترات جي آند "Booz & Companyند  ومةاني "شررررر ة ةوز آ &"(   Strategy" سحال ا

ب في مجال االندماجات واالسرتحواذات س ب M&Aمتخصرصرا ( ومجال تطو ر الشرر ات. و تمتع السر دل مراد ل  را

ة  سررنوات ف ها و ذلك من خمل خدم   10ةمعرفة وث قة ةسرروة الممل ة العرة ة السررعود ة ح ث ق ررم ل ثر من 

 لسواقها خمل لدوارع ارقل م ة والعالم ة المختلوة.

 م.1994درجة الة الور وس في العلوم مع مرتةة الشرف من الجامعة اللةنان ة األم ر  ة  لةنان   • المؤهالت:

 م.2001درجة الماجست ر من جامعة انس اد  فرنسا   •

ا من الخةرة    28 متلرك السرررر ردل مراد   الخبرات: اردار رة العرالم رة في مجراالت الت نولوج را وتجرارة التجزئرة والسررررلع أرامرب

 االستهم  ة والتجارة ارل ترون ة.

 

 أ و مجلس اردارة سمستقل(: – د. عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

م ت  مهني تأسرررس في الممل ة مالك م ت  الد تور أةد الرحمن التو جري لمسرررتشرررارات االقتصررراد ة  وهو  

 العرة ة السعود ة  و عمل في قطاع االستشارات

المناصااا التنفيذية  

 السابقة:

رئ س    لسرتاذ مسراأد في قسرم االقتصراد في جامعة الملك سرعود   مع د في قسرم االقتصراد في جامعة الملك سرعود

   أ رررو مجلس اردارة في شرررر ة الز ت العرة ة السرررعود ة سلرام و(   مجلس االدارة في ه ئة السررروة المال ة

  رئ س مجلس االدارة في شررر ة الشرررة األوسررط لمسررتثمار المالي   األم ن العام للمجلس االقتصررادي األألم

ي وممثل الممل ة العرة ة السررعود ة في مد ر تنو ذ  مسررتشررار اقتصررادي في مجلس التعاون لدول الخل ج العرةي

 صندوة النقد الدولي.

 م.1978شهادة الة الور وس في االقتصاد من جامعة الملك سعود في الممل ة العرة ة السعود ة في أام  • المؤهالت:

 م.1985شهادة الد توراع في االقتصاد من جامعة وال ة ل وا في الوال ات المتحدة األمر   ة في أام  •

 أام في أالم االأمال واالستشارات االقتصاد ة. 42خةرة ا ثر من  الخبرات:

 

 أ و مجلس اردارة ورئ س لجنة الترش حات والم افآت سمستقل(: – م. محمد عبد هللا الخريف

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

الممل ة العرة ة السرعود ة   الرئ س التنو ذي في شرر ة مجموأة الخر ف  وهي شرر ة مسراهمة مقولة تأسرسرت في  

 وتعمل في القطاع الصناأي والتجاري.

المناصااا التنفيذية  

 السابقة:

رئ س مجلس اردارة في شر ة الخر ف لتقن ة الم اع والطاقة  وهي شر ة مساهمة أامة تأسست في الممل ة  

 العرة ة السعود ة  وتعمل في قطاع الم اع والطاقة. 
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الة الور وس في الهندسة الصناأ ة من جامعة الملك سعود في الممل ة العرة ة السعود ة  في أام  شهادة  • المؤهالت:

 م. 1988

 أام في مجال االستثمارات والصناأات ومجال الطاقة والم اع. 32ل ثر من  الخبرات:

 

 أ و مجلس اردارة  وأ و لجنة الترش حات والم افآت سغ ر تنو ذي(: – م. كامل بديع القلم

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

 مستشار في شر ة فواز أةد العز ز الح  ر وشر اع العقار ة.

المناصااا التنفيذية  

 السابقة:

 األمر   ة. مهندس معماري في م ت  اردارة الو درالي للطرة السر عة في وزارة النقل 

شهادة الة الور وس في الهندسة المعمار ة من جامعة نورث  ارول نا في الوال ات المتحدة األمر   ة في   • المؤهالت:

 م. 1988أام 

شرررهادة الماجسرررت ر في الهندسرررة المدن ة من جامعة نورث  ارول نا في الوال ات المتحدة األمر   ة في أام  •

 م.1990

 أام في مجال الهندسة المعمار ة والتطو ر العقاري وتطو ر األأمال. 32ل ثر من  الخبرات:

 

 أ و مجلس اردارة  ورئ س لجنة المراجعة سمستقل(:  – د. بيرنارد هيجنز

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

المجموأة  الرئ س التنو ذي لمجموأة مجموأة ة و لوو  المستشار االسترات جي ةح ومة اس تلندا  رئ س 

االستشار ة للح ومة األس تلند ة رأادة االنتعاش االقتصادي ةعد لزمة ف روس  ورونا  رئ س مجلس إدارة  

س ست ما اس تلندا  رئ س مجلس إدارة شر ة  ي واي سي  ي ار  رئ س مجلس إدارة شر ة ا و ا و ةم ردارة  

 س جمع ة الونون الجم لة  أ و مجلس  الثروات  رئ س مجلس إدارة شر ة فورستر تش س االستشار ة  رئ 

إدارة غ ر تنو ذي لشر ة غمس و ال ف  لم ن أام مؤسسو ة رول ر ن سانس  لستاذ زائر ةجامعة ستراث م د  

لستاذ زائر ولستاذ فخري ة ل ة إدنةرة ردارة األأمال ةجامعة هر وت وات  لستاذ فخري ةجامعة ادنةرع  لستاذ  

ر محا ر في جامعة جمس و  أ و اللجنة المال ة ةجامعة غمس و  مووض  فخري ةجامعة غمس و  د تو

 قمة لدنةرع الثقاف ة الدول ة.   -لجنة الةن ة التحت ة في اس تلندا  أ و مجلس األمناء  

المناصااا التنفيذية  

 السابقة:

ةنك  - الرئ س التنو ذي لشرررر ة مصررررف ت سررر و ورئ س قطاع ارسرررترات ج ة لمجموأة ت سررر و  مد ر تنو ذي

  رئ س مجلس إدارة ةنك سر نسرةر س  الرئ س التنو ذي للخدمات المصررف ة لثفراد في شرر ة HBOSاسر تلندا 

 المصرف المل ي األس تلندي  مد ر أام سالمة عات(  شر ة ستاندرد ال ف

المتحدة  في أام الدرجة األولم مع مرتةة الشررررف ةتخصرررص الر ا ررر ات  جامعة غمسررر و  الممل ة   • المؤهالت:

 م.1983

 م.1986رتةة زم ل من  ل ة اال توار  ن في جامعة غمس و في الممل ة المتحدة  في أام  •

 م.2003رتةة زم ل من المعهد القانوني للمصرف  ن في اس تلندا في الممل ة المتحدة  في أام  •

 رتةة زم ل الجمع ة المل  ة في إدنةرة  الممل ة المتحدة. •

 .من جامعة غمس و  الممل ة المتحدة درجة الد توراة •

 المصرف ة  التأم ن والدراسات اال توار ة  االستثمارات  والتدر س األ اد مي. الخبرات:
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 أ و مجلس اردارة سغ ر تنو ذي(: – م. عمر عبدالعزيز المحمدي

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

 المد ر التنو ذي لمجموأة فواز الح  ر.

المناصااا التنفيذية  

 السابقة:

  الرئ س التنو ذي لشرر ة ةات ك لمسرتثمار والدأم اللوج سرتي  رئ س وحدة الشررة األوسرط ةشرر ة دوم  اة تال

  الرئ س التنو ذي لمؤسررسررة جولدمان سررا س السررعود ة   أ ررو المجلس االسررتشرراري لشررر ة لل  مسررت للتجارة

أ رو مجلس إدارة تنو ذي ةشرر ة االسرتثمار   ةار ل ز  اة تالرئ س وحدة ةنوك االسرتثمار ةالسرعود ة لمؤسرس  

 .المةاشر م رشانت ةر دج

شرهادة الة الور وس في الهندسرة ال  م ائ ة والعلوم االقتصراد ة من جامعة فان رة لك ةالوال ات المتحدة األمر   ة  المؤهالت:

 .2002خمل أام 

ب في مجاالت  18ل ثر من  الخبرات:  المصرف ة االستثمار ة  االستشارات  النقل وقطاع الطاقة.أاما

 

 أ و مجلس اردارة سغ ر تنو ذي(:  – أ. احمد دمرداش بدراوي

المناصااا التنفيذية  

 الحالية:

نائ  رئ س مجلس إدارة شرر ة المرا ز المصرر ة  الذراع المصرري لمجموأة فواز الح  ر السرعود ة  أ رو 

لرقام المال ة ةمصررر  أ ررو مجلس اردارة في شررر ة جودزمارت ةمصررر  أ ررو مجلس اردارة في شررر ة  

 مؤسس في القاهرة لنجلز.

المناصااا التنفيذية  

 السابقة:

  الرئ س التنو ذي لشر ة المرا ز المصر ة ,الرئ س التنو ذي لشر ة سود ك.

 .لندنشهادة في القانون من  ل ة  و ن ماري و و ستو لد  ةجامعة  • المؤهالت:

 م من  ل ة هارفارد لثأمال. 2003شهادة ةرنامج المد ر ن التنو ذ  ن للشرة األوسط في أام  •

ب في مجالي التطو ر العقاري والمحاماة. 15خةرة ل ثر من  الخبرات:  أاما
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 ج( عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة في الشركات األخرى:
 

 عبدالعزيز الحكير فواز بن ( األستاذ/ 1

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة أقار الوطن   مساهمة غ ر مدرجة داخل الممل ة  شر ة فاس السعود ة القاة ة

شر ة المرا ز المصر ة للتطو ر  

 العقاري 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة أقار العر  الدول ة   مساهمة غ ر مدرجة  الممل ةخارج 

شر ة الور دة لتقن ة  مساهمة غ ر مدرجة داخل الممل ة  شر ة ط  السعود ة 

المعلومات واالتصاالت  

 المحدودة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة وهةو التجار ة مساهمة غ ر مدرجة  الممل ةخارج  شر ة مرا ز لمستثمار العقاري 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة فاس لإلنشاءات  ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة شر ة ارة ان فال ون ل م تد 

 مساهمة غ ر مدرجة داخل الممل ة  العز ز ة ةندة المتحدةشر ة  ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة شر ة فو س هوسة تالتي 

  مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة شر ة فاس القاة ة  ا طال ا

شر ة فاس للتطو ر العقاري   

 ةر طان ا 

 ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة

شر ة فواز أةدالعز ز الح  ر  

 ولوالدع القاة ة

 محدودة ذات مسؤول ة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة نجمة الطاقة

شر ة فواز الح  ر للتطو ر  

 ( FAREالعقاري س

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة الور دة األولم 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  المتقدمة الدول ة للتجزئة 

الةوارج الدول ة للتطو ر  شر ة 

 واالستثمار العقاري 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 

 سلمان بن عبدالعزيز الحكير ( المهندس/ 2

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

شر ة فاس االولم لمستثمار   مدرجةمساهمة غ ر  داخل الممل ة  شر ة فاس السعود ة القاة ة

 و التطو ر العقاري 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  ( 1شر ة فاس للونادة س ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة شر ة فو س هوسة تالتي 

شر ة المرا ز المصر ة للتطو ر  

 العقاري 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  ( 4شر ة فاس للونادة س مدرجةمساهمة غ ر   خارج الممل ة

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  ( 5شر ة فاس للونادة س مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة شر ة مرا ز لمستثمار العقاري 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  للونادة القاة ةشر ة فاس   ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة شر ة لر ة ان فال ون  ةر طان ا 
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 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة منزل المحدودة مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة للطاقة المتجددةشر ة فاس  

 مسؤول ة محدودة ذات  داخل الممل ة  شر ة المثلجات السر عة  مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة شر ة فاس القاة ة  ا طال ا

شر ة فاس للتطو ر العقاري   

 ةر طان ا 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة قصر ال عك  ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة

شر ة جي اند ا و انترناشونال 

 لمستشارات  ةر طان ا

 مسؤول ة محدودة ذات  داخل الممل ة  شر ة مذاة الحل    ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة الوط رة األولم  ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة شر ة فاس للطاقة  ةر طان ا 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة   شر ة لز اء التجزئة   ذات مسؤول ة محدودة داخل الممل ة  العر  للتجارة 

شر ة فاس للتجزئة  - الممل ة خارج  شر ة فاس,اسةان ا

 واالستثمار التجاري المحدودة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة األطعمة والترف و ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة مهارة األلعا  المةت رة

شر ة سلمان الح  ر   مسؤول ة محدودة ذات     داخل الممل ة  شر ة الور دة الثان ة العقار ة

 لمستشارات الهندس ة سا  و( 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة مر ز الدمام ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة مجمع الملز التجار ة

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة ممةس االج ال مسؤول ة محدودة ذات  داخل الممل ة  شر ة مجمع ال اسم ن التجار ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة أ ون الةسات ن للتجارة ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة مجمع الحمراء التجار ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  ( 3للونادة سشر ة فاس   ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة فاس الم ة للعقارات 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة إتقان ردارة المرافق  ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة ارس ان ول ثر 

شر ة اةت ار الطاقة المتجددة  ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة دال  ا العرة ة السعود ة

 لمستثمار 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  لذواة راق ة ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة أ ون الرائد  

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  فاس العقار  ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  مجمع اررث الراسخ شر ة 

العز ز الح  ر  شر ة سلمان أةد 

 ولوالدع القاة ة

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة ف اء االطوال  ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة مجمع العر   ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة سعف العالم ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  المذاة الوخم مسؤول ة محدودة ذات  داخل الممل ة  شر ة فاس العقار ة 

شر ة فواز أةد العز ز الح  ر  

 وشر اع للمشار ع المحدودة

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة مرا ز القهوة ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة فنادة الر اض محدودة ذات مسؤول ة  داخل الممل ة  شر ة الور دة العقار ة 

شر ة فواز الح  ر وشر اع  

 القاة ة

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة ساال للترف و  ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  الممل ة داخل  شر ة ف اء األطوال  ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة لر ان سمم للعقارات 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة فاس للطاقة ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة فاس لإلنشاءات 

  ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة لر ان السمم 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة مجمع النور للتجارة 
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 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  ال رموك للتجارةشر ة مجمع 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة مجمع الظهران للتجارة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  أز ز للتجارة مجمع شر ة 

شر ة فاس األولم لمستثمار  

 والتطو ر العقاري 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  األذواة الراق ةشر ة 

 

 ( األستاذ/ محمد رفيق مراد 3

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

شر ة فواز أةدالعز ز الح  ر  

 وشر اع

 ال  وجد مساهمة مدرجة    داخل الممل ة

 مساهمة غ ر مدرجة الممل ة خارج  فوغا  لوس ت

 

 الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري ( 4

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

شر ة الز ت العرة ة   ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة الهناف المتحدة التجار ة

 السعود ة سارام و(  

 مساهمة مدرجة  داخل الممل ة 

شر ة الشرة األوسط   

 لمستثمار المالي 

 مساهمة غ ر مدرجة داخل الممل ة 

شر ة التعد ن المتحدة 

 لمستثمار 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة 

 

 المهندس/ محمد بن عبد هللا الخريف ( 5

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

الشر ة السعود ة لصناأة  ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة لةناء أةدهللا إةراه م الخر ف

 الورة 

 مساهمة مدرجة  داخل الممل ة 

الشر ة السعود ة ألناة     مدرجةمساهمة غ ر  داخل الممل ة  شر ة مجموأة الخر ف

 الصل  

 مساهمة غ ر مدرجة داخل الممل ة 

  مدرجة  داخل الممل ة  شر ة الخر ف لتقن ة الم اع والطاقة

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة الخر ف التجار ة 

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة صناأات الخر ف

 ذات مسؤول ة محدودة  داخل الممل ة  شر ة الخر ف للةترول 

شر ة را ة لمستثمارات الزراأ ة 

 والتطو ر

 غ ر مدرجة خارج الممل ة 
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 غ ر مدرجة داخل الممل ة  شر ة الخدمات الزراأ ة العرة ة

 غ ر مدرجة داخل الممل ة  شر ة نما الخر ف لمستثمار 

 

 المهندس/ كامل بديع القلم ( 6

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

 ذات مسؤول ة محدودة   خارج الممل ة شر ة ا  و للهندسة المعمار ة

 ال  وجد 
شر ة المرا ز المصر ة للتطو ر  

 العقاري 

 مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة

العقاري   شر ة مرا ز لمستثمار 

 مصر

 مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة

 

 الدكتور/ بيرنارد هيجنز ( 7

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

 مساهمة مدرجة  خارج الممل ة  ةنك تس و  مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة مجموأة ة و لوو 

 مساهمة مدرجة   خارج الممل ة  ي ار شر ة  ي واي سي 

 

 مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة س ست ما  س وتمند 

ا و ا و ةي للثروات سلندرسون 

 لندرسون وةراون للثروات( 

 مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة

 مساهمة غ ر مدرجة  خارج الممل ة فوستر تش س لمستثارات المحدودة

 

 عبدالعزيز المحمدي( المهندس/ عمر بن 8

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

شر ة ةاتك لمستثمار والدأم   مساهمة غ ر مدرجة داخل الممل ة   شر ة فاس السعود ة القاة ة

 اللوجستي 

 مساهمة مدرجة  داخل الممل ة 

شر ة فواز أةد العز ز الح  ر  

 وشر اع

 مساهمة غ ر مدرجة داخل الممل ة  شر ة الر ف لت ر ر الس ر  مساهمة مدرجة  داخل الممل ة 

 مساهمة مدرجة  داخل الممل ة   شر ة جازان للطاقة والتنم ة مساهمة غ ر مدرجة داخل الممل ة  مجموأة س تي ةنك 

 

 ( األستاذ/ أحمد دمرداش بدراوي 9

 الكيان القانوني  مكانها الشركات السابقة  الكيان القانوني  مكانها الشركات الحالية 

شر ة المرا ز لمستثمار  

 العقاري  مصر 

خارج 

  الممل ة

 غ ر مدرجة

 ال  وجد 
شر ة المرا ز القاهرة الجد دة 

 لمستثمار العقاري 

خارج 

  الممل ة

 غ ر مدرجة
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شر ة المرا ز دلتا للمشار ع  

 العقار ة

خارج 

  الممل ة

 غ ر مدرجة

خارج  مرا ز السمسل التجار ة

  الممل ة

 غ ر مدرجة

شر ة المرا ز لمستثمارات  

 الترف و و الس احة

خارج 

  الممل ة

 غ ر مدرجة

شر ة المرا ز السوخنة لمستثمار  

 العقاري 

خارج 

  الممل ة

 غ ر مدرجة

خارج  شر ة المرا ز لمستثمار العقاري 

  الممل ة

 غ ر مدرجة

خارج  شر ة فاس للمقاوالت 

  الممل ة

 غ ر مدرجة

 

 د( اجتماعات مجلس اإلدارة 
 

 إجراءات االجتماعات

 جتمع مجلس اردارة مرت ن في السنة ألم األقل  ةدأوةٍ من رئ س مجلس اردارة. وال   تمل نصا  اجتماع مجلس اردارة إال 
 إذا ح رع لغلة ة األأ اء. 

 
مجلس اردارة أةر الهاتف لو ةأي طر قة إل ترون ة لخرل تسم  لجم ع األأ اء الحا ر ن ةاالستماع    م ن أقد اجتماأات  

إلم جم ع األشخاص الحا ر ن اآلخر ن. ما لم   خطر ةخمف ذلك. ت ت خذ قرارات مجلس اردارة ةآراء لغلة ة لأ اء مجلس  
 الذي  وافق أل و رئ س مجلس اردارة إذا  ان أدد األصوات متساو با. اردارة الحا ر ن لو الممثل ن في االجتماع. و  عتد  ةالرلي  

 
 جوز لمجلس اردارة اتخاذ قرارات ةالتمر ر ألم جم ع لأ اء مجلس اردارة  ما لم  قدم لحد لأ اء مجلس اردارة طلةبا  

جن  مع القرارات المعرو ة ألم    م توةبا ةعقد اجتماع  للمناقشة والمداولة. وتعرض هذع القرارات ألم المجلس  جنةبا إلم
 مجلس اردارة في لول اجتماع الحق لو. 

 
ن هذع   ت سجل المداوالت وقرارات مجلس اردارة في محا ر  وق عها رئ س مجلس اردارة واألأ اء الحا رون واألم ن. ت دو 

 المحا ر في سجل خاص  وق عو رئ س مجلس اردارة وام ن السر.
 

 اإلدارة المنعقدة خالل العام اجتماعات مجلس 

 

 م( و ان ح ورهم  اآلتي:2022مارس  31م سالمنته ة في 2022أقد مجلس اردارة ثمثة اجتماأات خمل السنة المال ة 

أبريل   27 العضو م

 م  2021

ديسمبر   28 م 2021سبتمبر  8

 م2021

 المجموع

 3 ح ر ح ر ح ر ل. فواز أةد العز ز الح  ر 1

 3 ح ر ح ر ح ر أةد العز ز الح  رم. سلمان  2
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أرةررردالرعرز رز   3 أرةررردالررحرمرن  د. 

 التو جري

 3 ح ر ح ر ح ر

 3 ح ر ح ر ح ر م. محمد أةد هللا الخر ف 4

 3 ح ر ح ر ح ر م.  امل ةد ع القلم 5

 3 ح ر ح ر ح ر د. ة رنارد ه جنز 6

 3 ح ر ح ر ح ر م. أمر أةدالعز ز المحمدي 7

 3 ح ر ح ر ح ر الوارسي*د. أمر هد ر  8

 3 ح ر ح ر ح ر ل. لحمد دمرداش ةدراوي 9

 تم تع  نو في وقت الحق لهذع االجتماأات  ل. محمد رف ق مراد* -

اأتمدت الجمع ة العامة للمساهم ن  م من قةل مجلس اردارة ةدالب أن الع و المستق ل األستاذل أمر هد ر الوارسي  ثم  2022 نا ر    1* تم تع  ن األستاذل محمد مراد ةتار خ  

 م.2022 ون و  16هذا التع  ن ةتار خ 
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 حضور األعضاء للجمعيات العامة للمساهمين:

 اسم العضو م

 عادية

 م 30/09/2120

 اأتذر  ل. فواز أةد العز ز الح  ر 1

 ح ر  م. سلمان أةد العز ز الح  ر 2

 اأتذر  د. أةدالرحمن أةدالعز ز التو جري 3

 ح ر  م. محمد أةد هللا الخر ف 4

 ح ر  م.  امل ةد ع القلم 5

 ح ر  د. ة رنارد ه جنز 6

 ح ر  م. أمر أةدالعز ز المحمدي  7

 ح ر  د. أمر هد ر الوارسي  8

 اأتذر  احمد دمرداش ةدراوي 9

 

 القرارات الرئيسة التي اتخذها مجلس اإلدارة خالل العام: 

 قرار مجلس اردارة  اردارة تار خ قرار مجلس  م

المساهم ن ةمةلا إجمالي   م 2021لةر ل  27 1 نقد ة ألم    0.75مل ون لاير  وةواقع    356.25الموافقة ألم توز ع لرةا  

مل ون سهم  وذلك أن النصف الثاني من    475هللة للسهم الواحد  وةح ث   ون أدد األسهم المستحقة  

م  ولن  2021ل 7ل1م لن   ون تار خ األحق ة  وم الخم س الموافق م أل2020السنة المال ة المنته ة في 

 م 2021ل 7ل11  ون تار خ التوز ع  وم االحد الموافق  

الموافقة ألم توص ة لجنة المراجعة ةاأتماد القوائم المال ة وتقر ر مراجع الحساةات للسنة المال ة   م  2021 ون و  21 2

 م.2021مارس  31للشر ة المنته ة في 

م لوترة الثمثة  2022- 2021اأتماد القوائم المال ة المرحل ة لوترة الرةع األول للسنة المال ة الحال ة  م  2021لغسطس   18 3
 م. 2021 ون و    30لشهر المنته ة في  

م لوترة  2021- 2022ة  اأتماد القوائم المال ة الموحدة المرحل ة لوترة الرةع الثاني للسنة المال ة الحال  م   2021نوفمةر  11 4

 م 2021سةتمةر  30الستة لشهر المنته ة في 

الموافقة ألم استقالة الس دلأمر هد ر نصرت الوارسي من أ و ة مجلس اردارة ومن رئاسة لجنة   م  2021د سمةر  29 5

 م  2021د سمةر  29الحو مة اأتةارا من تار خ  

 نا ر   1محمد رف ق مراد أ واب في مجلس إدارة الشر ة اأتةارا من الموافقة ألم تع  ن الس د  م 2022 نا ر  01 6

 م 2022

الموافقة ألم تع  ن الس د محمد رف ق مراد  ع و منتد  ةدالب من أ و مجلس اردارة المهندسل   م 2022 نا ر  11 7

  سلمان ةن أةدالعز ز الح  ر مع ةقاء المهندسل سلمان ةن أةدالعز ز الح  ر نائ  رئ س المجلس

 نا ر    11وأ و مجلس إدارة وتعد ل صوة أ و تو ةالمجلس لتصة  سغ ر تنو ذي( اأتةارا من 

 م وحتم نها ة مدة دورة مجلس اردارة الحال ة. 2022

وت ل ف   ألم استقالة األستاذ ف صل أةدهللا الجد عي من منص  الرئ س التنو ذي للشر ة الموافقة م  2022 نا ر  20 8
التنو ذي وذلك اأتةارا من   رف ق مراد  الع و المنتد  للشر ة  ةالق ام ةمهام الرئ ساألستاذ محمد 

 .  م 2022فةرا ر  1تار خ 

مل ون لاير  وةواقع   356.25الموافقة ألم توز ع لرةا  نقد ة ألم مساهمي الشر ة ةمةلا إجمالي  م  2022 نا ر  23 9

مل ون سهم  وذلك أن النصف   475لمستحقة هللة للسهم الواحد  وةح ث   ون أدد األسهم ا  0.75
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م ألم لن   ون تار خ األحق ة  وم االرةعاء  2022مارس   31األول من السنة المال ة المنته ة في 

 م. 2022ل02ل 14م  ولن   ون تار خ التوز ع  وم االثن ن الموافق 2022ل 01ل 26الموافق 

م  لوترة  2022- 2021مرحل ة لوترة الرةع الثالث للسنة المال ة الحال ة  اأتماد القوائم المال ة الموحدة ال م  2022فةرا ر  10 10
 م. 2021د سمةر   31التسعة لشهر المنته ة في 

م  2022 ون و  19الموافقة ألم فت  ةا  الترش  لدورة مجلس اردارة القادمة والتي ستةدل من تار خ  م 2022مارس   02 11
طر ق ارأمن ألم موقع "تداول السعود ة" وةما  توافق  م  وذلك أن 2025 ون و   18وحتم تار خ  

 مع األنظمة واللوائ  الصادرة ةهذا الشأن من الجهات المعن ة. 

 

 ها( مصلحة حقوق أعضاء مجلس اإلدارة: 
 

 عضو مجلس اإلدارة م

عدد األسهم من  

 بداية السنة 

النسبة 

المئوية  

للملكية 

بداية 

 عدد األسهم نهاية السنة  السنة

النسبة 

المئوية  

للملكية 

 نهاية السنة

النسبة 

المئوية  

للتغيير 

 خالل العام 

 - % 8.61 40,900,000 % 8.00 38,000,000 ل. فواز أةد العز ز الح  ر 1

م. سلمان أةد العز ز   2

 الح  ر
38,000,000 8.00 % 38,000,000 8.00 % - 

د. أةدالرحمن أةدالعز ز  3

 التو جري
- - - - - 

 - - - - - محمد أةد هللا الخر فم.  4

 - - - - - م.  امل ةد ع القلم 5

 - - - - - د. ة رنارد ه جنز 6

أررةررردالررعررز ررز  7 أررمررر  م. 

 المحمدي
- - - - - 

 استقال قةل نها ة العام المالي  - - د. أمر هد ر الوارسي 8

 - - - - - احمد دمرداش ةدراوي 9

 - - - تع  نو ةعد لم  تم  ل. محمد رف ق مراد -

 إقرارات األأ اء: 

 ( ال  وجد لي مصلحة ألقار  األأ اء في لسهم الشر ة. 1

 ( ال  وجد لي مصلحة ألقار  األأ اء في لدوات الد ن المصدرة من قةل الشر ة. 2

 و( اإلجراءات المتخذة إلبالغ مجلس اإلدارة باقتراحات المساهمين 
 

لأ ائو  وخاصة غ ر التنو ذ  ن المستندات القانون ة والتقار ر المال ة وتقار ر المتاةعة ودراسات   ت   مجلس اردارة لجم ع  
التوسع المستقةل ة وتقار ر مجلس اردارة و ذلك القواأد وارجراءات والس اسات واللوائ  الداخل ة التي تم نهم من لداء واجةاتهم 

 ن وممحظاتهم حول الشر ة ولدائها. ما  نةغي ةما في ذلك معرفة مقترحات المساهم 
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لنشأت الشر ة إدارة أمقات المستثمر ن لتلة ة جم ع طلةات المستثمر ن وارجاةة أن استوساراتهم و طلع  رئ س مجلس اردارة  
وسائل  ةعد ذلك ألم لي توص ات  قترحها المساهمون ومن ثم  تم تقد م تعل قاتهم واقتراحاتهم إلم مجلس إدارة الشر ة  وتوجد

 أد دة تم ن الم ساهم ن من التواصل مع الشر ة ةما في ذلك المراسمت الهاتو ة والةر د ارل تروني.
 

 ز( أحداث الحقة تتعلق بمجلس اإلدارة ولجانه 
 

الجد د" للدورة  م لأ اء مجلس إدارة الشر ة "المجلس  2022 ون و    16انتخةت الجمع ة العامة العاد ة للشر ة المنعقدة ةتار خ  

م   ما أ نت الجمع ة العامة 2025 ون و    18سنوات م مد ة تنتهي ةتار خ    3م ولمدة  2022 ون و    19الجد دة التي تةدل من  

لجنة المراجعة المنةثقة أن المجلس الجد د. وقد صدر هذا التقر ر أن المجلس الجد د  ةار افة إلم اأتمادع لقوائم الشر ة 

 م. 2022مارس   31المالي المنتهي في  المال ة أن العام 

 

م لتع  ن رئ س المجلس ونائةو والع و المنتد  من ة ن لأ ائو 2022 ون و    22وقد اجتمع مجلس اردارة الجد د ةتار خ  

اردارة   لم ن سر مجلس  تع  ن  المعتمدة  و ذلك  المهام والصمح ات  والم افآت وفق  الترش حات  لجنة  تش  ل  إلم  ةار افة 

ب لجنة المراجعة ةتار خ  وممثل ي الشر ة لدل ه ئة السوة المال ة ومجموأة تداول السعود ة وشر اتها التاةعة.  ما اجتمعت ل  ا

م لتع  ن رئ سها ولم ن سرها. وف ما  لي قائمة ةأسماء لأ اء المجلس الجد د ولجانو ةار افة إلم مناصةهم 2022 ون و    22

 ولدوارهم. 

 

 جديد: أوالً: مجلس اإلدارة ال

 صفة العضوية المنصا االسم  م

 غ ر تنو ذي  رئ س مجلس اردارة األستاذل فواز ةن أةدالعز ز الح  ر 1

 غ ر تنو ذي  نائ  رئ س مجلس اردارة المهندسل سلمان ةن أةدالعز ز الح  ر  2

 غ ر تنو ذي  الع و المنتد  األستاذل محمد رف ق مراد 3

 مستقل  أ و مجلس إدارة  أةدالعز ز التو جريالد تورل أةدالرحمن ةن  4

 غ ر تنو ذي  أ و مجلس إدارة  المهندسل  امل ةد ع القلم 5

 غ ر تنو ذي  أ و مجلس إدارة  األستاذل أةدالمج د ةن أةدهللا الةصري  6

 مستقل  أ و مجلس إدارة  األستاذل تر ي ةن سعود الدا ل  7

 مستقل  مجلس إدارة أ و  األستاذل خالد ةن أةدهللا السو لم  8

 مستقل  أ و مجلس إدارة  األستاذل جوهان هنري ةراند 9

 

 يانياً: لجان مجلس اإلدارة الجديد

 

 ( لجنة المراجعة:1

 صفة العضوية المنصا االسم  م

 مستقل "من خارج المجلس"  رئ س اللجنة   فهد ةن إةراه م الخر ف  1

 مجلس إدارة مستقلأ و  أ و اللجنة   تر ي ةن سعود الدا ل  2

 مستقل "من خارج المجلس"  أ و اللجنة  وسام زه ر م حل 3

 

 ( لجنة الترشيحات والمكافآت: 2

 صفة العضوية المنصا االسم  م

 مستقل  –أ و مجلس إدارة  رئ س اللجنة   األستاذل جوهان هنري ةراند 1

 تنو ذيغ ر   –أ و مجلس إدارة  أ و اللجنة   المهندسل  امل ةد ع القلم 2

 غ ر تنو ذي  –أ و مجلس إدارة  أ و اللجنة  األستاذل أةدالمج د ةن أةدهللا الةصري  3
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 لجان مجلس اإلدارة. 3
 

إدارة الشر ة  و تع ن ألم  ل لجنة اأتماد م ثاة  حدد دورها وصمح اتها ومسؤول اتها   لنشأ مجلس اردارة لجان لتحس ن 
 واجةاتها. ف ما  لي ملخص له  ل  ل لجنة ومسؤول اتها ولأ ائها الحال  ن: وإجراءات االجتماأات ةغرض لداء 

 
 أ( لجنة المراجعة 

 

إن تطة ق نظام رقاةة داخل ة فع ال  عد لحد المسؤول ات المنوطة ةمجلس اردارة  وتتمثل المهمة الرئ سة للجنة المراجعة في  

الداخل ة   الرقاةة  نظام  النظام التحقق من  وا ة  اردارة من شأنها تحس ن  إلم مجلس  لي توص ات  وتقد م  لو  الوعال  والتطة ق 

ا أن مراجعة س اسات إدارة المخاطر والتقر ر السنوي للمخاطر   وتطو رع لتحق ق لهداف الشر ة  وت ون اللجنة مسؤولة ل  ب

اتخاذ جم ع ارجراءات التي تم نها من وخطط الحد من المخاطر قةل أر ها ألم مجلس اردارة  و شمل نطاة أمل اللجنة  

 لداء وظائوها  ةما في ذلك:

 

 ارشراف ألم إدارة المراجعة الداخل ة.  •

 مراجعة لنظمة الرقاةة الداخل ة والمال ة وإدارة المخاطر في الشر ة. •

 ف ها. مراجعة تقار ر المراجعة الداخل ة ومتاةعة تنو ذ ارجراءات التعد ل ة والتوص ات الواردة  •

 التوص ة لمجلس اردارة ةتع  ن مد ر إدارة المراجعة الداخل ة واقترا  لجرع.  •

 مراجعة وتق  م إجراءات المراجعة الداخل ة وتقد م توص ات لتحس نها.  •

 جع ن الخارج  ن وتحد د لتعاةهم و مان استقمل تهم. ا تقد م توص ة إلم مجلس اردارة ةشأن تع  ن لو إنهاء خدمات المر •

 جع ن الخارج  ن وإةداء لي ممحظات أل ها.ا ة خطة المراجعة مع المرمراجع •

 جع ن الخارج  ن وممحظاتهم ألم القوائم المال ة ومتاةعة ارجراءات المتخذة في هذا الصدد. امراجعة تقر ر المر •

 مراجعة القوائم المال ة المرحل ة والسنو ة للشر ة قةل أر ها ألم مجلس اردارة.  •

 ات المحاسة ة وتقد م توص ات إلم مجلس اردارة. مراجعة الس اس •
 

 نبذة عن أعضاء لجنة المراجعة 

( سنوات  ألما لن رئ س لجنة المراجعة وأ و  3( لأ اء  ع نهم مجلس اردارة لمدة ثمث س3تت ون لجنة المراجعة من ثمثة س 

 آخر هما مستقمن.

هر سالموافق    1439ل 3ل18العاد ة المنعقد في  العموم ة  جرل تع  ن لأ اء لجنة المراجعة التال ة لسماؤهم خمل اجتماع الجمع ة  

م ةالموافقة ألم تجد د أ و ة األأ اء  2020 ون و    21وقد قام مجلس اردارة في جلستو المنعقدة في    م(2017د سمةر    6

م  2020سةتمةر    30في اجتماأها المنعقد في  العموم ة  اردارة الحالي  وقد وافقت الجمع ة    الحال  ن وذلك حتم نها ة فترة مجلس

 ألم تع  ن لأ اء لجنة المراجعة  اآلتي:

 

 المنصا االسم  م

 رئ س اللجنة سمستقل( د. ة رنارد ه جنز 1

 أ و ل. ند م مصطوم شاةسوغ 2

 أ و سمستقل( ل. فهد إةراه م الخر ف 3
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 نةذة أامة موجزة حول لأ اء لجنة المراجعة: ف ما  لي 

 المناصا السابقة المناصا الحالية الخبرة العملية المؤهالت التعليمية االسم

ة رنررارد  د. 

 ه جنز
  رجم الرجوع إلم الس رة الذات ة ةقسم الس ر الذات ة ألأ اء المجلس من هذا التقر ر

نررررد ررررم  ل. 

مصرررررطرورم 

 شاةسوغ

ألم   ة ررالور وس حرراصررررررل 

الهنردسرررررة من جرامعرة لنردن   

 الممل ة المتحدة

ماجسرت ر في إدارة األأمال من 

الممل ررة  نوتنجهررام   جررامعررة 

 المتحدة.

خردمرات اسرررررتثمرار  

األأمرال والخردمرات 

 االستشار ة.

أ رو منتد  في شرر ة مسرك  

إنترناشررونال وهي شررر ة ذات 

مسرررررؤول رة محردودة  ارمارات  

 العرة ة المتحدة.

ئ س مجلس  ة ر مسررتشررارل ر

أرةررد   فرواز  مرجرمروأرررة  إدارة 

 العز ز الح  ر.

مد ر أام في شررررر ة ةرودف و 

سرررررترات جرك ةرارتنرز ج رو لل  

 تي  ارمارات العرة ة المتحدة.

مد ر تنو ذي في شرر ة 

سرررررترررانرلري   مرورغررران 

ارمررارات  العررالم ررة  

 العرة ة المتحدة.

مرد ر أرام في شرررررر رة 

ة ر سرررتورنز العالم ة   

  الممل ة المتحدة.

فري  نرررائررر    الررئر رس 

شرر ة  ر د ت سرو س  

ةوسرررررطن   فرسررررررت 

  الممل ة المتحدة.

فررررهررررد  ل. 

إةرررراهررر رررم 

 الخر ف

شرررررهرررادة  أرلرم  حررراصرررررررل 

الة الور وس في اردارة المال ة 

سرررررعود    الملررك  جررامعررة  من 

 الممل ة العرة ة السعود ة.

الررررررخرررررردمررررررات  

االسرتشرار ة المال ة 

 والتجار ة.

أ رررو مجلس إدارة الشرررر ة  

 للتمو ل.السعود ة 

إدارة المخرراطر  رئ س 

مر ر رن   شرررررر رررة  فري 

  اة تال.

إدارة المخرراطر  رئ س 

في الشررر ة السررعود ة 

 للتمو ل.

مد ر تمو ل التصرررد ر  

في شرررررر رة مجموأرة 

 الخر ف

مرجرمروأرررة  فري  مرررد رر 

 سامةا المال ة.

 

 

 اجتماعات لجنة المراجعة

 اجتماأات خمل العام  و ان ح ور لأ اء اللجنة لهذع االجتماأات ألم النحو التالي: 8أقدت اللجنة 

 فهد الخريف نديم شابسوغ  بيرنارد هيجنز  تاريخ االجتماع 

 ح ر  ح ر  ح ر  2021اةر ل   20

 ح ر  ح ر  ح ر  2021 ون و  20

 ح ر  ح ر  ح ر  2021اغسطس  31

 ح ر  ح ر  ح ر  2021نوفمةر  3
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 ح ر  ح ر  ح ر  2021نوفمةر  8

 ح ر  ح ر  ح ر  2021د سمةر  19

 ح ر  ح ر  ح ر  2022فةرا ر  7

 ح ر  ح ر  ح ر  2022مارس  22

 

 فيما يلي المهام التي أنجزت خالل هذه االجتماعات: 

 مراجعة القوائم المال ة السنو ة والرةع سنو ة للشر ة وتقد م التوص ات إلم مجلس اردارة للموافقة أل ها. -1

 متاةعة حالة إأداد القوائم المال ة دور با مع اردارة وفقبا لمعا  ر المحاسةة والتقار ر المال ة.  -2

االجتماع مع  ٍل من المراجع الخارجي والداخلي للشر ة  والتأ د من لن إدارة الشر ة قد زودتهم ة ل الة انات والمعلومات    -3

 المزمة ألداء أملهم. 

 ات ونظام الرقاةة الداخل ة. تحس ن إطار حو مة الشر  -4

 المتاةعة مع مجلس اردارة واردارة التنو ذ ة ل مان تنو ذ المسائل الهامة مثل: -5

 مراجع ن خارج  ن تع  ن -ل
 المراجعة الداخل ة الهامة توص ات -  
 نظام إدارة المخاطر ةالشر ة  - ت

 خل ة وإدارة المخاطر والحو مة.تشج ع اردارة ألم تعز ز االمتثال للس اسات وارجراءات وال واةط الدا -6

 مراجعة تقر ر المدقق الخارجي وخطا  اردارة.  -7

 الخطة السنو ة ردارة المراجعة الداخل ة واأتمادها.  مراجعة -8

 رصد وتق  م لداء المراجعة الداخل ة.  -9

 الداخل ة. مراجعة تقار ر المراجعة الداخل ة ومتاةعة تنو ذ ممحظات وتوص ات المراجعة  -10

تق  م العطاءات سةما في ذلك طلةات العروض( من لجل اخت ار المراجع ن الخارج  ن لمراجعة القوائم المال ة للسنة المال ة    -11

ا من    2022   وقد لوصم المجلس  2023الم الرةع االول من السنة المال ة    ةار افة  2022ل 3ل31إلم    2021ل4ل 1اأتةارب

 .الموافقة ألم لتعاةهمةاخت ار مراجعي الحساةات و

 

ةار افة إلم ذلك  تؤ د لجنة المراجعة لنو ال  وجد تعارض ة ن توص ات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اردارة  وقد وافق  

 مجلس اردارة ألم توص ات اللجنة ةشأن تع  ن المراجع ن الخارج  ن للشر ة. 

 

 

 

  



 

م2022تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية  المراكز العربيةشركة    •        • 54 

 

 ا( لجنة الترشيحات والمكافآت
 

الرئ سة للجنة الترش حات والم افآت في تحد د المرشح ن المؤهل ن الذ ن  حق لهم شغل أ و ة مجلس اردارة  تتمثل الوظ وة  

وتتولم اللجنة مسررؤول ة مسرراأدة مجلس اردارة في إنشرراء نظام حو مة مناسرر  وصرر اغة السرر اسررات وارجراءات المزمة   

 من لداء وظائوها  ةما في ذلك:و شمل نطاة أمل اللجنة جم ع الواجةات المصممة لتم  نها 

 تحد د المرشح ن المؤهل ن وترش حهم لمجلس اردارة. •

إجراء مراجعة سرنو ة لمتطلةات أ رو ة مجلس اردارة  والتي تشرمل قدرات المرشرح ن وخةراتهم وتوافرهم لتحق ق  •

 مسؤول ات مجلس اردارة.

  عود ةالنوع ألم مصال  الشر ة. مراجعة ه  ل مجلس اردارة واقترا  التغ  رات المزمة لو ةما •

 تحد د نقاط القوة وال عف في مجلس اردارة واقترا  التغ  رات المزمة لها ةما  عود ةالنوع ألم مصال  الشر ة. •

ترشر   المرشرح ن لشرغل منصر  الرئ س التنو ذي والع رو المنتد   و ذلك ترشر   لأ راء اللجنة للموافقة أل هم من  •

 .العموم ة ة مجلس اردارة لو الجمع

 .العموم ةمراجعة س اسات وإجراءات الموافقة ألم أ و ة مجلس اردارة قةل اأتمادها خمل الجمع ة  •

 رصد استقمل ة لأ اء مجلس اردارة المستقل ن ورصد لي تعارض في المصال  سنو با. •

 اردارة الجدد.مراجعة المواد التح  ر ة والدورات التدر ة ة الموجهة ألأ اء مجلس  •

 و ع س اسات وا حة ف ما  تعلق ةةدالت لأ اء مجلس اردارة و ةار التنو ذ  ن. •

 مراجعة واقترا  خطط تولي الوظائف التنو ذ ة الرئ سة. •

مراجعة واأتماد اله  ل العام للشر ة المتعلق ةالم افآت واالمت ازات  والذي  شمل الدرجات الوظ و ة وه  ل األجور  •

   و ذلك الم افآت والحوافز المرتةطة ةاألداء.واالمت ازات

الموافقة ألم التغ  رات في م افآت الرئ س التنو ذي والتوص ة ةإجراء تغ  رات في م افآت الع و المنتد  ولأ اء   •

 مجلس اردارة ولأ اء لجان مجلس اردارة المختلوة.

 أموات األداء( للرئ س التنو ذي و ةار التنو ذ  ن.ت ةدء العمل لو آفاالموافقة ألم من  م افأة استثنائ ة سم  •

 

( سرنوات   وقامت اللجنة  3( لأ راء  ع نهم مجلس إدارة الشرر ة لمدة ثمث س3تت ون لجنة الترشر حات والم افآت من ثمثة س

 ةعقد ارةعة اجتماأات ةح ور جم ع لأ ائها. 

اء وظائوهرا  ةمرا في ذلك إةمغ اللجنرة دون لي ق ود  ةجم ع الة رانات  تخرذ مجلس اردارة ارجراءات المزمة لتم  ن اللجنرة من لد

 لو المعلومات لو التقار ر لو السجمت لو المراسمت لو لي لمور لخرل تعتةرها اللجنة  رور ة.

  1439ل2ل25جرل تع  ن األأ رراء التال ة لسررماؤهم في لجنة الترشرر حات والم افآت خمل اجتماع مجلس اردارة المنعقد في  

م ةالموافقة ألم تجد د 2020 ون و    21وقد قام مجلس اردارة في جلسرررتو المنعقدة في م(  2017نوفمةر    14هرررررررر سالموافق  

 :أ و ة األأ اء الحال  ن وذلك حتم نها ة فترة مجلس اردارة الحالي
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 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

 المنصا االسم  م

 ستقل(سمرئ س   م. محمد أةد هللا الخر ف 1

 أ و ل. ند م مصطوم شاةسوغ 2

 أ و م.  امل ةد ع القلم 3

 

 ف ما  لي نظرة أامة مختصرة حول لأ اء لجنة الترش حات والم افآت: 

 المناصا السابقة  المناصا الحالية الخبرة العملية  المؤهالت العلمية  االسم 

الذات ة ةقسم الس ر الذات ة ألأ اء المجلس من هذا   رجم الرجوع إلم الس رة  م. محمد أةد هللا الخر ف 
 التقر ر

  رجم الرجوع إلم الس رة الذات ة ةقسم لجنة المراجعة من هذا القسم ل. ند م مصطوم شاةسوغ 

 رجم الرجوع إلم الس رة الذات ة ةقسم الس ر الذات ة ألأ اء المجلس من هذا   م.  امل ةد ع القلم 
 التقر ر

 

 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 

 أقدت اللجنة لرةعة اجتماأات خمل العام  و ان ح ور لأ اء اللجنة لهذع االجتماأات ألم النحو التالي: 

 كامل القلم  نديم شابسوغ  محمد الخريف تاريخ االجتماع 

 ح ر  ح ر  ح ر  م 2021لةر ل   25

 ح ر  ح ر  ح ر  م 2021ما و  19

 ح ر  ح ر  ح ر  م 2021د سمةر  20

 ح ر  ح ر  ح ر  م 2021د سمةر  21

 

 ج( لجنة الحوكمة 
 

 لتزم مجلس إدارة شررر ة المرا ز العرة ة ةتطة ق لف ررل المعا  ر لحو مة الشررر ات. و جزء من هذا االلتزام   ووفقبا للمادة 

قواأد الحو مة للشررر ة وفقبا ألح ام من لوائ  حو مة الشررر ات الصررادرة أن ه ئة السرروة المال ة  و ررع مجلس اردارة    94

 هذع اللوائ  في ش ل دل ل الحو مة سالمشار إل و في قسم منوصل تحت "دل ل حو مة الشر ات والس اسات الداخل ة"(.

ا للمرادة  ا لجنرة الحو مرة في   95ةرار رررررافرة إلم ذلرك  ووفقرب و لوهرا    2019مرا و   19من هرذع اللوائ    شررررر رل المجلس ل  رررررب

 ( من هذع اللوائ .94منصوص أل ها في المادة ساالختصاصات ال

 تشمل مسؤوليات لجنة الحوكمة:

 ارشراف ألم لي لمور تتعلق ةتنو ذ الحو مة. •

مراقةة تنو ذ قواأد الحو مة التي و ررعها مجلس اردارة  والتحقق من فعال تها والتوصرر ة ةتعد لها حسرر  ال رررورة   •

 الممارسات.وفقبا للمتطلةات القانون ة ولف ل 
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مراجعة وتطو ر مدونات السررلوك المهني التي تمثل ق م الشررر ة والسرر اسررات وارجراءات الداخل ة األخرل من لجل   •

 تلة ة متطلةات الشر ة ووفقبا ألف ل الممارسات. 

 إةمغ مجلس اردارة ةانتظام ةالتطورات في حو مة الشر ات ولف ل الممارسات. •

 تو سنو اب ألم األقل.تزو د المجلس ةتقار رع وتوص ا •

 

 عضوية لجنة الحوكمة

 وفقبا لم ثاقها  تت ون اللجنة من ثمثة لأ اء ألم األقل  ألم لن   ون معظمهم لأ اء مستقل ن في مجلس اردارة.

( لأ رراء. الرئ س وأ ررو واحد هم لأ رراء مسررتقلون في المجلس وأ ررو واحد خارجي. طةقاب 3تت ون لجنة الحو مة من س

جنة  تنتهي فترة أ رررو ة لأ ررراء لجنة الحو مة المع ن ن ةالتزامن مع فترة مجلس اردارة الحال ة. ةعد ذلك   ت ون لم ثاة الل

 ( سنوات.3مدة لأ اء اللجنة ثمث س

 م:2019ما و  19تم تع  ن لأ اء لجنة الحو مة من قةل مجلس اردارة خمل اجتماأو ةتار خ 

 2022فبراير  22أعضاء لجنة الحوكمة كما في 

 المنصا االسم  م

 رئ س اللجنة سمستقل(  د.أمر الوارسي  1

 أ وسمستقل(  د. ة رنارد ه جنز  2

 أ و سمستقل(  د. نجم الز د  3

 

وت ل ف لجنة  م   2022فةرا ر    23تجدر ارشارة إلم لنو قد تم حل لجنة الحو مة ةموج  قرار مجلس اردارة الصادر في  

ب للمادة سالمراجعة ةمهام لجنة الحو مة    ( من الئحة حو مة الشر ات فإن تش  ل لجنة حو مة الشر ات  95مع ممحظة لنة طةقا

 هو لمر غ ر للزامي سفقرة ارشاد ة(.

 :فيما يلي سيرة موجزة ألعضاء لجنة الحوكمة

الااااخااااباااارة   المؤهالت التعليمية االسم

 العملية

 المناصا السابقة المناصا الحالية

أرررمرررر  د. 

 الوارسي
  رجم الرجوع إلم الس رة الذات ة ةقسم الس ر الذات ة ألأ اء المجلس من هذا التقر ر

د. ة رنرارد 

 ه جنز

د. نجم  

 الز د 

الد توراع درجة  •

في العلوم  

القانون ة من  ل ة 

الحقوة ةجامعة 

جورج واشنطن  

واشنطن 

 العاصمة 

 القانون

والتدق ق 

وإدارة  

المخاطر 

 والحو مة.

نائ  رئ س مجلس إدارة  •

الشر ة السعود ة لل هرةاء  

 الممل ة العرة ة السعود ة. 

أ و مجلس اردارة ورئ س  •

لجنة المخاطر في ةنك الخل ج  

 الدولي  الةحر ن. 

نائ  رئ س مجلس اردارة  رئ س  •

لجنة المخاطر  ولجنة الحو مة  

في شر ة الةحر األة ض المتوسط 

اوني وإأادة والخل ج للتأم ن التع

 التأم ن  الممل ة العرة ة السعود ة. 

أ و مجلس اردارة وأ و لجنة   •

التدق ق في المر ز الوطني 
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الااااخااااباااارة   المؤهالت التعليمية االسم

 العملية

 المناصا السابقة المناصا الحالية

ماجست ر في  •

القانون من  ل ة  

الحقوة ةجامعة 

م ن سوتا   

م ن اةول س   

MN. 

ة الور وس في   •

"الق اء" من 

جامعة لم القرل   

الممل ة العرة ة  

 السعود ة.

أ و مجلس اردارة ورئ س  •

لجنة المخاطر في ةنك الخل ج  

الدولي  الممل ة العرة ة  

 السعود ة.

أ و لجنة الس اسات  •

قاةة في شر ة  التنظ م ة والر

السوة المال ة السعود ة  

ستداول(  الممل ة العرة ة  

 السعود ة.

أ و لجنة التدق ق   •

والمخاطر  ه ئة تطو ر ةواةة  

الدرأ ة  الممل ة العرة ة 

 السعود ة.

للتخص ص  الممل ة العرة ة 

 السعود ة.

رئ س اردارة القانون ة والحو مة  •

في مصرف الراجحي  الممل ة  

 العرة ة السعود ة. 

أ و مجلس ه ئة السوة المال ة   •

 العرة ة السعود ة. الممل ة 

مد ر أام  الشؤون القانون ة  ه ئة   •

السوة المال ة  الممل ة العرة ة  

 السعود ة.

 

 اجتماعات لجنة الحوكمة

 وخمل العام  أقدت لجنة الحو مة خمسة اجتماأات. و ان ح ور لأ اء اللجنة لهذع االجتماأات ألم النحو التالي:

 د. نجم الزيد بيرنارد هيجنز د. عمر الفارسي تاريخ االجتماع

 ح ر ح ر ح ر 2021 ون و  30 

 ح ر ح ر ح ر 2021سةتمةر   2 

 ح ر ح ر ح ر 2021د سمةر  23 

 

 وكانت المهام المنجزة خالل اجتماعات لجنة الحوكمة على النحو التالي:

 مراجعة ه  ل الحو مة الحالي والتوص ة ةةعض التحس نات. .1

 .من قةل مستشار خارجي الشر ة مراجعة و ع الحو مة فيارشراف ألم أمل ة  .2

والتشرد د ألم  ررورة  رمان االمتثال السرل م   مراجعة ومناقشرة أمل ة الحو مة حول معاممت األطراف ذات العمقة .3

 .للقوان ن والمةادئ التوج ه ة والس اسات الداخل ة للحو مة

والمتعلقة ةتقر ر تحل ل الثغرات الخاص ةحو مة    PWCالتوصررر ة ةمتاةعة تنو ذ توصررر ات المسرررتشرررار الخارجي   .4

 الشر ة.

 .PWCالتوص ة ةتعد ل دل ل الحو مة وفقبا لنتائج تقر ر تحل ل الثغرات الصادر أن المستشار الخارجي  .5

( لتعز ز االتصراالت وتةادل المعلومات  Conveneارشرراف ألم حو مة مجلس اردارة ومنصرة نظام المعلومات س .6

 لس واللجان وتحس ن اجتماأاتهما.ألم مستول المج

 مناقشة ق ا ا الحو مة األخرل لتحس نها ةما في ذلك جدولة اجتماأات مجلس اردارة واللجان ألم المدل الطو ل. .7
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 . مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان4
 

 م )آالف الرياالت(: 2022مارس  31أ( فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء المجلس خالل العام المالي المنتهي بتاريخ 
 الم افآت المتغ رة الم افآت الثاةتة 
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 : أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين أوالً 

د. أةدالرحمن أةدالعز ز  
 التو جري 

300 75 - - - - 375 - - - - - - - 375 - 

 - 435 - - - - - - - 435 - - - 60 75 300 م. محمد أةد هللا الخر ف 

16 75 300 ل. ةرنارد ه جنز 
5 

- - - 500* - - - - - - - 500* - 

 - 345 - - - - - - - 345 - - - 45 75 225 الوارسي** د. أمر هد ر 

 يانيًا: أعضاء مجلس اإلدارة رير التنفيذيين 

 - 375 - - - - - - - 375 - - - - 75 300 ل. فواز أةد العز ز الح  ر 

 - 375 - - - - - - - 375 - - - - 75 300 م. سلمان أةدالعز ز الح  ر 

 - 435 - - - - - - - 435 - - - 60 75 300 م. ةد ع  امل القلم 

 - 375 - - - - - - - 375 - - - - 75 300 م. أمر أةدالعز ز المحمدي 

 - 375 - - - - - - - 375 - - - - 75 300 ل. لحمد دمرداش ةدراوي 

 ياليًا: أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 

 - 75 - - - - - - - 75 - - - - - 75 محمد رف ق مراد**

 

من نظرام    76لاير لمجموع الم رافرآت التي تحصرررررل أل هرا الرد تورل ةرنرارد ه جنز لملتزام ةتعل مرات المرادة    500,000تم تطة ق الحرد األألم ةمةلا  *  

ب ةأن إجمالي مستحقاتو من التعو  ات خمل العام المالي المنتهي ةتار خ    لاير.  540,000م قد ةلغت  2022مارس   31الشر ات  ألما
م من قةل مجلس اردارة ةدالب أن الع ررو المسررتق ل الد تورل أمر هد ر الوارسرري  ثم اأتمدت  2022 نا ر   1 ن األسررتاذل محمد مراد ةتار خ  ** تم تع 

 م.2022 ون و    16الجمع ة العامة للمساهم ن هذا التع  ن ةتار خ 

 

 م )لاير سعودي(: 2022مارس  31 لعام المالي المنتهي بتاريخخالل ا ا( وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء اللجان 

 االسم 

 األجر اليابت 

)باستيناء بدل حضور  

 اجتماعات المجلس( 

بدل حضور اجتماعات  

 اإلجمالي  اللجنة 

    ( لجنة المراجعة1

 120,000 120,000 - ل. ةرنارد ه جنز سرئ س(

 250,000 120,000 130,000 ل. ند م مصطوم شاةسوغ سأ و(

 250,000 120,000 130,000 الخر ف سأ و(ل. فهد إةراه م  

 620,000 360,000 260,000 اإلجمالي

 ( لجنة الترشيحات والمكافآت2

 60,000 60,000 - م. محمد أةد هللا الخر ف سرئ س(

 160,000 60,000 100,000 ل. ند م مصطوم شاةسوغ سأ و(
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 60,000 60,000 -  امل ةد ع القلم سأ و(م. 

 280,000 180,000 100,000 اإلجمالي

 ( لجنة الحوكمة*3

 45,000 45,000 - د. أمر الوارسي سرئ س(

 45,000 45,000 - ل. ة رنارد ه جنز سأ و(

 120,000 45,000 75,000 د. نجم الز د سأ و(

 210,000 135,000 75,000 اإلجمالي

 1,110,000 675,000 435,000 المجموع الكلي

( من الئحة حو مة  95م  مع ممحظة لنة طةقاب للمادة س2022فةرا ر    23تجدر ارشارة إلم لنو قد تم حل لجنة الحو مة ةموج  قرار مجلس اردارة الصادر في  *  

 الشر ات فإن تش  ل لجنة حو مة الشر ات هو لمر غ ر للزامي سفقرة ارشاد ة(.

 

 . اإلدارة التنفيذية5
 

 يذية بالشركة وسيرهم الذاتية أ( فريق اإلدارة التنف 
 

تحظم شرر ة المرا ز العرة ة ةور ق إداري من ال وادر ولصرحا  الخةرات الواسرعة التي تمتد لسرنوات في مجاالت العقارات المخصرصرة  

 ألغراض تجار ة وتجارة التجزئة.

 الرئيس التنفيذي المكلف –األستاذ/ محمد رفيق مراد 
 

شغل الس دل مراد العد د من المناص  الق اد ة العل ا في  ةرل شر ات الت نولوج ا العالم ة  ةما في ذلك ما    المناصا السابقة: •
  شغل لةعض الوقت خملها منص  الع و المنتد  لورأها ةالشرة األوسط  "Google"سنوات في شر ة غوغل    10 قر  من  

ب ةمقرها الرئ   سي في وادي الس ل  ون.  ما وشغل الس دل مراد مؤخراب منص  نائ   وشمال إفر ق ا  قةل لن  نتقل لتول ي منصةا
  الشر ة الرائدة في مجال التجارة ارل ترون ة حس  الطل  في لمر  ا الشمال ة.  "Instacart"الرئ س في شر ة انستا ارت  

ب تعرف   "Booz & Company" قةل ذلك  أمل الس دل مراد في مجال االستشارات اردار ة في شر ة ةوز آند  ومةاني سحال ا
آند   استرات جي  واالستحواذات  "&Strategy"ةاسم  االندماجات  مجال  في  ب  متخصصا   )(M&A)    .الشر ات تطو ر  ومجال 

ب ةمعرفة وث قة ةسوة الممل ة العرة ة السعود ة ح ث ق م ل ثر من   سنوات ف ها و ذلك من خمل    10و تمتع الس دل مراد ل  ا
 .ارع ارقل م ة والعالم ة المختلوة خدمة لسواقها خمل لدو

لةنان  المؤهالت  • األم ر  ة   اللةنان ة  الجامعة  الشرف من  العلوم مع مرتةة  الة الور وس في  الس دل مراد ألم درجة  : حصل 
 .م2001م. وحصل  ذلك ألم درجة الماجست ر من جامعة انس اد  فرنسا  1994

ا من الخةر  28:  متلك الس دل مراد  الخبرات • ة اردار ة العالم ة في مجاالت الت نولوج ا وتجارة التجزئة والسلع االستهم  ة  أامب

 والتجارة ارل ترون ة. 

 

   رئيس قطاع الشؤون المالية –األستاذ/ وليد الربدي 

 ع  : قةل ان مامو للمرا ز العرة ة  شغل الرةدي منص  رئ س قطاع الشئون المال ة لدل شر ة الغاز والتصن المناصا السابقة  •

ب العد د من المناص  المال ة   األهل ة. وقةل ذلك تقلد الس د ول د منص  رئ س قطاع الشئون المال ة لدل شر ة لمن و. وشغر ل  ا

ب مؤسسة النقد العرةي السعودي ساما(.  ن للم  وات ود ش نتوورك والةنك المر زي السعودي سساةقا  واردار ة في  ل من دا   

م من جامعة  ولورادو في  2007م وماجست ر في المال ة أام 2006ماجست ر إدارة لأمال أام  : حاصل ألم شهادةالمؤهالت  •

 الوال ات المتحدة األمر   ة. 

 أام مجال اردارة المال ة.  18:  حظم الس د ول د ةخةرة تمتد قراةة الخبرات •
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  رئيس قطاع التطوير وإدارة المشاريع –األستاذ/ رسان أبومطير 

في الساةق شغل لةو مط ر منص  مد ر مجموأة سلسلة التور د في شر ة فواز أةد العز ز الح  ر وشر اع    السابقة:المناصا   •

 .  ما شغل أدة مناص  في شر تي جنرال إل تر ك ومجموأة ةن الدن السعود ة. 2015و  2002العقار ة ة ن أامي 

 . 1997حصل لةو مط ر ألم شهادة الة الور وس في العلوم الة ئ ة والج ولوج ة من جامعة ال رموك األردن ة أام   المؤهالت: •

ا في إدارة المشار ع والتصم م المعماري.  23 حظم لةو مط ر ةخةرة ترةو ألم الخبرات:  •  أامب

 

   رئيس قطاع الخدمات المساندة –األستاذ/ تركي صالح الزهراني 

. في الساةق شغل العد د من  2009شغل الزهراني مد ر الموارد الةشر ة ةشر ة المرا ز العرة ة منذ أام   سابقة:المناصا ال •

المناص  في مجال الموارد الةشر ة ةما في ذلك مد ر الموارد الةشر ة في ج ان السعود ة المحدودة  وهي شر ة محدودة  

رس نشاطها في مجال التجارة.  ما شغل ل  با منص  مد ر الموارد  المسئول ة تأسست في الممل ة العرة ة السعود ة وتما

الةشر ة والشؤون اردار ة في العث م القاة ة  وهي شر ة مساهمة مقولة ومقرها السعود ة وتعمل في القطاع التجاري  

 والعقاري والصناأي. 

 تر ي الزهراني حاصل ألم درجة الة الور وس في إدارة األأمال.  المؤهالت: •

ا في مجاالت الموارد الةشر ة واردارة.  15:  حظم الزهراني ةخةرة ل ثر من راتالخب •  أامب

 

 رئيس قطاع التأجير  –األستاذ/ خالد الجناحي 

شغل الس د الجناحي أدة مناص  في قطاأي التطو ر العقاري واالستشارات المال ة. وقةل ان مامو    المناصا السابقة: •

د منص  مد ر قطاع التأج ر لدل "شروة" سه ئة الشارقة لمستثمار والتطو ر(  ومد ر  للمرا ز العرة ة  شغل الس د خال

ب منص  مستشار مالي لدل إرنست و ونا الةحر ن. راس دةي  وشغل ل  ا  التأج ر لقطاع التجزئة لدل شر ة م 

وس في مال ة األأمال من    وشهادة الة الور  2011ماجست ر في إدارة األأمال من جامعة ان ارن ت وورد أام   المؤهالت: •

 . 2010جامعة ت ساس أام 

 : ل ثر من ثمان سنوات خةرة في مجاالت التأج ر والتجزئة  والتطو ر العقاري واالستشارات المال ة. الخبرات •

 

   مدير إدارة التدقيق الداخلي –األستاذ/ ناجي فياض 

قةل ان مامو للمرا ز العرة ة شغل ف اض أدة مناص  في شر ة التأم ن العرة ة وهي شر ة مساهمة    المناصا السابقة: •

مقرها لةنان  ومن ة نها مد ر إدارة المراجعة الداخل ة  ومد ر الشئون المال ة  ف مب أن منص  القائم ةأأمال رئ س إدارة  

 شر ة د لوت آند تاتش ال ند ة.   المخاطر. وقةل ذلك شغل ف اض منص  مد ر إدارة المراجعة في

: حصل ناجي ف اض ألم العد د من الدرجات األ اد م ة والمؤهمت المهن ة  ةما ف ها درجة الة الور وس في إدارة  المؤهالت  •

األأمال من الجامعة األمر   ة في ة روت  وشهادة دراسات أ ل ا في المحاسةة العامة من جامعة م غ ل ال ند ة  ةار افة إلم  

عتمد  وشهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد  ف مب أن شهادة   عتمد  وشهادة المدقق الداخلي الم  شهادة المحاس  القانوني الم 

 مدقق إدارة المخاطر المعتمد. 

ا من واقع أملو في العد د من المجاالت المرتةطة ةالتدق ق والمراجعة.  20:  حظم ف اض ةخةرة ل ثر من الخبرات •  أامب
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 مدير قطاع تقنية المعلومات  –ذ/ عبدهللا الحميدي الحربي األستا

: شغل الس د الحرةي أدة مناص  في قطاأات مختلوة ما ة ن ح وم ة وتقن ة المعلومات واالتصاالت وةن  ة  المناصا السابقة  •

ومصرف الراجحي وشر ة    SBMوفي مجال التصن ع  في أدة جهات سعود ة رائدة مثل المر ز الوطني للمعلومات و

 ارل ترون ات المتقدمة. 

: حاصل ألم شهادة الماجست ر في نظم المعلومات اردار ة من جامعة دي مونتوورت  الممل ة المتحدة. شهادة  المؤهالت  •

ن  ل ة  الة الور وس في نظم المعلومات الحاسوة ة من جامعة العلوم التطة ق ة الخاصة  األردن. درجة الزمالة في الةرمجة م

 االتصاالت والمعلومات  الر اض. 

ب في مجاالت تقن ة المعلومات  وإدارة األأمال  واالسترات ج ة. ولد و خةرة ساةقة ومعرفة   13: خةرة ل ثر من الخبرات • أاما

ل   قو ة في لنظمة تخط ط موارد المؤسسات  وتطة قات األأمال  ولنظمة إدارة المشار ع والمحافظ  وإدارة أمقات األأما 

 وتحل ل األأمال واسترات ج ة تقن ة المعلومات. 

 

 رئيس عالقات المستيمرين  –األستاذ/ فارس القحطاني 

قةل ان مامو لشر ة المرا ز العرة ة  شغل الس د القحطاني منص  مد ر أمقات المستثمر ن لدل شر ة    المناصا السابقة: •

ق ةإدارة أمقات المستثمر ن لدل شر ة ز ن السعود ة. وفي وقت  دور لل  افة. وقةل ذلك تقلد الس د فارس منص  قائد فر  

ج الس د القحطاني في أدة مناص  لدل شر ة  ي ةي إم جي السعود ة س ( ألم مدل  KPMG Saudi Arabiaساةق  تدر 

 خمسة لأوام  ان آخرها منص  محلل مالي لول. 

 . 2006المعادن  الظهران  الممل ة العرة ة السعود ة  أام ة الور وس في المال ة من جامعة الملك فهد للةترول و المؤهالت: •

ب في مجاالت أمقات المستثمر ن  واالستشارات المال ة  والعمقات العامة  وحو مة   14خةرة ل ثر من  الخبرات:  • أاما

 . الشر ات 

 

 ا( مكافآت كبار التنفيذيين* 
 و   الجدول لدناع إجمالي الم افآت المدفوأة ل ةار المسؤول ن التنو ذ  ن الخمسة سةما في ذلك المد ر التنو ذي والمد ر المالي(  

 م: 2022مارس   31خمل السنة المنته ة في  –الذ ن ل سوا لأ اء في مجلس اردارة  –

 سآالف الر االت( 

 المكافآت اليابتة

 8,785 روات  

 640 ةدالت 

 - مزا ا أ ن ة

 9,425 المجموع

 المكافآت المتغيرة 

 9,096 م افآت دور ة

 - لرةا 

 - خطط تحو ز ة قص رة األجل

 - تحو ز ة طو لة األجل خطط 

 - األسهم الممنوحة 

 9,096 المجموع 

 2,345 م افأة نها ة الخدمة 

 - مجموع م افأة التنو ذ  ن أن المجلس

 20,866 المجموع الكلي

* التزمت الشر ة ةارفصا  أن أناصر م افآت  ةار التنو ذ  ن ةش ل إجمالي وفقبا للمتطلةات النظام ة الواردة في الوقرة الورأ ة  

( من الئحة حو مة الشر ات. لحما ة مصال  الشر ة ومساهم ها ومنسوة ها  ولتوادي إلحاة 93( من المادة س4س ( من الوقرة س

فصا  ةش ل موصل حس  المسم ات وفقبا للمنص   لم  تم أرض التواص ل ألم النحو الوارد في  لي  رر قد  ترت  نت جة ار

 ( الخاص ة ةار التنو ذ  ن من الئحة حو مة الشر ات.1الملحق س
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 وأقاربهم في أسهم الشركة وأدوات الدين المصدرة:  ج( وصف لمصلحة كبار التنفيذيين
 

 االسم  م

األسهم بداية  

 السنة 

األسهم نهاية  

 التغير  السنة 

نسبة  

 التغير% 

 - - - - األستاذل محمد رف ق مراد سالرئ س التنو ذي الم لف(  1

 - - - - األستاذل ول د الرةدي سرئ س قطاع المال ة(  2

ئ س قطاع التطو ر وإدارة  األستاذل غسان لةو مط ر سر 3

 المشار ع(

- - - - 

رئ س قطاع الخدمات  األسرتاذل تر ي صرال  الزهراني س 4

 المساندة(

- - - - 

 - - - - رئ س قطاع التأج ر( األستاذل خالد الجناحي س 5

 - - - - مد ر إدارة التدق ق الداخلي( األستاذل ناجي ف اض س 6

مد ر إدارة تقن ة  الحرةي ساألستاذل أةدهللا الحم دي  7

 المعلومات( 

- - - - 

 - - - - مد ر أمقات المستثمر ن(األستاذل فارس القحطاني س 8

 إقرارات  ةار التنو ذ  ن:

 ( ال  وجد لي مصلحة  ةار التنو ذ  ن في لسهم الشر ة. 1

 الشر ة. ( ال  وجد لي مصلحة ألقار   ةار التنو ذ  ن في لدوات الد ن المصدرة من قةل 2

. التنازل عن التعويضات واالمتيال لسياسة المكافآت والتعويضات 6

 واألجور
 

 ل( لم تتلق الشر ة لي إخطار ةأن ل با من مد ر ها لو لحد  ةار المسؤول ن التنو ذ  ن لو المساهم ن قد تنازل أن لي لجرللرةا .

 ( ت صررف م افآت لأ راء مجلس اردارة ولأ راء اللجان و ةار التنو ذ  ن المو رحة ةالجداول ذات الصرلة في هذا التقر ر 

وفقبا لررررررر"سرر اسررة م افآت مجلس اردارة ولجانو واردارة التنو ذ ة" الموافق أل ها من قةل الجمع ة العامة للمسرراهم ن المنعقدة 

ب ةأنو  م  وةناءبا2020سرةتمةر    30ةتار خ  ال  وجد لي انحراف في صررف تلك ألم توصر ة لجنة الم افآت والترشر حات. ألما

 الم افآت أن الس اسة المتةعة.
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 المراجعة السنوية لفعالية الرقابة الداخلية . 7
رقاةة داخلي فعال لنظام الرقاةة الداخل ة دور  مهم في إنجا  لي مؤسرسرة. إذ تلتزم شرر ة المرا ز العرة ة ة رمان وجود نظام 

لتحق ق األهرداف التنظ م رة وحمرا رة األصرررررول والتقرار ر الرداخل رة والخرارج رة الردق قرة والحرد من المخراطر وااللتزام ةرالمتطلةرات 

 التنظ م ة.

داخل رة  تقوم إدارة المراجعرة الرداخل رة ةمهرامهرا وفقربا ألنظمرة المراجعرة المعتمردة من مجلس إدارة الشرررررر رة. ت قرد م إدارة المراجعرة الر 

خدمات مو روأ ة مسرتقلة لمسراأدة مجلس اردارة ولجنة المراجعة واردارة التنو ذ ة في اال رطمع ةمسرؤول اتهم. ال تخ رع 

إدارة المراجعة الداخل ة ألي سررررلطة من اردارة التنو ذ ة وتتمتع ةصررررمح ات  املة للوصررررول ال امل وغ ر المق د إلم جم ع 

مقارةة -في لثناء ا رررطمأها ةمهامها - قت ررر و لداء أملها. تةن ت إدارة المراجعة الداخل ة المسرررتندات واالشرررخاص وفقبا لما 

 منهج ة لتق  م الرقاةة الداخل ة والعمل ألم تحس ن فعال تها من لجل تحق ق لهداف الشر ة وحما ة لصولها.

ة وفعال تو للشررررر ة للتحقق مما إذا  انت  ت ررررمن نطاة أمل إدارة المراجعة الداخل ة فحص مدل  وا ة نظام المراقةة الداخل 

األنظمة الداخل ة للشررر ة وخاصررة اللوائ  والسرر اسررات المال ة واردار ة ولطر حو مة الشررر ات المعتمدة من مجلس اردارة 

 وال واةط التشر ع ة والتنظ م ة ت من تحق ق لهداف الشر ة.العموم ة ولأ اء مجلس اردارة والجمع ات 

 إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:يشمل نطاق عمل 

المراجعة والوحص الدوري لغالة ة إدارات الشررررر ة خمل الوترات الدور ة مع إ مء األولو ة لثنشررررطة والوظائف  •

 الداخل ة حس  درجة الخطر.

لثناء إخطار المسرؤول ن في مختلف اردارات التي خ رعت للوحص والمراجعة ةالممحظات التي تم ال شرف أنها في  •

 أمل ة الوحص ةار افة إلم تقد مها المشورة والتوص ات لمعالجة هذع الممحظات.

تق  م ارجراءات التي  قردمهرا المسرررررؤولون التنو رذ  ون في اردارات المختلورة لمعرالجرة الممحظرات وتنو رذ التوصررررر رات   •

ع المرد ر ن التنو رذ  ن للترأ رد من  وراءة الواردة في تقرار ر المراجعرة. في حرالرة أردم  ورا رة ارجراءات    نراقش األمر م

 التداة ر المتخذة و وا تها.

 

درسرت لجنة المراجعة تنو ذ خطة المراجعة المعتمدة وناقشرتها مع إدارة المراجعة الداخل ة ةار رافة إلم متاةعة تنو ذ التوصر ات 

نظرام الرقراةرة الرداخل رة وللحوراظ ألم لصرررررول الواردة في تقرار ر المراجعرة الرداخل رة. ات خرذت الشرررررر رة خطوات إ جراة رة لتعز ز  

الشرر ة وتقد م  رمان معقول ةشرأن سرممة التقار ر المال ة الواردة من السرجمت المحاسرة ة. ت رطلع إدارة المراجعة الداخل ة  

 الشر ة. ةوحص نظام الرقاةة الداخل ة دور با ل مان  واءتو وفعال تو وإجراء المراجعات المال ة والتشغ ل ة لتق  م لأمال

 يتضمن نظام الرقابة الداخلية لمختلف دورات العمل والتقارير المالية للشركة تلك السياسات واإلجراءات التي:

تتعلق ةحوظ السرررجمت ةما   رررمن توافر معلومات موصرررلة ودق قة وتع س إلم حد  ة ر حق قة المعاممت وأمل ات  •

 التصرف في لصول الشر ة.

المعاممت  سررم  ةإأداد القوائم المال ة وفقبا لمعا  ر المحاسررةة المقةولة في الممل ة  توفر  ررمان معقول ةأن تسررج ل •

 العرة ة السعود ة الصادرة أن اله ئة السعود ة للمحاسة ن القانون  ن.

توفر  ررمانبا معقوالب ةمنع لو ارفصررا  في الوقت المناسرر  أن الشررراء لو االسررتخدام لو التصرررف غ ر المصررر  ةو  •

ا ألم القوائم المال ة.ألصول ال ا  ة رب  شر ة التي رةما   ون لها تأث رب
 

تشرررررف لجنة المراجعة ألم لأمال المراجعة الداخل ة التي تراجع دور با مدل  وا ة نظام الرقاةة الداخل ة وفعال تو لتوف ر تق  م 

ا تقار ر المراجع . تراجع اللجنة ل  رب الخارجي وخطا  اردارة الذي قد  ت رمن لي   مسرتمر لنظام الرقاةة الداخل ة وجعلو فعاالب
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نقص في الرقراةرة الرداخل رة الحظرو المراجع الخرارجي في لثنراء تق  مرو لل رررررواةط الرداخل رة.  رأتي ذلرك في إطرار لهرداف مجلس 

 اردارة للحصول ألم  مان معقول ةشأن سممة تصم م نظام الرقاةة الداخل ة للشر ة وفعال ة لدائو.

  ترل لجنرة المراجعرة لن نظرام الرقراةرة الرداخل رة داخرل الشرررررر رة مصرررررمم ألم النحو الواجر  و خردم ةوعرال رة ةنراءب ألم مرا تقردم

األهداف التنظ م ة وال واءة التشرررغ ل ة وموثوق ة التقار رالمال ة واالمتثال للوائ . لم ت تشرررف إدارة المراجعة الداخل ة لي نقص 

التي تم إخطار اردارة ةها  إذ تعمل اردارة ةنشاط ألم تحس ن ال واةط   جوهري ألم الرغم من الحاجة إلم ةعض التحس نات

 .ةناءب ألم توص ات المراجعة الداخل ة

 تجدر ارشارة الم لن جم ع توص ات لجنة المراجعة تتوافق مع قرارات مجلس اردارة. 

 . الشركات التابعة والفروع 8

 اسم الشركات التابعة*

 رأس المال

 سعودي( )لاير 

طبيعة 

 األعمال 

 نسبة الملكية % 

 رير مباشرة  مباشرة

 %5 % 95 العقارات 500,000 شر ة مرا ز الر اض المحدودة

 %5 % 95 العقارات 500,000 شر ة الةوارج العالم ة للتنم ة واالستثمار العقاري

 %5 % 95 العقارات 500,000 شر ة الم ارم العالم ة للتنم ة العقار ة

 %5 % 95 العقارات 100,000 شر ة مجمع أ ون الرائد التجار ة

 %5 % 95 العقارات 100,000 شر ة أ ون الةسات ن للتجارة 

شر ة القص م للمشار ع الترف ه ة والتجار ة  

 ألصحاةها لعةدالمحسن الح  ر وشر اع 
 - % 50 العقارات 500,000

 %5 % 95 العقارات 500,000 شر ة مجمع ال رموك المحدودة 

 - - العقارات 100,000 شر ة اررث المت ن للمقاوالت س*(

شر ة لر ان سمم للعقارات والمقاوالت المحدودة 

 س*( 

 - - العقارات 1,000,000

 %5 % 95 العقارات 500,000 شر ة مجمع العر  المحدودة 

 - - العقارات 500,000 التجار ة المحدودة س*(شر ة مجمع أز ز 

 %5 % 95 العقارات 500,000 شر ة مجمع الظهران التجار ة المحدودة

 %5 % 95 العقارات 500,000 شر ة مجمع النور التجار ة المحدودة

 %5 % 95 العقارات 100,000 شر ة مجمع ال اسم ن التجار ة المحدودة

 %5 % 95 العقارات 100,000 التجار ة المحدودةشر ة مجمع الدمام 

 - - العقارات 100,000 س*( شر ة مجمع الملز التجار ة المحدودة
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 اسم الشركات التابعة*

 رأس المال

 سعودي( )لاير 

طبيعة 

 األعمال 

 نسبة الملكية % 

 رير مباشرة  مباشرة

 %5 % 95 العقارات 100,000 شر ة مجمع الحمرا المحدودة 

 %5 % 95 العقارات 100,000 شر ة اررث الراسخ التجار ة المحدودة

 - % 100 العقارات - المتنوع س**( صندوة درا ة الواجهة العرة ة 

 * جم ع الشر ات التاةعة شر ات ذات مسؤول ة محدودة تأسست في الممل ة العرة ة السعود ة. 

س*( قامت المجموأة ةاسررررتةعاد هذع الشررررر ات التاةعة خمل السررررنة. تمت أمل ة الة ع ةما  عادل صررررافي الق مة الدفتر ة لهذع 

  18.194.017الشررر ات التاةعة ح ث  ان المقاةل المالي مةلا صررور. وأل و  تم االأتراف ةخسررائر مقاةل أمل ة الة ع ةمةلا  

تنازل أن االلتزامات التي تظهر في القوائم المال ة لتلك الشر ات التاةعة من قةل المساهم لاير سعودي. ةاال افة الم ذلك  تم ال

لاير سرعودي في قائمة   18.194.017النهائي للشرر ات التاةعة. نت جة لذلك  تم إثةات م اسر  اسرتةعاد الشرر ات التاةعة ةمةلا  

 الرة  لوالخسارة الموحدة. 

  اسررتثمرت المجموأة في صررندوة أقاري خاص تم إنشرراؤع حد ثبا  سررمم 2022ارس م  31س**( خمل السررنة المنته ة في 

صررندوة درا ة الواجهة العرة ة المتنوع. وقعت المجموأة اتواق ة مع شررر ة درا ة المال ة ردارة الصررندوة. قامت المجموأة  

  تمتلك  2022مارس   31في   مل ون لاير سرررررعودي.  ما  150.5ةتحو ل لحد أقاراتها االسرررررتثمار ة إلم الصرررررندوة ةمةلا  

 ٪ وحدة في الصندوة.100المجموأة 

 . األسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة9
 

المحدودة سشر ة ذات غرض خاص تم تأس سها ةغرض إصدار    2  لنهت شر ة ص وك المرا ز العرة ة  2021لةر ل    7في  

مل ون دوالر لمر  ي سما  عادل   650" ةق مة  2شهادات ص وك  الص وك( إصدار ص وك دول ة متوافقة مع لح ام الشر عة " 

مل ون    225إ اف ة ةق مة    2  لصدرت الشر ة شهادات ص وك  2021 ول و    28مل ون لاير سعودي(. ةتار خ    2,437.5

وي  مل ون لاير سعودي(. و حمل  م ارصدار ن أائدبا مستحق الدفع ألم لساس نصف سن  843.75دوالر لمر  ي سما  عادل  

 و ستحق خمل خمس سنوات ونصف. 

مةلا   تسو ة  في  لإلصدار ن  ارجمال ة  الحص لة  توظ ف  س  200تم  دوالر  مستحقات    750مل ون  من  سعودي(  لاير  مل ون 

تسو ة   إلم  ةار افة  الدوارة  القائمة  س  497التسه مت  تسه مت   1.864مل ون دوالر  مستحقات  من  مل ون لاير سعودي( 

ا لارجارة  المال ة  المراةحة  السنة  مل ون لاير سعودي( من    150مل ون دوالر س  28سداد مةلا    2022لقائمة.  ما تم خمل 

 .مستحقات تسه ل المراةحةل ارجارة وفق خطط السداد المقررة

% من إجمالي طلةات اال تتا   وتزامن ذلك 65تم تغط ة اال تتا  ةمعدل مرت ن  ح ث مثلت شرررر حة المسرررتثمر ن الدول  ن  

من و التي مود ز وف تش للتصررن ف االئتماني. وفي إطار   BB+ (EXP)وBa2مع حصررول الصرر وك ألم تصررن ف ائتماني  

و ل الم ررمون إلم نظام التمو ل غ ر الم ررمون. نجحت الشررر ة من االسررترات ج ة التي تتةناها الشررر ة للتحول من نظام التم

في المائة في سعر االقتراض أن إصدار الرةع األول   1إلم توف ر ما  قر  من    2خمل ارصدار ار افي لشهادات الص وك  

رات  مما حوز الشررر ة    وتم تغط ة اال تتا  ةارصرردار الجد د التاةع لإلصرردار األول ةمعدل ثمث م2022من السررنة المال ة 

ب مع   225مل ون دوالر إلم    150ألم ز رادة حجم ارصررررردار المةردئي من  مل ون دوالر  وجراءت هرذع ارصررررردارات تمراشررررر را

 ارسترات ج ة المال ة للشر ة للتحول من نظام التمو ل الم مون إلم نظام التمو ل غ ر الم مون.
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دارة وصااااف المصااااالح وحقوق االكتتاا ألعضاااااء مجلس اإل. 10

ر في األسااااهم وأدوات   وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القُصااااي

 الدين
ال توجد لي مصرررال  لو لوراة مال ة تعاقد ة لو إصررردار حقوة ألأ ررراء مجلس اردارة و ةار التنو ذ  ن ولزواجهم ولوالدهم 

ر في لسرررهم لو لدوات الد ن الصرررادرة من الشرررر ة لو الشرررر ات التاةعة لها  ةخ مف تلك المذ ورة في قسرررمي "مجلس الق صررر 

 اردارة" و" ةار التنو ذ  ن" من هذا التقر ر.

 معامالت األطراف ذات العالقة. 11
 سياسات معامالت األطراف ذات العالقة  

تعتمد الشررررر ة ألم أدد من العمقات المهمة مع األطراف ذات العمقة  المسررررتأجر ن والمورد ن لخدمات الةناء والتشرررر  د 

م من مقدمي الخدمات الذ ن تعتةرهم الشرر ة جهات لسراسر ة ل رمان سر ر لأمالها. ونظراب ألهم ة تلك العمقات  ولة ان وغ ره

هر  1440ل01ل06لح ام تعارض المصرلحة المشرمولة في الئحة حو مة الشرر ات ونظام الشرر ات  فقد تةن ت الشرر ة  ةتار خ  

طراف ذات العمقة  وذلك ل ررمان سرر ر تلك العمقات ألم لسرراٍس من م(  سرر اسررةب للمعاممت مع األ2018ل09ل16سالموافق 

ب لثح ام التجار ة المعتادة. و عتقد مجلس اردارة لن هذع السرر اسررة ال تقتصررر ألم مسرراأدة الشررر ة   االسررتقمل ة والح اد وطةقا

  ةل سرتعزز ل  را اأتماد لف رل معا  ر ألم الوفاء ةالتزاماتها القانون ة المتعلقة ةالمعاممت مع األطراف ذات العمقة فحسر 

 .الممارسات في حو مة الشر ات والشواف ة في األسلو  المعتمد لق امها ةأأمالها

إن سررر اسرررة المعاممت مع األطراف ذات العمقة تتطل  من اردارة الق ام ةصررروٍة دور ة ةمراجعة قائمة أمقات الشرررر ة مع 

ع جم ع األطراف ذات العمقة لعمل ة مراجعٍة داخل ة من خمل اردارة وفر ق األطراف ذات العمقة  وخ ررررروع المعراممت م

المراجعرة الرداخلي ةرالشرررررر رة ولجنرة المراجعرة والمجلس سألم لن  حق فقط "ألأ ررررراء المجلس من غ ر ذوي المصرررررلحرة"  

التوصر ة ةاأتماد المعاملة من التصرو ت  وهم لولئك األأ راء الذ ن ال ت ون لهم ل ة مصرلحة في المعاملة المعن ة(  وذلك قةل  

جان  لغلة ة المسراهم ن غ ر ذوي المصرلحة في اجتماعٍ للجمع ة العموم ة للشرر ة. و تمثل المسراهم ن من غ ر ذوي المصرلحة  

في لولئك المسرراهم ن الذ ن ال   ون من خملهم ألي أ ررو ةالمجلس ل ة مصررلحة في المعاملة المعن ة. ووفقا لنظام الشررر ات 

و مة الشررر ات  ال  جوز للمسرراهم ن التصررو ت ألم القرارات المتصررلة ةاأتماد معاممت مع لطراف ذات أمقة  والئحة ح

 ح ثما   ون لع و مجلس اردارة الذي  مثل ذلك المساهم مصلحة في تلك المعاملة.

م العمقرات مع ةعض  وتنص سررررر راسرررررة المعراممت مع األطراف ذات العمقرة ألم لن تةرم الشرررررر رة "اتوراق رات إطرار رة" لتنظ 

األطراف ذات العمقة ممن تعتةرهم الشرر ة لسراسر  ن لسر ر لأمالها. وتهدف االتواق ات ارطار ة إلم و رع إطار أام للعمقة  

ة ن األطراف للتأ د من لن تتم المعاممت المةرمة ة ن الشرررر ة والطرف ذي العمقة ألم لسررراس تجاري ةحت. ولن  تم إةرام  

مع لطراٍف ذات أمقرة إذا  ران من المرج  لن ت ون المعراممت مع األطراف ذات العمقرة غ ر مراد رة وللو اتوراق رات إطرار رة  

ذات ق مٍة متدن ة وللو جار ة ةشرر ل غ ر منتظم. ومع ذلك  فسرروف تخ ررع جم ع المعاممت مع األطراف ذات العمقة  سررواء   

 واالأتماد الموصوفة لأمع.تمت لم لم تتم ةموج  اتواق ة إطار ة  رجراءات المراجعة 

  خ ع إةرام العقود والمعاممت مع األطراف ذات العمقة ألح ام األنظمة واللوائ  ذات العمقة في الممل ة. 

 ملخص المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

وتأ  د ما إذا  ان سرر تم إةرام  ف ما  لي ملخص لثطراف ذات العمقة ممن تتعامل معهم الشررر ة ةار ررافة إلم وصررف العمقة  

 اتواق ة إطار ة:
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 طبيعة المعامالت مع الشركة  الكيان 

القيمة اإلجمالية  
  31للمعامالت كما في 

 م 2022مارس 
طبيعة عالقة األطراف  

 ذات العالقة

شر ة فواز أةدالعز ز 
 الح  ر وشر اع سل( 

تعتةر شر ة فواز أةدالعز ز الح  ر 
رئ س ا" للشر ة وشر اع "أم م 

وتستأجر مساحات في مختلف المرا ز 
 التجار ة للشر ة. 

فواز أةدالعز ز الح  ر   375,391,063
  -وسلمان أةدالعز ز الح  ر 

في    أأ اء مجلس إدارة
مساهم ن مس طر ن   -الشر ة 

 ةش ل غ ر مةاشر 

تستأجر مساحات م تة ة ةاال افة إلم   شر ة فاس السعود ة القاة ة 
 لخرل لدأم لأمال الشر ةانشطة 

فواز أةدالعز ز الح  ر   38,210,733
  -وسلمان أةدالعز ز الح  ر 
 أأ اء مجلس إدارة في  

مساهم ن مس طر ن   -الشر ة 
 ةش ل مةاشر 

شر ة فاس القاة ة للونادة  
 والشر ات التاةعة لها س ( 

شر ة فاس القاة ة للونادة هي شر ة 
فاس  شر ة  تاةعة للشر ة األم للشر ة 

السعود ة القاة ة. قامت شر ة فاس 
مل ون   131.3القاة ة للونادة ةتسو ة 

لاير سعودي من خمل نقل لرا ي  
 ومةنم إلم الشر ة 

فواز أةدالعز ز الح  ر   218,982,570
  -وسلمان أةدالعز ز الح  ر 
 أأ اء مجلس إدارة في  

مساهم ن مس طر ن   -الشر ة 
 ةش ل غ ر مةاشر 

أةدالمحسن الح  ر مجموأة 
للس احة والتنم ة والشر ات 

 التاةعة لها سج( 

تستأجر مجموأة أةدالمحسن الح  ر 
للس احة والتنم ة مساحات لمرا ز 

الترف و العائل ة الداخل ة والخارج ة في  
المرا ز التجار ة الخاصة ةالمجموأة.  

  5تتراو  مدة أقود ار جار هذع من 
سنوات. إن مجموأة   10إلم 
لمحسن الح  ر للس احة والتنم ة أةدا

مملو ة ألحد لقار  المساهم ن 
 المس طر ن.

مملو ة من قةل احد لقار    27,758,647
 المساهم ن المس طر ن 

تعتمد الشر ة حال ا ةصورة حصر ة  شر ة لن س للمقاوالت سد( 
أةد العز ز الح  ر ألم شر ة فواز 
في ةناء المرا ز  وشر اع العقار ة

 التجار ة

فواز أةدالعز ز الح  ر   627,830,806
  -وسلمان أةدالعز ز الح  ر 

في    أأ اء مجلس إدارة
مساهم ن مس طر ن   -الشر ة 

 ةش ل غ ر مةاشر 

شر ة ت ار س نجد لثمن  
 سهر(

تقدم ت ار س نجد خدمات لمن ة  
 لجم ع المرا ز التجار ة التاةعة للشر ة

  -سلمان أةد العز ز الح  ر  51,093,917
ةصوتو أ و مجلس إدارة  

هو المساهم الوح د   -الشر ة 
 المةاشر 

شر ة مجد األأمال المحدودة 
 والشر ات التاةعة لها سو( 

شر ة مجد األأمال المحدودة 
والشر ات التاةعة لها هي مجموأة من  

المنشآت التي تستأجر مساحات في 
العد د من مرا ز التسوة الخاصة  

 جار ةالشر ة. تتراو  مدة أقود ار
 سنوات.  7إلم  3من 

مملو ة من قةل احد لقار    22,887,263
 المساهم ن المس طر ن 



 

م2022تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية  المراكز العربيةشركة    •        • 68 

 

 طبيعة المعامالت مع الشركة  الكيان 

القيمة اإلجمالية  
  31للمعامالت كما في 

 م 2022مارس 
طبيعة عالقة األطراف  

 ذات العالقة

شر ة سلمان أةد العز ز  
الح  ر ولوالدع والشر ات 

 التاةعة لها سز(

تستأجر مساحات في العد د من 
المرا ز التجار ة الخاصة ةالمجموأة  

 ألغراض الترف و ةش ل لساسي. 

احد لقار   مملو ة من قةل  52,646,187
 المساهم ن المس طر ن 

شر ة االزدهار القاة ة و  
 الشر ات التاةعة لها س ( 

تستأجر مساحات في العد د من مرا ز 
التسوة الخاصة ةالشر ة ألغراض 

 تجار ة ةش ل رئ سي. 

مملو ة من قةل احد لقار    44,856,125
 المساهم ن المس طر ن 

  5,196,892  لخرل  صافي سط(

 
شر ة فواز أةدالعز ز الح  ر هي لحد  ةار المستأجر ن في المجموأة وتقوم ةاستئجار متاجر في العد د من مرا ز  إن   سل(

التسوة التاةعة للشر ة. إن الشر ة طرف في اتواق ة إطار ة مع شر ة فواز أةدالعز ز الح  ر والتي تهدف إلم  مان  
ز التجار ة الخاصة ةالشر ة ألم لساس معتمد من قةل اردارةل لن تتم  افة أقود ار جار ة ن األطراف لجم ع المرا 

 مجلس اردارة. 
 

إن شر ة فاس القاة ة للونادة هي شر ة تاةعة للشر ة األم للشر ة  شر ة فاس السعود ة القاة ة والتي ال وجد  س ( 
ب لمتواة المتةادل ة ن   شر ة فاس السعود ة القاة ة سالشر ة  اتواة إطاري موقع ة نها وة ن الشر ة. خمل السنة  وفقا

  218.9األم النهائ ة( وشر ة فاس القاة ة للونادة وشر ة المرا ز العرة ة  قامت شر ة فاس القاة ة للونادة ةتسو ة  
س المجموأة سراجع    131.3مل ون لاير سعودي  إلم  لرا ي  ونقل  نقد ة  تسد دات  مل ون لاير سعودي( من خمل 

ع األرا ي ةاسم شر ة فاس السعود ة القاة ة سالشر ة األم النهائ ة( وما تزال إجراءات نقل  (. إن مل  ة هذ8إ  ا   
 مل  ة ص وك المل  ة إلم الشر ة ق د التنو ذ.

 
تستأجر مجموأة أةدالمحسن الح  ر للس احة والتنم ة مساحات لمرا ز الترف و العائل ة الداخل ة والخارج ة في المرا ز   سج( 

ة ةالمجموأة والتي ال وجد اتواة إطاري موقع ة نها وة ن الشر ة. تتراو  مدة أقود ار جار هذع من التجار ة الخاص 
 سنوات. إن مجموأة أةدالمحسن الح  ر للس احة والتنم ة مملو ة ألحد لقار  المساهم ن المس طر ن. 10إلم  5

 
لةنا  سد( اتواق ة إطار ة  التي  تم منحها لطرف آخر ذو  قامت الشر ة ةموافقة مساهمي الشر ة ةتوق ع  المشار ع  ء جم ع 

ب ةاسم شر ة فواز أةدالعز ز الح  ر وشر اع العقار ة(.   أمقة وهو شر ة لن س للمقاوالت سالمعروفة ساةقا
 

تقدم شر ة ت ار س نجد لثمن حال اب خدمات األمن لجم ع مرا ز التسوة الخاصة ةالشر ة. لةرمت الشر ة اتواق ة  سهر(
الخدمات األمن ة المدن ة مع شر ة ت ار س نجد لثمن تنص ألم لن شر ة ت ار س نجد لثمن تقدم الخدمات األمن ة 
المدن ة في مرا ز التسوة والتي تشمل توف ر حراس األمن وغ رهم من لفراد األمن والس ارات األمن ة. إن االتواق ة 

ب ةموافقة متةادلة ة ن الطر ف ن. إن الشر ة طرف في اتواق ة إطار ة مع شر ة ت ار س نجد لثمن قاةلة للتجد د تلقائ ا
 والتي تهدف إلم  مان لن تتم  افة العقود والخدمات ة ن األطراف ألم لساس تجاري ةحت.

 
إن شر ة مجد األأمال المحدودة والشر ات التاةعة لها هي مجموأة من المنشآت التي تستأجر مساحات في العد د من   سو( 

سنوات. إن الشر ة مملو ة من قةل لفراد    7إلم    3التسوة الخاصة ةالشر ة. تتراو  مدة أقود ار جار من  مرا ز  
األسرة المقرة ن لمساهم ن المس طر ن. تشمل شر ة مجد األأمال المحدودة سوالتي  وجد اتواق ة إطار ة ة نها وة ن  

 ا المجد والتي ال وجد اتواق ات إطار ة موقعة ة نهم الشر ة(  شر ة ثروة المحدودة  شر ة مزن لثطعمة و شر ة سرا
 وة ن الشر ة. 
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إن شر ة سلمان أةد العز ز الح  ر ولوالدع والشر ات التاةعة لها هي مجموأة من المنشآت التي تستأجر مساحات   سز(
ت مملو ة من قةل في العد د من المرا ز التجار ة الخاصة ةالمجموأة ألغراض الترف و ةش ل لساسي. إن هذع المنشآ

 المساهم المس طر سسلمان أةدالعز ز الح  ر( ولفراد لسرهم المقرة ن. وهذع  التالي:
 

مدة أقود  - إن  ةالشر ة.  الخاصة  التسوة  في مرا ز  داخلي  ترف هي  لم ان  للترف و مساحة  تستأجر شر ة ساال 
 سنوات. ال وجد اتواة إطاري موقع ة نها وة ن الشر ة. 10ار جار هي 

أجر شر ة الو اء لثطوال مساحة في مول العر  سجدة( لر "شر ة ف اء األطوال"  وهي مر ز لع  تواألي  تست -
لثطوال. إن مدة أقد ار جار هي أشر سنوات  قاةلة للتجد د التلقائي ما لم  قدم لحد الطرف ن إشعاراب ةذلك.  حتوي 

إن الشر ة طرف في اتواق ة إطار ة مع شر ة   أقد ار جار ألم مخصصات أوائد إ جار وآل ة ز ادة ار جار.
 الو اء لثطوال والتي تهدف إلم  مان لن تتم  افة أقود ار جار ة ن األطراف ألم لساس تجاري ةحت.

تستأجر شر ة ف ا م د ا ومؤسسة فهد أةدالعز ز الح  ر للتجارة ومؤسسة ف دا األولم لتقد م المشروةات ومؤسسة  -
 ون د ستر  ت مساحات في العد د من مرا ز التسوة الخاصة ةالمجموأة. تتراو  مدة  ف دا للتجارة وشر ة فاش

 سنوات. ال وجد اتواق ات إطار ة موقعة ة نها وة ن الشر ة.  3إلم  1أقود ار جار من 
جدة. إن مدة أقد ار جار هي حوالي  -تستأجر شر ة المهارات المةت رة لثلعا  لما ن ترف ه ة في ال اسم ن مول -

سنوات. إن الشر ة طرف في اتواق ة إطار ة مع شر ة المهارات المةت رة لثلعا  والتي تهدف إلم  مان    10
 لن تتم  افة أقود ار جار ة ن األطراف ألم لساس تجاري ةحت. 

 
العد د من   س (  التي تستأجر مساحات في  التاةعة لها هي مجموأة من المنشآت  إن شر ة االزدهار القاة ة والشر ات 

األسرة  لفراد  قةل  من  مملو ة  المنشآت  هذع  إن  رئ سي.  ةش ل  تجار ة  ةالشر ة ألغراض  الخاصة  التسوة  مرا ز 
 المقرة ن لمساهم ن المس طر ن سفواز أةدالعز ز الح  ر( ولفراد أائمتهم المقرة ن. وهذع  التالي:

 
ب ةتأج ر دور الس نما والمساحات المخططة  - لدور الس نما في مرا ز التسوة الخاصة  تقوم شر ة الج ل القادم حال ا

ةالشر ة. إن الشر ة طرف في اتواق ة إطار ة مع شر ة الج ل القادم لثلعا  والتي تهدف إلم  مان لن تتم  افة  
 أقود ار جار ة ن األطراف ألم لساس تجاري ةحت.

للر ا ة مساحة لمرا ز الل اقة في  ووك مول. إن مدة أقد -   10ار جار هي حوالي    تستأجر شر ة االزدهار 
سنوات. إن الشر ة طرف في اتواق ة إطار ة مع شر ة االزدهار للر ا ة والتي تهدف إلم  مان لن تتم  افة  

 أقود ار جار ة ن األطراف ألم لساس تجاري ةحت.
أقود  تستأجر مؤسسة قصر الن ل للتجارة مساحات في العد د من مرا ز التسوة الخاصة ةالشر ة. تتراو  مدة   -

سنوات. إن الشر ة طرف في اتواق ة إطار ة مع مؤسسة قصر الن ل للتجارة والتي تهدف    5إلم    3ار جار من  
 إلم  مان لن تتم  افة أقود ار جار ة ن األطراف ألم لساس تجاري ةحت.

 
التقن ة سط(  فاس  المرافق وشر ة  إتقان ردارة  المعاممت مع  لساسي  األخرل ةش ل  المعاممت  التجار ة وشر ة    تشمل 

تشمل   الشر ات.  هذع  مع  إطار ة  اتواق ات  والتي  وجد  المحدودة  والترف و  الغذاء  وشر ة  المحدودة  القهوة  مرا ز 
ب م ت  المهندس سلمان الح  ر لمستشارات الهندس ة و مؤسسة فهد أةدالعز ز الح  ر للتجارة  المعاممت األخرل ل  ا

 ا وة ن الشر ة.والتي ال وجد اتواق ات إطار ة ة نه
ل ةرمت المعاممت التال ة مع الشر ة األم النهائ ة ولأ اء مجلس اردارة س ما هو مو   في إ  احات القوائم المال ة للسنة  

 م(:2022مارس  31المنته ة في 
 

 

 

 

 لاير سعودي 2021مارس  31

 أعضاء مجلس اإلدارة

 5,539,343 مصار ف تخص لأ اء مجلس اردارة  
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 ملخص أرصدة الحسابات مع األطراف ذات العالقة

 م 2220مارس   31األرصدة كما في  الكيان 

 47,146,009 شر ة فاس السعود ة القاة ة 

 129,377,038 شر ة فواز أةدالعز ز الح  ر وشر اع 

 -- شر ة فاس القاة ة للونادة والشر ات التاةعة لها 

مجموأة أةدالمحسن الح  ر للس احة والتنم ة والشر ات التاةعة  
 لها 

3,026,229 

فواز  شر ة  ةاسم  ب  ساةقا سالمعروفة  للمقاوالت  لن س  شر ة 
 أةدالعز ز الح  ر وشر اع العقار ة(

595,352,020 

  20,840,813 شر ة ت ار س نجد لثمن  

 33,248,863 شر ة مجد األأمال المحدودة والشر ات التاةعة لها 

 38,847,672 شر ة سلمان أةد العز ز الح  ر ولوالدع والشر ات التاةعة لها

 43,892,560 شر ة االزدهار القاة ة و الشر ات التاةعة لها

 8,891,344   لخرل  صافي

 تعارض المصالح . 12
ال  ت   نظام الشرر ة  وال ل ة لوائ  لو سر اسرات داخل ة  ل ة صرمح ات تم ن ل اب من لأ راء مجلس اردارة من التصرو ت ألم  

( من نظام الشررر ات. وتنص 71لي   أقد لو أرض   ون لو ف و مصررلحةب مةاشرررة لو غ ر مةاشرررة  وذلك طةقاب ألح ام المادة س

جو  لال   ون ألي أ رٍو في مجلس اردارة ل ة مصرلحة مةاشررة لو غ ر مةاشررة في الصروقات والعقود المادة المذ ورة ألم و

 التي تجري لحسا  الشر ة  ةاستثناء لن   ون ذلك ةترخ ص من الجمع ة العامة العاد ة. 

 

وقات والعقود التي تتم وتنص تلك المادة ل  راب ألم لنو ألم ذلك الع رو لن  ةلا مجلس اردارة ةمصرالحو الشرخصر ة في الصر 

لحسرا  الشرر ة  وألم رئ س مجلس اردارة  من جانةو  إةمغ الجمع ة العامة في اجتماأها ةالصروقات والعقود التي   ون ف ها 

ب ةتقر ٍر خاص من  ألي أ رٍو ةالمجلس مصرلحة شرخصر ة  ألم لن ال شرف أن األمر ألم ذلك النحو  ج  لن   ون مصرحوةا

إثةات ذلك ال شرف في مح رر اجتماع مجلس اردارة. وال  جوز للع رو ذي المصرلحة لن  شرارك في   مراق  الحسراةات  و ج 

 التصو ت ألم القرار المطرو  للتصو ت أل و في هذا الخصوص. 
 

 وةناءب ألم ما تقدم ذ رع  ألم لأ اء مجلس اردارة التق د ةما هو آت:

( من الئحة 46( وس44( من نظام الشرر ات  ولح ام المادة س75(  وس74وس(   73(  وس72(  وس71التق د ةأح ام المواد س •

 حو مة الشر ات.

االمتناع أن التصررررو ت ألم قرارات الجمع ة العامة المتعلقة ةالعقود المةرمة مع الشررررر ة ح ث   ون لع ررررو المجلس  •

 مصلحة مةاشرة لو غ ر مةاشرة في هذا العقد.

ر ة ةممارسررتها فعل اب ألم لرض الواقع  ما لم   ن أ ررو المجلس حاصررمب ألم  أدم الدخول في منافسررٍة مع لنشررطة الشرر  •

 .ترخ ص من الجمع ة العامة العاد ة   سم  لو الق ام ةذلك

ب لنص سرر اسررة التعاممت مع  • والدخول في المسررتقةل في جم ع الصرروقات مع طرف ذو أمقة ألم لسرراٍس تنافسرري  طةقا

 االطراف ذات العمقة.

 



 

م2022تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية  المراكز العربيةشركة    •        • 71 

 

ا لنطاة  رتها 46ق ود التصررو ت المطة قة ألم موافقات الجمع ة العامة وفقبا للمادة سنظرب ( من لوائ  حو مة الشررر ات التي فسرر 

الشرر ة ألم نطاٍة موسرع  ما هو مذ ور لأمع  ال   سرم  ألي مسراهم ةالتصرو ت ألم القرار ذي الصرلة في الجمع ة العامة.  

لجمع ة العامة للموافقة ألم مشرار ة لأ راء مجلس اردارة في الشرر ات وةالتالي   سرعم هذا الع رو للحصرول ألم موافقة ا

 المنافسة في لول انعقاد للجمع ة العامة ةعد االنتهاء من اال تتا  العام االولي.

 . المديونيات على الشركة 13
مل ون    5,250مةلا    لةرمت المجموأة اتواق ة تسه ل إسممي طو ل األجل مع ةنوك محل ة ودول ة ة2019في شهر نوفمةر  

مل ون لاير سعودي    500دوالر لمر  ي(. تم تقس م هذا التسه ل إلم تسه ل مراةحة ةمةلا    1,400لاير سعودي سما  عادل  

سنة( وتسه ل مراةحة   12و    8مل ون لاير سعودي ستستحق خمل    4,000سنة( وتسه مت إجارة ةمةلا    12س ستحق خمل  

سنوات(. تم استخدام هذع التسه مت ةال امل  ما في تار خ التقر ر    3دي س ستحق خمل  مل ون لاير سعو  750دوارة ةمةلا  

مل ون لاير سعودي فقط. مع العلم  تم استخدام هذا التسه ل لسداد   175ةاستثناء تسه ل المراةحة الدوارة ح ث تم استخدام مةلا 

 . 2018التسه مت الساةقة ةال امل والتي تم االنتهاء منها في لةر ل 

 سجم ع المةالا ةاللاير سعودي(: 2022 ة ن الجدول لدناع تواص ل المد ون ات ألم الشر ة  ما في نها ة السنة المال ة  

 فترة التمويل  المبلغ بداية العام نوع التمويل

صافي السحا / 

 المبلغ نهاية العام  )السداد( خالل العام 

تاريخ  

 االستحقاق 

تسه ل  

مراةحةلإجارة  

اسممي طو ل 

 األجل

  12إلم  3 5,204,993,272

 سنة

-2025 2,723,415,669 ( 2,481,577,603س

2034 

 2024 1,874,950,000 - سنوات 5 1,874,950,000 1ص وك 

 2026 3,281,250,000 3,281,250,000 سنوات 5.5 - 2ص وك 

  7,879,615,669 3,456,250,000  7,079,943,272 اإلجمالي

 (.SNBالحصول ألم هذع التسه مت من قةل تجمع ةنوك محل ة ودول ة ةق ادة الةنك األهلي السعودي س* تم 

 . المدفوعات النظامية المستحقة 14

 الهيئة الحكومية المسؤولة  

 المدفوعات الفعلية للسنة المالية 

 مارس 31المنتهية في 

 المبالغ المستحقة للسنة المالية 

 مارس 31المنتهية في 

2022 2021 2022 2021 

 33,234,312 60,102,099 68,669,930 174,202,827 الز اة و ر ةة الق مة الم افة 

المؤسسة العامة للتأم نات  
 االجتماأ ة

8,239,797 9,558,331 1,708,950 1,109,226 

 - - 3,125,563 1,508,805 والتأش رات جوازات السور 

 - - 2,054,174 1,021,663 الةلد ة 

 - - 760,832 238,335 الغرفة التجار ة 

 34,343,538 61,811,049 84,168,830 185,211,427 اإلجمالي
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 . الزكاة والضرائا والرسوم 15
 موقف الربوط الزكوية 

م وحصلت ألم شهادة الز اة المؤقتة. إن شهادة  2021مارس    31المنته ة في  قدمت المجموأة ارقرار الز وي حتم السنة  

م  تقوم الشر ة األم النهائ ة ةإأداد  2019مارس    31م. حتم السنة المنته ة في  2022 ول و    31الز اة سار ة الموعول حتم  

ك شر ة المرا ز العرة ة  إلم اله ئة وذلك  وتقد م إقرارات ز و ة موحدة لها وللشر ات التاةعة المملو ة لها ةال امل ةما في ذل

ب لخطا  اله ئة ألم تقد م إقرار ز وي موحد. حصلت الشر ة األم النهائ ة ألم لمر الرةط النهائي للز اة حتم  مارس   31وفقا

 م. 2016

م إلم  2017مل ون لاير سعودي  حصة للمجموأة من التزام الز اة للسنوات من    38.6خصصت الشر ة األم النهائ ة مةلا  

م. وأل و  فقد سجلت  2019م إلم  2017مل ون لاير سعودي للسنوات من    77.3م. لدل المجموأة مخصص ز اة ةمةلا  2019

المنته ة في   للسنة  الموحدة  الخسارة  الرة  لو  قائمة  م. ستتحمل  2021مارس    31المجموأة أ س مخصصات إ اف ة في 

 م. 2019ة الز اة وال ر ةة والجمارك حتم الشر ة األم النهائ ة لي تسو ات إ اف ة مع ه ئ

 حركة مخصص الزكاة خالل العام
 ف ما  لي حر ة في مخصص الز اة:

 البند 

 2022مارس  31

 )لاير سعودي(  

 2021مارس  31

 )لاير سعودي(  

 78,524,952 24,278,533 الرص د في ةدا ة السنة                             

 ( 38,641,266س   (2,222,215س رد فائض المخصص  

 25,000,000 41,992,138 مخصص السنة 

 ( 13,641,266س   39,769,923 

   (20,319,528س - محولة إلم الشر ة األم النهائ ة                             

   (20,285,625س (  22,860,734س مدفوأة خمل السنة                                                            

 24,278,533 41,187,722 الرصيد في نهاية السنة                           

 . توزيعات األرباح 16
 سياسة توزيع األرباح: 

 السنو ة ةعد خصم جم ع المصروفات العامة والت ال ف األخرل ألم النحو التالي: توزع لرةا  الشر ة الصاف ة 

٪ من األرةا  الصاف ة لت و ن احت اطي نظامي  و جوز للجمع ة العامة العاد ة وقف التجن   المذ ور متم ةلا  10 جن    •
 ٪ من رلس مال الشر ة. 30االحت اطي النظامي 

ترا  مجلس اردارة الحق في لن تجن  نسةة من األرةا  الصاف ة لت و ن احت اطي إ افي  للجمع ة العامة العاد ة ةناءب ألم اق •
 وتخص صو لغرض لو لغراض مع نة.

للجمع ة العامة العاد ة الحق في لن تقرر ت و ن احت اط ات لخرل  وذلك ةالقدر الذي  حقق مصلحة الشر ة لو   ول توز ع  •
وللجمع ة المذ ورة  ذلك لن تقتطع من صافي األرةا  مةالا رنشاء مؤسسات   لرةا  ثاةتة قدر ارم ان ألم المساهم ن 

 اجتماأ ة لعاملي الشر ة لو لمعاونة هذع المؤسسات القائمة.

في المئة من رلس مال    5للجمع ة العامة العاد ة لن تدفع من رص د األرةا  الصاف ة  دفعة لولم للمساهم ن ال تز د أن   •
 الشر ة المدفوع.

( من نظام 76( من النظام األساسي للشر ة والمادة السادسة والسةعون س21أاة لح ام المادة الحاد ة والعشرون سمع مرا •
%( من الةاقي لم افأة مجلس اردارة ألم لن  5الشر ات   خصص ةعد ما تقدم ذ رع نسةة ال تز د أن خمسة ةالمائة س

ب مع أدد الجلسات ا  لتي  ح رها الع و.   ون استحقاة هذع الم افأة متناسةا
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 وزع الةاقي ةعد ذلك ألم المساهم ن  حصة إ اف ة من األرةا  لو   رحل للسنوات التال ة ألم النحو الذي توافق أل و   •
 الجمع ة العامة. 

( من هذع المادة وفقبا  4 جوز ةقراٍر من مجلس اردارة توز ع لرةا  مرحل ة ت خصم من األرةا  السنو ة المحددة في الوقرة س •
 للقواأد المنظمة لتوز ع األرةا  والصادرة من الجهات المختصة. 

 

 م(: 2022مارس   31م )المنتهي في  2022ا( توزيع األرباح خالل العام المالي  
 

الفترة الموزع  
 تاريخ التوزيع  عنها 

المبلغ للسهم  
 الواحد 

 )لاير سعودي(

إجمالي مبلغ 
 التوزيع 

)مليون لاير  
 سعودي(

صافي دخل  
 الفترة 

)مليون لاير  
 سعودي(

نسبة التوزيع 
 لصافي الدخل 

فةرا ر   14 النصف األول
 م 2022

0.75 356.25 217.10 164 % 

لم  تم حتم وقت إصدار هذا التقر ر إقرار مةلا التوز عات النقد ة للنصف الثاني من العام المالي   النصف الياني 
 م 2022

  تعود بالنفع على الموظفيناالستيمارات واالحتياطيات التي . 17
 

ال توجد اسرتثمارات لو احت اط ات مخصرصرة لصرال  الموظو ن ةخمف االسرتثمارات واالحت اطات المحددة وفقبا لنظام العمل في 

 الممل ة.

  الغرامات والعقوبات. 18
 

م إلم  2021لةر ل    1"الوترة المال ة من  م  2022لم تورض ه ئة السوة المال ة لي أقوةات ألم الشر ة خمل السنة المال ة  

 م".2022مارس  31

 

 . طلبات سجل المساهمين19
 

مارس   31 و ررر  الة ان التالي أدد طلةات الشرررر ة لسرررجل المسررراهم ن وتوار خها ولسرررةاةها للعام المالي المنتهي ةتار خ  

 م:2021

 

 السبا تاريخ الطلا  م

1 04-Apr-2021 إجراءات الشر ة 

2 07-Apr-2021 إجراءات الشر ة 

3 03-May-2021 إجراءات الشر ة 

4 18-May-2021 إجراءات الشر ة 

5 05-Jul-2021  لتوز ع األرةا   
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6 02-Jun-2021 إجراءات الشر ة 

7 14-Jul-2021 إجراءات الشر ة 

8 27-Jul-2021 إجراءات الشر ة 

9 12-Sep-2021 إجراءات الشر ة 

10 30-Sep-2021 الجمع ة العامة 

11 11-Nov-2021 إجراءات الشر ة 

12 17-Nov-2021 إجراءات الشر ة 

13 03-Jan-2022 إجراءات الشر ة 

14 26-Jan-2022 إجراءات الشر ة 

15 30-Jan-2022  لتوز ع األرةا   

16 31-Jan-2022 إجراءات الشر ة 

17 20-Feb-2022 إجراءات الشر ة 

18 02-Mar-2022 إجراءات الشر ة 

 . قائمة كبار المساهمين 20
م  و ذلك وصف ألي  2022ف ما  لي ة ان ةأسماء وأدد لسهم ونسةة مل  ة المساهم ن الرئ س  ن وتغ رها خمل العام المالي  

نو ذ   ن ولقرةاءهم( مصلحة في فئة األسهم ذات األحق ة في التصو ت تعود ألشخاص سأدا لأ اء مجلس إدارة الشر ة و ةار الت

 الذ ن لةلغوا الشر ة ةتلك الحقوة:

 

 االسم  م

عدد األسهم  

بداية السنة  

 النسبة%  )مليون سهم( 

عدد األسهم  

نهاية السنة  

 التغير  النسبة %  )مليون سهم( 

نسبة  

 التغير % 

 - - %41.6 197.4 %41.6 197.4 شر ة فاس العقار ة المحدودة  1

 %7.6 2.9 %8.6 40.9 %8.0 38.0 أةدالعز ز الح  ر  ل. فواز  2

 - - %8.0  38.0 %8.0  38.0 م. سلمان أةدالعز ز الح  ر  3

 - - %8.0  38.0 %8.0  38.0 د. أةدالمج د أةدالعز ز الح  ر 4

 - - %4.0  19.0 %4.0  19.0 شر ة الور دة الثان ة  5

 - - %4.0  19.0 %4.0  19.0 شر ة الور دة الثالثة  6

 (%48.5) (5.0) %1.1 5.3 %2.2 10.3 شر ة الور دة األولم   7

 (65.8) (75) %0.8 3.9 %2.4  11.4 شر ة سعف العالم ة  8

 (%2.6) (9.6) %76.1 361.5 %78.1 371.1 اإلجمالي

 

متطلةات قواأد التسج ل  إقرار: ف ما  خص ارشعارات المتعلقة ةمل  ة حصص  ة رة من األسهم وتغ رها خمل العام حس   

واردراج  تود المرا ز العرة ة لن تقر ةأنها لم تتلق لي إخطار من نوأو من  ةار الممك  و د تغ ر مل  تهم خمل العام المالي  

مارس    31م  وقد اأتمدت الشر ة في رصد الة انات لأمع ةناءاب ألم ة انات السوة المال ة السعود ة ستداول(  ما في  2022

 م. 2022
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 إقرارات مجلس اإلدارة . 21
وح ث إن هناك ةعض المتطلةات النظام ة تقت ي أمل إقرارات لةعض الحاالت لو الموا  ع التي ال تنطةق ألم الشر ة لو  

 غ ر موجودة لد ها  أل و  قر المجلس ةما  لي:

ب لن مجلس ار  ثالثأدم إجراء لي طرف   (1 ا ألداء مجلس اردارة ولداء لجانو  ألما دارة قام ةإجراء تق  م ذاتي ألداء  تق  مب
المجلس ولجانو التاةعة  وتم تجم ع وتحل ل ومشار ة ومناقشة نتائج االستة ان ألم مستول مجلس اردارة مع إأطاء  

 األولو ة ألوجو التطو ر واتخاذ إجراءات فور ة لتنو ذها.
ف ما  تعلق ةتع  ن لو إنهاء خدمات المراجع أدم وجود لي تعارض ة ن توص ات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اردارة   (2

 الخارجي للشر ة لو تحد د لتعاةو لو تق  م لدائو و مان استقمل تو لو تع  ن المراجع الداخلي. 
لم ت خطر الشر ة ةمل  ة لي شخص ألسهم ذات حق التصو ت سةخمف لأ اء مجلس اردارة و ةار التنو ذ  ن ولقارةهم(   (3

 ا  ة. خمل السنة المال ة الم
أدم من  الشر ة لو إصدار لي لدوات د ن قاةلة للتحو ل لو لوراة مال ة تعاقد ة لو سندات حق ا تتا  لو حقوة مماثلة  (4

 خمل السنة المال ة. 
أدم إصدار الشر ة لو من  لي حقوة تحو ل لو ا تتا  ةموج  لي لدوات د ن قاةلة للتحو ل لو لوراة مال ة تعاقد ة لو  (5

 لو حقوة مماثلة.  سندات حق ا تتا 
 أدم استرداد الشر ة ألي لدوات د ن قاةلة لمسترداد لو شراءها لو إلغاءها (6
 أدم تنازل لي مساهم في الشر ة أن لي حقوة في توز ع األرةا  (7
 أدم إجراء لي استثمارات لو احت اط ات لو إأدادها لصال  موظوي الشر ة  (8
 ألم لي تحوظ ةشأن القوائم المال ة السنو ة المعتمدةالخارجي أدم احتواء تقر ر المراجع  (9

 أدم توص ة مجلس اردارة ةاستةدال المراجع الخارجي قةل نها ة مدتو (10
 أدم وجود لسهم خز نة تحتوظ ةها الشر ة  (11
  نأدم وجود تعارض مع المعا  ر المعتمدة من اله ئة السعود ة للمحاسة ن القانون   (12
   قر مجلس اردارة ةما  لي: (13
 لن سجمت الحساةات ل أد ت ةالش ل الصح  . . ل

 لن نظام الرقاةة الداخل ة ل أد  ألم لسس سل مة ونو ذ ةواأل ة. . 

  لنو ال  وجد لي شك   ذ ر في قدرة الشر ة ألم مواصلة نشاطها. .ج

 


