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 مقدمة 

هـ  1441رمضان   21باإلشارة إلعالن الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 

م بخصوص إعادة االفتتاح المؤقت لمراكزها التجارية جزئيًا  2020مايو  14الموافق 

 في ضوء التخفيف المؤقت لإلجراءات االحترازية ومن ثم فرض 

لمبارك، ساعة يوميًا خالل عطلة عيد الفطر ا 24منع التجول الكلي طوال 

هـ 1441شوال  02وباإلشارة للتوجيهات الحكومية الصادرة بتاريخ 

م بشأن تغيير أوقات منع التجول الجزئي )باستثناء 2020مايو  25الموافق 

مكة المكرمة( والسماح بعودة بعض النشاطات االقتصادية )بما يشمل 

 :المراكز التجارية( حسب الجدول اآلتي

 30إلى   28هـ الموافق من 1441شوال  07إلى  50أوالً: ابتداًء من تاريخ 

ساعة السادسة صباًحا حتى الثالثة مساًء )باستثناء مكة  م، من ال2020مايو 

المكرمة(. ويستثنى من قرار إعادة التشغيل جميع المراكز الترفيهية، ودور  

السينما، والنوادي الرياضية والصحية، وصالونات التجميل، وعلى أن تبقى 

المقاهي متاحة فقط لخدمات التوصيلالمطاعم و . 

مايو إلى   31هـ الموافق من 1441شوال  28إلى  08ثانياً: ابتداًء من تاريخ 

م، من الساعة السادسة صباًحا حتى الثامنة مساًء )باستثناء 2020يونيو  20

مكة المكرمة(. سيتم السماح بفتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي 

زام باإلجراءات االحترازية التي تضعها الجهات المختصة.  مع مراعاة االلت

وسوف يستمر حظر بقية األنشطة المذكورة في البند األول أعاله خالل هذه  

 .الفترة

م تتم  2020يونيو  21هـ الموافق 1441شوال  29ثالثاً: ابتداًء من تاريخ 

بل ى ما قالعودة ألوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إل 

فترة إجراءات منع التجول )باستثناء مكة المكرمة( مع االلتزام باإلجراءات 

الصحية الوقائية وتدابير التباعد االجتماعي وفقاً لتوجيهات الحكومة في هذا  

 .الشأن

رابعاً: فيما يخص مدينة مكة المكرمة، فيتم تطبيق اإلجراءات في البند 

مايو إلى  31هـ الموافق من 1441شوال  28إلى  08األول ابتداًء من تاريخ 

هـ الموافق 1441شوال  29م، والبند ثانياً ابتداًء من تاريخ 2020يونيو  20

م 2020يونيو  21 . 

تعلن شركة المراكز العربية عن بدء عمل مراكزها التجارية وفقاً للتعليمات 

 .الموضحة أعاله
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ناتج عن جميع  وتواصل إدارة الشركة متابعة ودراسة األثر المالي ال

المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، وسوف يتم اإلعالن عن أي تطورات في  

 .حينه

الحدث الذي سبق  

 إعالنه 

آخر التطورات لإلغالق الجزئي والمؤقت لمراكزها التجارية المتضمنة استمرار  

حترازية إعادة افتتاحها جزئياً في ضوء التخفيف المؤقت لإلجراءات اال  

  تاريخ االعالن

السابق على موقع  

السوق المالية  

14-05-2020الموافق  21-09-1441 السعودية )تداول(   

نسبة االنجاز  

 ال ينطبق  المتحقق 

التاريخ المتوقع  

 ال ينطبق  لالنتهاء من الحدث

التكاليف المرتبطة  

بالحدث وهل تغيرت  

ام ال مع ذكر  

 ال ينطبق  االسباب

ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلفصاح، وال تعطيان أّي  

تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا  

ّي جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في اإلفصاح، و اإلفصاح أو عن االعتماد على أ

ال يعلم بوجود أي معلومات أو   -يأكد بأنه بعد اتخاذه اإلجراءات الالزمة للتحري، وبناًء على ما لديه من معلومات وحقائق

ير دقيقحقائق قد يتسبب إغفالها في جعل اإلفصاح مضلالً أو ناقصاً أو غ . 
 


