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 والية قضائية أخرى حيث يكون نشره بها عمالً مخالفاً للقانون.هذا اإلعالن غير موجه، وال يجوز نسخه أو توزيعه أو إرساله، إلى الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو أي 

ا   يكون ذلأ عمالً مخالفاً  لشككراأ أو تملأ أو االكتتاف في أية أورام مالية في الواليات المتحدة األمريكية أو أسككتراليا أو كندا أو اليابان أو أي دولة أخرى حيثالمعلومات الواردة في هذا البيان ال تشكككد دعوة أو عرضككً
بصيغته المعدلة )"قانون األورام المالية"( وال في أي هيئة تنظيمية لألورام  1933لمالية األمريكي لسنة  لم يتم تسجيد، وال توجد نية للقيام بتسجيد أية أورام مالية في الواليات المتحدة بموجف قانون األورام ا  للقانون.

يف الوارد في قانون األورام المالية األمريكي المتحدة إال للمصككنفين وفقًا للتعر المالية في أي والية قضككائية داخد الواليات المتحدة. وال يجوز حرا األورام المالية أو بيعها بشكككد مباشككر أو غير مباشككر داخد الواليات
 كمؤسسات مشترية مؤهلة أو في إحار تعامالت مستثناة أو غير خاضعة ألي متحلبات تسجيد بموجف قانون األورام المالية األمريكي.

قرار وثيقة المعلومات األساسية بخصو  األورام المالية في المملكة المتحدة. وهذا البيان يتم توزيعه وتوجيه فقح إلى: وال يجككككوز توزيكككك  أو نقد هككككذا البيان علككككى أي شككخ  داخككد المملكككة المتحككدة، ولم ولن يتم إ
)"الترويككككا المالككككي"( لعككككام  2000ة واألسككككوام لعككككام ( مككككن قانككككون سككككلحة الخدمككككات الماليكككك 5فقرة ) 19)أ( األشخا  خارج المملكة المتحدة أو )ف( المستثمرون المحترفون بالمعنككككى المقصككككود فككككي المككككادة  

( )ا( إلى )د(. يحظر 2فقرة ) 49ألشخا  الموصوفون في المادة  )جككككك( األشخا  ذوي المالأة المالية المرتفة وأي شخ  يخر يكون إرساد هذه النشرة له أمًرا قانونيًا ممن يندرجون ضمن أي فئة من فئات ا 2005
شككككخا  المعنييككككن بحسف المشار إليه سالفًا، أن ال يتلقوا أي وصف يخر في المملكة المتحدة الحصود على هذا البيان، ويجككككف علككككى األشككككخا  داخد المملكة المتحدة الذيككككن هككككم ليسككككوا مككككن األ على األشخا  من

 هذا البيان أو يتصرفككوا أو يعتمككدوا عليه.

 (.ICMA( واالتحاد الدولي لألسوام المالية )FCAالمعتمدة من هيئة اإلدارة المالية البريحانية ) وسيتم تحبيق يلية استقرار السعر

 )كافة قنوات التوزي (. MiFID II professionals/ECPs-only / No PRIIPs KID – Manufacturer target marketتشمد فئة النظراأ المؤهلين والعمالأ المحترفين كد من ينحبق عليه وصف 

 

 مليار دوالر أمريكي:  1.9بقيمة كجزء من حزمة تمويلية 

 

  500بـ دولية صكوكل إصدار أولوتسعير  طرح إتمامشركة المراكز العربية تعلن 

 ضعاف أ 4االكتتاب بمعدل  تغطيةو ؛مليون دوالر
  

(، وهي شركة رائدة 4321  «تداول»الشركة على السوق المالية السعودية  أعلنت اليوم شركة المراكز العربية )رمز    –  م2019  نوفمبر  20  ،الرياض

 بقيمةدولية  كصكولإصدار أول وتسعير  طرحاالنتهاء من في المملكة العربية السعودية، عن الترفيه والتسوق في تطوير وتشغيل وإدارة مراكز 

تبلغ  تمويلية حزمة. ويأتي ذلك ضمن 2019نوفمبر  26الموافق المقبل يوم الثالثاء تخصيص الصكوك إلتمام تمهيدًا  ،أمريكي مليون دوالر 500

  .جديدةتسهيالت مصرفية اتفاقية و صكوكال  إصدار تشملو دوالر مليار 1.9قيمتها اإلجمالية 

، حيث أربع مراتسنوات. وقد تم تغطية االكتتاب بمعدل  5بمدة استحقاق و%، 5.375بمعدل مقّومة بالدوالر األمريكي عائد ثابت الوتقدم الصكوك 

في تعزيز المشاركة مجتمع االستثمار الدولي  رغبة  بوضوح  ، وهو ما يعكس  % من إجمالي طلبات االكتتاب%84مثلت شريحة المستثمرين الدوليين  

ذلك مع حصول الشركة ويتزامن  .  شركة المراكز العربيةتقدمها  التي    بصفة عامة وخاصة مشروعات الترفيهيةلسوق السعودي  بفرص االستثمار في ا

 . مطلع الشهر الجاريوكالة موديز من  Ba1و وكالة فيتش للتصنيف االئتمانيمن  BB+على تصنيف ائتماني 

 

غراض  األتلبية  شركة المراكز العربية  حيث تتيح لالقطاع الخاص السعودي،  شركات  لاالستثمارات الرأسمالية  جذب  نوعية لخريطة  تمثل العملية نقلة  و

. و بالنسبة لمجتمع االستثمار الدولي،  المالييعكس قوة مركزها لالهيكل الرأسمالي للشركة مع تحسين ميسرة تمويلية بشروط  االستراتيجية للشركة

التجزئة ، وال سيما في هذا التوقيت عقارات  قطاع  ومن بينها  بالسوق السعودي  فرصة فريدة للمشاركة في القطاعات االقتصادية الجذابة  تمثل العملية  

 كة. على المستوى المحلي بالممل ياالستهالكتدعم نمو بالنمط المثالي الذي يشهد تحوالت جوهرية 

في تسليط الضوء على مقومات النمو التي تنفرد الشركة نجحت  أن    ،شركة المراكز العربيةأوليفيه نوجارو الرئيس التنفيذي لأوضح  وفي هذا السياق،  

 ةخططمالالتوسعات دعم لالتمويل بمصادر ع وتنلالستفادة من مزايا الوتتطلع حاليًا ، السوق المالية السعوديةبالطرح خالل الفترة الالحقة إلتمام بها 

السيولة الالزمة لتنفيذ والموارد النقدية وفر تسوف أن الحزمة التمويلية لفت و الواعد. في السوق السعودي التسوق والترفيهبقطاع ا هتواجدترسيخ ل

مشروعات التجزئة التي تضاهي المعايير العالمية وتلبي في إطار استراتيجية متكاملة المحاور لتطوير التوسعات المخططة على المدى المتوسط 

 تطلعات ورغبات المستهلك السعودي.

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_Tx8nD0MLIy83V1DjA0czVx8nYP8PI0MDAz0I4EKzBEKDEJDLYEKjJ0DA11MjQzcTfXDCSkoyE7zBAC-SKhH/?companySymbol=4321
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توقيع اتفاقية مرابحة وقامت الشركة أيًضا بتوقيع اتفاقية تسهيالت إجارة ومرابحة جديدة مال، ال في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز هيكل رأس

ها استحقاق آجالمع تمديد  القائمةالتسهيالت في إعادة تمويل البنكية توظيف الحصيلة اإلجمالية إلصدار الصكوك والتسهيالت تسعى ل ، حيثدّوارة

 من كنسبة المضمونة المديونيات تقليصفضالً عن  الشركة،  أعمال لتنمية المعلنة األهداف دعميدة نتبما يوفر المرونة الالزمة لضخ استثمارات جد

  .مالال رأس هيكل

 : ينالتاليتجدر اإلشارة إلى أن الحزمة التمويلية تتكون من الشقين و

 مليون دوالر أمريكي(. 500مليار لاير سعودي ) 1.9الشريعة اإلسالمية بقيمة إجمالية كام حوفقا ألبعائد أولي غير مضمونة صكوك  .1

 

 مضمونة دّوارةتسهيالت مرابحة و مليار دوالر أمريكي( 1.2مليار لاير سعودي ) 4.5 بقيمةمزدوجة العملة  مرابحةو تسهيالت إجارة .2

  (أمريكي الردو مليون 200مليار لاير سعودي ) 0.75 بقيمة العملة مزدوجة

  الزوار  عددتنمية أسواق الشركة وزيادة ل أفضل وسيلةتجربة التسوق والترفيه التي نقدمها هي تطوير مواصلة االستثمار في أن  نوجاروواختتم 

ألف متر مربع من المساحات القابلة  500أكثر من  ضافةإل جديدةمشروعات  6تعمل على إتمام  الشركة أنإلى  مشيًرا ،بالمراكز التجارية التابعة

. وأعرب عن  وجهات ترفيهية جديدة بشتى أنحاء المملكة ضمن التوسعات المخططة على المدى القريبوتخطط إلنشاء  2024بحلول عام  للتأجير

 من االستفادة عبر ذلك و ،للمساهمين جذابة العائدات الفي مواصلة تحقيق  هاقوة الهيكل الرأسمالي ونموذج أعمال توظيف على  الشركة قدرةثقته في 

 إلى تطوير آفاق جديدة في قطاعات الترفيه والثقافة. المملكة  توجهفي ضوء  السعودي التي يذخر بها السوقالنمو مقومات 

 .»جولدمان ساكس انترناشونال« و»اتش اس بي سي« :لعملية طرح الصكوك المنسق الدولي المشترك

 -سيكيوريتيز  »بنك كريدي سويسو»جولدمان ساكس انترناشونال« و»اتش اس بي سي«  :الصكوك طرح لعملية سجل اكتتاب المؤسسات مدير

 .« و»بنك اإلمارات دبي الوطني كابيتال« و»بنك مشرق« و»سامبا كابيتال« و»بنك وربة«أوروبا

 :القانونيون المستشارون

 لصالح الشركة المصدرة.  وايت أند كيس باالشتراك معوالسلوم والطعيمي للمحاماة  (White & Case LLP) وايت أند كيس

 .لصالح البنوك للمحاماةأبو حميد وآل الشيخ والحقباني  و (Clifford Chance LLP)شركة كليفورد تشانس 

  :العربية المراكز لشركة الماليون المستشارون

 . Swicorp سويكورب وشركة، Houlihan Lokey (MEA Financial Advisory) Ltd هوليهان لوكي شركة

 

 —نهاية البيان—

 

 

 عن شركة المراكز العربية

بباقة متكاملة من  تزويد عمالئها وتركز الشركة على تُعد شركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية. 

ايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبيةً بالمملكة، ملبية  والمصممة وفق أرقى المعالفائقة جودة المتميزة بالالتجارية األنشطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة في مراكزها 

مدن   10مركًزا تجاريًا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن  21تضمنت محفظة الشركة  ، م2019 سبتمبر  30بذلك متطلبات المستهلكين في المملكة. واعتباًرا من 

الذي  ) في الرياض ، والظهران مول، والنخيل مولبجدة  التجارية في السوق المحلية بما فيها مول العرب رئيسية بالمملكة. وتتولّى الشركة تشغيل عدد من أبرز المراكز

وتحتضن مراكز التسّوق التابعة للشركة أكثر    .م(2017لعام    حصد لقب وجهة التسوق المفضلة في الرياض بحسب آراء المستهلكين خالل مؤتمر "عالم الرفاهية العربي" 

 www.arabiancentres.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: .مليون زائر سنويًا 109متجر، كما تستقطب نحو   100,4من 

 

 لالستعالم والتواصل

http://www.arabiancentres.com/
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 التوقعات واإلفادات المستقبلية

للبيع، أو توصية من أي نوع لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمثابة المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي ال تشكل عرًضا عاًما بموجب أي تشريع معمول به، وال تشكل عرًضا 

ي، أو العائد على هذه بالسعر الذي تم عنده شراء أو بيع االستثمارات في الماض  نصيحة أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي والمتعلقة

 .االستثمارات، ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لألداء المستقبلي لتلك االستثمارات

 

تتسبب في أن تكون النتائج أو األداء أو  ليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطوي تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغيرها من أوجه عدم ا 

ضمنيًا بهذه البيانات االستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعلق    اإلنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية )"الشركة"( مختلفة جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو 

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

 

بدقة أو اكتمال االفتراضات التي تستند   ر أي منها إشارة ضمنية أو تأكيد أو ضمانوال ينبغي اعتبار أي من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العرض التقديمي بمثابة مؤشرات أو وعود، وال ينبغي اعتبا

واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشركة صراحةً من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو  إليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية تٌعنى فقط في تاريخ إصدارها، وهي تخضع أيًضا لمتطلبات االمتثال للقوانين 

 على هذه العبارات. ى أي بيانات تطلعية متضمنة في العرض التقديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أي تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل التي تؤثر مراجعات عل

 

اء إلى بيانات عامة تم جمعها في هذا التاريخ ولكنها قد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. وتعتمد  المعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد بها فقط في تاريخ العرض التقديمي، وتستند تلك المعلومات واآلر

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

 العرض التقديمي أو أي معلومات واردة فيه.  مستشاريها، أو عليها أي واجب أو التزام نحو تزويد المستلم بأي معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهذا 

 

تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و / أو  هناك اختالفات بين آليات إعداد كون يتقديمي من تقرير اإلدارة والقوائم المالية غير المدققة. قد تم اقتباس بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض ال

عليها فيما لفهم هذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأي من اآلثار المترتبة الفحص النافي للجهالة و / أو إجراء  ينبغي عليك الرجوع إلى مستشاريك المحترفينلذلك مبادئ المحاسبة المقبولة عموًما في الواليات المتحدة، و

قد ال تكون األرقام العددية الموضحة في خانات  وفقًا لذلك،والتقريب.  بهدف تخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التقديمي إلى تعديالتوالمعلومات المالية ذات الصلة الواردة في هذا العرض. يتعلق ب

 حسابي لألرقام التي سبقتها. التجميع مطابقاً للالمجموع في بعض جداول 

mailto:ir@arabiancentres.com

