
 توضيح بند

 مقدمة 

م  2020مايو  31باإلشارة إلعالن الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 

بخصوص إعادة افتتاح مراكزها التجارية تدريجياً في ضوء خطة رفع اإلجراءات  

م  2020يونيو  20االحترازية مرحلياً، وباإلشارة للتوجيه الحكومي الصادر بتاريخ 

ع مناطق ومدن المملكة والسماح  بشأن رفع إجراءات منع التجول بشكل كامل في جمي 

دية والتجارية )بما في ذلك المراكز التجارية( اعتباًرا باستئناف جميع األنشطة االقتصا

م، تعلن شركة  2020يونيو  21من الساعة السادسة من صباح يوم األحد بتاريخ 

المراكز العربية عن عودة عمل جميع مراكزها التجارية )وبدون استثناء ألي أنشطة  

جارية( وفق مواقيت العمل الطبيعية لما قبل فترة إجراءات منع التجول وذلك بدًءا من  ت 

 .التاريخ المذكور أعاله

وستستمر المراكز التجارية بااللتزام بكافة اللوائح اإلرشادية الحكومية 

ة بممارسات الصحة والسالمة العامة. وسيتم كذلك تطبيق المحدثة والمتعلق

ل هذه الفترة، وتشمل فرض إجراءات فحص درجة  عدة تدابير شاملة خال

حرارة جميع الزوار، وتوزيع األقنعة الواقية ومعقمات األيدي عند كافة 

 .مداخل المراكز التجارية، باإلضافة إلى االلتزام بتدابير التباعد االجتماعي

وتواصل إدارة الشركة متابعة ودراسة حجم األثر المالي الناتج عن جميع 

المتعلقة بهذا الموضوع، وسوف يتم اإلعالن عن أي تطورات  المستجدات

 .في حينه

الحدث الذي سبق  

 إعالنه

آخر التطورات لإلغالق الجزئي والمؤقت لمراكزها التجارية المتضمنة الجدول  

ً الزمني إلعادة افتتاحها تدريجياً في ض  وء خطة رفع اإلجراءات االحترازية مرحليا  

تاريخ االعالن 

ى موقع  السابق عل

السوق المالية  

31-05-2020الموافق  08-10-1441 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 صراحًة 
من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد على 

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



ال يعلم بوجود  -بأنه بعد اتخاذه اإلجراءات الالزمة للتحري، وبناًء على ما لديه من معلومات وحقائق
ير دقيقأي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل اإلفصاح مضلالً أو ناقصاً أو غ . 

 


