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يسر شركة المراكز العربية أن تعلن عن نجاحها في تدشين ثالثة من دور السينما خالل
:شهر أغسطس 2020م ،وذلك على النحو التالي

مركز "الجبيل مول" بمدينة الجبيل :دشنت الشركة يوم اإلثنين بتاريخ )1
 24أغسطس 2020م دار السينما بمركز "الجبيل مول" بمدينة الجبيل
لتكون بذلك أول دار سينما يتم تدشينها بهذه المدينة على اإلطالق ،وتضم
دار السينما هذه خمسة من أحدث الشاشات السينمائية بإجمالي  440مقعداً،
علما ً بأن طاقتها االستيعابية حالي ا ً هي النصف في ظل االلتزام بالتطبيق
الصارم لتدابير وممارسات الصحة والسالمة العامة التي تتبناها شركة
المراكز العربية .وتجدر اإلشارة أن دار السينما هذه أقيمت على مساحة
إجمالية قدرها  1,742متراً مربعا ً ضمن إجمالي المساحات القابلة للتأجير
.في هذا المركز التجاري
مركز "اإلحساء مول" بمدينة الهفوف :تم في يوم األربعاء بتاريخ 2) 26
أغسطس  2020م تدشين دار السينما بمركز "اإلحساء مول" بمدينة الهفوف
لتكون بذلك أول دار سينما يتم تدشينها بمنطقة اإلحساء على اإلطالق،
وتضم دار السينما هذه ثمانية من أحدث الشاشات السينمائية بإجمالي 910
مقعداً ،علما ً بأن طاقتها االستيعابية حاليا ً هي النصف في ظل االلتزام
بالتطبيق الصارم لتدابير وممارسات الصحة والسالمة العامة التي تتبناها
شركة المراكز العربية .وتجدر اإلشارة أن دار السينما هذه أقيمت على
مساحة إجمالية قدرها  2,865متراً مربعا ً ضمن إجمالي المساحات القابلة
.للتأجير في هذا المركز التجاري
مركز "هيفاء مول" بمدينة جدة :دشنت الشركة يوم الجمعة بتاريخ 3) 28
أغسطس  2020م دار السينما بمركز "هيفاء مول" بمدينة جدة لتكون بذلك
ثاني دار سينما يتم تدشينها بهذه المدينة ضمن محفظة مراكز الشركة
التجارية وذلك بعد مركز مول العرب ،وتضم تسعة من أحدث الشاشات
السينمائية بإجمالي  830مقعداً ،علما ً بأن طاقتها االستيعابية حالي ا ً هي
النصف في ظل االلتزام بالتطبيق الصارم لتدابير وممارسات الصحة
والسالمة العامة التي تتبناها شركة المراكز العربية .وتجدر اإلشارة أن دار
السينما هذه أقيمت على مساحة إجمالية قدرها  2,452متراً مربعا ً ضمن
.إجمالي المساحات القابلة للتأجير في هذا المركز التجاري
ويمثل إطالق دور السنيما المشار إليها أعاله اإلضافة الخامسة والسادسة
والسابعة على التوالي ضمن برنامج تدشين دور السينما بمراكز الشركة
التجارية ،وذلك بعد نجاحها في تدشين أربعة من دور السينما بمراكز "مول
العرب" بمدينة جدة ،و"الحمراء مول" بمدينة الرياض ،و"النخيل مول"

تفاصيل اإلعالن
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بمدينة الدمام ،و"يوو ووك" بمدينة الرياض .وتتوقع الشركة تدشين  13دور
سينما إضافية بمراكزها التجارية خالل العامين الحالي والمقبل وحتى شهر
أغسطس 2021م ،األمر الذي سيثمر عن ترسيخ مكانة مراكز الشركة
.التجارية باعتبارها الوجهة المفضلة للزوار للترفيه والتسلية
وفي هذا السياق علق السيد /فيصل الجديعي الرئيس التنفيذي لشركة
المراكز العربية ،أن تدشين دور السينما بمحفظة الشركة يمثل جز ًءا ال
يتجزأ من استراتيجية الشركة لتزويد ماليين الزائرين بالوجهات المصممة
وفقًا ألفضل مفاهيم وأنماط الحياة العصرية ،علما ً بأن زيادة أعداد الزائرين
سيسهم في ترسيخ مكانة الشركة في قطاعي األنشطة الثقافية والترفيهية
سريعة النمو بالمملكة .كما تسعى اإلدارة إلى تنفيذ استراتيجيات النمو طويلة
األجل ،غير أنها على إلمام تام بالتحديات قصيرة األجل الناتجة عن تداعيات
انتشار فيروس كورونا المستجد ،ولذلك ستظل أولويات اإلدارة متمثلة في
الحفاظ على صحة وسالمة المجتمعات المحيطة بأعمال الشركة ،ومواصلة
تنفيذ أفضل تدابير السالمة والتباعد االجتماعي بجميع مراكزها التجارية
.العصرية ودور السينما التي تم تدشينها حديثًا

الملفات الملحقة

ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن
محتويات هذا اإلفصاح ،وال تعطيان أ ّ
ي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان نفسيهما صراح ًة
ي مسؤولية مهما كانت عن أ ّ
من أ ّ
ي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد على
أ ّ
ي جزء منه ،كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في اإلفصاح ،و يأكد
بأنه بعد اتخاذه اإلجراءات الالزمة للتحري ،وبنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق -ال يعلم بوجود
.أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل اإلفصاح مضلالً أو ناقصاً أو غير دقيق

