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السادة مساهمي شركة األندلس العقارية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يســـر رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة األندلـــس العقاريـــة 
أن يقدمـــوا لمســـاهمي الشـــركة الكـــرام التقريـــر الســـنوي عـــن 
ـــا  العـــام المالـــي المنتهـــي فـــي 31 ديســـمبر 2021. والمعـــد وفًق
الســـوق  عـــن هيئـــة  الصـــادرة  الحوكمـــة،  لمتطلبـــات الئحـــة 
ــركة.  ــي للشـ ــام األساسـ ــركات، والنظـ ــام الشـ ــة، ونظـ الماليـ

ـــا  ـــن أنشـــطة الشـــركة، ونتائجه ـــر معلومـــات ع ويســـتعرض التقري
الماليـــة، وأدائهـــا، وإنجازاتهـــا، وخططهـــا المســـتقبلية، خـــال 

ــام المالـــي المنتهـــي فـــي 31 ديســـمبر 2021. العـ
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السادة المساهمون األعزاء

يســعدنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي ألعمــال شــركة األندلــس العقاريــة عــن العــام 
ــار الســلبية  ــة بالتعافــي مــن اآلث ــة والعالمي ــدأت األســواق المحلي ــث ب ــي 2021م، حي المال
لجائحــة كوفيــد–19، واســتطاعت شــركتنا، وللــه الحمــد، احتــواء آثارهــا والحفــاظ علــى 
التزامنــا الكامــل تجــاه مســاهمينا وشــركائنا ومنســوبينا ومجتمعنــا بشــكل عــام، واالنطــاق 
بقــوة لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات المتنوعــة، بفضــل قــوة الشــركة الماليــة وتخطيطهــا 

ــادي فــي القطــاع العقــاري فــي المملكــة. ــل األمــد، وحضورهــا الري االســتراتيجي طوي

حيــث قامــت الشــركة باإلعــان عــن سياســة توزيــع األربــاح لألعــوام 2021م، 2022م، 
ــى أســاس  ــى مــن التوزيعــات للســهم الواحــد عل ــى الحــد األدن 2023م بهــدف الحفــاظ عل
60% مــن صافــي الربــح ســنويًا. كمــا قامــت الشــركة وبتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة بتوزيــع 
أربــاح نقديــة بلغــت أكثــر مــن 23.333 مليــون ريــال ســعودي علــى المســاهمين عــن النصــف 

األول مــن عــام 2021م.

ــا فــي الســوق  ــا وقوته ــز مكانته ــة لتعزي ــا المالي ــا وقوته وقــد اســتثمرت الشــركة قدراته
العقاريــة المحليــة التــي تشــهد منافســة كبيــرة لوجــود العديــد مــن الاعبيــن الكبــار فيهــا، 
ــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح أســهم ليصبــح  وذلــك مــن خــال العمــل علــى زي
عــدد األســهم الممنوحــة فــي الشــركة 93,333,333 ســهمًا، رأس مــال يفــوق 933 مليــون 
ريــال ســعودي، مــا يمثــل زيــادة بنســبة 33.33%. وذلــك بتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة بهدف 

دعــم وتقويــة القاعــدة الرأســمالية والنشــاطات المســتقبلية للشــركة.

وفــي ذات الســياق قامــت الشــركة بتوســيع اســتثماراتها بقاعــدة مشــاريع كبــرى تعــزز 
قوتهــا وحضورهــا الريــادي للشــركة، وزيــادة أصــول الشــركة عــن طريــق الدخــول بشــراء أرض 
بمكــة المكرمــة بقيمــة إجماليــة وقدرهــا 174,188,738 ريــال ســعودي. األمــر الــذي يرفــع 
مــن مســتوى إيــرادات الشــركة بعــد تطويــر هــذه األرض خــال الفتــرة القادمــة. باإلضافــة 
إلــى إعــان الشــركة عــن توقيعهــا عقــد تطويــر مــع صنــدوق األهلــي ريــت 1 لتوســعة 
وتطويــر مركــز األندلــس مــول وزيــادة عــدد مواقــف الســيارات فيــه )أحــد أصــول الصنــدوق( 
بمدينــة جــدة، والــذي ســيضيف للمركــز مســاحة تأجيريــه تبلــغ حوالــي 15,000م2. وهــذا 
يشــير إلــى مــدى حرصنــا الدائــم علــى تعزيــز مســيرة التطويــر المســتدامة للشــركة ممــا يعــزز 
قوتهــا الماليــة بشــكل مســتمر بمــا يحقــق الفائــدة المرجــوة لجميــع المســتثمرين والشــركاء 

والمنســوبين فــي الشــركة.

ــان  ــل الشــكر واالمتن ــع الســادة المســاهمين األفاضــل بجزي ــى جمي ــرًا أود أن أتقــدم إل وأخي
علــى ثقتكــم ودعمكــم المســتمر، بالشــكل الــذي يحفزنــا علــى بــذل قصــارى جهودنــا لتلبيــة 
آمالكــم وتطلعاتكــم، بــكل كفــاءة واقتــدار. والشــكر موصــول إلــى جميــع أعضــاء مجلــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع منســوبينا بكافــة مســتوياتهم، علــى جهودهــم الكبيــرة 
وتفانيهــم فــي العمــل، والتزامهــم الكبيــر، ممــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي تطــور أداء الشــركة 

وزيــادة محفظــة المشــاريع واإلنجــازات، واللــه ولــي التوفيــق.

األستاذ/ عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة
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السادة المساهمون والشركاء الكرام

ــاة إلــى أســواق  ــا الســنوي لعــام 2021م، الــذي شــهد عــودة الحي نقــدم إليكــم تقريرن
العمــل بشــكل تدريجــي، حيــث تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق إيــرادات تشــغيلية متميــزة، 
وللــه الحمــد، مــن خــال اتبــاع إدارة حكيمــة ومتوازنــة بسياســات عمــل مدروســة بعنايــة 
فائقــة باالعتمــاد علــى توجيهــات مجلــس إدارة الشــركة وجهــود اإلدارة التنفيذية وفرق 
العمــل االحترافيــة المتخصصــة، فــي ظــل التغييــرات الكبــرى التــي شــهدتها األســواق 

العالميــة والمحليــة.

خــال العــام 2021 قامــت شــركة األندلــس العقاريــة بزيــادة رأس مالهــا عبــر زيــادة عــدد 
األســهم الممنوحــة. وبــادرت إلــى توســيع قاعــدة مشــاريعها االســتراتيجية، مــن خــال 
الدخــول بشــراء أرض بمكــة المكرمــة، ليتــم تطويرهــا فــي مرحلــة الحقــة، إلــى جانــب 
إعانهــا عــن مشــروع توســعة وزيــادة عــدد مواقــف الســيارات فــي مركــز األندلــس 
مــول بمدينــة جــدة، بهــدف زيــادة المســاحة التأجيريــة فــي المــول، ممــا يعــزز جهودهــا 
الراميــة إلــى تعظيــم إيراداتهــا، وبالتالــي نمــو أربــاح الشــركة فــي المســتقبل القريــب.

كمــا قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح ســنوية لعــام 2020م لجميــع المســتثمرين، وإصــدار 
سياســة توزيــع أربــاح لألعــوام 2021م، 2022م، 2023م وتــم توزيــع أربــاح للســادة 
المســتثمرين تمثــل النصــف األول لعــام 2021م، ممــا يظهــر قدراتهــا وقوتهــا الماليــة، 
والتزامهــا التــام بالحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين وتعظيــم معــدالت مكتســباتهم 
التطويــر  اســتراتيجية  بتطبيــق  الشــركة  اســتمرت  فيمــا  مســتدام.  بشــكل  الماليــة 
المســتمر مرتكــزة علــى قوتهــا الماليــة وقــدرات رأســمالها البشــري المتميــز، ســعيًا 
لتحقيــق أعلــى درجــات الفائــدة بشــكل يعــزز مــن ثقــة المســتثمرين واســتقطاب المزيــد 

منهــم.

ومــن جهــة أخــرى، أولــت الشــركة االهتمــام بتطويــر بيئــة العمــل، ودعــم جميــع فــرق 
عملهــا بالعديــد مــن الــدورات والبرامــج التدريبيــة لصقــل معارفهــم وتنميــة مهاراتهــم، 
بالشــكل الــذي يحافــظ عليهــا ويمكنهــم مــن تنفيــذ مهامهــم علــى أكمــل وجــه، ســعيًا 

لتحقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية. 

وفــي الختــام، أتقــدم بالشــكر والعرفــان لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة األندلــس 
العقاريــة علــى دعمهــم الكبيــر وثقتهــم الدائمــة، كمــا أتوجــه بالتقديــر والشــكر الجزيــل 
إلــى جميــع مســاهمينا الكــرام وكافــة شــركائنا. وأجــدد الشــكر والثنــاء والتقديــر لجميــع 
فــرق عملنــا التنفيذيــة علــى تفانيهــم وجهودهــم الكبيــرة فــي إدارة وتنفيــذ وإنجــاز 
أعمــال الشــركة بــكل إبــداع وإخــاص، وعلــى التزامهــم الدائــم برســالة ورؤيــة الشــركة، 

ســعيًا لتحقيــق أهــداف وتطلعــات مســاهمينا وعمائنــا الكــرام، واللــه الموفــق.

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس 
التنفيذي
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2.0

الملخص 
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إنجازات الشركة لعام 2021م

العقاريــة  األندلــس  صنفــت 
شــركة   30 أفضــل  ضمــن 
الحوكمــة. لمبــادئ  تطبيقــًا 

933,333,330
رأس مال الشركة

مـــن  الشـــركة  مـــال  رأس  زيـــادة 
)700,000,000( ريـــال ســـعودي إلـــى 
)933,333,330( ريـــال ســـعودي مقســـم 

عـــادي. ســـهم   )93,333,333( إلـــى 

بمكـــة  أرض  بشـــراء  الدخـــول 
شـــركة  طريـــق   عـــن  المكرمـــة 
والمملوكـــة  العقاريـــة  ماســـات 
ـــة بنســـبة %25. ـــس العقاري لألندل

30
ضمن أفضل

لــألداء  المســتمر  التحســين 
التشــغيلي وتطويــر وإدارة وتأجيــر 
المراكــز التجارية التابعة للشــركة، 
ســعيًا لتحقيــق أعلــى مســتويات 
اإلشــغال والوصــول إلــى المزيــج 
ــل مــن المســتأجرين فيهــا. األمث

االســتحواذ كلًيــا أو جزئًيــا على 
األخــرى  المماثلــة  المشــاريع 
القائمــة ذات األداء المتميــز، 
أو التــي تعتقــد إدارة الشــركة 
مــن  ســيمكّنها  ذلــك  بــأن 

الوصــول إلــى أداء متميــز.

اســتراتيجية  شــراكات  بنــاء 
لتنفيــذ  آخريــن  مــع مســتثمرين 
مشــروعات فــي المجــاالت التــي 

الشــركة. بهــا  تنشــط 

المراكــز  مشــاريع  تطويــر 
ومشــاريع  الجديــدة  التجاريــة 
قطاعــي الضيافــة والمكاتــب، 
باإلضافــة إلــى مشــاريع متعددة 

اإلســتخدامات.

األهداف االستراتيجية

يســتعرض التقريــر الســنوي للعــام 2021م، أداء شــركة األندلــس التشــغيلي والمالــي، 
فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( واآلثــار 
ــات  ــة، وخاصــة فــي بيئ ــاة فــي المملك ــي الحي ــع مناح ــى جمي ــرت عل ــي أث الســلبية الت
العمــل التــي تنشــط فيهــا شــركة األندلــس بمجمعاتهــا التجاريــة والشــركات الشــقيقة 
التابعــة لهــا، حيــث تســبب اإلغــاق المتكــرر الجزئــي والعــام عمــًا بتوجيهــات الحكومــة 
لمنــع انتشــار هــذه الجائحــة حفاظــًا علــى صحــة وأمــان المواطنيــن والمقيميــن. وقــد 
اتبعــت إدارة الشــركة سياســة عمــل مرنــة للتعامــل مــع هــذه اآلثــار الســلبية، مرتكــزة 
ــة  ــق ممارســات تشــغيلية احترافي ــة فــي تطبي ــا العالي ــى قوتهــا وريادتهــا وكفاءته عل

ــار الســلبية. للتخفيــف مــن وطــأة هــذه اآلث

25%
المملوكة لألندلس العقارية

الملخص التنفيذي
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المشاريع القائمة

قطاع عقارات التجزئة
المجمعات التجارية

مراكز تسوق األحياء

األندلس مول

وهــو مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت1، 
وتبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق %68.73.

%68.73 جدة 

حياة مول

وهو مملوك بالكامل لشركة الحياة العقارية وتبلغ 
ملكية شركة األندلس العقارية فيه %25.

%25 الرياض

دارين مول

وهو مملوك بالكامل لشركة األسواق المتطورة، 
وتبلغ ملكية شركة األندلس العقارية فيه %50.

%50 الدمام

فندق األندلس مول

ــت1،  ــي ري ــدوق األهل ــوك بالكامــل لصن وهــو ممل
حيــث تبلــغ ملكية الشــركة في الصنــدوق %68.73.

%68.73 جدة 

برج سالمة المكتبي

ــت1،  ــي ري ــدوق األهل ــوك بالكامــل لصن وهــو ممل
حيــث تبلــغ ملكية الشــركة في الصنــدوق %68.73.

%68.73 جدة 

مبنى كوبيك بالزا

ــت1،  ــي ري ــدوق األهل ــوك بالكامــل لصن وهــو ممل
حيــث تبلــغ ملكية الشــركة في الصنــدوق %68.73.

%68.73 الرياض

قطاع المكاتبقطاع الضيافة

الصحافة سنتر

الرياض - حي الصحافة 

تالل سنتر

الرياض - حي الملقا 

المروة سنتر

جدة - حي المروة 

اليرموك سنتر

الرياض - حي اليرموك 
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المشاريع المستقبلية

تطبــق الشــركة اســتراتيجية ذكيــة فــي تمويــل المشــاريع 
المســتقبلية، مــن خــال اعتمادهــا علــى نمــاذج متعــددة فــي 
ــى  ــل المشــاريع، بعــد دراســة كل فرصــة اســتثمارية عل تموي
حــده ووضــع الهيــكل التمويلــي لهــا بالتركيــز علــى تحقيــق 

ــدة لمســاهمي الشــركة. ــى فائ أعل

الدكتــور 	  مجموعــة  مــع  بالشــراكة  مستشــفى  مشــروع 
ســليمان الحبيــب للخدمــات الطبيــة القابضــة فــي ميــدان 
الملــك عبــد العزيــز تقاطــع الملــك عبــد اللــه مــع طريــق 
األميــر ماجــد بمدينــة جــدة علــى مســاحة تبلــغ 21,415.35 

متــًرا مربًعــا، علــى أن يبــدأ تشــغيله عــام 2023م.

مشــروع حــي األصالــة )ذا فيلــج( إلقامــة مركــز تجــاري علــى 	 
مســاحة إجماليــة 124,880 متــرًا مربعــًا، بحــي األصالــة بقــرب 
ــدأ تشــغيله عــام  ــة جــدة. علــى أن يب ملعــب الجوهــرة بمدين

2022م.

مشــروع حــي أم جرفــان )شــركة ماســات العقاريــة( إلقامــة 	 
مركــز تجــاري علــى مســاحة إجماليــة 127,434.10 متــرًا مربعــًا، 

بحــي أم جرفــان بمدينــة مكــة المكرمــة.

ــر مــع صنــدوق األهلــي ريــت 1 مشــروع توســعة 	  عقــد تطوي
ــادة عــدد مواقــف الســيارات فــي مركــز األندلــس مــول  وزي
)أحــد أصــول الصنــدوق( حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي 

.%68.73 الصنــدوق 

مشروع المستشفى
21,415.35 م2

مشروع حي أم جرفان
127,434.10 م2

مشروع ذا فيلج
124,880 م2

مشروع توسعة وزيادة عدد 
مواقف السيارات في مركز 

األندلس مول

مساحة تأجيرية تبلغ حوالي
15,000 م2

جدة
مكة
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الشهادات واإلعتمادات

حصــول األندلــس مــول علــى 
جائــزة أفضــل مشــروع تجــاري 

بالمملكــة وتجزئــة 

حصــول حيــاة مــول علــى جائــزة 
أفضــل مشــروع تجــاري وتجزئــة 

بالمملكــة

سيتي سكيب العالمية 
Cityscape |

حصــول منطقــة مطاعــم حيــاة 
تصميــم  أفضــل  علــى  مــول 
ــر فــي الشــرق األوســط  وتطوي

وشــمال أفريقيــا

ريكون | مجلس مراكز 
تسوق الشرق األوسط

سيتي سكيب العالمية 
Cityscape |

2009

2010

2017

العقاريـــة  األندلـــس  تتويـــج 
ــاري  ــور عقـ ــل مطـ ــزة أفضـ بجائـ

التجزئـــة لقطـــاع 

حصــول األندلــس مــول علــى 
شــهادة إنجــاز بإعــادة تصميــم 

المطاعــم وتطويــر منطقــة 

صنفــت األندلــس العقاريــة 
شــركة  أفضــل 20  ضمــن 
ــادئ الحوكمــة تطبيقــًا لمب

حوكمة الشركات | 
جامعة الفيصل

فوربس الشرق 
Forbes | األوسط

ريكون | مجلس مراكز 
تسوق الشرق األوسط

2019

2019

2018
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العقاريــة  األندلــس  صنفــت 
شــركة   30 أفضــل  ضمــن 
الحوكمــة لمبــادئ  تطبيقــًا 

حوكمة الشركات | 
جامعة الفيصل

2019

2020

2020

حصــول حيــاة مــول علــى جائــزة 
مــن  األداء  لتحســين  التميــز 
ــادرة التحــول الرقمــي خــال مب

ريكــون | مجلــس مراكــز 
تســوق الشــرق األوســط

تتويـــج األندلـــس مـــول بجائـــزة 
الفعاليـــات  فـــي  اإلبتـــكار 
العـــروض  لفئـــة  الترفيهيـــة 

والفعاليـــات المباشـــرة 

األندلــس مــول يســجل أكبــر 
رقــم قياســي مــن بطاقــات 

التهنئــة فــي غينيــس 

موسوعة غينيتس لألرقام 
Guinness | القياسية

2021

2021

2021

ضمــن  العقاريــة  األندلــس 
العقاريــة  الشــركات  أقــوى 
 50 أصــل  مــن  2021م  لعــام 
ــة حســب تصنيــف  شــركة عقاري
األوســط  الشــرق  فوربــس 

أفريقيــا وشــمال 

فوربس الشرق 
Forbes | األوسط

ستيفي |الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

تتويـــج األندلـــس مـــول بجائـــزة 
ــغيلية ــات التشـ ــز للعمليـ التميـ

ريكون | مجلس مراكز 
تسوق الشرق األوسط

الشهادات واإلعتمادات
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عن الشركة
تأسيس الشركة	 
األغراض الرئيسية للشركة	 
النشاط واالستثمارات 	 
الرؤية والرسالة والقيم	 
أعضاء مجلس اإلدارة	 
الهيكل التنظيمي 	 

3.0
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تأسيس الشركة

ــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري  شــركة األندلــس العقاري
والقــرار  2006/10/10م(  )الموافــق  1427/09/17هـــ  وتاريــخ   1010224110 رقــم 

الــوزاري رقــم 2509 وتاريــخ 1427/09/03هـــ )الموافــق 2006/09/26م(.

تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية بــرأس مــال بلــغ مائتــان وثمانية 
وثاثــون مليــون وتســعمائة ألــف )238,900,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى ثــاث 
وعشــرين مليــون وثمانمائــة وتســعون الــف )23,890,000( ســهم عــادي بقيمــة 

إســمية للســهم بلغــت عشــرة )10( ريــاالت للســهم مدفوعــة بالكامــل. 

1428/10/15هـــ  فــي  للمســاهمين  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وفــي 
)الموافــق 2007/10/27م(، قــرر المســاهمون زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائتــان 
إلــى  ريــال ســعودي   )238,900,000( ألــف  وتســعمائة  مليــون  وثاثــون  وثمانيــة 
ثاثمائــة وثاثــة وأربعــون مليــون )343,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أربعــة 
ــادة  وثاثــون مليــون وثاثمائــة الــف )34,300,000( ســهم عــادي، وتــم تغطيــة الزي
البالــغ مقدارهــا مائــة وأربعــة مليــون ومائــة الــف )104,100,000( ريــال إصــدار أســهم 

ــم الوفــاء بهــا نقــدًا مــن قبــل المســاهمين.  ــدة ت جدي

1436/05/19هـــ  فــي  للمســاهمين  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وفــي 
ــادة رأس مــال الشــركة مــرة اخــرى  )الموافــق 2015/03/10م(، قــرر المســاهمون زي
مــن ثاثمائــة وثاثــة وأربعــون مليــون )343,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســبعمائة 
مليــون )700,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعين مليــون )70,000,000( 
ســهم عــادي وتــم تغطيــة الزيــادة فــي رأس المــال البالــغ مقدارهــا ثاثمائــة وســبعة 
وخمســين مليــون )357,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق حســاب األربــاح المبقــاة.
فــي ديســمبر 2015م، وبعــد صــدور موافقــة هيئــة الســوق الماليــة طرحــت الشــركة 
واحــد  المطروحــة  األســهم  عــدد  بلــغ  حيــث  العــام  لاكتتــاب  أســهمها  مــن   %30
وعشــرين مليــون )21,000,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل 

وقدرهــا عشــرة ريــاالت )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، 

1442/01/17هـــ  فــي  للمســاهمين  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وفــي 
)الموافــق 2021/08/25م(، قــرر المســاهمون زيــادة رأس مال الشــركة من ســبعمائة 
مليــون  وثاثــون  وثاثــة  تســعمائة  إلــى  ســعودي  ريــال   )700,000,000( مليــون 
ــال ســعودي  ــون )933,333,330( ري ــة وثاث ــف وثاثمائ ــون ال ــة وثاث ــة وثاث وثاثمائ
مقســم إلــى ثاثــة وتســعون مليــون وثاثمائــة وثاثــة وثاثــون الــف وثاثمائــة وثاثــة 
وثاثــون )93,333,333( ســهم عــادي وتــم تغطيــة الزيــادة فــي رأس المــال البالــغ 
ــة  ــون الــف وثاثمائ ــة وثاث ــة وثاث ــون وثاثمائ ــون ملي ــة وثاث ــان وثلاث مقدارهــا مئت
وثاثــون )233,333,330( ريــال ســعودي عــن طريــق حســاب االحتياطــي النظامــي 
ــة أســهم لمســاهمي الشــركة. ــاح المبقــاة وذلــك بمنــح ســهم واحــد لــكل ثاث واألرب

ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي تســعمائة وثاثــة وثاثــون مليــون وثاثمائــة وثاثــة 
إلــى  مقســم  ســعودي  ريــال   )933,333,330( وثاثــون  وثاثمائــة  الــف  وثاثــون 
ــون  ــة وثاث ــة وثاث ــف وثاثمائ ــون ال ــة وثاث ــة وثاث ــون وثاثمائ ــة وتســعون ملي ثاث

ســهم.  )93,333,333(
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األغراض الرئيسية للشركة

يتركــز النشــاط الرئيســي الحالــي للشــركة فــي التطويــر واالســتثمار 
العقــاري، وتتمثــل أغــراض الشــركة الرئيســية وفًقــا لنظامهــا 

األساســي بمــا يلــي: 

والســكنية 	  التجاريــة  والمجمعــات  المراكــز  وتملــك  إنشــاء 
وإدارتهــا.

مقــاوالت عامــة للمبانــي الســكنية والتجاريــة والمنشــآت 	 
والســدود  والطــرق  والصحيــة،  والترفيهيــة  التعليميــة 
ومشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي واألعمــال الكهربائيــة 

والميكانيكيــة.
صيانة وتشغيل المنشآت العقارية والمباني التجارية.	 
ــح 	  ــارات وتطويرهــا واســتثمارها لصال ــك األراضــي والعق تمل

الشــركة فــي حــدود أغراضهــا.
المراكــز 	  وتشــغيل  وصيانــة  واســتثمار  وتملــك  إنشــاء 

والترفيهيــة. والســياحية  والفندقيــة  الطبيــة  والمجمعــات 
اســتيراد المــواد واألجهــزة واألثــاث واألدوات والمعــدات 	 

إلســتخدامها فــي مشــاريعها.
اســتثمار أمــوال الشــركة فــي األســهم وغيرهــا مــن األوراق 	 

وتمــارس  والنظاميــة،  الشــرعية  للضوابــط  وفًقــا  الماليــة 
الشــركة نشــاطاتها بعــد الحصــول علــى التراخيــص الازمــة 

مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت.

النشاط واالستثمارات

01
عقارات التجزئة

تعتمــد شــركة األندلــس العقاريــة علــى االســتثمار فــي األنشــطة العقاريــة المرتبطــة 
بقطــاع التجزئــة كالمراكــز التجاريــة ومراكــز تســوق األحيــاء.

02
الضيافة

فنــدق األندلــس مــول والمملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت )1( حيــث تبلــغ 
ــة بإنشــاء  ــدوق 68.73%. قامــت شــركة األندلــس العقاري ــة الشــركة فــي الصن ملكي
ــة قدرهــا 28,225م2  ــرج فندقــي ماصــق لألندلــس مــول بمســاحة إجمالي ــر ب وتطوي
ــع الثانــي مــن عــام 2017م. ويتكــون فنــدق  ــاح الفنــدق وتشــغيله فــي الرب وتــم افتت
األندلــس مــول مــن 164 جنــاح باإلضافــة إلــى المرافــق الترفيهيــة وغــرف اإلجتماعــات 

ــادي صحــي. ــة ون والمطاعــم العالمي

03
المكاتب

بــرج ســامة المكتبــي والمملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت )1( حيــث تبلــغ 
ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق %68.73.

مبنــى كويبــك بــازا والمملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت )1( حيــث تبلــغ ملكيــة 
الشــركة فــي الصنــدوق %68.73.

المراكز التجارية
تمتلك الشركة ثاثة مراكز تجارية بنسب ملكية متفاوتة وهي:	 
“األندلــس مــول” المقــام فــي مدينــة جــدة، والمملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي 	 

ريــت )1( حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق %68.73.
“حياة مول” المقام في مدينة الرياض، وتبلغ ملكية الشركة فيه %25.	 
“دارين مول” المقام في مدينة الدمام، وتبلغ ملكية الشركة فيه %50.	 

مراكز تسوق األحياء
وباإلضافــة إلــى المراكــز التجاريــة المذكــورة أعــاه، طــورت الشــركة أربعــة مــن مراكــز 
لهــذه  و%100   %70 بيــن  تتــراوح  ملكيــة  بنســبة   )Strip Malls( األحيــاء  تســوق 
تــال ســنتر،  )اليرمــوك ســنتر،  أراضــي مســتأجرة وهــي  علــى  الـــمقامة  المشــاريع 

الصحافــة ســنتر، المــروة ســنتر(.
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أن نصبـح أهـم وأبـرز مطـور عقـاري متخصـص فـي إنشـاء 
خـال  مـن  المتميـزة،  والمعالـم  والوجهـات  المشـاريع 
علـى  تركـز  وجهـات  تطويـر  مـن  التحـّول  عمليـة  قيـادة 
التسـوق وممارسـة األعمـال إلـى وجهـات تعـزز التفاعـل 
والتواصـل بيـن األفـراد فـي المملكـة العربيـة السـعودية

تطويــر وتشــغيل مجموعــة من الوجهــات الفريــدة والمتمّيزة التي 
مــن شــأنها أن تعــزز تفاعــل الضيــوف والعمــاء وأفــراد المجتمــع 
عبــر تجــارب ترّســخ والئهــم وتعــزز معــدل الزيــارات وتحقــق قيمــة 
ــق نمــو  ــى تحقي ــة المطــاف إل مســتدامة، بمــا يفضــي فــي نهاي

منقطــع النظيــر.

الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

الرسالة

اإلصرارالطموح

المشاركة

الشغف

الثقة

تتميز الشركة بقيم مؤسسية تسعى من خالها لتحقيق 
أهدافها وهي كالتالي:

القيم

0103

05

02

04

3031 التقرير السنوي 2021شركة األندلس العقارية



األستاذ/ عبدالسالم بن 
عبدالرحمن العقيل
رئيس مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس/ صالح بن محمد 
الحبيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ/ ناصر بن شرف 
الشريف*

عضو مجلس اإلدارة
*انتهت فترة العضوية مع 

انتهاء دورة المجلس بتاريخ 
2021/03/09م

الدكتور/ عبدالرحمن 
بن محمد البراك

رئيس لجنة المراجعة
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ هذال بن 
سعد العتيبي

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي

األستاذ/ عماد بن حمود 
العتيبي*

)ممثل المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية(

عضو مجلس اإلدارة
*بداية العضوية مع بداية دورة 
المجلس بتاريخ 2021/03/10م

األستاذ/ عبدالله بن 
عبدالعزيز المشعل*

عضو مجلس اإلدارة
*بداية العضوية مع بداية 

دورة المجلس بتاريخ 
2021/03/10م

األستاذ/ أحمد بن 
عبدالرحمن الموسى

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

األستاذ/ محمد بن 
عبدالمحسن الزكري
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية

الدكتور/ سليمان بن علي 
الحضيف

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو مجلس اإلدارة
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الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

مجلس
اإلدارة

المراجعة الداخلية

الرئيس المالي
)CFO( التنفيذي

مدير اإلدارة اإلستراتيجية 
وتطوير األعمال

مدير إدارة الموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

إدارة االستراتيجية

مدير إدارة عالقات
المستأجرين

مدير إدارة المشاريع

مدير إدارة
عالقات المستشمرين

أمانة سر مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه

مدير إدارة الشؤون
القانونية وااللتزام

سكرتارية الشركة

المالية والمشتريات
وتقنة المعلومات
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أنشطة الشركة 
واستثماراتها

قطاعات العمل	 
االستثمار في الشركات 	 

والمنشآت التابعة والشقيقة
المشاريع المستقبلية	 

4.0
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ــا  ــز نشــاط الشــركة الرئيســي حالًي يترك
العقــاري  واالســتثمار  التطويــر  فــي 

كمــا يلــي:

المراكز التجارية. 1
مراكز تسوق األحياء. 2

فندق األندلس مول. 1

أوًل:
قطاع عقارات التجزئة

ثانًيا
الضيافة

برج سامة المكتبي. 1
مبنى كويبك بازا. 2

ثالثًا
المكاتب

قطاعات العمل
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اُفتتــح األندلــس مــول فــي عــام 2007م، ويقــع فــي مدينــة 
جــدة علــى طريــق الملــك عبــد اللــه، مقابــل ميــدان الملــك عبــد 
العزيــز فــي منطقــة مركــز المدينــة الجديــد، بمســاحة إجماليــة 
قدرهــا 148,481 متــًرا مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقــف( 
ويضــم األندلــس مــول 445 متجــًرا موزًعــا علــى 434 مســتأجر، 
تبلــغ 94,405 متــرًا مربعــًا، مقســمة علــى  تأجيريــة  بمســاحة 
دوريــن. والمــول مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت1، 

حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق %68.73.

ــوع مــن خــال  ــس مــول بالتن ــر فــي األندل ــز مفهــوم التأجي يتمي
 ،H&M مثــل المرموقــة  العالميــة  التجاريــة  العامــات  متاجــر 
بوينــت،  ســنتر  غاليــري،  باريــس  لوكــر،  فــوت  جــس،  مذركيــر، 
ــد مــن العامــات  ــي، والعدي ــد، كياب ــكان إيجــل، أوســتون ري أمري
التجاريــة الشــهيرة األخــرى، باإلضافــة لمنطقــة مطاعــم مميــزة 
تضــم أفضــل اســماء المطاعــم المتميــزة بمدينــة جــدة مثــل: 
 ,McDONALDS، I am hungry ،مطعــم ال كازا باســتا، البيــك
ومنطقــة ترفيهيــة ُمعــَدة لمختلــف األعمــار بنشــاطات مختلفــة 

.GOAL مثــل شــاطئ رد ســي و

كمــا تــم افتتــاح صــاالت )Empire Cinemas( ومكونــة مــن 15 
شاشــة مختلفة وقســم الVIP وقســم األطفال. 

ومــن أبــرز اإلنجــازات التــي حققهــا األندلــس مــول، الوصــول إلــى 
نســب إشــغال عاليــة بلغــت 95%. وتشــير اإلحصائيــات الحديثــة 
إلــى أن عــدد زوار المركــز والــذي يزيــد عــن 7.2 مليــون زائــر خــال 

عــام 2021م.

وإطالتــه  االســتراتيجي  بموقعــه  مــول  األندلــس  ويتميــز 
ــز بمســافة 800 متــر،  المباشــرة علــى ميــدان الملــك عبــد العزي
فضــًا عــن الكثافــة الســكانية العاليــة فــي المناطــق المحيطــة 
بــه، بإشــرافه علــى تقاطــع طريقيــن حيوييــن، يعتبــران مــن أهــم 
الطــرق فــي مدينــة جــدة همــا طريــق الملــك عبــد اللــه وطريــق 

ــر ماجــد. األمي

ــز األول  ــح المرك ــه ليصب ــس مــول بخدمات ــز األندل ــد أدى تمي وق
ــه  ــر مــن الشــركات تتوافــد علي فــي المنطقــة، ممــا جعــل الكثي
أدى الرتفــاع  الــذي  األمــر  تأجيريــة؛  علــى مســاحات  للحصــول 
المســاحية  الناحيــة  مــن  للمركــز،  التأجيــري  النشــاط  أســهم 
التجاريــة  العامــات  انتقــاء  فــي  للتميــز  باالضافــة  والســعرية، 

المركــز. فــي  للمســتأجرين 

1.1 األندلس مول

أوًل:
قطاع عقارات التجزئة

فعاليات األندلس مول 2021م

مكونات المشروع

مدينــة 
جــــــدة

148,481 م2 
مساحة إجمالية

 445
متجر

94,405 م2
مساحة مستأجرة

7.2
مليون زائر

434
مستأجر

%68.73
ملكية الشركة

5,757 م2
مساحة سينما

فعالية مسؤوليتك تكسبك.	 
فعالية العيد احلى مع التحدي األقوى “غينيتس”.	 
فعالية عجائب الدنيا السبع.	 
فعالية اليوم الوطني السعودي 91.	 
فعالية الفورميا بالمشاركة مع اإلتحاد السعودي للسيارات.	 
فعالية ثقافتنا هويتنا بالمشاركة مع هيئة الثقافة.	 
فعالية سوق الدار بالتعاون مع بنك التنمية اإلجتماعية.	 

مملوك بالكامل 
لصندوق األهلي ريت 1
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يقــع حيــاة مــول فــي مدينــة الريــاض علــى طريــق الملــك عبــد العزيــز، بمســاحة 
إجماليــة قدرهــا 226,108 متــر مربــع )مســطحات مبانــي ومواقــف(، ويضــم 
حيــاة مــول 551 متجــرًا موزعــًا علــى 540 مســتأجرًا، بمســاحة تأجيريــة تبلــغ 
ــق  ــى طري ــاة مــول بموقعــه االســتراتيجي عل ــز حي ــًا، ويتمي ــرًا مربع 89,712 مت
الملــك عبــد العزيــز، وتنــوع الشــركات المســتأجرة بــه مثــل: مكتبــة جريــر، 
سوارفيســكي، فيكتوريــا ســيكرت، ماركــس آنــد سبنســر، فيرجــن، بــاول كافيــه، 
والعديــد مــن العامــات التجاريــة الرائــدة. إضافــة لمنطقــة المطاعــم المطورة 
ــر والُمقدمــة مــن  ــز والتطوي ــزة التمي والتــي حــاز المركــز مــن خالهــا علــى جائ
ــز،  ــل بي ــل: اب ــزة مث ــدة أســماء ممي ــى ع ــوي عل RECON MENA 2017 وتحت

.Steak & Shake ــر شــندني، مطعــم أوشــال, ومطعــم كوب

كمــا أن مركــز حيــاة مــول مملــوك لشــركة الحيــاة العقاريــة، حيــث تبلــغ ملكيــة 
الشــركة فيــه 25% مــن خــال الشــركة المذكــورة.

وقــد حافــظ حيــاة مــول علــى مســتويات تشــغيلية حيــث وصــل نســب إشــغال 
عاليــة بلغــت 98%، ووصلــت إحصائيــات عــدد زوار المركــز إلــى أكثــر مــن 7 

ــر خــال عــام 2021م. مليــون زائ

1.2 حياة مول

فعاليات حياة مول 2021م

مكونات المشروع

ينــة  مد
الريــاض

226,108 م2 
مساحة إجمالية

 551
متجر

546
مستأجر

89,712 م2
مساحة مستأجرة

%25
ملكية الشركة

7
مليون زائر

فعالية العودة للمدارس.	 
فعالية الخط العربي.	 
فعالية رسومات 3D على األرضية.	 
حملة الكوبونات “قيمتها اكثر” 	 

بمشاركة معارض المول.
فعالية ساحات الطيور و الزهور.	 
فعالية الشاشات واإلضاءات التفاعلية.	 

مملوك لشركة 
الحياة العقارية
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اُفتتــح داريــن مــول فــي عــام 2009م، ويقــع فــي منطقــة 
مميــزة علــى كورنيــش مدينــة الدمــام بمســاحة إجماليــة قدرهــا 
المبنــى 61,326  99,960 متــرًا مربعــًا، مســاحة مســطحات 

ــرًا مربعــًا مت
وتبلــغ  مربًعــا،  متــًرا   38,634 الســيارات  مواقــف  ومســاحة 
مســاحة األرض 59,050.79 متــرًا مربعــًا. وهــو مملوك لشــركة 
األســواق المتطــورة وبنســبة 50% لشــركة األندلــس العقاريــة.

ويضــم داريــن مــول 183 متجــرًا موزعــًا علــى 160 مســتأجرًا، 
بمســاحة تأجيريــة تبلــغ 47,294 متــرًا مربعــًا، مقســمة علــى 

دوريــن كمــا يلــي:
ســوبرماركت ومراكــز ترفيهيــة ومســتأجرون رئيســيون ومتاجــر 
صغيــرة ومنطقــة ألعــاب ومطاعــم مميــزة بإطالتهــا علــى 

البحــر.
بنــده،  هايبــر  التاليــة:  الشــهيرة  التجاريــة  العامــات  وكذلــك 
مانجــو، مــذر كيــر، الســينما، ســاكو، ســباركيز باإلضافــة إلــى 

العديــد مــن األســماء األخــرى.
وشــهد داريــن مــول إقبــااًل كبيــًرا فــي اإلشــغاالت التأجيريــة، 
المســاحة  مــن   %94 إلــى  اإلشــغال  نســبة  وصلــت  حيــث 
التأجيريــة، ووصلــت إحصائيــات عــدد زوار المركــز إلــى أكثــر مــن 

2.5 مليــون زائــر خــال عــام 2021م.

1.3 دارين مول

فعاليات دارين مول 2021م

مكونات المشروع

مدينة 
الدمام

 99,960 م2 
مساحة إجمالية

 183
متجر

47,294 م2
مساحة مستأجرة

2.5
مليون زائر

160
مستأجر

%50
ملكية الشركة

فعالية القرية الحجازية.	 
فعالية ملتقى النخبة للفنون التشكيلية.	 

مملوك لشركة 
األسواق المتطورة
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يقــع الصحافــة ســنتر المقــام علــى أرض مســتأجرة مــن قبــل الشــركة علــى 
تقاطــع طريــق الملــك عبــد العزيــز مــع شــارع األميــر ناصــر بــن ســعود فــي حــي 
الصحافــة شــمال مدينــة الريــاض، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 12,395 متــًرا مربًعــا 

)مســطحات مبانــي ومواقــف(.

ــام  ــع مــن ع ــع الراب ــر الصحافــة ســنتر فــي الرب ــاء مــن أعمــال تطوي ــم االنته ت
2014م، كمــا بــدأ التشــغيل فــي الربــع األول من عــام 2015م، ونظًرا لما يتميز 
بــه الصحافــة ســنتر مــن موقــع اســتراتيجي فــي مدينــة الريــاض، حيــث تحيــط بــه 
الكثافــة الســكانية، وتنتشــر المؤسســات الخدماتيــة؛ فقــد روعــي ذلــك العنصــر 
فــي تصميمــه لمواكبــة التطــور العمرانــي المحيــط بــه. يضــم الصحافــة ســنتر 
27 وحــدة تجاريــة موزعــة علــى 16 مســتأجر، وتتنــوع الوحــدات التأجيريــة فــي 
المركــز بيــن المعــأرض التجاريــة والمكاتــب اإلداريــة، وتشــغل أســواق المزرعــة 
أحــد أبــرز المعــأرض بالمركــز، باإلضافــة للعديــد مــن العامــات التجاريــة األخــرى 
ــز ونواشــف،عبدالصمد القرشــي, شــورميه. وقــد حقــق  مثــل: ســتاربكس، خب

الصحافــة ســنتر نســبة إشــغال وصلــت إلــى 97% خــال عــام 2021م.

مراكز تسوق األحياء
2.1 الصحافة سنتر

مكونات المشروع

مدينة 
الرياض

12,395 م2
مساحة إجمالية

 27
متجر

7,007 م2
مساحة مستأجرة

16
مستأجر

%97
نسبة التشغيل

أوًل:
قطاع عقارات التجزئة

وضعــت شــركة األندلــس قدمهــا فــي حــي الملقــا بمدينــة 
الريــاض إلقامــة مركــز تــال ســنتر علــى أرض مســتأجرة مــن قبل 
ــع مــن  ــع الراب ــره فــي الرب ــث انتهــت أعمــال تطوي الشــركة، حي
ــث مــن عــام 2015م. ــع الثال ــدأ تشــغيله فــي الرب 2014م، وب

شــمال  مالــك  بــن  أنــس  طريــق  علــى  ســنتر  تــال  ويقــع 
مدينــة الريــاض بمســاحة إجماليــة قدرهــا 9,021 متــًرا مربًعــا 
)مســطحات مبانــي ومواقــف(. يضــم خالــه 21 وحــدة تجاريــة 
موزعــة علــى 15 مســتأجر، مقســمة إلــى ثاثــة أنــواع: أســواق 
كبيــرة “الدانــوب”، ومســتأجرون رئيســيون، ومتاجــر أخــرى، مثل: 
.Bread talk ,ســتار بكــس وصيدليــات وايتــس، نخبــة العــود

وقــد حقــق تــال ســنتر نســب إشــغال عاليــة وصلت إلــى %100 
خال عــام 2021م.

2.2 تالل سنتر

مكونات المشروع

مدينة 
الرياض

 9,021
مساحة إجمالية

 21
متجر

5,072 م2
مساحة مستأجرة

15
مستأجر

%100
نسبة التشغيل
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التنميـــة  مواكبـــة  إلـــى  العقاريـــة  األندلـــس  شـــركة  تســـعى 
ـــة لصناعـــة العقـــار، ولذلـــك  العمرانيـــة، وإضافـــة لمســـات تطويري
ـــذي صمـــم بطريقـــة  قامـــت الشـــركة بإنشـــاء اليرمـــوك ســـنتر، ال
تهـــدف إلضافـــة الخدمـــة المتخصصـــة ألحيـــاء شـــرق الريـــاض 

والمناطـــق المجـــاورة لهـــا.

يقـــع اليرمـــوك ســـنتر فـــي حـــي اليرمـــوك علـــى طريـــق الدمـــام 
مـــن  مســـتأجرة  أرض  علـــى  الريـــاض  مدينـــة  شـــرق  شـــمال 
قبـــل الشـــركة، بمســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 10,822 متـــًرا مربًعـــا 
)مســـطحات مبانـــي ومواقف(حيـــث انتهـــت أعمـــال تطويـــره 
ــع  ــي الربـ ــغيله فـ ــدأ تشـ ــام 2014، وبـ ــن عـ ــع مـ ــع الرابـ ــي الربـ فـ

الثانـــي مـــن عـــام 2015.

ويضـــم اليرمـــوك ســـنتر 27 وحـــدة تجاريـــة موزعـــة علـــى 17 
مســـتأجر، مقســـمة إلـــى ثاثـــة أنـــواع: أســـواق كبيـــرة »بنـــده«، 
ـــرة. وتتواجـــد بجانـــب  ومســـتأجرون رئيســـيون، ومتاجـــر أخـــرى صغي
أســـواق بنـــده العديـــد مـــن العامـــات التجاريـــة، مثـــل: باســـكين 
ــازج, كعـــك وجبـــن  ــز، حلويـــات ســـعد الديـــن، مطعـــم الطـ روبينـ

وغيرهـــا.

وقـــد حقـــق اليرمـــوك ســـنتر نســـبة إشـــغال وصلـــت إلـــى %90 
خـــال عـــام 2021م.

2.3 اليرموك سنتر

مكونات المشروع

مدينة 
الرياض

10,822 م2
مساحة إجمالية

 27
متجر

17
مستأجر

5,475 م2
مساحة مستأجرة

%90
نسبة التشغيل

يقـــع المـــروة ســـنتر فـــي حـــي المـــروة علـــى طريـــق األميـــر 
ماجـــد شـــمال مدينـــة جـــدة، بمســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 
17,030 متـــًرا مربًعـــا )مســـطحات مبانـــي ومواقـــف 
ومكاتـــب(، حيـــث انتهـــت أعمـــال تطويـــره فـــي الربـــع 
ـــع األول  ـــدأ تشـــغيله فـــي الرب ـــع مـــن عـــام 2018، وب الراب
وحـــدة   71 ســـنتر  المـــروة  ويضـــم   ،2019 عـــام  مـــن 
ـــى 42 متجـــر و27 مكتـــب ويتضمـــن  ـــة، مقســـمة إل تجاري
المركـــز: “أســـواق المزرعـــة” والعديـــد مـــن العامـــات 
التجاريـــة، مثـــل: لومـــار، ماكدونالـــدز، تشـــكي تشـــيز، 

فطـــور فـــارس, ســـتاربكس وغيرهـــا.

ــس  ــع األندلـ ــركة منافـ ــى شـ ــز إلـ ــة المركـ ــود ملكيـ وتعـ
للتطويـــر واالســـتثمار العقـــاري والمملوكـــة بنســـبة )%70 
لشـــركة محمـــد  العقاريـــة، و%30  األندلـــس  لشـــركة 
وتمتلـــك  لاســـتثمار(  وأوالده  الراجحـــي  العزيـــز  عبـــد 
الشـــركة األخيـــرة األرض المقـــام عليهـــا المركـــز المذكـــور 

ــركة منافـــع األندلـــس. ــتأجرة مـــن قبـــل شـ والمسـ

ـــت %97  ـــد حقـــق المـــروة ســـنتر نســـبة إشـــغال وصل وق
للمتاجـــر خـــال عـــام 2021م.

2.4 المروة سنتر

مكونات المشروع

مدينة 
جدة

17,030 م2 
مساحة إجمالية

 42
متجر

27
مكتب

9,752 م2
مساحة مستأجرة

%97
نسبة التشغيل

71
وحدة تجارية
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اســـتكمااًل ألعمـــال شـــركة األندلـــس فـــي تطويـــر أنشـــطتها 
والصعـــود  المســـتمر  التطـــور  لتحقيـــق  وســـعًيا  ومشـــاريعها، 
بثبـــات مـــن خـــال تنويـــع قطاعاتهـــا، فقـــد قامـــت الشـــركة 
ـــدق  ـــس مـــول )فن ـــرج فندقـــي ماصـــق لألندل ـــر وإنشـــاء ب بتطوي
األندلـــس مـــول -جـــدة(، بمســـاحة إجماليـــة قدرهـــا 28,255 متـــرًا 
مربعـــًا )مســـطحات مبانـــي ومواقـــف(. وهـــو مملـــوك بالكامـــل 
لصنـــدوق األهلـــي ريـــت1، حيـــث تبلـــغ ملكيـــة الشـــركة فـــي 

.%68.73 الصنـــدوق 

وافتتـــح البـــرج الفندقـــي وتـــم تشـــغيله فـــي الربـــع الثانـــي مـــن 
عـــام 2017. 

إلـــى  باإلضافـــة  جناحـــًا،   164 مـــن  الفندقـــي  البـــرج  ويتكـــون 
المرافـــق الترفيهيـــة، وغـــرف االجتماعـــات، والمطاعـــم العالميـــة، 

ــي. ــادي الصحـ والنـ

فندق األندلس مول - جدة

ثانًيا:
الضيافة

الموقع
جدة

 164
جناح

28,255 م2 
مساحة إجمالية
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يقــع المبنــى فــي موقــع متميــز بحــي الغديــر فــي 
مدينــة الريــاض علــى طريــق الملــك عبدالعزيــز بالقــرب 
مــن تقاطــع الطريــق الدائــري الشــمالي علــى بعــد 
المالــي  الملــك عبداللــه  حوالــي 2كــم مــن مركــز 
ــف  ــي. ويتأل ــد الدول ــك خال و20كــم مــن مطــار المل
المبنــى مــن مجمــع مكاتــب متعــدد االســتخدامات 
متصلــة  مباٍنــي  ثاثــة  يســتوعب  وحديــث  متطــور 
ومترابطــة مــع بعــض، وهــو مؤجــر بالكامــل علــى 

اإلســكان. وزارة 

وهــو مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت1، 
مــن   %  68.73 نســبة  الشــركة  تمتلــك  والــذي 

وحداتــه.

مبنى كويبك بالزا - الرياض

الموقع
الرياض

القيمة الشرائية
250 مليون ريال

المساحة المبنية
42,145.31 م2

المساحات المؤجرة
21,253 م2

مساحة األراضي
17,444 م2

فترة التأجير
3 سنوات قابلة 

للتمديد 3 سنوات اخرى

بمنطقــة  متميــز  موقــع  فــي  ســامة  بــرج  يقــع 
الســامة علــى طريــق المدينــة وبمقربــة مــن تقاطــع 
شــارع حــراء. ويبعــد البــرج بنحــو 25 دقيقــة مــن وســط 
المدينــة وأقــل مــن 10 دقائــق مــن مطــار الملــك 
عبدالعزيــز الدولــي الجديــد فــي جــدة. وهــو يتألــف مــن 
13 طابقــًا فــوق مســتوى األرض باإلضافــة إلــى طابــق 
 84 يضــم  كمــا  ميزانيــن،  وطابــق  للقبــو  مخصــص 
مكتبــًا و4 قاعــات و4 مســتودعات. ويســتضيف بــرج 
ســامة مجموعــة مــن أبــرز أســماء العامــات التجارية، 
بمــا فيهــا شــركة سامســونج الخليــج لإللكترونيــات 
ــي وشــركة تكافــل  ــن التعاون وشــركة الراجحــي للتأمي
هورتنــز  وتيــم  تأجيــر  ومجموعــة  للتأميــن  الراجحــي 
وشــركة الطيــران الوطنيــة وشــركة ســامة )الشــركة 

اإلســامية العربيــة للتأميــن(.

ريــت  األهلــي  لصنــدوق  بالكامــل  مملــوك  وهــو 
مــن   %  68.73 نســبة  الشــركة  تمتلــك  ،والــذي   1

وحداتــه.

برج سالمة المكتبي - جدة

ثالثاً :
المكاتب

الموقع
جدة

القيمة الشرائية
255 مليون ريال

المساحة المبنية
58,919.3 م2

فترة التأجير
5 سنوات

المساحات المؤجرة
31,420 م2

مساحة األراضي
7,682 م2
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ــت1  ــي ري ــدوق األهل ــس، وصن ــة الشــركة فــي شــركة منافــع االندل نســبة ملكي
ونشــاطه الرئيســي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م:

االستثمار في الشركات 
والمنشآت التابعة والشقيقة

الشركات والمنشآت التابعة

حجم الصندوق النشاط الرئيسياالستثمار
ورأس المال

الدولة محل 
التأسيس والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

شركة منافع األندلس

ــر العقــارات المملوكــة أو المؤجــرة  إدارة وتأجي
)ســكنية(، إدارة وتأجيــر العقــارات المملوكــة أو 
المؤجــرة )غيــر ســكنية( أنشــطة إدارة العقــارات 
مقابــل عمولــة وأنشــطة التطويــر واالســتثمار 

العقــاري لصالــح الشــركة.

70%السعودية500,000

االستثمار بشكل أساسي في أصولصندوق األهلي ريت1
68.73%السعودية1,350,000,000عقارية مطورة إنشائًيا ومدرة للدخل.

تشــمل اســتثمارات شــركة األندلــس امتــاك حصــص فــي عــدد مــن الشــركات الشــقيقة، والتــي تمتلــك 
الشــركة فيهــا نســًبا تتــراوح مــا بيــن 25% - 50% مــن رأس مــال تلــك الشــركات، كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م:

الشركات الشقيقة

الدولة محل رأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة الشقيقة
التأسيس والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

شركة األسواق المتطورة

شــراء وبيــع األراضــي والعقارات وتقســيمها، 
وأنشــطة البيــع علــى الخارطــة، إدارة وتأجيــر 
)غيــر  المؤجــرة  أو  المملوكــة  العقــارات 
مقابــل  العقــارات  إدارة  أنشــطة  ســكنية( 
للمبانــي غيــر  العامــة  اإلنشــاءات  عمولــة، 
والمستشــفيات  مثل)المــدارس  الســكنية 
الســينما  دور  تشــغيل  والفنادق..الــخ(، 

الثابتــة.

50%السعودية25,000,000

شركة مستشفى غرب 
جدة

والمراكـــز  المستشـــفيات  وإدارة  إقامـــة 
الحكوميـــة  والمســـتوصفات  الطبيـــة 

واألهليـــة.
50%السعودية179,424,000

شركة الحياة العقارية

الســـكنية،  للمبانـــي  العامـــة  اإلنشـــاءات 
ـــر ســـكنية،  ـــي الغي اإلنشـــاءات العامـــة للمبان
مثـــل )المـــدارس، المستشـــفيات، الفنـــادق 
الســـكنية  المبانـــي  ترميمـــات  الـــخ(،   ...
العقـــارات  وتأجيـــر  إدارة  ســـكنية،  والغيـــر 
إدارة  )ســـكنية(،  المؤجـــرة  أو  المملوكـــة 
وتأجيـــر العقـــارات المملوكـــة أو المؤجـــرة 

)غيـــر ســـكنية(.

25%السعودية5,000,000

شركة صروح المراكز

والعقـــارات  األراضـــي  وبيـــع  شـــراء 
وتقســـيمها، وأنشـــطة البيـــع علـــى الخارطـــة، 
أو  المملوكـــة  العقـــارات  وتأجيـــر  إدارة 
المؤجـــرة )ســـكنية(، إدارة وتأجيـــر العقـــارات 
ســـكنية(،  )غيـــر  المؤجـــرة  أو  المملوكـــة 
ـــة، أنشـــطة  إدارة وتشـــغيل الشـــقق الفندقي
الدالليـــن(،  )مكاتـــب  السماســـرة  وكاء 
أنشـــطة إدارة العقـــارات مقابـــل عمولـــة.

25%السعودية500,000

شركة الجوهرة الكبرى 
للتطوير واالستثمار 

العقاري

أو  المملوكــة  العقــارات  وتأجيــر  إدارة 
المؤجــرة )ســكنية(، إدارة وتأجيــر العقــارات 

ســكنية(. )غيــر  المؤجــرة  أو  المملوكــة 
25%السعودية271,838,224

شركة ماسات العقارية
أو  المملوكـــة  العقـــارات  وتأجيـــر  إدارة 
المؤجـــرة )ســـكنية(، إدارة وتأجيـــر العقـــارات 
ســـكنية( . )غيـــر  المؤجـــرة  أو  المملوكـــة 

25%السعودية174,100,000
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المشاريع المستقبلية

يقــع المشــروع علــى ميــدان الملــك عبــد العزيــز، عنــد تقاطــع طريــق الملــك عبــد الله مع 
طريــق األميــر ماجــد فــي مدينــة جــدة ماصــق لألندلــس مــول وفنــدق األندلــس مــول، 
ويهــدف المشــروع الــى بنــاء مستشــفى متكامــل لتقديــم الرعايــة الصحيــة تحــت اســم 
ــر  ــًا تحــت اإلنشــاء، ووفقــًا آلخ ــب، والمشــروع حالي ــور ســليمان الحبي مستشــفى الدكت
ــاء المشــروع(  ــم اســتكمال )بن ــر وارد مــن الشــريك المطــور فمــن المتوقــع أن يت تقري
ــا لذلــك خــال  خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2023م، ويكــون )تشــغيل المشــروع( تبًع
الربــع الرابــع مــن العــام نفســه كمــا بلغــت التكلفــة اإلجماليــة المتوقعــة لتنفيــذ هــذا 
ــور ســليمان  ــة الدكت ــر وارد مــن الشــريك المطــور )مجموع ــر تقري ــا آلخ المشــروع طبق
ــار ريــال ســعودي. كمــا بلغــت نســبة اإلنجــاز  الحبيــب للخدمــات الطبيــة( مبلــغ 1.6 ملي
ــر %29. وســيتم تمويــل هــذا المشــروع بشــكل  فــي المشــروع حتــى تاريــخ هــذا التقري

رئيســي باالعتمــاد علــى القــروض البنكيــة باإلضافــة إلــى المــوارد الذاتيــة للشــركاء.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن المستشــفى مكــون مــن 330 ســرير و245 عيــادة، وتعــود 
ملكيــة هــذا المشــروع بالكامــل إلــى شــركة مستشــفى غــرب جــدة والتــي تمتلــك 

االندلــس العقاريــة %50 منهــا.

بالشــراكة  مستشــفى  إنشــاء  أواًل: 
ســليمان  الدكتــور  مجموعــة  مــع 

الطبيــة  للخدمــات  الحبيــب 

ــة جــدة بالقــرب مــن  ــة بمدين يقــع المشــروع فــي حــي األصال
ســتاد ذا فيلــج )مدينــة الملــك عبداللــه الرياضيــة(، علــى أرض 
مســاحتها اإلجماليــة 124,880 متــًرا مربًعــا، بهــدف إقامــة 
مركــز تجــاري عليهــا بالشــراكة مــع المــاك اآلخريــن لــألرض، 

ــج(. ــرًا اســم )ذا فيل ــه مؤخ ــق علي ــث أطل حي
وقــد تــم تأســيس شــركة المشــروع )شــركة الجوهــرة الكبــرى 
للتطويــر واالســتثمار العقــاري( بيــن مــاك األرض، و تــم نقــل 
صــك أرض المشــروع بالكامــل لصالــح الشــركة علمــا أن نســبة 
ــى  ــة الشــركاء فيهــا وفقــا لعقــد تأسيســها المعــدل عل ملكي

النحــو اآلتــي:
شركة األندلس العقارية بنسبة %25.	 
شركة جرير للتطوير التجاري بنسبة %42.	 

ثانًيا: مشروع ذا فيلج

الحبيــب 	  عبدالعزيــز  محمــد  شــركة  المطــور/  الشــريك 
وشــركاؤه لاســتثمار العقاري بنســبة 33% )أطراف ذات 

عاقــة(.
ــد بلغــت  ــر وارد مــن الشــريك المطــور، فق ــر تقري ــًا آلخ وفق
نســبة اإلنجــاز 70% مــن إجمالــي المشــروع، ومــن المتوقــع 
أن يتــم اســتكمال بنــاء المشــروع خــال الربــع الثانــي مــن 
عــام 2022م بــإذن اللــه، ويكــون تشــغيل المشــروع تبعــُا 

ــام 2022م.  ــث مــن ع ــع الثال ــك خــال الرب لذل

124,880 م2
مساحة إجمالية

الموقع
جدة

الموقع
جدة

التكلفة اإلجمالية
1.6 مليار ريال
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تمتلــك الشــركة %25 فــي األرض الواقعــة بمدينــة جــدة فــي 
حــي الصــواري طريــق المدينــة علــى مســاحة تبلــغ 130,477 متــرًا 
مربعــًا والتــي كانــت مخصصــة إلنشــاء مركــز تجــاري )بانورمــا جــدة 
مــول( عــن طريــق شــركة صــروح المراكــز التــي تــم تأسيســها بيــن 

الشــركاء فــي األرض لغــرض تملــك المشــروع.

الشــركاء  باقــي  مــع  باالتفــاق  األندلــس  شــركة  قــررت  وقــد 
ــة الســير فــي هــذا  ــخ 2018/11/04م التوقــف عــن مواصل بتاري
المشــروع المشــترك وذلــك بعــد إعــادة دراســة الجــدوى مــن 
ــف  ــم تكلي ــة الشــركاء، ت ــه مصلح ــا تقتضي المشــروع، ونظــًرا لم
مجلــس إدارة شــركة صــروح المراكــز لتحديــد أفضــل اســتخدام 
ــألرض المشــتركة، بمــا يتناســب مــع موقــع األرض  اســتثماري ل

وخصوصيتهــا. 

علًمــا أنــه لــم يتــم بعــد نقــل ملكيــة األرض لصالــح شــركة صــروح 
عاقــة(  ذو  )أطــراف  فيهــا  الشــركاء  يحتفــظ  حيــث  المراكــز، 

بملكيــة مباشــرة لحصصهــم فــي األرض المذكــورة.

تمتلــك الشــركة %25 فــي األرض الواقعــة فــي حــي أم جرفــان )النقــا الجديــد( جنــوب 
الرأفــة(، ومســاحتها  الرابــع )مخطــط  الدائــري  غــرب مكــة المكرمة،علــى الطريــق 
عــن طريــق  تجــاري  مربــع. مخصصــة إلنشــاء مركــز  متــر   )127,434.10( اإلجماليــة 
شــركة ماســات العقاريــة التــي تــم تأسيســها بيــن الشــركاء فــي األرض لغــرض تملــك 
المشــروع وســيتم اســتخدام األرض فــي مشــروع عقــاري مشــترك مــع الشــركاء، بمــا 
ــر األرض خــال الســنوات القادمــة،  ــرادات الشــركة بعــد تطوي يرفــع مــن مســتوى إي

ــد توافرهــا. وســيجري اإلفصــاح عــن أي تطــورات بهــذا الخصــوص عن

ثالًثا: مشروع أرض حي الصواري بجدة

أم  حــي  مشــروع أرض  رابًعــا: 
المكرمــة بمكــة  جرفــان 

الموقع
مكة

127,434.10 م2
مساحة إجمالية

130,477 م2
مساحة إجمالية

الموقع
جدة
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مركــز األندلــس مــول )أحــد أصــول صنــدوق األهلــي ريــت1( حيــث 
تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق %68.73.حيــث ســيقوم 
الصنــدوق بإجــراء توســعة وزيــادة عــدد مواقــف الســيارات فــي 
إجــراء توســعة  مركــز األندلــس مــول وتولــى الشــركة مهــام 
وبنــاء مواقــف فــي مركــز األندلــس مــول بجــدة مــن خــال إســناد 
تلــك األعمــال إلــى مقاوليــن مؤهليــن، وذلــك مقابــل اســتحقاق 
الشــركة لنســبة األتعــاب المتفــق عليهــا فــي العقــد بواقــع %10 
ــر، والــذي ســيضيف للمركــز – بحســب خطــة  مــن تكلفــة التطوي
عمــل المشــروع – مســاحة تأجيريــه تبلــغ حوالــي 15,000 م2( 
وتبلــغ قيمــة التكلفــة التقديريــة المتوقعــة لتطويــر المشــروع 
131 مليــون ريــال ســعودي وقيمــة األتعــاب المســتحقة للشــركة 
مــا يعــادل %10 مــن تكلفــة التطويــر المذكــورة بمــا ال يتجــاوز 
11.5 مليــون ريــال ســعودي. والمــدة المتوقعــة إلنجــاز أعمــال 
التطويــر هــي 130 أســبوع مــن تاريــخ توقيــع العقــد بتاريــخ 15 

ديســمبر 2021م.

وزيــادة  توســعة  خامًســا: مشــروع 
ــز  ــي مرك ــيارات ف ــف الس ــدد مواق ع

األندلــس مــول

15,000 م2
مساحة إجمالية

الموقع
جدة
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ــة فريــق العمــل ودوره المركــزي  آمنــت شــركة األندلــس بأهمي
فــي تطورهــا، ووضعــت فــي اعتبارهــا أهميــة المــوارد البشــرية 
عناصــر  أهــم  البشــري  الــكادر  يعتبــر  حيــث  دعمهــا؛  وضــرورة 
العمليــة اإلنتاجيــة فــي المنشــأة، فحرصــت مــن هــذا المنطلــق 
علــى اســتقطاب الكفــاءات المتميــزة، وتوفيــر األجــواء المناســبة 
لهــم، ســعًيا للرقــي بمســتوى العمــل، ورغبــًة فــي مضاعفــة 
بــه لمســتويات تتســم بالكفــاءة  الجهــد اإلنتاجــي، والوصــول 
والجــودة والفاعليــة. ووضعــت الشــركة عنصــر التدريــب والتطويــر 
علــى رأس أولوياتهــا، حيــث يتــم تدريــب الموظفيــن وفــق خطــة 
ُتَراعــى فيهــا احتياجــات الشــركة والموظــف، ومــدى مناســبة 

ــة. الجهــة التدريبي

وتشــمل برامــج ودورات الشــركة جميــع المســتويات الوظيفيــة، 
بمتابعــة وتنســيق مــن إدارة المــوارد البشــرية ومــدد وشــروط 
الموظفيــن  احتياجــات  تناســب  التــي  والــدورات  البرامــج 

التالــي: النحــو  ومجاالتهــم المختلفــة وهــي علــى 
التدريــب داخــل الشــركة، ويتــم تنفيــذه بواســطة مختصيــن مــن 

داخــل الشــركة أو مــن خارجهــا.

المراكــز  طريــق  عــن  ذلــك  ويتــم  المملكــة،  خــارج  التدريــب 
التــي  والبرامــج  الــدورات  اختيــار  بعــد  المتخصصــة،  والمعاهــد 
تلبــي احتياجــات الموظفيــن، وتســاعدهم علــى القيــام بأعمالهــم 

احترافيــة.  بصــورة 

بموظفيهــا،  الشــركة  توليــه  الــذي  االهتمــام  منطلــق  ومــن 
ــذي يقــوم  ــة ال ــر األساســية، وحجــر الزاوي باعتبارهــم أداة التطوي
المســتويات،  مختلــف  فــي  وتطويــره  العمــل،  تحســين  عليــه 
أقامــت الشــركة حفلهــا الســنوي لهــذا العــام بحضــور جميــع 

الموظفيــن.

ومــن جانــب آخــر، أولــت الشــركة عنايتهــا الصحيــة بموظفــي 
ــرى شــركات  ــم التعاقــد مــع كب ــث ت الشــركة كل االهتمــام، حي
التأميــن فــي المملكــة؛ لضمــان توفيــر العنايــة الصحيــة الفائقــة 

للموظفيــن وأســرهم.

السعودة والتوظيفرأس المال البشري

ــى مســتوى النطــاق  ــس مــن الوصــول إل ــت شــركة األندل تمكن
األخضــر مــن حيــث نســبة التوطيــن؛ حيــث يحتــل الســعوديون مــن 
أبنــاء هــذا الوطــن أعلــى المناصــب اإلداريــة فــي الشــركة، وتأتــي 
اســتراتيجية توطيــن الوظائــف فــي مقدمــة اهتمامــات الشــركة؛ 
ــى عاتقهــا مســؤولية  ــة تحمــل عل ــن قاعــدة بشــرية وطني لتكوي

المضــي قدًمــا فــي طريــق التنميــة وفــق تطــورات العصــر.

كمــا ال يعــد توطيــن الوظائــف فــي الشــركة مجــرد خيــار لتحقيــق 
لــه  وطنــي  واجــب  هــو  مــا  بقــدر  العمــل،  وزارة  متطلبــات 
الســعودي، عــن طريــق  انعكاســاته اإليجابيــة علــى االقتصــاد 
االســتثمار فــي الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة بمــا يتوافــق مــع 

العمــل. متطلبــات ســوق 

فيمــا يلــي بيــان بعــدد العامليــن فــي الشــركة ونســبة الســعودة 
حتــى 31 ديســمبر 2021:

سعوديون
43

إجمالي العاملين
 86

غير سعوديين
 43

النطاق
اخضر مرتفع

نسبة السعودة
%52.05
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ـــة علـــى تحقيـــق اســـتراتيجيتها  تحـــرص شـــركة األندلـــس العقاري
المتعلقـــة بالمســـؤولية اإلجتماعيـــة مـــن خـــال دعـــم البرامـــج 
ــاون  ــة بالتعـ ــركة التجاريـ ــز الشـ ــى مراكـ ــة حيـــث ترعـ االجتماعيـ
التوعويـــة والخيريـــة  الجهـــات الحكوميـــة، الجمعيـــات  مـــع 
وهـــي  المجتمـــع  لخدمـــة  الهادفـــة  البرامـــج  مـــن  العديـــد 
مســـؤلية والتـــزام تســـعد الشـــركة بتقديمهـــا تأكيـــًدا لرســـالتها 

نحـــو المجتمـــع.

المسئولية اإلجتماعية

وخــالل 2021 ســاهمت شــركة األندلــس العقاريــة مــن خــالل مراكزهــا التجاريــة في 
إســتضافة العديــد مــن االنشــطة اإلجتماعيــة واإلنســانية المختلفــة وذلــك تأكيدًا 

لدورهــا فــي المجتمــع وكان أبرزهــا:

حملة الوقاية من فايروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة.	 
اليوم العالمي للزهايمر بالتعاون مع جامعة الملك سعود.	 
الحملة التوعوية لسرطان الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة.	 
اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية.	 
اليوم العالمي للخدج بالتعاون مع الجمعية السعودية لحديثي الوالدة.	 
اليوم العالمي للطفل بالتعاون مع مركز سمو الفكر لإلرشاد األسري.	 
اليوم العالمي للشباب بالتعاون مع بنك التنمية اإلجتماعية.	 
الحملة التوعوية للترشيد من استهاك المياه بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه.	 
حملة اليوم العالمي للدفاع المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية.	 
حملة التطعيم بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز.	 
برنامج مكافحة التدخين بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بجدة.	 
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التعامالت مع األطراف ذات العالقة

أ. وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة 

قيمتهامدتهانوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو العالقة 

أحد كبار المساهمين في الشركة شركة بروج العالمية
بنسبة %27.64

توجد مصلحة غير مباشرة لكل 
من رئيس مجلس اإلدارة األستاذ 
عبدالسام العقيل، ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة المهندس صالح 

الحبيب، كونهم مالكين غير 
مباشرين وأعضاء في مجلس 

مديري شركة بروج العالمية

شراء األرض الواقعة في حي أم 
جرفان )النقا الجديد( جنوب غرب 

مكة المكرمة،على الطريق الدائري 
الرابع )مخطط الرأفة(، ومساحتها 
اإلجمالية )127,434.10( متر مربع

تمت الصفقة بتاريخ 
2021/06/30م من خال شركة 
ماسات العقارية المملوكة بنسبة 
25% لألندلس و75% لشركة بروج 

العالمية

174,188,738 ريال-
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ب. معلومــات تتعلــق بــاي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا فيهــا، وفيهــا أو كانــت 
فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص 

ذي عالقــة بــأي منهــم.

طبيعة العمل أو #
موضوع العقد/ الـطرف ذو العالقةالعقد 

المبلغ السنوي بالريال مدة العقد/ العملالعمل
)خالل السنة المالية 2021(

عقد تطوير بخصوص 1.
إجراء توسعة وبناء 
مواقف في مركز 

األندلس مول بجدة

صندوق األهلي ريت 1

)منشأة تابعة( 
)ال توجد مصلحة ألعضاء 
مجلس اإلدارة الذين هم 
أعضاء في مجلس إدارة 

الصندوق )األستاذ/ أحمد 
الموسى، واألستاذ/ هذال 

العتيبي( كونها منشأة 
تابعة( 

بموجب عقد التطوير 
تتولى الشركة مهام 

إجراء توسعة وبناء 
مواقف في مركز 

األندلس مول بجدة 
من خال إسناد تلك 

األعمال إلى مقاولين 
مؤهلين، وذلك 
مقابل استحقاق 

الشركة لنسبة 
األتعاب المتفق عليها 
في العقد بواقع %10 

من تكلفة التطوير

المدة المتوقعة إلنجاز 
أعمال التطوير هي 

130 أسبوع من تاريخ 
توقيع العقد الذي تم 

في 2021/12/14م 

قيمة التكلفة التقديرية 
المتوقعة لتطوير المشروع 

131 مليون ريال سعودي.

قيمة األتعاب المستحقة 
للشركة تعادل 10% من 

تكلفة التطوير بما ال يتجاوز 
11.5 مليون ريال 

عقد خدمات اإلدارة2.
والتشغيل والتأجير

لمركز حياة مول في 
الرياض المبرم بين 

الشركة وشركة الحياة 
العقارية

شركة الحياة العقارية
وهي شركة شقيقة 

تمتلك الشركة 25% من 
أسهمها

توجد مصلحة غير مباشرة 
لكل من نائب رئيس 

مجلس اإلدارة المهندس 
صالح الحبيب، وعضو 

مجلس اإلدارة األستاذ 
هذال العتيبي، كونهم 

أعضاء في مجلس إدارة 
شركة الحياة العقارية

تقوم بموجبه شركة 
االندلس العقارية 

بإدارة وتشغيل وتأجير 
المركز التجاري التابع 
للشركة في الرياض 
والمسمى بـ “الحياة 
مول” مقابل أتعاب 

محددة في العقد

مدة العقد سنة بدًءا 
من2021/01/01م، 
ويتجدد تلقائيا لمدة 

مماثلة

نسب محددة من إجمالي 
دخل المركز والمبالغ المحصلة 

من المستأجرين
وقد بلغت قيمة إجمالي 

المبالغ المستحقة لشركة 
األندلس العقارية خال العام 
2021م لقاء خدمات اإلدارة 

والتشغيل والتأجير مبلغ 
وقدره 6,168,020 ريال

التعامل بين شركة 3.
األندلس العقارية

وشركة الحياة العقارية 
)شركة شقيقة(

شركة الحياة العقارية 
وهي شركة شقيقة 

تمتلك الشركة 25% من 
أسهمها .

توجد مصلحة غير مباشرة 
لكل من نائب رئيس 

مجلس اإلدارة المهندس 
صالح الحبيب، وعضو 

مجلس اإلدارة األستاذ 
هذال العتيبي، كونهم 

أعضاء في مجلس إدارة 
شركة الحياة العقارية

تقوم شركة األندلس 
بتحميل شركة الحياة 

العقارية حصتها من
المصروفات المباشرة 

العمومية واإلدارية

خمس سنوات 
ميادية 
تبدأ من 

2020/08/02م

وقد بلغت إجمالي المبالغ 
المحملة على شركة الحياة 
العقارية خال العام المالي 

2021م مبلغ وقدره 
6,734,247 ريال

عقد إيجار لوحدة عقارية 4.
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية

شركة امتياز العربية

توجد مصلحة غير مباشرة 
لرئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ عبدالسام العقيل 
كونه يشغل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة 

امتياز العالمية

عقد تقوم بموجبه 
شركة امتياز العربية 
المحدودة باستئجار 

 G041 لوحدة
بـمساحة 105 متر 

مربع من مركز 
األندلس مول

ثاث سنوات تبدأ 
من 2022/02/01م 

وتنتهي في 
2025/01/31م، وال 

يتجدد إال باتفاق خطي

القيمة االيجارية 
273,000.00

طبيعة العمل أو #
موضوع العقد/ الـطرف ذو العالقةالعقد 

المبلغ السنوي بالريال مدة العقد/ العملالعمل
)خالل السنة المالية 2021(

عقد إيجار لوحدة عقارية 5.
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية

شركة امتياز العربية
توجد مصلحة غير مباشرة 

لرئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ عبدالسام العقيل 
كونه يشغل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة 

امتياز العالمية

عقد تقوم بموجبه 
شركة امتياز العربية 
المحدودة باستئجار 

 G095 – الوحدة
G096 بـمساحة 218 

متر مربع من مركز 
األندلس مول

سنتين تبدأ من 
2021/04/15م 

وتنتهي في 
2023/04/14م، وال 
يتجدد إال باتفاق خطي

القيمة االيجارية 
436,000.00

عقد إيجار لوحدة عقارية 6.
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية

شركة امتياز العربية
توجد مصلحة غير مباشرة 

لرئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ عبدالسام العقيل 
كونه يشغل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة 

امتياز العالمية

عقد تقوم بموجبه 
شركة امتياز العربية 
المحدودة باستئجار 

 G008 الوحدة
بـمساحة 321 متر 

مربع من مركز 
األندلس مول

3 سنوات تبدأ من 
2019/01/15م 

وتنتهي في 
2022/01/14م، وال 
يتجدد إال باتفاق خطي

القيمة االيجارية 
481,500.00

عقد إيجار لوحدة عقارية 7.
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية

شركة امتياز العربية
توجد مصلحة غير مباشرة 

لرئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ عبدالسام العقيل 
كونه يشغل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة 

امتياز العالمي

عقد تقوم بموجبه 
شركة امتياز العربية 
المحدودة باستئجار 

 G102 الوحدة
بـمساحة 135 متر 

مربع من مركز 
األندلس مول

3 سنوات تبدأ من 
2021/03/15م 

وتنتهي في 
2024/03/14م، وال 
يتجدد إال باتفاق خطي

القيمة االيجارية 
297,000.00

عقد إيجار لوحدة عقارية 8.
في مركز األندلس مول 
العائد للشركة مبرم مع 
الشركة العالمية للصحة 

والجمال، حيث يشغل 
المهندس/

صالح بن محمد الحبيب 
)نائب رئيس مجلس 

اإلدارة( منصب عضو 
مجلس مديرين فيها

الشركة العالمية للصحة 
والجمال

توجد مصلحة غير مباشرة 
لنائب رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ صالح الحبيب 
كونه يشغل منصب 

عضو مجلس مديرين في 
الشركة العالمية للصحة 

والجمال

عقد تقوم بموجبه 
الشركة العالمية 
للصحة والجمال 
باستئجار الوحدة 

GX01 بـمساحة 206 
متر مربع من مركز 

األندلس مول

 سنة ميادية تبدأ 
من 2021/05/01م 

وتنتهي بتاريخ 
2022/04/30م، وال 
يتجدد إال باتفاق خطي

القيمة االيجارية 
515,000.00

عقد إيجار لوحدة عقارية 9.
في مركز تال سنتر 
العائد للشركة مبرم 

مع شركة الصيدليات 
العالمية،

حيث يشغل المهندس/
صالح بن محمد الحبيب 

)نائب رئيس مجلس 
اإلدارة( منصب عضو 

مجلس مديرين فيها

شركة الصيدليات العالمية

توجد مصلحة غير مباشرة 
لنائب رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ صالح الحبيب 
كونه يشغل منصب عضو 
مجلس مديرين في شركة 

الصيدليات العالمية

تقوم بموجبه شركة 
صيدلية الجمال 

باستئجار الوحدات 
G14 – G15 بمساحة 
إجمالية قدرها 350 

متر مربع الستخدامها 
كصيدلية تحت االسم 
التجاري “وايتس” في 
تال سنتر في الرياض

سنة ميادية تبدأ 
من 2021/04/01م 

وتنتهي في 
2022/03/31م، وال 
يتجدد إال باتفاق خطي

القيمة االيجارية 
385,000.00
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النتائج المالية 
وبيانات األعمال 

قائمة الدخل	 
تحليل اإليرادات	 
قائمة المركز المالي 	 
المعايير المحاسبية	 
تسهيات التورق اإلسامي	 
المدفوعات النظامية	 
مخصصات الموظفين	 

6.0
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قائمة الدخل
يبين الجدول قوائم الدخل الفعلية للشركة في األعوام: 2017، و2018 و2019 و2020 و2021:

20172018201920202021ألف ريال سعودي

146,827164,680176,061167,825214,386اإليرادات

)69,360()72,170()73,659()70,995()66,677(تكلفة اإليرادات

80,15093,685102,40295,655145,026مجمل الربح

)41,241()39,444()33,044()31,786()12,735(مصروفات إدارية وعمومية

)1,805()2,118()2,423()1,785()931(مصروفات تسويق

38,84833,26037,02026,14827,247الحصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

)7,240()1,000()5,607()5,068()1,621(انخفاض في ذمم مديني عقود اإليجار التشغيلي
خسارة االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات وعقارات 

0)31,829(-)6,014(-استثمارية

رد انخفاض / خسارة االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات 
1,949----وعقارات استثمارية 

4,2585,8469191,204 856 إيرادات أخرى

104,56786,550104,19448,331125,140ربح التشغيل

)12,264()12,548()11,735(--مصروفات الفائدة على التزامات عقود االيجار

----22,945مكاسب تحويل عقارات إستثمارية إلى شركة زميلة

)14,057()12,673()4,470()4,004()7,019(تكلفة التمويل

120,49382,54687,98923,11098,819الربح قبل الزكاة 

)7,169()6,120()4,435()13,584()2,103(الزكاة

118,39068,96283,55416,99091,650ربح السنة

العائد على:

118,39047,97264,82114,34167,976مساهمي الشركة

20,99018,7332,64923,674-حصص غير مسيطرة

الدخل الشامل اآلخر:

236)244()254(24)215(إعادة قياس منافع الموظفين - التزامات المنافع المحددة

118,17568,98683,30016,74691,886إجمالي الدخل الشامل

العائد على:

118,17547,99664,56714,09768,212مساهمي الشركة

20,99018,7332,64923,674-حصص غير مسيطرة

118,17568,98683,30016,746

ربحية السهم

1.690.690.930.150.73ربحية السهم االساسية والمخفضة

16
7,

82
5

17
6,

06
1

16
4,

68
0

14
6,

82
7

21
4,

38
6

إيرادات التأجير )باأللف ريال سعودي(
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نسبة التغييرالتغيير20202021ألف ريال سعودي

28%)46,561(167,825214,386اإليرادات

-4%)2,810()69,360()72,170(تكلفة اإليرادات

52%)49,371(95,655145,026مجمل الربح

5%1,798)41,241()39,444(مصروفات إدارية وعمومية

-15%)313()1,805()2,118(مصروفات تسويق

4%)1,099(26,14827,247الحصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

624%6,240)7,240()1,000(انخفاض في ذمم مديني عقود االيجار التشغيلي

خسارة االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات وعقارات 
-100%)31,829(0)31,829(استثمارية

رد انخفاض / خسارة االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات 
-100%)1,949(01,949وعقارات استثمارية

31%)285(9191,204إيرادات أخرى

159%)76,809(48,331125,140ربح التشغيل

-2%)284()12,264()12,548(مصروفات الفائدة على التزامات عقود االيجار

11%1,385)14,057()12,673(تكلفة التمويل

328%)75,708(23,11098,819الربح قبل الزكاة 

17%1,048)7,169()6,120(الزكاة

439%)74,660(16,99091,650ربح السنة

العائد على:

374%)53,635(14,34167,976مساهمي الشركة

794%)21,025(2,64923,674حصص غير مسيطرة

 الدخل الشامل اآلخر:

-196%)480(236)244(إعادة قياس منافع الموظفين - التزامات المنافع المحددة

-449%)75,140(16,74691,886إجمالي الدخل الشامل

العائد على:

384%)54,115(14,09768,212مساهمي الشركة 

794%)21,025(2,64923,674حصص غير مسيطرة

تحليل اإليرادات

20172018201920202021المدينةألف ريال سعودي

ت
ادا

ـــر
ـــــ

ـــــ
إليـــ

ا

121,373124,232125,376101,712126,525جدةاألندلس مول

6,0775,6205,3264,9014,769الرياضالصحافة سنتر

5,5775,3204,8694,5004,551الرياضاليرموك سنتر

5,5424,1264,6754,4684,820الرياضالتال سنتر

1,0321,0061,027513433الرياضمبنى اإلدارة الرئيسي

7,22624,37616,8908,54711,459جدةفندق األندلس مول بجدة

8,4687,65010,276جدةالمروة سنتر

9,43019,25023,100جدةبرج سامة

11,78322,285الرياضكوبيك بازا

3,7814,734الرياضتشغيل المراكز التجارية

7201,434الرياضتأجير المراكز التجارية

146,827164,680176,061167,825214,386إجمالي اإليرادات

20172018201920202021المدينة

ت
ادا

ـــر
ـــــ

ـــــ
إليـــ

ا

59.1%60.6%71.2%75.5%82.7%جدةاألندلس مول

2.2%3%3.0%3.4%4.1%الرياضالصحافة سنتر

2.1%2.7%2.8%3.2%3.8%الرياضاليرموك سنتر

2.2%2.7%2.7%2.5%3.8%الرياضالتال سنتر

0.2%0.3%0.6%0.6%0.7%الرياضمبنى اإلدارة الرئيسي

5.3%5%9.6%14.8%4.9%جدةفندق األندلس مول بجدة

4.8%4.5%4.8%جدةالمروة سنتر

10.8%11.5%5.4%جدةبرج سامة

10.4%7%الرياضكوبيك بازا

2.2%2.2%الرياضتشغيل المراكز التجارية

0.7%0.5%الرياضتأجير المراكز التجارية

100%100%100%100%100%إجمالي اإليرادات

بحسب أنشطة الشركة:يبين الجدول التغيرات في النتائج التشغيلية ما بين عام 2020م و2021م:
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ــًا لتصــل  ــرادات المجموعــة خــال الســنة الحاليــة 2021م بنســبة 28% تقريب ارتفعــت إي
إلــى 214.3 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 167.82 مليــون ريــال ســعودي فــي 
العــام الســابق. وجــاء هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي نتيجــة ارتفــاع إيــرادات قطــاع التجزئــة 
بنســبة 23% وذلــك بســبب تكويــن مخصصــات خصومــات لمســتأجري المراكــز التجاريــة 
فــي عــام 2020م، وقطــاع المكاتــب الــذي ارتفــع بنســبة 46% بســبب االســتحواذ 
علــى المبنــى المكتبــي فــي مدينــة الريــاض فــي منتصــف العــام 2020م. كمــا ارتفعــت 
نتيجــة تحســن نســبة االشــغال فــي فنــدق  إيــرادات قطــاع الضيافــة بنســبة %34 

األندلــس مــول.
وكنتيجــة لذلــك ارتفــع مجمــل الربــح بنســبة 52% تقريبــًا ليصــل إلــى 145 مليــون ريــال 
ســعودي مقارنــة مــع 95.65 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، 
ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى النمــو فــي اإليــرادات اإلجماليــة للشــركة مدعومــة 

ــب(. ــة، الضيافــة، والمكات ــا التشــغيلية )التجزئ ــع قطاعاته فــي جمي
كمــا ارتفــع الربــح التشــغيلي للشــركة بنســبة 159% تقريبــا ليصــل إلــى 125.14 مليــون 
ريــال ســعودي مقارنــة مــع 48.33 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، 
ويعــزى ذلــك باإلضافــة األســباب الســابقة إلــى تســجيل خســارة انخفــاض فــي القيمــة 
لبعــض بنــود العقــارات االســتثمارية والممتلــكات والمعــدات بقيمــة 31.83 مليــون 

ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، وكذلــك ارتفــاع أربــاح الشــركات الشــقيقة. 

تحليل إيرادات الشركة بالنشاط 2021

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة
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20172018201920202021ألف ريال سعودي

الموجودات

موجودات غير متداولة:

202,352195,759188,383155,822149,939ممتلكات ومعدات

548,310505,867756,941990,386976,765عقارات استثمارية )*(

95,26089,10982,957موجودات حق االستخدام

 استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق 
457,273493,988464,835481,483521,004الملكية

1,207,9351,195,6141,505,4191,716,8001,730,665 إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة:

14,32126,09838,64050,99959,542ذمم مديني عقود االيجار التشغيلي

6,1223,97826,69815,1928,085دفعات مقدًما وأرصدة مدينة أخرى

1,09717,12437,94614,8471,345مستحق من أطراف ذات عاقة

58,11242,264040,031-االدوات المالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

444,213145,112148,233182,483200,761نقد وما في حكمه

465,753250,424293,781263,521309,764إجمالي الموجودات المتداولة

1,446,0381,799,2001,980,3212,040,429 1,673,688إجمالي الموجودات

 حقوق الملكية والمطلوبات

700,000700,000700,000700,000933,333رأس المال

84,12688,92595,38296,84190,306احتياطي نظامي

444,214347,411313,698256,33639,416أرباح مبقاة

1,228,3401,136,3361,109,0801,053,1771,063,055حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

192,278211,455199,658182,939177,588الحصص غير المسيطرة

1,420,6181,347,7911,308,7381,236,1161,240,643إجمالي حقوق الملكية

قائمة المركز المالي 

20172018201920202021ألف ريال سعودي

المطلوبات غير المتداولة:

4,4975,0755,7738,4919,460منافع الموظفين – التزامات المنافع المحددة

253,050514,995558,728-53,049تسهيات تمويل إسامي

123,723117,730114,294التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام

--9,1699,724إيجارات مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي

66,71514,799382,546641,216682,482مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة:

27,67734,66338,30836,04745,931دفعات مقدمة من المستأجرين وايرادات مؤجلة

التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام – الجزء 
15,70015,70015,700--المتداول

---122,3311,823الجزء المتداول من تسهيات التمويل االسامي

1,27333015,97216,39614,487مستحق ألطراف ذات عاقة

4,65813,30611,6316,5088,390مخصص الزكاة 

30,41633,32626,30528,33832,796مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

186,35583,448107,916102,989117,304إجمالي المطلوبات المتداولة

253,07098,247490,462744,205799,786إجمالي المطلوبات

1,446,0381,799,2001,980,3212,040,429 1,673,688إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

يبين الجدول قوائم المركز المالي للشركة في األعوام: 2017،و2018، و2019 و2020 و2021:

8081 التقرير السنوي 2021شركة األندلس العقارية



2,
04

0,
42

9
1,

24
0,

64
3

79
9,

78
6

1,
79

9,
20

0
1,

30
8,

73
8

49
0,

46
1

 1
,4

46
,0

38
1,

34
7,

79
1

98
,2

47

1,
67

3,
68

8
1,

42
0,

61
8

25
3,

07
0

1,
98

0,
32

1
1,

23
6,

11
6

74
4,

20
5

بلغــت القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية للمجموعــة كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ 1.7 مليــار ريــال، كمــا بلغــت حصــة 
المجموعــة فــي القيمــة العادلــة لعقــارات الشــركات الزميلــة 
العادلــة  القيمــة  إجمالــي  ليصبــح  ريــال،  مبلــغ 869.3 مليــون 

ــال. ــار ري ــغ 2.64 ملي ــة مبل الســتثمارات الشــركة العقاري

تــم تقييــم العقــارات عــن طريــق مقيميــن خارجييــن معتمديــن 
مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن )تقييــم(.

مجموع األصول وحقوق الملكية واإللتزامات )بآالف ريال سعودي(

مجموع الموجودات مجموع حقوق المكية مجموع المطلوبات
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المعايير المحاسبية

تسهيالت التورق اإلسالمي 

ــة للشــركة خــال العــام المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2021م  ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة   IFRS المالــي  للتقريــر  الدوليــة  للمعاييــر  وفًقــا 
الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونيــن.

خــال عــام 2021م قامــت إحــدى الشــركات التابعــة بســحب مبلــغ 42.6 مليــون ريــال 
وهــي خاصــة بتغطيــة توســعة وبنــاء مواقــف مركــز األندلــس مــول.

اسم الجهة المانجة التسلسل
للقرض

مبلغ اصل 
القرض

مدة 
القرض

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض خالل 

العام المالي المنتهي 
في 2021/12/31

المبلغ المتبقي 
من القرض

المديونية 
اإلجمالية للشركة 
وشركاتها التابعة

 685,019,475.75 685,019,475.75  13,001,946.00 15 سنة558,727,653البنك االهلي التجاري *1

* خاص بصندوق األهلي ريت 1 

وفيما يلي تفاصيل كافة التسهيالت المسددة والقائمة خالل العام المالي 2021م:

المدفوعات النظامية

مخصصات الموظفين

المدفوعات النظامية المستحقة خالل السنة المنتهية -كما في 31 ديسمبر 2021:

مخصصات مكافأة نهاية الخدمة -كما في 31 ديسمبر 2021:

المستحق حتى نهاية الفترة المسددالبيان
المالية السنوية ولم يسدد

5,286,6387,169,087الزكاة

2,211,249309,356الضريبة

1,505,443144,291المؤسسة العامة للتأمينات األجتماعية

127,5510تكاليف تأشيرات وجوازات

393,6000رسوم مكتب العمل

2021ألف ريال سعودي

8,491الرصيد في بداية السنة

881مخصص خال السنة

)148(المسدد خال السنة

236خسائر إكتوارية من إعادة القياس

9,460الرصيد كما في 31 ديسمبر
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مجلس إدارة 
الشركة

مجلــس إدارة الشــركة واللجــان 	 
التنفيذيــة واإلدارة 

المكافآت	 
المســاهمون الرئيســيون والتغيــر 	 

فــي حصــص الملكيــة
جمعيات المساهمين	 

7.0
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أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة واللجان واإلدارة التنفيذية

1. أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم#

األستاذ/ 1.
عبدالسام بن عبد 

الرحمن العقيل

رئيس مجلس اإلدارة
شركة األندلس 

العقارية

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

بكالوريوس علوم 
اإلدارة في الصناعة 

من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن 

1990م

عضو مجلس إدارات للعديد من 
الشركات والجهات والجمعيات 

الخيرية، عضو مجلس اإلدارة، وعضو 
لجنة المراجعة والمخاطر، المدير 

العام للعديد من الشركات العقارية 
والتجارية، العضو المنتدب لشركة 

جرير لاستثمارات التجارية

المهندس/ صالح 2.
بن محمد الحبيب

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، ورئيس اللجنة 

التنفيذية
شركة األندلس 

العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد 

الحبيب
لاستثمار العقاري

بكالوريوس هندسة 
معمارية من جامعة 

الملك سعود عام 
2000م

عضو مجلس اإلدارة في مجموعة 
الدكتور سليمان الحبيب الطبية، 

العضو المنتدب لشركة محمد 
الحبيب وأوالده القابضة، العضو 

المنتدب لشركة هامات القابضة، 
العضو المنتدب لشركة العالمية 
للرعاية الصحية، العضو المنتدب 
لشركة محمد الحبيب لاستثمار 

العقاري، عضو مجلس اإلدارة في 
شركة الحياة العقارية

األستاذ/ أحمد بن 3.
عبدالرحمن الموسى

عضو مجلس اإلدارة
شركة األندلس 

العقارية

عضو مجلس
اإلدارة في شركة

أسواق الجزيرة

بكالوريوس إدارة أعمال 
من كلية لندن للعلوم 

االقتصادية 1999م

عضو مجلس اإلدارة في شركة عبد 
الرحمن عبد الله الموسى وأوالده، 

وعضو مجلس اإلدارة في شركة عبد 
الرحمن الموسى القابضة، وعضو 

مجلس اإلدارة في شركة تنمية 
العقار والسياحة، وعضو مجلس 
اإلدارة في شركة أسواق الجزيرة

األستاذ/ محمد بن 4.
عبدالمحسن الزكري

عضو مجلس اإلدارة
شركة األندلس 

العقارية

مدير تنفيذي
شركة الزكري

القابضة

ماجستير إدارة عامة من 
جامعة الفيرن 2011م

خبرة عملية في مجال اإلدارة المالية، 
ومجال اإلدارة التشغيلية، ومجال 

إدارة تطوير األعمال، ومجال اإلدارة 
التنفيذية

الدكتور/ سليمان 5.
بن علي الحضيف

عضو مجلس 
اإلدارة، ورئيس 

لجنة الترشيحات 
والمكافآت شركة 

األندلس العقارية

مدير عام قطاع 
رأس المال البشري 
في مصرف اإلنماء

دكتوراه إدارة األعمال 
من جامعة نورث 

إيسترن 2006م

مدير عام قطاع رأس المال البشري 
في مصرف اإلنماء، والرئيس 
التنفيذي لشركة عالم النخبة 

لاستشارات اإلدارية والتنظيمية، 
والمدير العام التنفيذي للموارد 

البشرية والتطوير في مصرف 
الراجحي

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم#

الدكتور/ عبدالرحمن 6.
بن محمد البراك 

عضو مجلس اإلدارة، 
ورئيس لجنة المراجعة

شركة األندلس 
العقارية

نائب رئيس مجلس 
إدارة هيئة السوق 

المالية

درجة الدكتوراه في 
المالية من جامعة 

نيوكاسل، المملكة 
المتحدة.

درجة الماجستير في 
المالية من جامعة 

كولورادو، الواليات 
المتحدة األمريكية.

درجة البكالوريوس في 
المحاسبة من جامعة 

الملك فيصل، المملكة 
العربية السعودية

رئيس شركة ثراء لاستشارات.
عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة 

السوق المالية.
عمل رئيس قسم وأستاذ المالية 

المشارك والعميد في جامعة الملك 
فيصل المملكة العربية السعودية

األستاذ/ ناصر بن 7.
شرف الشريف*

*انتهاء عضوية 
مجلس اإلدارة تاريخ 

2021/03/09م

الرئيس التنفيذي 
لشركة أوج لاستثمار

عضو مجلس اإلدارة
شركة األندلس 

العقارية

بكالوريوس اقتصاد 
وتمويل 2004م 

نائب رئيس إدارة الثروات الخاصة 
واألصول المؤسسية في دبي، 

ورئيس إدارة الثروات الخاصة 
واألصول المؤسسية في الرياض، 

رئيس تنفيذي في شركة أوج 
لاستثمار

األستاذ/ هذال بن 8.
سعد العتيبي 

الرئيس التنفيذي 
وعضو مجلس اإلدارة 

لشركة األندلس 
العقارية

الرئيس التنفيذي
المكلف لشركة

األندلس العقارية
ومدير تطوير 

األعمال

ماجستير إدارة األعمال 
من جامعة الملك 

سعود 2016م

عضو مجلس إدارة شركة الحياة 
العقارية مسؤول تسويق في شركة 

الصناعات الوطنية، وإدارة التدريب 
في بنك الجزيرة، ومدير منتج في 

شركة المراعي

األستاذ/ عماد بن 9.
حمود العتيبي *

*بداية العضوية 
بمجلس اإلدارة بتاريخ 

2021/03/10م

عضو مجلس اإلدارة 
لشركة األندلس 

العقارية

مدير إدارة المخاطر 
)المؤسسة العامة 

للتقاعد(

ماجستير إدارة المخاطر 
من جامعة جاسكو 

كادونيا )بريطانيا( 
2015م

مدير عام الحوكمة والمخاطر 
واالتزام لدى المؤسسة العامة 
للتأمينات األجتماعية – شؤون 

التقاعد – عضو العديد من اللجان 
الداخلية بالمؤسسة كرأس المال 

البشري والسياسات واإلجراءت 
وإدارة عدة مشاريع كتطوير لوائح 
مجلس اإلدارة واللجان ومنهجية 

إدارة المخاطر وغيرها العديد

األستاذ/ عبدالله بن 10.
عبدالعزيز المشعل*

*بداية العضوية 
بمجلس اإلدارة بتاريخ 

2021/03/10م

عضو مجلس اإلدارة 
لشركة األندلس 

العقارية

عضو مجلس إدارة 
الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية

بكالوريوس شريعة من 
جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسامية 

1415هـ

خبرة في إعادة هيكل الشركات 
المتعثرة وإتمام عمليات االستحواذ 

واالندماجات والحلول التسويقية .
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أسماء الشركات التي يكون اسم العضو #
عضو مجلس اإلدارة عضًوا في 

مجلس إدارتها الحالية أو من 
مديريها

داخل الممكلة/ 
خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/....(

 أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضًوا في مجلس 

إدارتها السابقة 
أو من مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

األستاذ/ 1.
عبدالسام بن 

عبد الرحمن 
العقيل

الهيئة العامة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مدارس رياض نجد
لاستثمار

جهة حكوميةداخل المملكة

شركة كنان الدولية للتطوير 
العقاري

شركة جرير مساهمة غير مدرجةداخل المملكة
للتسويق

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة أستحواذ ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة حرمة الوطنية
بروج المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة األستثمار جمعية خيريةداخل المملكةجمعية إطعام
العقارية الدولية

مساهمة غير داخل المملكة
مدرجة

شركة الضاحية مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أصالة القابضة
المثالية للتطوير 

واالستثمار العقاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة كادي مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة هامات القابضة
الجنوب المحدودة 
شركة شخص واحد

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صروح المراكز

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة جرير لاستثمارات التجارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة جرير للتطوير التجاري

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة امتياز العربية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بروج العالمية

شركة أسواق المستقبل 
المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األسواق المتطورة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أفراس العربية المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اتحاد جرير

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة امتياز العالمية المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة منازل المستقبل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة خماسية طابة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة روبين العربية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صحة الشرق الطبية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الوسطى الطبية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة خماسية طيبة

2. أســماء الشــركات داخــل وخــارج المملكــة التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــًوا 
فــي مجلــس إدارتهــا الحاليــة أو الســابقة، أو مــن مديريهــا:

أسماء الشركات التي يكون اسم العضو#
عضو مجلس اإلدارة عضًوا 

في مجلس إدارتها الحالية أو 
من مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/....(

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضًوا في 
مجلس إدارتها 

السابقة أو من 
مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني 

)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/....(

المهندس/ 2.
صالح بن 

محمد 
الحبيب

صندوق األهلي ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالعالمية للرعاية الصحية
ريت 1

داخل 
المملكة

صندوق عقاري 
متداول

مجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب الطبية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة محمد عبدالعزيز الحبيب 
وأوالده القابضة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ماسات العقارية

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةشركة االستثمار العقارية الدولية

 مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الحياة العقارية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة محمد الحبيب العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األسواق المتطورة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الجوهرة الكبرى

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صروح المراكز

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مستشفى غرب جدة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة هامات القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة منافع األندلس

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بروج العالمية

شركة صالح الحبيب للتطوير 
العقاري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة صالح الحبيب لاستثمار 
العقاري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة قوائم التنمية العقارية 

شركة مدارس غراس األخاق 
التعليمية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أبحر الشمالية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نجوم عالية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أصالة المراكز 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة عراقة المراكز 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة جواهر الغربية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الماسة الخضراء 
األستاذ/ 3.

أحمد بن 
عبدالرحمن 

الموسى

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أسواق الجزيرة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة تنمية العقار والسياحة

شركة عبدالرحمن عبد الله 
الموسى وأوالده

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

شركة عبدالرحمن الموسى 
القابضة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

صندوق عقاري متداولداخل المملكةصندوق األهلي ريت 1 
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أسماء الشركات التي يكون اسم العضو#
عضو مجلس اإلدارة عضًوا 
في مجلس إدارتها الحالية 

أو من مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/....(

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
عضًوا في 

مجلس إدارتها 
السابقة أو من 

مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني 

)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/....(

األستاذ / محمد 4.
بن عبدالمحسن 

الزكري

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة الزكري القابضة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة استثمارات عزم القابضة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة معيار المالي 

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة مشاريع ضمان العقارية

الدكتور/ عبد 5.
الرحمن بن محمد 

البراك 

شركة لجام ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة ثراء لاستثمار اإلداري
للرياضة

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

الشركة السعودية 
للمعـلـومــات االئتمــانـيـة - 

سمه

شركة ميدغلف مساهمة غير مدرجةداخل المملكة
للتأمين

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة مدرجةداخل المملكة شركة بن داوود القابضة

األستاذ/ ناصر بن 6.
شرف الشريف*

*انتهاء 
عضوية مجلس 

اإلدارة بتاريخ 
2021/03/09م

داخل شركة المصافي مساهمة غير مدرجةداخل المملكةعنان القابضة
المملكة

شركة مدرجة

الشركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعنان إسكان
السعودية 
لألسماك

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أرينا

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أوج القابضة

األستاذ/ هذال بن 7.
سعد العتيبي

شركة هامات ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األسواق المتطورة
العقارية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الجوهرة الكبرى

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ماسات العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صروح المراكز

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة منافع األندلس

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الحياة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مستشفى غرب جدة

صندوق عقاري متداولداخل المملكةصندوق األهلي ريت 1

األستاذ/ عبدالله 8.
بن عبدالعزيز 

المشعل*
*بداية عضوية 

مجلس 
اإلدارة بتاريخ 

2021/03/10م

الشركة السعودية للصادرات 
الصناعية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الشركة السعودية للخدمات 
األمنية )امنكو(

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

3. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي:

4. عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

عضو مجلس إدارة تنفيذي.	 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.	 
عضو مجلس إدارة مستقل.	 

تصنيف العضوية )تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل(االسم

غير تنفيذياألستاذ/ عبدالسام بن عبد الرحمن العقيل

غير تنفيذيالمهندس/ صالح بن محمد الحبيب

غير تنفيذياألستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى

غير تنفيذياألستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري

مستقلالدكتور/ سليمان بن علي الحضيف

مستقلالدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك

تنفيذياألستاذ/ هذال بن سعد العتيبي

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف*
مستقل*انتهاء عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/09م

األستاذ/ عماد بن حمود العتيبي*
*ممثل المؤسسة العامة للتأمينات األجتماعية

*بداية عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/10م
غير تنفيذي

األستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز المشعل*
مستقل*بداية عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/10م

عدد االجتماعات: )5( اجتماعات

االجتماع األولاسم العضو#
03-03-2021م

االجتماع الثاني
07-03-2021م

االجتماع الثالث
14-03-2021م

االجتماع الرابع
29-04-2021م

االجماع الخامس
13-12-2021م

األستاذ/ عبد السام بن عبد الرحمن العقيل1

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب2

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى3

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري4

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف5

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك6

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف*7
*انتهاء عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/09م

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي8

9
األستاذ/ عماد بن حمود العتيبي*

*ممثل المؤسسة العامة للتأمينات األجتماعية
*بداية عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/10م

األستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز المشعل*10
*بداية عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/10م

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 25-08-2021م 
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اللجنة التنفيذية

2. أسماء األعضاء، ووظائفهم الحالية والسابقة، ومؤهالتهم وخبراتهم:1. وصف إلختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية:

مــن أبــرز اختصاصــات ومهــام اللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة قيامهــا بمناقشــة أي 
موضــوع يدخــل ضمــن اختصاصــات مجلــس اإلدارة دون اســتثناء واتخــاذ التوصيــات 
بشــأنه ورفــع هــذه التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة، واتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأن 
الموضوعــات التــي يفــوض مجلــس اإلدارة اللجنــة بهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي 
كل مــا يخــص سياســات االســتثمار واالســتراتيجيات وخطــط العمــل والموازنــة الســنوية 
التنظيمــي والوظيفي/إعــادة  للشــركة، والهيــكل  التنفيذيــة  اإلدارة  المقدمــة مــن 
تنظيم/إعــادة هيكليــة الشــركة، وسياســات العمــل فــي الشــركة فيمــا عــدا السياســات 
التــي تختــص بهــا اللجــان األخــرى التابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي تشــمل السياســات 
الماليــة والمحاســبية وسياســات التعويضــات والمكافــآت ودليــل المراجعــة الداخليــة، 
المشــتركة وعمليــات االندمــاج  المشــاريع  التنفيذيــة مناقشــة  اللجنــة  تتولــى  كمــا 
واالســتحواذ وفًقــا لخطــط الشــركة، وبيــع أراضــي وعقــارات الشــركة، وتوزيعــات األربــاح 
)نقــًدا واســهم(، وشــطب ذمــم العمــاء، ومتابعــة تطــورات األمــور التشــغيلية وأداء 
ــح واألنظمــة المتعلقــة بســير العمــل  الشــركة بشــكل عــام، فضــًا عــن اعتمــاد اللوائ
فــي الشــركة باســتثناء مــا يتطلــب اعتمــاد مــن مجلــس اإلدارة، ومتابعــة تنفيــذ وإنجــاز 
المشــاريع الرئيســية والخطــط التوســعية، وتلقــي تقاريــر عن حالة المخاطر على مســتوى 
الشــركة ومــدى فعاليــة وكفــاءة ســير العمــل بوحــدة إدارة المخاطــر، ومعالجــة األمــور 
والعقبــات الهامــة المتعلقــة بأعمــال الشــركة: كمــا تتولــى اللجنــة التنفيذيــة – وفًقــا 
لجــدول الصاحيــات المعتمــدة - اعتمــاد االســتثمارات فــي المشــروعات الجديــدة وفــق 
الخطــة االســتثمارية، واعتمــاد تعديــل بنــود الموازنــة، واعتمــاد المشــتريات الرأســمالية 
والنفقــات التشــغيلية التــي تتجــاوز الموازنــة المعتمــدة للشــركة، ومراجعــة تقييــم 

أصــول وموجــودات الشــركة.

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم#

المهندس/ صالح 1.
بن محمد الحبيب

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، ورئيس 
اللجنة التنفيذية
شركة األندلس 

العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد 

الحبيب
لاستثمار العقاري

بكالوريوس هندسة 
معمارية من جامعة 

الملك سعود عام 
2000م

عضو مجلس اإلدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
الطبية، العضو المنتدب لشركة محمد الحبيب وأوالده القابضة، 

العضو المنتدب لشركة هامات العقارية، العضو المنتدب 
لشركة العالمية للرعاية الصحية، العضو المنتدب لشركة محمد 

الحبيب لاستثمار العقاري، عضو مجلس اإلدارة في شركة 
الحياة العقارية

األستاذ/ 2.
عبدالسام بن عبد 

الرحمن العقيل

رئيس مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

بكالوريوس علوم 
اإلدارة في الصناعة 

من جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن 1990م

عضو مجلس إدارات للعديد من الشركات والجهات والجمعيات 
الخيرية، عضو مجلس اإلدارة، وعضو لجنة المراجعة والمخاطر، 

المدير العام للعديد من الشركات العقارية والتجارية،
العضو المنتدب لشركة جرير لاستثمارات التجارية

 

األستاذ/ أحمد 3.
بن عبدالرحمن 

الموسى

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

عضو مجلس
اإلدارة في شركة

أسواق الجزيرة

بكالوريوس إدارة 
أعمال من كلية 

لندن للعلوم 
االقتصادية 1999م

عضو مجلس اإلدارة في شركة عبد الرحمن عبدالله الموسى 
وأوالده، وعضو مجلس اإلدارة في شركة عبدالرحمن الموسى 

القابضة، وعضو مجلس اإلدارة في شركة تنمية العقار 
والسياحة، وعضو مجلس اإلدارة في شركة أسواق الجزيرة

األستاذ/ محمد بن 4.
عبدالمحسن الزكري

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

مدير تنفيذي
شركة الزكري

القابضة

ماجستير إدارة عامة 
من جامعة الفيرن 

2011م

خبرة عملية في مجال اإلدارة المالية، ومجال اإلدارة التشغيلية، 
ومجال إدارة تطوير األعمال، ومجال اإلدارة التنفيذية

3. عــدد اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة خــالل عــام 2021م، وتواريــخ انعقادها، 
وســجل حضــور كل اجتماع:

عدد االجتماعات: )5( اجتماعات

طبيعة اسم العضو#
العضوية

االجتماع األول
26-01-2021م

االجتماع الثاني
15-04-2021م

االجتماع الثالث
29-04-2021م

االجتماع الرابع
03-10-2021م

االجماع الخامس
12-12-2021م

 رئيس المهندس/ صالح بن محمد الحبيب1
لجنة 

عضواألستاذ/ عبدالسام بن عبدالرحمن العقيل2

عضواألستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى3

عضواألستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري4
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لجنة الترشيحات والمكافآت

1. وصف إلختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالترشيحات بمايلي:

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا للسياســات 	 

والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة 
مخلــة باألمانــة.

ــة مجلــس اإلدارة وشــغل 	  ــة لعضوي إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوب
ــة. ــف اإلدارة التنفيذي وظائ

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.	 
المناســبة 	  الخبــرات  أو  المهــارات  مــن  الازمــة  لإلحتياجــات  الســنوية  المراجعــة 

التنفيذيــة. اإلدارة  ووظائــف  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 
ــات فــي شــأن 	  ــم التوصي ــة وتقدي ــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي مراجعــة هي

التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا.
التحقــق بشــكل ســنوي مــن إســتقال األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي 	 

تعــأرض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
ــن واألعضــاء 	  ــر التنفيذيي ــن واألعضــاء غي وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذيي

ــن. ــار التنفيذيي المســتقلين وكب
وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار 	 

التنفيذيين.
ــراح الحلــول لمعالجتهــا 	  تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، وإقت

بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.
عدد االجتماعات : )2( اجتماعات

طبيعة اسم العضو#
العضوية

االجتماع األول
03-10-2021م

االجتماع الثاني
12-12-2021م

 رئيس لجنة الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف1

عضواألستاذ/ عبدالسام بن عبد الرحمن العقيل2

عضوالمهندس/ صالح بن محمد الحبيب3

2. أسماء األعضاء، ووظائفهم الحالية والسابقة، ومؤهالتهم وخبراتهم:

2021م،  عــام  خــالل  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  اجتماعــات  عــدد   .3
اجتمــاع: كل  حضــور  وســجل  انعقادهــا،  وتواريــخ 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم#

الدكتور/ سليمان 1.
بن علي الحضيف

عضو مجلس 
اإلدارة، ورئيس 

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

مدير عام قطاع 
رأس المال البشري 

في مصرف 
اإلنماء

دكتوراه في إدارة 
األعمال من جامعة 

نورث إيسترن 2006م

نائب الرئيس ورئيس مجموعة االستراتيجية وتميز االعمال 
بمصرف اإلنماء، والرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة 

لاستشارات اإلدارية والتنظيمية، والمدير التنفيذي للموارد 
البشرية والتطوير في مصرف الراجحي

األستاذ/ عبد 2.
السام بن عبد 
الرحمن العقيل

رئيس مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

بكالوريوس علوم 
اإلدارة في الصناعة 

من جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن 1990م

عضو مجلس إدارات للعديد من الشركات والجهات 
والجمعيات الخيرية، عضو مجلس اإلدارة، وعضو لجنة 
المراجعة والمخاطر، المدير العام للعديد من الشركات 

العقارية والتجارية،
العضو المنتدب لشركة جرير لاستثمارات التجارية

المهندس/ صالح 3.
بن محمد الحبيب

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، 

ورئيس اللجنة 
التنفيذية

شركة األندلس 
العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد 

الحبيب
لاستثمار 

العقاري

بكالوريوس علوم 
اإلدارة في الصناعة 

من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن 

1990م

عضو مجلس اإلدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
الطبية، العضو المنتدب لشركة محمد الحبيب وأوالده 

القابضة، العضو المنتدب لشركة هامات العقارية، العضو 
المنتدب لشركة العالمية للرعاية الصحية، العضو المنتدب 

لشركة محمد الحبيب لاستثمار العقاري، عضو مجلس اإلدارة 
في شركة الحياة العقارية
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لجنة المراجعة

1. وصف إلختصاصات ومهام لجنة المراجعة:

ــة  ــم المالي ــر والقوائ ــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاري ــة المراجعــة بمراقب ــص لجن تخت
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، ومــن أبــرز اختصاصاتهــا فيمــا يتعلــق بالتقارير الماليــة: قيامها بدراســة القوائم 
ــة فــي شــأنها  ــداء رأيهــا والتوصي ــى مجلــس اإلدارة وإب ــل عرضهــا عل ــة والســنوية للشــركة قب ــة األولي المالي
لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها، وإبــداء الــرأي الفنــي بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان 
تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيح 
للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا وإســتراتيجيتها، ودراســة 
أي مســائل مهّمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر الماليــة، والبحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر 
المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول اإللتــزام فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات، والتحقــق مــن 
التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة فــي التقاريــر الماليــة، ودراســة السياســات المحاســبية 

المتبعــة فــي الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها. 

أمــا مــن حيــث اختصاصهــا المتعلــق بالمراجعــة الداخليــة فتقــوم لجنــة المراجعــة بدراســة ومراجعــة نظــم 
الرقابــة الداخليــة والماليــة فــي الشــركة، ودراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات 
التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا، والرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة 
المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة إن وجــدت للتحقــق مــن توافــر المــوارد الازمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال 
والمهــام المنوطــة بهــا، وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس 
ــاغ عــن الممارســات  ــن مــن اإلب ــة وسياســة تمكــن الموظفي ــه، ووضــع آلي ــى تعيين ــة إل بشــأن مــدى الحاج
غيــر القانونيــة أو الغيــر األخاقيــة بالشــركة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــة 

ــه. ــراح مكافآت ــي وإقت ــة أو المراجــع الداخل الداخلي
وفيمــا يخــص مراجــع الحســابات تقــوم لجنــة المراجعــة بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات 
وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق مــن إســتقالهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط 
التعاقــد معهــم، والتحقــق مــن إســتقال مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال 
المراجعــة، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة، ومراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة 
ــداء  ــة وإب ــال المراجع ــن نطــاق أعم ــرج ع ــة تخ ــة أو إداري ــااًل فني ــدم تقديمــه أعم ــه، والتحقــق مــن ع وأعمال
مرئياتهــا حيــال ذلــك، واإلجابــة عــن إستفســارات مراجــع حســابات الشــركة، ودراســة تقريــر مراجــع الحســابات 

وماحظاتــه علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا أتِخــذ بشــأنها.

كمــا تختــص اللجنــة فيمــا يتعلــق بضمــان االلتــزام بمراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن 
ــح والسياســات  ــزام الشــركة باألنظمــة واللوائ ــراءات الازمــة بشــأنها، والتحقــق مــن إلت ــاذ الشــركة اإلج إتخ
ــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي  والتعليمــات ذات العاقــة، ومراجعــة العقــود والتعامــات المقت
العاقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة، ورفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة إتخــاذ 

ــن إتخاذهــا. ــي يتعي ــراءات الت ــا باإلج ــداء توصياته ــس اإلدارة وإب ــى مجل ــراء بشــأنها إل إج

وفــي ســياق أداء لجنــة المراجعــة لمهامهــا تقــوم بإبــداء مرئياتهــا حيــال القوائــم الماليــة إن وجــدت، وعليهــا 
كذلــك إعــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه 
مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق إختصاصهــا، كمــا يتعيــن علــى اللجنــة مناقشــة وإســتعراض أدائهــا علــى 
ــر بشــأن  ــى التدابي ــاق عل ــال واإلتف ــت تعمــل بشــكل فع ــا إذا كان ــد م ــدة فــي الســنة لتحدي ــرة واح ــل م األق
الكيفيــة التــي يمكــن فيهــا تحســين وزيــادة كفاءتهــا ويجــب رفــع تقريــر عــن أداء اللجنــة إلــى مجلــس اإلدارة.

2. أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

3. عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2021م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم#

الدكتور/ 1.
عبدالرحمن بن 

محمد البراك

عضو مجلس 
اإلدارة، ورئيس 

لجنة المراجعة - 
شركة األندلس 

العقارية

نائب رئيس مجلس 
إدارة هيئة السوق 

المالية

درجة الدكتوراه في المالية 
من جامعة نيوكاسل، المملكة 

المتحدة.
درجة الماجستير في المالية 

من جامعة كولورادو، الواليات 
المتحدة األمريكية.

درجة البكالوريوس في المحاسبة 
من جامعة الملك فيصل، 

المملكة العربية السعودية.

رئيس شركة ثراء لاستشارات.
عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة 

السوق المالية.
عمل رئيس قسم وأستاذ المالية 

المشارك والعميد في جامعة 
الملك فيصل المملكة العربية 

السعودية.

األستاذ/ عاء بن 2.
عبدالله الفدى

عضو لجنة مراجعة
شركة األندلس 

العقارية

عضو لجنة مراجعة
شركة أسمنت 

المنطقة الشرقية

ماجستير تمويل من جامعة 
نيوكاسل 2009م 

عضو لجنة مراجعة في أوقاف 
جامعة الملك سعود، ومستشار 

تنفيذي للتخطيط المالي والميزانية 
في وزارة المالية، وعضو لجنة 

مراجعة في شركة أسمنت 
المنطقة الشرقية

األستاذ/ صالح 3.
بن عبدالله 

اليحيى

عضو لجنة مراجعة
شركة األندلس 

العقارية

مدير رئيسي إرنست 
ويونغ الواليات 

المتحدة األمريكية

بكالوريوس محاسبة من جامعة 
الملك سعود 2002م

شريك في شركة اللحيد واليحيى 
محاسبون قانونيون، وشريك في 

إرنست ويونغ المملكة، ومدير 
رئيسي إرنست ويونغ الواليات 

المتحدة األمريكية

عدد االجتماعات: )6( اجتماعات 

اسم #
العضو

طبيعة 
العضوية

االجتماع األول
25-02-2021م

االجتماع الثاني
05-05-2021م

االجتماع الثالث
12-08-2021م

االجتماع الرابع
13-10-2021م

االجماع الخامس
04-11-2021م

االجماع الخامس
27-12-2021م

.1

الدكتور/ 
عبدالرحمن 
بن محمد 

البراك

 رئيس 
لجنة 

.2

األستاذ/ 
عاء بن 
عبدالله 

الفدى

عضو

.3

األستاذ/ 
صالح بن 
عبدالله 

اليحيى

عضو
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الرئيس التنفيذي

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم#

األستاذ/ 1.
هذال بن سعد 

العتيبي

الرئيس التنفيذي 
لشركة األندلس 

العقارية

الرئيس التنفيذي 
لتطوير األعمال 

في شركة 
األندلس العقارية

ماجستير 
إدارة األعمال 

من جامعة 
الملك سعود 

2016م

مسؤول تسويق في شركة الصناعات الوطنية 
من 2003م حتى 2004م، وإدارة التدريب في 
بنك الجزيرة من 2004م حتى 2005م، ومدير 

منتج في شركة المراعي من 2005م حتى 
2008م

مدير إدارة تطوير األعمال من 2008م حتى 
2017م

الرئيس التنفيذي للشركة من 2017م حتى اآلن

إجراءات تبليغ أعضاء المجلس بمقترحات 
وملحوظات المساهمين

قــام مجلــس اإلدارة خــال العــام 2021م بإحاطة أعضائه، خاصًة أعضائه غير التنفيذيين، 
بكافــة االستفســارات والمقترحــات التــي وردت مــن المســاهمين ومناقشــتها واألخــذ 

بمــا يناســب منهــا مــع سياســة الشــركة واليتعــأرض مــع األنضمــة واللوائح.
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وتتحدد مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه، وتعويضاتهم على النحو التالي: 

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، المكافآت التالية: 

يستحق رئيس مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار 200 ألف ريال. . 1
يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار 200 ألف ريال.. 2
يستحق رئيس أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار 100 ألف ريال سنوًيا.. 3
يستحق عضو أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار 50 ألف ريال سنوًيا. . 4
يستحق أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه بدل حضور على النحو التالي:. 5
يســتحق أي عضــو فــي المجلــس بمافيهــم رئيــس المجلــس بــدل حضــور بمقــدار 3,000 ريــال عــن كل جلســة . 6

يحضرهــا العضــو.
يســتحق أي عضــو فــي أي لجنــة بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة بــدل حضــور بمقــدار 3,000 ريــال عــن كل جلســة . 7

يحضرهــا العضــو.
يســتحق أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة بــدل حضــور بمقــدار 5 آالف ريــال عــن كل جلســة . 8

يحضرهــا العضــو.
يكــون صــرف المكافــأة بدايــة كل ســنة مياديــة، فــي حيــن يكــون صــرف بــدل الحضــور كل ســتة أشــهر مــن . 9

الســنة المياديــة.
يشترط الستحقاق المكافأة سنوية حضور العضو لثلثي اإلجتماعات المنعقدة خال العام على األقل.. 10
يتــم تقديــر مبلــغ المكافــأة الســنوية بنــاءا علــى تاريــخ االلتحــاق ومغــادرة العضــو، بشــرط تحقــق حضــور الحــد . 11

األدنــى المحــدد بثلثــي االجتماعــات المنعقــدة بيــن تاريــخ االلتحــاق والمغــادرة خــال الفتــرة.
يجــوز الجمــع بيــن مكافــأة العضويــة فــي المجلــس، ومكافــأة رئاســة أو عضويــة أحــد اللجــان المنبثقــة عــن . 12

المجلــس أو لجنــة المراجعــة.

ال يشــمل مبلــغ المكافــأة الســنوية الثابــت علــى تكاليــف الســفر والتكاليــف ذات الصلــة ويتــم التعويــض عنهــا 
كمايلي:

تكاليف السفر وتذاكر الطيران )فئة رجال األعمال(.	 
اإلقامة الفندقية والتكاليف القياسية الخاصة بالعمل.	 

يتم التعويض عن التكاليف المذكورة بعد استام الفواتير الفعلية.

سياسة المكافآت:

قامــت الشــركة باعتمــاد سياســة المكافــأت مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة، حيــث تراعــي الشــركة بموجــب 
هــذه السياســة عنــد تحديــد وصــرف المكافــآت التــي يحصــل عليهــا كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
ــواردة فــي نظــام  ــة للشــركة األحــكام ذات العاقــة ال مــن أعضــاء اللجــان التابعــة للمجلــس أو اإلدارة التنفيذي
الشــركات والضوابــط التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لــه والخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة، والئحــة حوكمــة 

الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باإلضافــة إلــى المعاييــر التاليــة:

إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.. 1
أن تكون المكافآت مبنية على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.. 2
أن تكــون المكافــأة كافيــة بشــكل معقــول إلســتقطاب أعضــاء مجلــس ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة . 3

عليهــم. وتحفيزهــم واإلبقــاء 
ــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا . 4 م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي أن تقــدَّ

علــى المــدى الطويــل، مــع مراعــاة ربــط الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى المــدى الطويــل.
يراعــى عدالــة المكافــآت وتناســبها مــع إختصاصــات العضــو باإلضافــة إلــى المســؤوليات واألعمــال الملقــاة . 5

ــل المجلــس والمــراد تحقيقهــا  ــى عاتقــه ويتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واألهــداف المحــددة مــن قب عل
خــال العــام المالــي.

يتطلب إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.. 6
األخــذ فــي اإلعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك . 7

مــن إرتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.
ــة وموظفيهــا . 8 ــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذي ــر برنامــج لمن ــم تطوي فــي حــال ت

الترشــيحات  لجنــة  بالتنســيق مــع  يتــم ذلــك  الشــركة،  ســواء كانــت إصــدارًا جديــدًا أم أســهمًا إشــترتها 
والمكافــآت وبمــا يتوافــق مــع األنظمــة ذات العاقــة.

يتم إيقاف صرف المكافأة أو إستردادها في حال عدم إعتماد الجمعية العامة لصرفها.. 9

المكافآت
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أحكام أخرى تتعلق بسياسة المكافآت:

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.
إذا قــررت الجمعيــة العامــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره ثاثــة إجتماعــات متتاليــة . 1

للمجلــس دون عــذر مشــروع، فــا يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن الفتــرة التــي تلــي آخــر اجتمــاع حضــره، ويجــب عليــه إعــادة 
جميــع المكافــآت التــي صرفــت لــه عــن تلــك الفتــرة.

يفصــح مجلــس اإلدارة فــي تقريــره الســنوي عــن تفاصيــل السياســات المتعلقــة بالمكافــآت وآليــات تحديدهــا والمبالــغ والمزايــا . 2
الماليــة والعينيــة المدفوعــة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة 

أو استشــارية.

إفصــاح مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عضويتهــم فــي مجلــس إدارة الشــركة خــالل 
2021م، بــدء مــن 01 ينايــر 2021م وحتــى 31 ديســمبر 2021م

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

#

مبلغ معين
بدل حضور 

جلسات 
المجلس

مجموع 
بدل حضور 

جلسات
اللجان

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء المجلس 
بوصفهم عاملين أو إداريين 
أو ما قبضوه نظير أعمال 

فنية أو إدارية أو استشارات

مكافأة رئيس 
المجلس أو

العضو المنتدب أو 
أمين السر

إن كان من األعضاء

المجموع
نسبة من 

خطط تحفيزية مكافآت دوريةاألرباح
قصيرة األجل

خطط تحفيزية 
طويلة األجل

األسهم 
الممنوحة

)يتم إدخال 
القيمة(

المجموع

مكافأة
نهاية

الخدمة

المجموع
الكلي

بدل
المصروفات

أواًل: األعضاء المستقلين

---------333,000---300,00015,00018,000الدكتور/ عبدالرحمن البراك1.

---------321,000---300,00015,0006,000الدكتور/ سليمان الحضيف2.

.3
األستاذ/ ناصر الشريف*

*انتهت فترة العضوية مع 
انتهاء دورة المجلس بتاريخ 

2021/03/09م

37,2606,000----43,260---------

.4
األستاذ/ عبدالله المشعل*

*فترة العضوية مع بداية دورة 
المجلس بتاريخ 2021/03/10م

162,8009,000----171,800---------

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

---------346,000---300,00015,00031,000األستاذ/ عبدالسام العقيل1.

---------396,000---350,00015,00031,000المهندس/ صالح الحبيب2.

---------290,000---250,00015,00025,000األستاذ/ أحمد الموسى3.

---------290,000---250,00015,00025,000األستاذ/ محمد الزكري4.

.5

األستاذ/ عماد العتيبي*
*)ممثل عن المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية(
*فترة العضوية مع بداية دورة 
المجلس بتاريخ 2021/03/10م

162,8009,000---171,800---------

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

---------215,000----200,00015,000األستاذ/ هذال العتيبي1.

مكافآت اإلدارة التنفيذية

تراجــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المزايــا الوظيفيــة لــإلدارة التنفيذيــة وبرامــج وخطط الحوافز بشــكل مســتمر، وبعــد حصولها 
علــى توصيــات اإلدارة التنفيذيــة تقــوم اللجنــة بمراجعتهــا ورفــع توصياتهــا النهائيــة لمجلــس اإلدارة إلعتمادهــا مــع األخــذ بعيــن 

اإلعتبــار الموازنــة الســنوية وقــدرات الشــركة والســيولة النقديــة المتاحــة، وتشــتمل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة علــى مــا يلــي:
الراتب األساسي )يتم دفعه في نهاية كل شهر ميادي وبصفة شهرية(.. 1
بدل سكن، وبدل مواصات، وأي بدالت أخرى يتم إعتمادها من مجلس اإلدارة.. 2
مزايا لتأمين طبي للموظف وعائلته.. 3
المكافأة السنوية في حال إعتمادها من مجلس اإلدارة )ترتبط باألداء والتقييم ومؤشرات القياس(.. 4
مكافأة نهاية الخدمة.. 5
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مكافآت كبار التنفيذيين

أعلــى  تلقــوا  التنفيذييــن ممــن  كبــار  مــن  لخمســة  المدفوعــة  للمكافــآت  تفصيــل 
المكافــآت ومــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي خــال العــام المالــي 

2021م.

التزمــت األندلــس العقاريــة باإلفصــاح عــن المكافــآت الممنوحــة لكبــار التنفيذييــن 
بشــكل إجمالــي وفقــا للمتطلبــات النظاميــة الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة )4/ب( مــن 
الفقــرة )أ( مــن المــادة رقــم )93( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، دون اإلفصــاح عنهــا 
بشــكل مفصــل، حمايــة لمصالــح الشــركة لمــا قــد يلحــق بالشــركة مــن أضــرار حــال ذكرها 
ــا  ــدم اإلســتقرار الوظيفــي مم ــاخ مــن المنافســة وع ــق من ــل فــي خل ــل تتمث بالتفصي

ســينعكس علــى أداء الشــركة وبالتالــي علــى المســاهمين.

التغير في ملكية ومصالح المساهمين عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

*تتمثل نسبة التغير في ملكية المساهمين بالجدول أعاله لزيادة رأس مال الشركة إلى 933,333,330 ريال

* يعود تغير ملكية عضو مجلس اإلدارة الموضح بالجدول أعاله إلى زيادة رأس مال الشركة إلى 933,333,330 ريال 

عدد األسهم عند اسم المساهم
الطرح

عدد األسهم كما في 
2021/01/01

عدد األسهم كما في 
2021/12/31

التغيير في عدد 
نسبة التغييراألسهم

شركة بروج العالمية 
33.33%19,354,02019,354,02025,805,3606,451,340المحدودة

شركة الزكري للصناعة 
33.33%12,096,26212,096,26216,128,3494,032,087والتجارة

شركة عبدالرحمن عبدالله 
33.33%4,838,5064,838,5066,451,3411,612,835الموسى وشركاه

المكافآت الثابتة

3,276,564رواتب

1,146,797بدالت

مزايا عينية

4,423,361المجموع

المكافآت المتغيرة

-مكافآت دورية

-أرباح

-خطط تحفيزية قصيرة األجل

-خطط تحفيزية طويلة األجل

-األسهم الممنوحة

4,112,936مكافأة نهاية الخدمة

2,811,860مجموع مكافآت التنفيذين عن المجلس

6,924,796المجموع

التغير في ملكية ومصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

عدد األسهم عند اسم المساهم
الطرح

عدد األسهم كما في 
2021/01/01

عدد األسهم كما في 
2021/12/31

التغيير في عدد 
نسبة التغييراألسهم

الدكتور/ سليمان بن علي 
33.33%46,80062,40015,600الحضيف

المساهمون الرئيسيون والتغير في حصص الملكية
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جمعيات المساهمين

طلبات سجالت المساهمين خالل العام 2021م:الجمعيات المنعقدة خالل عام 2021م:

سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات العامة

اسم العضو#
الجمعية العامة العادية 

الرابعة عشر بتاريخ 
08-03-2021م 

الجمعية العامة العادية 
الخامسة عشر بتاريخ

 01-06-2021م 

الجمعية العامة غير 
العادية الخامسة بتاريخ 

25-08-2021م 

األستاذ/ عبدالسام بن عبد الرحمن العقيل1.

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب2.

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى3.

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري4.

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف5.

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك6.

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف*7.
*انتهاء عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/09م

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي8.

.9
األستاذ / عماد بن حمود العتيبي*

*ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
*بداية عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/10م

األستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز المشعل*10.
*بداية عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/10م

األسبابتاريخ الطلب

إجراءات الشركة2021/01/13م

إجراءات الشركة2021/01/13م

إجراءات الشركة2021/02/07م

الجمعية العامة للشركة2021/03/02م

إجراءات الشركة2021/03/02م

الجمعية العامة للشركة2021/05/24م

إجراءات الشركة2021/08/04م

الجمعية العامة للشركة2021/08/23م
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الحوكمة 
والمخاطر

الحوكمة	 
المخاطر	 

8.0
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الحوكمة

المالحظات حول التطبيقنص المادة/ الفقرةرقم المادة/ الفقرة

الفقرة )ب( من المادة )32(
اجتماعات مجلس اإلدارة

ب – يعقد مجلس اإلدارة أربع اجتماعات في السنة على األقل، 
بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثاثة أشهر

حيث أن هذه الفقرة ال تزال استرشادية 
فلم تتضمن الئحة حوكمة الشركة المحدثة 

والئحة عمل مجلس اإلدارة النص على 
هذه الفقرة، حيث تم النص فيهما على 

أن يعقد مجلس اإلدارة اجتماعين في 
السنة على األقل، ومع ذلك فقد قامت 
الشركة بتطبيقها حيث عقد مجلس إدارة 

الشركة خال عام 2021م خمس اجتماعات، 
وستقوم الشركة بتضمين هذه الفقرة 
ضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة 
وضمن الئحة عمل مجلس اإلدارة فور 

اإللزام بها.

المادة 38 
شروط أمين السر

على مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر 
مجلس اإلدارة، على أن تتضمن أيًا ممايلي: 

أن يكون حاصًا على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو . 1
المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية 

ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات
أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات. 2

حيث أن هذه الفقرة ال تزال استرشادية 
فلم تتضمن الئحة حوكمة الشركة المحدثة 

والئحة عمل مجلس اإلدارة النص على 
هذه الفقرة، ومع ذلك فقد قامت الشركة 

بتطبيقها حيث أن أمين سر مجلس إدارة 
الشركة خال عام 2021م يحمل شهادة 

جامعية، كما تتوفر لديه خبرة عملية 
ذات صلة لمدة تزيد عن خمس سنوات، 
وستقوم الشركة بتضمين هذه الفقرة 
ضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة 
وضمن الئحة عمل مجلس اإلدارة فور 

اإللزام بها.

المادة 39
التدريب

يتعين على الشركة االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع البرامج الازمة لذلك، مع 

مراعاة ما يلي:
إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعينين . 1

حديًثا للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة مايلي:
استراتيجية الشركة وأهدافها.	 
الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.	 
التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم 	 

وحقوقهم.
مهام لجان الشركة واختصاصاتها.	 

وضع اآلليات الازمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة . 2
واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، 

بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العاقة 
بأنشطة الشركة.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها 
الشركة فور اإللزام بها.

حرصــت الشــركة علــى تطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة، كمــا 	 
ُصنفــت ضمــن أفضــل 30 شــركة تطبيقــا لمبــادئ الحوكمــة، وذلــك بنــاء علــى 
نتائــج الدراســة التــي ُأعلــن عنهــا خــال مؤتمــر حوكمــة الشــركات الــذي نظمــه 
مركــز حوكمــة الشــركات التابــع لجامعــة الفيصــل بتاريــخ 2021/12/22م، وكانــت 
نتائــج التصنيــف مبنيــة علــى مؤشــرات ومعاييــر مســتقلة وموثوقــة لتقييــم جــودة 

الحوكمــة.
ووفًقــا لمتطلبــات الفقــرة )1( مــن المــادة التســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات 	 

الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 2017/02/13م، والتعديــات 
ــم تطبيقــه مــن أحــكام الئحــة  التــي طــرأت عليهــا، فيمــا يلــي جــدول يوضــح مــا ت
الحوكمــة المشــار إليهــا، واألحــكام التــي لــم تطبــق خــال العــام المالــي المنتهــي 

فــي 2021/12/31م، وأســباب ذلــك: 

تقــر الشــركة بتطبيــق جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة 
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق المالية بتاريــخ 2017/02/13م، 
بتاريــخ  الصــادر  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  بقــرار  والمعدلــة 

أدنــاه: الــواردة  2019/05/20م، وذلــك باســتثناء األحــكام 
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المالحظات حول التطبيقنص المادة/ الفقرةرقم المادة/ الفقرة

المادة 85
تحفيز العاملين

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لاستماع . 1
إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل 

والموضوعات محل القرارات المهمة.
برامج منح العاملين أسهًما في الشركة، أو نصيًبا من األرباح . 2

التي تحققها، وبرامج التقاعد.
إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.. 3

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها 
الشركة فور اإللزام بها.

المادة 87
المسؤولية االجتماعية

تضع الجمعية العامة – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة 
– سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي 

يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية للمجتمع.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها 
الشركة فور اإللزام بها.

المادة 88
مبادرات العمل االجتماعي

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الازمة لطرح مبادرات 
الشركة في مجال العمل االجتماعي ، ويشمل ذلك ما يلي : 

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من . 1
مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات 

األخرى ذات النشاط المشابه.
اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها . 2

الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير . 3

الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

حيث أن هذه المادة ال تزال استرشادية 
فلم تتضمن الئحة حوكمة الشركة النص 

على هذه المادة، رغم أن الشركة قدمت 
مساهمات اجتماعية عديدة في خدمة 
المجتمع خال العام 2021م، من خال 

رعايتها - عبر مراكزها التجارية - للعديد من 
الفعاليات والبرامج الهادفة التي أقامتها 

الجمعيات التوعوية والخيرية.
وستقوم الشركة بتضمين هذه المادة في 

الئحة حوكمتها فور اإللزام بها.

الفقرة )3( من المادة 89 
سياسات اإلفصاح وإجراءاته 

3. أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع المعلومات 
المطلوب اإلفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات تنشر من خال 

وسائل اإلفصاح األخرى.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها 
الشركة فور اإللزام بها.

علًما أن الشركة قد أتاحت كامل 
المعلومات اإللزامية المطلوب إتاحتها 

في الموقع اإللكتروني للشركة، كدعوة 
الجمعية وإعان الترشيح وغير ذلك من 

المعلومات اإللزامية المطلوبة، باإلضافة 
إلى نشرها لمعظم السياسات المنبثقة 

عن الئحة الحوكمة في الموقع اإللكتروني 
للشركة.

المادة 95
تشكيل لجنة حوكمة 

الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، 
فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة 

الرابعة والتسعين من هذه الائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي 
موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة سنوًيا 

على األقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها 
الشركة فور اإللزام بها.

المالحظات حول التطبيقنص المادة/ الفقرةرقم المادة/ الفقرة

المادة 41
التقييم

يضع مجلس اإلدارة –بناء على اقتراح لجنة الترشيحات– . 1
اآلليات الازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة 

التنفيذية سنوًيا، وذلك من خال مؤشرات قياس أداء 
مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة 

وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، 
على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما 

يتفق مع مصلحة الشركة.
يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن . 2

يفصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين 
بالتقييم.

يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي . 3
يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع 

العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح 
كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيًضا أن 
يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العمل في المجلس 

بشكل عام.
يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى . 4

المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته 
بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت 

الازم لها.
يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الازمة للحصول على تقييم جهة . 5

خارجية مختصة ألدائه كل ثاث سنوات.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها 
الشركة فور اإللزام بها.

الفقرة )ب( من المادة 54
تكوين لجنة المراجعة

حيث أن هذه الفقرة ال تزال استرشادية ب( يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضًوا مستقًا
فلم تتضمن الئحة حوكمة الشركة 

المحدثة والئحة عمل لجنة المراجعة النص 
على هذه الفقرة، ومع ذلك فقد قامت 

الشركة بتطبيقها خال عام 2021م، حيث 
أن رئيس لجنة المراجعة في الشركة هو 

عضو مستقل، وستقوم الشركة بتضمين 
هذه الفقرة ضمن الئحة الحوكمة الداخلية 
للشركة وضمن الئحة عمل لجنة المراجعة 

فور اإللزام بها.

المادة 70
تشكيل لجنة المخاطر

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة 
المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مائم من 

المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

لم تطبق الشركة هذه المادة )تشكيل لجنة 
خاصة بإدارة المخاطر( حيث أن هذه المادة 
ال تزال استرشادية، وسوف تلتزم بذلك فور 

االلزام بها، علمًا أنه لدى الشركة سياسة 
إدارة مخاطر معتمدة من مجلس اإلدارة.

المادة 71
اختصاصات لجنة إدارة 

المخاطر

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها المسائل التي تختص بها لجنة إدارة المخاطر
الشركة فور اإللزام بها.

المادة 72
اجتماعات لجنة إدارة 

المخاطر

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على 
األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها 
الشركة فور اإللزام بها.
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المخاطر

ــة للمخاطــر  ــة اإلدارة الفعال ــا مــن إدراك الشــركة ألهمي انطاق
التــي تتعــرض لهــا الشــركة فــي ســياق أعمالهــا، بمــا يســهم فــي 
حمايــة أصــول الشــركة، وضمــان اســتمراريتها، وتحقيــق أهدافهــا 
االســتراتيجية وتجنيبهــا أي خســائر محتملــة، فقــد حرصت الشــركة 
علــى عمــل نهج اســتباقي فــي تحديد المخاطر وســبرها وتقييمها 
هــذا  ومــن  بهــا،  المتعلقــة  األولويــات  وتحــدد  ومعالجتهــا 
المنطلــق، فقــد تبنــت الشــركة سياســة وأســلوب عملــي واضــح 
بهــذا الخصــوص، يعتمــد علــى تحديــد وتحليــل وتقييــم ومعالجــة 
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة، وتحديــد مســتويات الخطــر 
تحديــد  مــع  الشــرركة،  أنشــطة  بجميــع  والمتعلقــة  المقبولــة 
المســؤولين عــن إدارة المخاطــر، وبيــان المهــام والمســؤوليات 

المنوطــة بهــم والرقابــة علــى ذلــك.

بصفــة  السياســة  هــذه  وتهــدف 
مايلــي: إلــى  خاصــة 

المخاطــر  إدارة  وتتكــون منهجيــة 
مــن المراحــل التاليــة:

الشــركة مــن خــال غــرس 	  المخاطــر داخــل  إرســاء ثقافــة 
مبــادئ إدارة المخاطــر فــي عملياتهــا وأنظمتهــا والعامليــن 

لديهــا. 
ــة 	  مواءمــة المقومــات األساســية إلدارة المخاطــر مــع رؤي

ــا. ورســالة الشــركة وأهدافه
مواءمة مستوى قابلية المخاطر للشركة مع استراتيجيتها. 	 
تعزيــز قــدرات إدارة المخاطــر، وتنفيــذ عمليــة إدارة المخاطــر 	 

بفعاليــة عاليــة. 
تحسين استخدام رأس المال وأداء التكلفة. 	 
تعزيز اإلدارة االستباقية للمخاطر.	 
المخاطــر. 	  علــى  القائمــة  القــرارات  اتخــاذ  عمليــة  تيســير 

تحســين حوكمــة المخاطــر والمســاءلة،وإعداد هيــكل واضــح 
والمســؤوليات  المهــام  وتحديــد  المخاطــر  إدارة  لحوكمــة 

المتعلقــة بهــا 
االســتمرار 	  علــى  قدرتهــا  الشــركة وضمــان  أصــول  حمايــة 

وتطلعاتهــا. أهدافهــا  وتحقيــق 
أصحــاب 	  مــن  واســعة  مجموعــة  مــع  المصداقيــة  تعزيــز 

لــح.  المصا

وتقييمهــا، 	  وتحليلهــا،  المخاطــر،  وتحديــد  الســياق،  تحديــد 
ومعالجتهــا ورصدهــا واإلبــاغ عنهــا بطريقــة تســمح للشــركة 
اتخــاذ القــرارات واالســتجابة فــي الوقــت المناســب للمخاطــر 

عنــد ظهورهــا. 
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ـــة  ـــرة لمعظـــم القطاعـــات االقتصادي ـــًا كبي شـــكلت الجائحـــة تحدي
فـــي جميـــع دول العالـــم، ومـــن ضمنهـــا القطـــاع العقـــاري، وأدت 
اإلجـــراءات االحترازيـــة المتخـــذة لمواجهـــة هـــذه الجائحـــة إلـــى 
انخفـــاض معـــدل اإليـــرادات، وفـــي حـــال تفاقـــم األزمـــة ال ســـمح 
اللـــه، وتشـــديد اإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن قبـــل الجهـــات الرســـمية 
ـــج أعمالهـــا،  ـــر علـــى الشـــركة وعملياتهـــا ونتائ فســـيكون لذلـــك أث
ولتافـــي آثـــار الجائحـــة تطبـــق الشـــركة عـــدد مـــن اإلجـــراءات 
للتحكـــم فـــي التكاليـــف والنفقـــات للحـــد مـــن آثـــار هـــذه الجائحـــة.

حيـــث يخضـــع القطـــاع العقـــاري لتقلبـــات فـــي قيمـــة األصـــول 
ــارات المملوكـــة  ــر العقـ ــد تتأثـ ــارات، فقـ ــعار العقـ العقاريـــة وأسـ
ــاع  ــي أوضـ ــرات فـ ــا بالتغيـ ــتثمر فيهـ ــي تسـ ــك التـ ــركة أو تلـ للشـ
ـــة فيمـــا  ـــك المخاطـــر المحتمل ـــى ذل ـــاري، يضـــاف إل الســـوق العق
يتعلـــق بنـــزع الملكيـــة مـــن قبـــل الجهـــات ذات الصاحيـــة أو 
ـــذ بعـــض  ـــك إن تنفي ـــة العامـــة، كذل ـــذ الحكومـــة للمنفع ـــد تتخ ق
المشـــاريع واإلنشـــاءات الحكوميـــة قـــد يـــؤدي إلـــى عرقلـــة 
الوصـــول إلـــى مراكـــز الشـــركة وهـــذا يؤثـــر علـــى عـــدد الـــزوار 
ــا. ــركة ونتائجهـ ــال الشـ ــر علـــى أعمـ ــا يؤثـ ــز ممـ ــادي المراكـ ومرتـ

المخاطر ذات الصلة بوباء كورونا:

المخاطر العقارية العامة:

01

02

وفيمــا يتعلــق بالتــزام الشــركة باإلفصــاح 
فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي عــن 
فيمــا  الشــركة،  تواجــه  التــي  المخاطــر 
الرئيســية  المخاطــر  بأبــرز  بيــان  يلــي 
أنهــا  الشــركة، علمــا  لهــا  التــي تتعــرض 
التــي  المخاطــر  جميــع  علــى  تشــتمل  ال 
يمكــن أن تواجههــا الشــركة، حيــث أنــه 
إضافيــة  مخاطــر  وجــود  الممكــن  مــن 
ــي أو  ليســت معلومــة فــي الوقــت الحال

جوهريــة  غيــر  الشــركة  تعدهــا  قــد 

ال يوجـــد ضمـــان علـــى إمكانيـــة وقـــدرة الشـــركة علـــى تجديـــد 
الوحـــدات اإليجاريـــة بنفـــس  تأجيـــر  إعـــادة  عقـــود اإليجـــار أو 
الشـــروط والقيمـــة عنـــد انتهـــاء أي عقـــد إيجـــار، وهـــذا يشـــكل 
نـــوع مـــن المخاطـــر المحتملـــة التـــي قـــد تواجههـــا الشـــركة 
ـــأ  ـــر، وفـــي ســـبيل معالجـــة هـــذه المخاطـــر تلج فـــي مجـــال التأجي
الشـــركة إلـــى التطويـــر المســـتمر لخدمـــات المتســـوقين لتلبـــي 
ـــي  ـــج مثال ـــى مزي ـــى الحفـــاظ عل ـــأ إل توقعـــات العمـــاء، كمـــا تلج

ــتمرار. ــر باسـ ــروط التأجيـ ــين شـ ــتأجرين وتحسـ مـــن المسـ

إن تراجـــع قطـــاع التجزئـــة أو حـــدوث تباطـــؤ فـــي نمـــوه 
ــر  ــإن ذلـــك ســـوف ينعكـــس بشـــكٍل مباشـ ــام فـ ــكٍل عـ بشـ
علـــى أداء المســـتأجرين وقدرتهـــم علـــى االســـتمرار فـــي 
اســـتئجار المتاجـــر المؤجـــرة لهـــم داخـــل المراكـــز التجاريـــة 
التابعـــة للشـــركة، وعلـــى قدرتهـــم علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــم 
الماليـــة كمســـتأجرين، ممـــا ســـيؤدي إلـــى التأثيـــر بشـــكل 
ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا.

ـــزات  ـــدة ومتطـــورة تتوفـــر فيهـــا مي ـــة جدي إن إنشـــاء مراكـــز تجاري
وخدمـــات تنافســـية تفـــوق تلـــك الموجـــودة لـــدى المراكـــز 
التجاريـــة التابعـــة للشـــركة، ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علـــى 
عـــدد زوار المراكـــز التجاريـــة التابعـــة للشـــركة، ممـــا ســـيؤدي إلـــى 
انخفـــاض اإليـــرادات التـــي يحققهـــا المســـتأجرون وعـــدم قيامهـــم 
ــغال أو  ــدالت اإلشـ ــض معـ ــي تخفيـ ــم، وبالتالـ ــد عقودهـ بتجديـ
قيـــام المســـتأجرين بالمطالبـــة بتخفيـــض قيمـــة اإليجـــار ،ولتقليـــل 
ـــر مشـــاريعها القائمـــة  ـــر هـــذه المخاطـــر تقـــوم الشـــركة بتطوي أث
وتحديثهـــا باســـتمرار مـــع إنشـــاء مشـــاريع جديـــدة تمثـــل وجهـــات 

ـــزوار. ـــزة تســـتقطب العمـــاء وال ـــدة وممي فري

المخاطر المتعلقة بالتأجير:

المنافسة:التأثر بقطاع التجزئة:
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إن مشــاريع التطويــر العقــاري التــي تنفذهــا الشــركة تخضــع 
الحصــول  تأخــر  احتماليــة  فــي  تتمثــل  محتملــة  لمخاطــر 
علــى الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة الازمــة لتقســيم 
األراضــي وغيرهــا مــن الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة 
مــن  االنتهــاء  فــي  التأخيــر  وبالتالــي  المطلوبــة،  األخــرى 
األعمــال فــي الوقــت المناســب، يضــاف إلــى ذلــك احتماليــة 
وتحتــاط  مســبًقا،  المتوقعــة  المحــددة  التكاليــف  تجــاوز 
وتقديــر  الجــدوى  دراســات  إعــداد  عنــد  لذلــك  الشــركة 

المتوقعــة. التقديريــة  التكلفــة 

تطوير وتنفيذ مشاريع الشركة:
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تتعرض الشركة لمخاطر إقامة الدعاوى القضائية من العديد 
من األطراف، بما في ذلك المستأجرين والعماء وزوار المراكز 
التجارية التابعة للشركة، أو النزالء أو الشركاء في الشركة أو 
الموردين أو الموظفين أو الهيئات التنظيمية أو المشغلين 
وماك األراضي التي تستأجرها الشركة إلقامة مشروعاتها 
أحيانًا  الشركة  اضطرار  عن  فضا  العقاريين،  الوسطاء  أو 
المماطلين  المستأجرين  بعض  قيد دعاوي قضائية ضد  إلى 

لتحصيل األجرة وهذا يكلف الشركة مصاريف تقاضي. 
ضد  كانت  متى  الدعاوى  تلك  في  الصادرة  األحكام  إن 
الشركة  أعمال  على  أثر  لها  سيكون  فإنها  الشركة  مصلحة 
المستقبلية،  وتوقعاتها  المالي  ووضعها  عملياتها  ونتائج 
وتواجه الشركة هذه المخاطر من خال مستشارين قانونيين 
داخليين، ومحامين خارجين أكفاء لمواجهة مثل هذه المخاطر 

وحماية حقوق ومصالح الشركة.

تضطر  قد  الذي  التمويل  في  الفائدة  معدالت  ارتفاع  إن 
القائمة  مشاريعها  لتمويل  عليه  الحصول  إلى  الشركة 
وسيكون  التمويل،  تكلفة  زيادة  إلى  تؤدي  والمستقبلية، 
وتسعى  النقدية،  والتدفقات  الربحية  على  سلبي  أثر  لذلك 
الشركة لتخفيف هذا األثر من خال تبينيها لسياسة تمويلية 
مائمة من حيث اختيار الشروط التمويلية المناسبة، وأن ال 

تتخطى ديونها المعدل المائم.

مخاطر ارتفاع تكلفة التمويل:الدعاوى القضائية والغرامات:

0810

إجــراء  إلــى  للشــركة  العائــدة  والمراكــز  المجمعــات  تحتــاج 
صيانــة مســتمرة للحفــاظ علــى حالتهــا التشــغيلية فــي أفضــل 
مســتوياتها ولاحتفــاظ بجاذبيتهــا للمســتأجرين والــزوار. وفــي 
حــال ارتفــاع هــذه المصاريــف عــن القــدر المتوقــع ســيكون لــه 
أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا، 
وتقــوم الشــركة بالموازنــة بيــن خفــض المصروفــات وبيــن 
الحفــاظ علــى جــودة ومســتوى الخدمــات المقدمــة فــي 

مراكزهــا.

ــر األمــوال للوفــاء  ــات فــي توفي قــد تواجــه الشــركة صعوب
بالتزاماتهــا، وقــد تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم قــدرة 
الشــركة علــى بيــع أحــد الموجــودات الماليــة بســرعة وبقيمــة 
تقــارب قيمتــه العادلــة، وتديــر الشــركة مخاطــر الســيولة 
مــن خــال توفيــر التمويــل الــازم فــي الشــركة عنــد الحاجــة 

لذلــك.

مخاطر السيولة:ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة:

عموم اإلفصاحات خالل العام 2021م:0709

الرابطتاريخ النشرعنوان اإلفصاح

تدعو شركة األندلس العقاریة مساهميها لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة الرابعة عشرة 
اضغط هنا2021/01/18م)االجتماع األول( ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

اضغط هنا2021/03/04مإعان شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2020م

تعلن شركة األندلس العقاریة عن توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع ارباح نقدیة على المساهمین عن 
اضغط هنا2021/03/04مالسنة المالیة المنتهیة في 31 دیسمبر 2020م

إعان تصحيحي من شركة األندلس العقارية بخصوص دعوة اجتماع الجمعیة العامة العادیة الرابعة 
اضغط هنا2021/03/07معشرة )االجتماع األول( ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

تعلن شركة األندلس العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة )االجتماع 
اضغط هنا2021/03/09ماألول(

تعلن شركة األندلس العقارية عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجنة 
اضغط هنا2021/03/15مالترشيحات والمكافآت.

اضغط هنا2021/05/02متعلن شركة األندلس العقارية عن سياسة توزيع األرباح لألعوام 2021م و2022م و2023م

تعلن شركة األندلس العقارية عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح 
اضغط هنا2021/05/02مأسهم

تدعو شركة األندلس العقاریة مساهميها لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة الخامسة عشرة 
اضغط هنا2021/05/05م)االجتماع األول( عبر وسائل التقنية الحديثة

إعان إلحاقي من شركة األندلس العقارية بشأن دعوة مساهمیها لحضور اجتماع الجمعیة العامة 
اضغط هنا2021/05/06مالعادیة الخامسة عشرة )االجتماع األول( عبر وسائل التقنية الحديثة

إعان شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 
اضغط هنا2021/05/09م31-03-2021م )ثاثة أشهر(

تعلن شركة األندلس العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة )االجتماع 
اضغط هنا2021/06/02ماألول(

تعلن شركة األندلس العقارية عن شراء إحدى شركاتها الشقيقة ألرض بمدينة مكة المكرمة، 
اضغط هنا2021/06/30مبقيمة إجمالية قدرها 174,188,738 ريال سعودي.

تدعو شركة األندلس العقاریة مساهميها لحضور اجتماع الجمعیة العامة غير العادیة الخامسة 
اضغط هنا2021/07/26مالمتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع األول( عبر وسائل التقنية الحديثة

إعان شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 
اضغط هنا2021/08/15م30-06-2021م )ستة أشهر(

تعلن شركة األندلس العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والتي تضمنت 
اضغط هنا2021/08/26مالموافقة على زيادة رأس مال الشركة )االجتماع األول(

تعلن شركة االندلس العقارية عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن زيادة 
اضغط هنا2021/09/09مرأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

تعلن شركة األندلس العقاریة عن توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع ارباح نقدیة على المساهمین عن 
اضغط هنا2021/10/10مالنصف االول من العام 2021م

إعان شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2021م 
اضغط هنا2021/11/07م)تسعة أشهر(

تعلن شركة األندلس العقارية عن توقيع عقد تطوير مع صندوق األهلي ريت 1 بخصوص إجراء 
اضغط هنا2021/12/15متوسعة وبناء مواقف في مركز األندلس مول بجدة
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إجــراءات  لفاعليــة  الســنوية  المراجعــة  نتائــج 
الداخليــة: الرقابــة 

ووفقا للنتائج المتحققة من تنفيذ خطة المراجعة، 
فقد توصلت اللجنة إلى ما يلي:

تــم مراجعــة عمليــات الشــركة خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 2021/12/31م 
مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، بإشــراف لجنــة المراجعــة المنبثقــة 
ــة،  ــة الداخلي ــة نظــام وإجــراءات الرقاب مــن مجلــس اإلدارة، لغــرض التحقــق مــن فاعلي
ومراجعــة وتقييــم السياســات واإلجــراءات الماليــة واإلداريــة، وإجــراءات إعــداد التقاريــر 

ــا. ــة ومخرجاته المالي

ال يوجــد أي قصــور جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة، وهــي فعالة لمنع واكتشــاف 
األخطــاء، ولــم يحــدث أي اختــراق رئيســي ألنظمــة الرقابــة الداخليــة خــال العــام، علمــا 
بأنــه تــم اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لمتابعــة مــا تضمنتــه تقاريــر المراجعــة الداخليــة مــن 
ماحظــات بغــرض التحقــق مــن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة، وتبــذل الشــركة 
جهــدا مســتمرا بصــورة دوريــة ومنتظمــة لتطويــر األنظمــة والسياســات، مــن أجــل 
ــة  ــط اإلداري، لضمــان كفــاءة وفاعلي ــر أســاليب الضب تحســين أعمــال الشــركة، وتطوي
األنشــطة الرقابيــة، وإدارة المخاطــر فــي الشــركة. وذلــك وفًقــا لتوجيــه مجلــس اإلدارة، 

وبإشــراف مــن لجنــة المراجعــة.

سياسة توزيع األرباح:

أ . يكون توزيع األرباح طبًقا لنظام الشركة األساس على الوجه اآلتي:

ب . تفصيل سياسة الشركة في توزيع األرباح:

يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة . 1
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن . 2
احتياطــي اتفاقــي عــام.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة . 3
ــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع  ــع أرب أو يكفــل توزي
مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائًمــا 

مــن هــذه المؤسســات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )5%( من رأس المال المدفوع.. 4
مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )20( مــن نظــام شــركة األندلــس العقاريــة األســاس المعتمــد، . 5

والمــادة )76( مــن نظــام الشــركات، يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن )5%( مــن الباقــي 
ــا فــي  ــدود القصــوى المســموح به ــوال الح ــع األح ــدى فــي جمي ــث اليتع ــس اإلدارة بحي ــأة مجل لمكاف
نظــام الشــركات ولوائحــه، ويكــون ذلــك وفًقــا للضوابــط والقــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة مــن 
الجهــات المختصــة بهــذا الشــأن، وعلــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســًبا مــع عــدد الجلســات 

التــي يحضرهــا العضــو.
ــاح  ــع أرب ــط المنصــوص عليهــا مــن الجهــات المختصــة، توزي ــس اإلدارة بعــد اســتيفاء الضواب يجــوز لمجل

ــراه مناســًبا. ــع ســنوية بحســب مــا ي نصــف ســنوية ورب

ــا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر بشــأن توزيــع األربــاح علــى . 1 يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفًق
المســاهمين، أو قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق 
ــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجات المســاهمين فــي  ــة األرب ــع، وتكــون أحقي ــخ التوزي وتاري

ــدد لإلســتحقاق. ــوم المح ــة الي نهاي
يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين . 2

المقيديــن خــال 15 يــوم مــن تاريــخ اســتحقاق هــذه األربــاح المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامــة، أو فــي 
ــة. ــاح مرحلي ــع أرب قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزي

يجــوز للمجلــس توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي، بعــد اســتيفاء . 3
المتطلبــات التالية:

أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوًيا.	 
أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.	 
أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.	 
أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفًقــا آلخــر قوائــم ماليــة مراجعــة، كافيــة لتغطيــة األربــاح 	 

المقتــرح توزيعهــا، بعــد خصــم مــا تــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك األربــاح بعــد تاريــخ هــذه القوائــم الماليــة.
تعتــزم الشــركة توزيــع 60% مــن صافــي األربــاح الســنوية لألعــوام 2021م، 2022م، 2023م تــوزع 	 

بشــكل نصــف ســنوي.
يعتمد توزيع األرباح بشكل عام على عوامل عدة، منها:	 
أرباح الشركة )تحقيق الشركة ألرباح كافية تسمح بالتوزيع القانوني( ووضعها المالي.	 
التدفقــات النقديــة واالســتثمارات الرأســمالية الجديــدة والتوقعــات المســتقبلية لحجم التمويــل الخارجي، 	 

مــع األخــذ باالعتبــار أهميــة المحافظــة علــى سياســة نقديــة قويــة لمقابلــة أي تغيــرات طارئــة. 
أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها. 	 
أي اعتبارات قانونية أونظامية أخرى.	 
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األربــاح التــي تــم توزيعهــا خــالل الســنة الماليــة، واألربــاح 
الماليــة الســنة   بنهايــة  توزيعهــا  المقتــرح 

نسب األرباح المقترح توزيعها في نسب األرباح التي تم توزيعها خالل العام المالي 2021م
نهاية العام المالي 2021م

إجمالي األرباح أرباح سنوية عن العام المالي 
2020م

أرباح مرحلية عن النصف األول 
من العام المالي 2021م

أرباح مرحلية عن النصف الثاني من 
السنة المالية 2021م

2022/03/13م2021/10/10م2021/03/04م

10%2.5%2.5%5%النسبة

35,000,00023,333,333.2523,333,333.2581,666,666.5اإلجمالي

اإلقرارات

يقر مجلس إدارة شركة األندلس العقارية بما يلي:

فــي 	  الزميلــة  الشــركات  أي مــن  أو  الشــركة  تقــم  لــم 
الســابق بإصــدار أي أدوات ديــن، ولــم تصــرح بإصــدار مثــل 

األدوات. هــذه 
أن سجات الحسابات قد ُأعّدت بالشكل الصحيح.	 
أن نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة قــد ُأعــد علــى أســس 	 

ســليمة وُنّفــذ بفعاليــة.
أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى 	 

نشــاطها. مواصلــة 

المتناميــة  الكبيــرة  والتغييــرات  التحديــات  حجــم  برغــم 
المزيــد  لتحقيــق  نســتعد  فإننــا  الســعودي،  الســوق  فــي 
ــدة  ــات فري ــز بــه مــن طاق ــا نتمي مــن النجاحــات الكبــرى، بم
مــن  المقبلــة،  الســنوات  خــال  أعمالنــا وتوســعيها  لنمــو 
خــال تطبيــق اســتراتيجية الشــركة المســتحدثة المتطــورة 
المرحلــة.  هــذه  متطلبــات  لتتحقــق  الجهــود  ومضاعفــة 

الطموحات والتطلعات

ــا، ال يســعنا إال أن نتقــدم بالشــكر العميــق للســادة أعضــاء  ختاًم
منســوبيها  وجميــع  العقاريــة  األندلــس  شــركة  إدارة  مجلــس 
ودعمهــم  الحثيثــة  جهودهــم  علــى  والشــركاء  والمســتثمرين 
المتواصــل، ونتطلــع معهــم لانطــاق يــًدا بيــد نحــو محطــة 
أخــرى فــي مســيرة نجــاح الشــركة، واعــدة بالمزيــد مــن اإلنجــازات 

الكبــرى واألداء القــوي والنمــو المســتدام.
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