
 

 
 خبر صحفي

 
مليون ريال  15.1% إلى 24بنسبة  "األندلس العقارية"نمو صافي أرباح 

 2019سعودي خالل الربع الثاني من العام 
 

 :2019أغسطس  7  -الرياض، المملكة العربية السعودية
الرمز: تحت أعلنت شركة األندلس العقارية )"الشركة"( )المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"  

الشركة العقارية السعودية الرائدة في مجال استثمار وتطوير وتشغيل العقارات الُمدرة للدخل في (، 4320
 . 2019يونيو  30عن نتائجها المالية األولية الموحدة للفترة المنتهية في اليوم جميع أنحاء المملكة، 

 
 15.1إلى  2019خالل الربع الثاني من العام % 24وقد أظهرت النتائج نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 

. ويعود 2018المماثل من العام الربع مليون ريال سعودي خالل  12.2مقارنة مع مليون ريال سعودي 
التحسن الملحوظ في حصة الشركة من أرباح الشركات الرئيسي وراء ارتفاع صافي األرباح إلى  السبب

 .ي مقارنة بالربع المماثلخالل الربع الحال الشقيقة وكذلك انخفاض تكاليف التمويل ومخصص الزكاة الشرعية
، مليون ريال سعودي 35.4إلى % 8.3بنسبة  2019وارتفع صافي األرباح خالل النصف األول من العام 

  مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام الماضي.  32.7مقارنة مع 
 

مليون ريال سعودي، مقارنة  42.3% إلى 3بنسبة  2019ارتفعت إيرادات الشركة خالل الربع الثاني كما 
، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع الربع المماثل من العام السععععععععععععاب مليون ريال سعععععععععععععودي في  41.3مع 

، وهذا برغم 2019في نهاية شععععععععععهر مار  تم افتتاحه التجزئة بسععععععععععبب إثبات إيرادات المروة سععععععععععنتر الذي 
النصععععععععف األول من على نموها في يرادات اإلحافظت و  المسععععععععت جرين.من  للبعضالخصععععععععومات الممنوحة 

مليون ريال  82.1مليون ريال سعععععععععودي مقارنة مع  82.3ارتفعت بشععععععععإل  فيف إلى حيث  2019العام 
فاض الطفيف في إيرادات قطاع الضعععيافة بالرغم من االنخ سععععودي في النصعععف المماثل من العام السعععاب 

 التابع للشركة. 
 

مليون ريال  47.2مليون ريال سعودي و 23.6وبلغ إجمالي األرباح للربع الثاني والنصف األول من العام 
 مليون ريال سعودي في الفترتين  48.9مليون ريال سعودي و 24.1سعودي على التوالي، مقارنة مع 

 



 

 
ارتفاع التكاليف التشغيلية . ويعود سبب هذا االنخفاض الطفيف إلى المماثلتين من العام الساب الماليتين 

 المرتبطة بافتتاح المروة سنتر.
 

مليون ريال سععععودي خالل الربع الثاني من العام  25.4% إلى 13وارتفع الربح التشعععغيلي للشعععركة بنسعععبة 
. كما ارتفع الربح ع المماثل من العام السعععععععععععععععاب مليون ريال سعععععععععععععععودي في الرب 22.5، مقارنة مع 2019

مليون ريال  51.3مليون ريال سعععععععودي مقارنة مع  54.5% إلى 6.2التشععععععغيلي للنصععععععف األول بنسععععععبة 
انخفاض المصعععععععروفات ويعود سعععععععبب هذا االرتفاع إلى المماثل من العام السعععععععاب .  فسععععععععودي في النصععععععع

حصععة الشععركة في أرباح الشععركات الشععقيقة وييادة اإليرادات العمومية واإلدارية باإلضععافة الى التحسععن في 
 األخرى.

 
األستاذ فواز بن حويل، المدير المالي التنفيذي لشركة وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال 

من العام ربع الثاني للالمالية الجيد كما يتضح من نتائجنا  تواصل الشركة أدائها المالي : "األندلس العقارية
وانخفاض والتي أظهرت ييادة كبيرة في الربح التشغيلي نتيجة لتوسعنا الناجح في قطاع التجزئة  2019

خالل الربع  في إيرادات قطاع الضيافةوبالرغم من التراجع الطفيف  .لمصروفات العمومية واإلداريةا
واصلنا جني عوائد جيدة من استثماراتنا في ، فإن صافي أرباح الشركة سجل نموًا كبيراً، كما المذكور

 الشركات الشقيقة".
 

األندلس مول وحياة مركزي أعمال تحسين وتطوير وواصلت األندلس العقارية ضخ استثمارات كبيرة في 
 تحسين تجربة الزوارإلى ذلك حيث تهدف من خالل ، هاالتجارية التابعة للمراكز من أكبر امول وهما 

ففي األندلس مول، يجري العمل  .للمستهلكينمفضلة الوجهات من ال همابما يجعلوفير أجواء تفاعلية لهم وت
، وذلك بالتعاون مع شركة حاليًا على بناء واحدة من أكبر صاالت السينما في المملكة العربية السعودية

  . 2020"إمباير سينماي"، حيث من المقرر افتتاحها في الربع األول من العام 
 

حاليًا تها، تقوم األندلس العقارية وضمن قطاع الرعاية الصحية، الذي دخلته الشركة بهدف تنويع أنشط
ألندلس ، امعروفالتجاري المركزها بالقرب من  "مستشفى غرب جدة"تحت اسم بتطوير مستشفى جديد 

الرائدة في قطاع الرعاية  "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية"مشروع مشترك مع إ ار في  مول، وذلك
 . 2022. ومن المقرر افتتاح المستشفى في الربع الثاني من العام الصحية في المنطقة

 
 



 

 
تمإنا خالل الربع الثاني : "الرئيس التنفيذي لشركة األندلس العقاريةاألستاذ هذال العتيبي، من جهته، قال 

على مساحات التجزئة عالية بوتيرة قوية استمرار الطلب من أبريها لعدة أسباب أداء مالي قوي من تحقي  
المروة افتتاح مركز كما يتضح من و نمو مختلف قطاعات أعمالنا. ما دعم  وهو الجودة التي توفرها الشركة

بإنشاء ملتزمون فإننا ، ةمراكزنا التجاريبعض  ها علىئإجرانقوم بوالتحسينات المستمرة التي سنتر التجاري 
على أنا و . من المستهلكين ة يوارنا المتنوعةقاعدتفاعلية مبهجة ل أجواءً متميزة و  تجارب  توفر وجهات تجارية 

باإلضافة إلى تركيزنا المتميزة أصولنا ستراتيجية و عالمتنا التجارية وشراكاتنا االة القوية لعالسم ن ثقة ب
في السوق السعودية لسنوات عزيز تنافسيتنا تكلها عوامل ستواصل المستهلك سين تجربة حالدؤوب على ت

 ."قادمةعديدة 
 

 -انتهى-
 

 نبذة عن شركة "األندلس العقارية":
التجارية (، هي شعععركة عقارية سععععودية تعمل في مجال اسعععتثمار وتطوير وتشعععغيل العقارات 4320شعععركة "األندلس العقارية"، )المدرجة في سعععوق "تداول" تحت الرقم: 

 .2006المدرة للدخل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وقد ت سست الشركة عام 
 

في المملكة العربية السعععودية يتم إدراجه في السععوق المالية السعععودية  التجارية المراكز ، أصععبحت "األندلس العقارية" أول مشععغمل ومسععتثمر في2015وفي أواخر عام 
ومراكز تسعععععوق األحياء، ومراف  الضعععععيافة والرعاية  "األندلس مول" المرموق في جدة، مركز فظة الشعععععركة اليوم على مراكز تسعععععوق ضعععععخمة مثل"تداول"؛ وتشعععععتمل مح

لة متعددة االستخدامات الصحية كبرى، حيث ال يةالمملكة العربية السعود . كما وتتضممن محفظة عقارات الشركة مشاريع في مدنوغيرها من المشاريع التطويرية الُمكممِّ
 تغطي حيزًا كبيرًا من المساحة التجارية التي تولد معدالت إشغال عالية.

 
مالء والزوار وجذب وبصعععععفتها شعععععركة تطوير عقارية و نية، تسععععععى "األندلس العقارية" إلى تطوير مسعععععاحات تجارية متنوعة وعالية الجودة تسعععععاهم في تعزيز والء الع

لة لنمط الحياة العصري.المزيد من المتسوقين وتحقي  قي  مة اقتصادية  ويلة األجل، باإلضافة إلى ترسيخ مإانة مشاريع الشركة كوجهة مفضم
 

 http://www.alandalus.com.saللمزيد من التفاصيل حول "األندلس العقارية"، يرجى ييارة الموقع اإللكتروني: 
 

 لالستفسارات اإلعالمية: يرجى االتصال بـ:

 

 عبدالرحمن الشايع

 Ext. 800 4700735 11 966+هاتف: 

 alshaye@alandalus.com.saالبريد اإللكتروني: 

 

 جميل فهمي

 برنزويك غلف

 569940847 971+هاتف: 

  jfahmy@brunswickgroup.com :البريد اإللكتروني

http://www.alandalus.com.sa/
mailto:jfahmy@brunswickgroup.com



