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السادة مساهمي شركة األندلس العقارية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة األندلس العقارية أن يقدموا 
لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في 

31 ديسمبر 2020. والمعد وفًقا لمتطلبات الئحة الحوكمة، الصادرة 
عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات، والنظام األساسي للشركة. 

ويستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة، ونتائجها المالية، 
وأدائها، وإنجازاتها، وخططها المستقبلية، خالل العام المالي المنتهي 

في 31 ديسمبر 2020.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون األعزاء

لقــد كان العــام الماضــي عامــًا اســتثنائًيا للعالــم والمملكــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 
بســبب جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( وآثارهــا الســلبية الحــادة علــى جميــع منــاح الحياة 
ــًا  ــواًل جذري ــذي فــرض تح ــر ال ــة، األم ــة والتعليمي ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي الصحي
ــز  ــى قطــاع المراك ــام، وخاصــة عل ــع أشــكال النشــاط البشــري بشــكل ع فــي جمي
التجاريــة والضيافــة، والــذي يعــد الشــريان الحيــوي لنشــاط "األندلــس العقاريــة"، 
حيــث عانــى هــذا القطــاع مــن اإلغــالق التــام والجزئــي وفقــًا للتعليمــات واإلجــراءات 
االحترازيــة التــي وجهــت بهــا حكومتنــا الرشــيدة، ســعيًا منهــا للتخفيــف مــن وطــأة 

اآلثــار الكارثيــة لهــذه الجائحــة علــى مجتمعاتنــا فــي مملكتنــا الغاليــة. 

ولقــد أبــدت فــرق عملنــا، بكافــة مســتوياتها الوظيفيــة فــي جميــع بيئــات نشــاطنا 
التجــاري، التزامــًا الفتــًا فــي تطبيــق هــذه اإلجــراءات االحترازيــة، فــي كافــة مراحــل 
اإلغــالق التــام منــه أو الجزئــي. وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك قــد أثــر بشــكل بالــغ 
علــى ســجل الربحيــة فــي جميــع قطاعــات العمــل فــي الشــركة، فقــد اتخذنــا كافــة 
اإلجــراءات التــي تضمــن اســتمرارية العمــل ولــو بحــده األدنــى، برغــم التحديــات 

ــا منهــا فــي العــام المنصــرم 2020. ــرة التــي عانين الكبي

وإنــه ليحدونــا األمــل بــأن يكــون العــام القــادم بــإذن اللــه، عامــًا اســتثنائيًا أيضــًا فــي 
أداء شــركتنا المهنــي والتشــغيلي، الــذي ســينعكس إيجابــًا علــى نمــو الســجل الربحي 
المســتقبلي للشــركة إن شــاء اللــه، بفضــل المرونــة التــي أبدتهــا الشــركة وقوتهــا 
التــي مكنتهــا مــن تفــادي النتائــج الكارثيــة التــي عانــى منهــا الكثيــر مــن الشــركات 
األخــرى، بفضــل كفــاءة ومهنيــة جميــع منســوبي الشــركة فــي جميــع قطاعاتهــم 
المتنوعــة، الذيــن اســتجابوا لكافــة اإلجــراءات والتوجيهــات التــي اتخذتهــا إدارة 

الشــركة، لمواجهــة هــذا التحــدي الكبيــر.

ويســرني مــن خــالل تقريــر األداء الســنوي هــذا، أن نســتعرض معكــم أداء الشــركة 
ومركزهــا المالــي للعــام 2020م الــذي اتســم بالكثيــر مــن التحديــات والصعوبــات 
والتغييــر الحــاد فــي بيئــات العمــل بشــكل عــام. ونحــن علــى ثقــة، بــأن أداء الشــركة 
ســيتصاعد بشــكل تدريجــي ويعــود إلــى طريــق اإلنجــازات الكبــرى بعــون اللــه، بفضــل 
تطويرنــا المســتمر لخطــط عملنــا المســتقبلية بالشــكل الــذي يعــزز مــن مكانتنــا 
ــع تطلعــات مســاهمينا وشــركائنا  ــة فــي الســوق الســعودية، ويحقــق جمي الريادي
ومنســوبينا بمــا فيــه خيــر للجميــع، ولتحقيــق رؤيتنــا نحــو النمــو والتطــور الدائــم 

والمســتدام، واللــه ولــي التوفيــق.

األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمين والشركاء الكرام

بالرغــم مــن الظــروف القاهــرة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( علــى بيئــة 
العمــل فــي شــركة األندلــس العقاريــة، فقــد بذلــت إدارة الشــركة جهــودًا مضاعفــة 
فــي ظــل التحديــات التــي أدت إلــى إغــالق العمــل فــي جميــع أنشــطتنا خــالل 
ــًا  ــة، وفق ــا والجزئي ــا العامــة منه ــام 2020 م، بكافــة مراحله ــة مــن ع مــدة معين
لإلجــراءات االحترازيــة التــي فرضتهــا حكومتنــا الرشــيدة، للتخفيــف مــن وطــأة هــذه 

الجائحــة بشــكل عــام.

لقــد أســهمت قــوة الشــركة ومكانتهــا الرياديــة فــي الســوق، فضــاًل عــن كفاءتهــا 
األداء  واســتمرار  لديمومــة  المهنيــة  الممارســات  أفضــل  بتطبيــق  التشــغيلية، 
ــم  ــه ث ــة. وبفضــل مــن الل ــا هــذه الجائح ــي فرضته ــات الت فــي ظــل أصعــب األوق
وبالتخطيــط الدقيــق، تمكنــت الشــركة مــن أن تكون في طليعة الشــركات الوطنية 
العاملــة فــي نفــس المجــال التــي اســتعادت عافيتهــا بشــكل ســريع. وذلــك بفضــل 
إعــادة ترتيــب األولويــات والســعي الحثيــث لتحقيــق االســتثمار األمثــل لمجموعــة 
مــن فــرص النمــو المتاحــة، ســعيًا لتعزيــز حضورهــا الريــادي وتحقيــق أقصــى عوائــد 
لمســاهميها. برغــم كل هــذه الصعوبــات والتحديــات. ومــا كان هــذا النجــاح ليتحقــق 

لــوال توفيــق اللــه ثــم الدعــم والتوجيــه المســتمر مــن مجلــس اإلدارة.

ــز فــي مجــاالت  ــق التمي ــًا بتســخير الطاقــات لتحقي قامــت الشــركة بالمضــي قدم
ــى جنــب  ــا إل ــات العمــل المتنوعــة فــي الشــركة، جنًب الســالمة والصحــة وإدارة بيئ
مــع تقديمهــا ألفضــل الخدمــات المتنوعــة وفــق أعلــى معاييــر األمــان والموثوقية.

وأغتنــم هــذه الفرصــة لتقديــم أســمى آيــات الشــكر والعرفــان، لجميــع الســادة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســاهمين والشــركاء والمنســوبين علــى دعمهــم الكبيــر 
وتفانيهــم وإخالصهــم بالعمــل. ونتطلــع إلــى االعتمــاد علــى خبراتهــم وكفاءتهــم، 
ــد فــي مســيرة اإلنجــاز  ــدًا بي للمضــي قدمــًا علــى األســس الراســخة التــي بنيناهــا ي
ــر فــي األعمــال  ــدة مــن النمــو والتطوي ــة جدي ــى مرحل ــة، ســعيًا للدخــول إل والتنمي
وتحقيــق مســتقبل ملــيء باإلنجــازات الكبــرى بــكل أمــان وموثوقيــة، بعــون اللــه 

وتوفيقــه.

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي
الرئيس التنفيذي
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الملخص التنفيذي

يســتعرض التقريــر الســنوي للعــام 2020م، أداء شــركة األندلــس 
التــي  االســتثنائية  الظــروف  ظــل  فــي  والمالــي،  التشــغيلي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( واآلثــار الســلبية التــي أثــرت 
ــات  ــاة فــي المملكــة، وخاصــة فــي بيئ ــع مناحــي الحي ــى جمي عل
العمــل التــي تنشــط فيهــا شــركة األندلــس بمجمعاتهــا التجاريــة 
والشــركات الشــقيقة التابعــة لهــا، حيــث تســبب اإلغــالق المتكــرر 
ــع انتشــار هــذه  ــام عمــاًل بتوجيهــات الحكومــة لمن ــي والع الجزئ
المواطنيــن والمقيميــن.  الجائحــة حفاظــًا علــى صحــة وأمــان 
وقــد اتبعــت إدارة الشــركة سياســة عمــل مرنــة للتعامــل مــع 
ــا  ــا وكفاءته ــا وريادته ــى قوته ــار الســلبية، مرتكــزة عل هــذه اآلث
العاليــة فــي تطبيــق ممارســات تشــغيلية احترافيــة للتخفيــف مــن 

ــار الســلبية. وطــأة هــذه اآلث

التأثير االقتصادي جراء تفشي وباء فايروس كورونا )كوفيد 19(

التـــي  الوقائيـــة  التوجيهـــات الحكوميـــة والتدابيـــر  بنـــاء علـــى 
الجديـــد  كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  لمنـــع  المملكـــة  اتخذتهـــا 
والمقيميـــن.   المواطنيـــن  علـــى صحـــة  حفاظـــًا   )19 )كوفيـــد 
أعلنـــت شـــركة األندلـــس باإلشـــارة علـــى موقـــع تـــداول بتاريـــخ 
21/7/1441هــــ، الموافـــق 16/3/2020م، باإلغـــالق المؤقـــت 
للشـــركة  التابعـــة  التجاريـــة  والمراكـــز  المجمعـــات  لجميـــع 
ولشـــركاتها التابعـــة والشـــقيقة، علمـــًا بـــأن أســـواق الهايبرماركـــت 
ـــت مفتوحـــة  ـــك المجمعـــات والمراكـــز بقي ـــات داخـــل تل والصيدلي

واســـتمر العمـــل فيهـــا بشـــكل طبيعـــي. 

1441هــــ  رمضـــان   6 بتاريـــخ  الصـــادر  الملكـــي  لألمـــر  ونفـــاذًا 
المراكـــز  فتـــح  إعـــادة  تمـــت  2020م،  أبريـــل   29 الموافـــق 
التجاريـــة ولشـــركاتها التابعـــة والشـــقيقة مـــن الســـاعة التاســـعة 
صباحـــًا وحتـــى الســـاعة الخامســـة مســـاًء حتـــى 20 رمضـــان 
ـــد  ـــى التقي ـــد عل ـــو 2020م، مـــع التأكي 1441هــــ الموافـــق 13 ماي
ـــة الصـــادرة  ـــة واإلرشـــادات الوقائي ـــر االحترازي ـــراءات والتدابي باإلج

مـــن الجهـــات المختصـــة بهـــذا الشـــأن.

ووفقـــا للتوجيهـــات الحكوميـــة الصـــادرة بتاريـــخ 2 شـــوال 1441هــــ، 
اســـتكملت الشـــركة فتـــح المراكـــز والمجمعـــات التجاريـــة تدريجيـــا، 
ـــى الســـاعة  ـــا حت ـــا مـــن الســـاعة السادســـة صباح ـــم فتحه ـــث ت حي
ـــث  ـــخ 28 شـــوال 1441 هــــ، حي ـــى تاري ـــك حت ـــة مســـاء، وذل الثامن
تـــم الســـماح بفتـــح الطلبـــات الداخليـــة فـــي المطاعـــم والمقاهـــي 
خـــالل تلـــك المرحلـــة، مـــع مراعـــاة االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 
التـــي وضعتهـــا الجهـــات المختصـــة، مـــع التأكيـــد علـــى اســـتمرار 
ـــي ال تحقـــق التباعـــد االجتماعـــي خـــالل  ـــع كافـــة األنشـــطة الت من
ــة  ــز الترفيهيـ ــل والمراكـ ــات التجميـ ــورة كصالونـ ــة المذكـ المرحلـ
ــات  ــا الجهـ ــي حددهـ ــطة التـ ــن األنشـ ــا مـ ــينما وغيرهـ ودور السـ

المختصـــة.

ووفقـــا للتوجيهـــات الحكوميـــة، تمـــت العـــودة ألوضـــاع الحيـــاة 
الطبيعيـــة إلـــى مـــا قبـــل فتـــرة إجـــراءات منـــع التجـــول ابتـــداًء مـــن 
ــة  ــات الصحيـ ــام بالتعليمـ ــزام التـ ــع االلتـ ــوال 1441هــــ، مـ 29 شـ
الوقائيـــة، والتباعـــد االجتماعـــي والحـــرص علـــى حمايـــة الفئـــات 
إعـــادة تشـــديد  تـــم  األكثـــر خطـــرا مـــن اإلصابـــة. فـــي حيـــن 

االحتـــرازات الصحيـــة فـــي مدينـــة جـــدة لمـــدة 15 يومـــًا بـــدءًا 
ــو 2020م وحتـــى 28  ــوال 1441ه الموافـــق 6 يونيـ ــن 14 شـ مـ
شـــوال 1441هــــ، وذلـــك بنـــاًء علـــى التقييـــم الصحـــي المرفـــوع 
ـــي فـــي هـــذه  ـــة بعـــد مراجعـــة الوضـــع الوبائ مـــن الجهـــات الصحي
المنطقـــة. وبنـــاًء علـــى ذلـــك تـــم تعديـــل أوقـــات العمـــل فـــي كل 
ـــالزا، لتكـــون خـــالل  ـــس مـــول، ومركـــز المـــروة ب مـــن مركـــز األندل
فتـــرة الســـماح بالتجـــول – المعدلـــة - فـــي مدينـــة جـــدة، وهـــي 
ــاء،  ــة مسـ ــاعة الثالثـ ــى السـ ــا حتـ ــة صباحـ ــاعة السادسـ ــن السـ مـ
ـــوم الســـبت 28 شـــوال 1441هــــ الموافـــق  ـــة ي ـــى نهاي وذلـــك حت
20 يونيـــو 2020م، مـــع تعليـــق فتـــح الطلبـــات الداخليـــة فـــي 
المطاعـــم والمقاهـــي فـــي المراكـــز المذكـــورة خـــالل هـــذه 
ـــا  ـــي تضعه ـــة الت ـــراءات االحترازي ـــزام باإلج ـــاة االلت ـــة، ومراع المرحل

ــة. ــات المختصـ الجهـ

ـــو 2020م  ـــخ 20 يوني ـــان الحكومـــي الصـــادر بتاري ـــى البي ـــاء عل وبن
والمتضمـــن رفـــع منـــع التجـــول بشـــكل كامـــل  فـــي جميـــع 
 مناطـــق ومـــدن المملكـــة والســـماح بعـــودة  جميـــع األنشـــطة 
ــي  ــواردة فـ ــات الـ ــاة التعليمـ ــع مراعـ ــة، مـ ــة والتجاريـ االقتصاديـ

ــور. ــان المذكـ البيـ

ـــات  ـــع المجمع ـــح جمي ـــن فت ـــة ع ـــس العقاري ـــت شـــركة األندل أعلن
والمراكـــز التجاريـــة  العائـــدة لهـــا وشـــركاتها التابعـــة والشـــقيقة، 
وذلـــك بشـــكل كامـــل، ووفقـــا لمواقيـــت العمـــل الطبيعيـــة، 
مـــع عـــودة  جميـــع األنشـــطة التجاريـــة داخلهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
صالونـــات التجميـــل والمراكـــز الترفيهيـــة ودور الســـينما وغيرهـــا 
علـــى  تعليقهـــا حفاظـــا  تـــم  أن  التـــي ســـبق  األنشـــطة  مـــن 
الســـالمة العامـــة، مـــع التأكيـــد علـــى التقيـــد بـــكل مـــا تضمنـــه 
ــل  ــزام الكامـ ــك  االلتـ ــي ذلـ ــا فـ ــور، بمـ ــي المذكـ ــان الحكومـ البيـ

ــدة. ــة المعتمـ ــوالت الوقائيـ ــع البروتوكـ ــق جميـ  بتطبيـ
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إنجازات الشركة 2020م

اإلستحواذ على  مبنى 
كيوبك التجاري بالرياض 

والمملوك بالكامل 
لصندوق األهلي ريـت 1 

حيـث تبلـغ ملكية الشـركة 
فـي الصنـدوق 68.73%

بيع قطعة األرض المجاورة 
لألندلس مول لصالح 

صندوق األهلي ريت 1 لقيام 
الصندوق بإجراءت البدء في 

توسعة األندلس مول

إطالق تطبيق منصة 
عالقات المستثمرين 

بالتعاون مع ارقام 
السعودية

تتويج األندلس مول بجائزة 
االبتكار في الفعاليات 

الترفيهية لفئة العروض 
المباشرة والفعاليات 

والمقدمة من ستيفي الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

01020304

األهداف االستراتيجية

التحسين المستمر لألداء التشغيلي وتطوير 
وإدارة وتأجير المراكز التجارية التابعة للشركة، 

سعيًا لتحقيق أعلى مستويات اإلشغال والوصول 
إلى المزيج األمثل من المستأجرين فيها.

االستحواذ كلًيا أو جزئًيا على المشاريع 
المماثلة األخرى القائمة ذات األداء المتميز، 

أو التي تعتقد إدارة الشركة بأن ذلك 
سيمكّنها من الوصول إلى أداء متميز.

بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين 
آخرين لتنفيذ مشروعات في المجاالت 

التي تنشط بها الشركة.

تطوير مشاريع المراكز التجارية الجديدة 
ومشاريع قطاعي الضيافة والمكاتب باإلضافة 

إلى مشاريع متعددة اإلستخدامات.
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المشاريع القائمة

األندلس مول
مدينــة جــدة وهــو مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت 1، 

ــة الشــركة فــي الصنــدوق 68.73%. وتبلــغ ملكي

قطاع عقارات التجزئة
المجمعات التجارية

حياة مول
مدينــة الريــاض وهــو مملــوك بالكامــل لشــركة الحيــاة العقاريــة 

وتبلــغ ملكيــة شــركة األندلــس العقاريــة فيــه 25%.

دارين مول
األســواق  لشــركة  بالكامــل  مملــوك  وهــو  الدمــام  مدينــة 
المتطــورة، وتبلــغ ملكيــة شــركة األندلــس العقاريــة فيــه 50%.

25%

الرياض 

68.73%

جدة 

50%

الدمام 

مراكز تسوق األحياء

الصحافة سنتر
حي الصحافة بالرياض

تالل سنتر
حي الملقا بالرياض

اليرموك سنتر
حي اليرموك بالرياض

المروة سنتر
حي المروة بجدة

قطاع المكاتب

فندق األندلس مول
وهــو مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت1، حيــث تبلــغ 

الصنــدوق 68.73%. الشــركة فــي  ملكيــة 

برج سالمة المكتبي
وهــو مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت1، حيــث تبلــغ 

الصنــدوق 68.73%. الشــركة فــي  ملكيــة 

مبنى كويبك التجاري
وهــو مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت1، حيــث تبلــغ 

الصنــدوق 68.73%. الشــركة فــي  ملكيــة 

تطبــق الشــركة اســتراتيجية ذكيــة فــي تمويــل المشــاريع المســتقبلية، مــن خــالل اعتمادهــا علــى نمــاذج متعــددة فــي تمويــل 
المشــاريع، بعــد دراســة كل فرصــة اســتثمارية علــى حــده ووضــع الهيــكل التمويلــي لهــا بالتركيــز علــى تحقيــق أعلــى فائدة لمســاهمي 

الشــركة.

مشــروع مستشــفى بالشــراكة مــع مجموعــة الدكتــور 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 )الجوهــرة الكبــرى( إلقامــة مركــز تجــاري علــى مســاحة إجماليــة 124.880 متــرًا مربعــًا، بحــي األصالــة بقــرب 
ســتاد الجوهــرة بمدينــة جــدة. علــى أن يبــدأ تشــغيله عــام 2022م.

68.73%

جدة 

68.73%

جدة 

68.73%

الرياض

قطاع الضيافة

المشاريع المستقبلية

مشروع الجوهرة الكبرى
124.880 م/2

مشروع المستشفى
21.415.35 م/2 

جدة

01020304

1617 التقرير السنوي 2020 شركة األندلس العقارية



الشهادات واإلعتمادات

سيتي سكيب 
Cityscape | العالمية

حصول األندلس مول على 
جائزة أفضل مشروع تجاري 

وتجزئة بالمملكة

سيتي سكيب 
Cityscape | العالمية
حصول حياة مول على جائزة 
أفضل مشروع تجاري وتجزئة 

بالمملكة

ريكون | مجلس مراكز 
تسوق الشرق األوسط
حصول حياة مول على جائزة 
أفضل مشروع تجاري وتجزئة 

بالمملكة

ريكون | مجلس مراكز 
تسوق الشرق األوسط
حصــول األندلــس مــول علــى 
شــهادة إنجــاز بإعــادة تصميــم 

وتطويــر منطقــة المطاعــم

2009

2010

2018

2017

فوربس الشرق 
Forbes | األوسط
تتويج األندلس العقارية 

بجائزة أفضل مطور 
عقاري لقطاع التجزئة

حوكمة الشركات | 
جامعة الفيصل

صنفت األندلس العقارية 
ضمن أفضل 20 شركة 

تطبيقًا لمبادئ الحوكمة

تتويج األندلس مول 
بجائزة االبتكار في 

الفعاليات الترفيهية 
لفئة العروض المباشرة 
والفعاليات والمقدمة 

من جوائز ستيفي 
الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا

ريكون | مجلس مراكز 
تسوق الشرق األوسط
حصول حياة مول على جائزة 

التميز لتحسين األداء من 
خالل مبادرة التحول الرقمي 

حوكمة الشركات | 
جامعة الفيصل

صنفت األندلس العقارية 
ضمن أفضل 30 شركة 

تطبيقًا لمبادئ الحوكمة

2019

2019

20192020

2020

TOP 30
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عن الشركة
تأسيس الشركة	 
األغراض الرئيسية للشركة	 
النشاط واالستثمارات 	 
الرؤية والرسالة والقيم	 
أعضاء مجلس اإلدارة	 
الهيكل التنظيمي 	 



تأسيس الشركة

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

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

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

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

15/10/1428هـــ  فــي  للمســاهمين  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وفــي 
)الموافــق 27/10/2007م(، قــرر المســاهمون زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائتــان 
إلــى  ريــال ســعودي   )238,900,000( ألــف  وتســعمائة  مليــون  وثالثــون  وثمانيــة 
ثالثمائــة وثالثــة وأربعــون مليــون )343,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أربعــة 
ــادة  وثالثــون مليــون وثالثمائــة 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

19/05/1436هـــ  فــي  للمســاهمين  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وفــي 
)الموافــق 10/03/2015م(، قــرر المســاهمون  زيــادة رأس مــال الشــركة مــرة اخــرى 
مــن ثالثمائــة وثالثــة 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 ثالثمائــة وســبعة 
وخمســين مليــون )357,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق حســاب األربــاح المبقــاة
فــي ديســمبر 2015 وبعــد صــدور موافقــة هيئــة الســوق الماليــة طرحــت الشــركة 30% 
ــد وعشــرين  ــة واح ــدد األســهم المطروح ــغ ع ــث بل ــام حي ــاب الع مــن أســهمها لالكتت
مليــون )21,000,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل وقدرهــا 

ــاالت ســعودية للســهم الواحــد،    ــاالت )10( ري عشــرة ري

ــال ســعودي  ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ســبعمائة مليــون )700,000,000( ري
ــون )70,000,000( ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا  ــى ســبعين ملي مقســمًة إل

ــاالت ســعودية للســهم الواحــد. ــاالت )10( ري عشــرة ري
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األغراض الرئيسية للشركة

واالستثمار  التطوير  في  للشركة  الحالي  الرئيسي  النشاط  يتركز 
العقاري، وتتمثل أغراض الشركة الرئيسية وفًقا لنظامها األساسي 

بما يلي: 

إنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجارية والسكنية وإدارتها.. 1

مقــاوالت عامــة للمبانــي الســكنية والتجاريــة والمنشــآت التعليميــة والترفيهيــة . 2
واألعمــال  الصحــي  والصــرف  الميــاه  ومشــاريع  والســدود  والطــرق  والصحيــة، 

والميكانيكيــة. الكهربائيــة 

صيانة وتشغيل المنشآت العقارية والمباني التجارية. 3

تملــك األراضــي والعقــارات وتطويرهــا واســتثمارها لصالــح الشــركة فــي حــدود . 4
أغراضهــا.

إنشــاء وتملــك واســتثمار وصيانــة وتشــغيل المراكــز والمجمعات الطبيــة والفندقية . 5
والســياحية والترفيهية.

فــي . 6 إلســتخدامها  والمعــدات  واألدوات  واألثــاث  واألجهــزة  المــواد  اســتيراد 
مشــاريعها.

اســتثمار امــوال الشــركة فــي األســهم وغيرهــا مــن األوراق الماليــة وفًقــا للضوابــط . 7
ــة، وتمــارس الشــركة نشــاطاتها بعــد الحصــول علــى التراخيــص  الشــرعية والنظامي

الالزمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت.

النشاط واالستثمارات

ــة المرتبطــة 01 ــى االســتثمار فــي األنشــطة العقاري ــة عل تعتمــد شــركة األندلــس العقاري
ــاء. ــة ومراكــز تســوق األحي ــة كالمراكــز التجاري بقطــاع التجزئ

المراكز التجارية

وتمتلك الشركة ثالثة )3( مراكز تجارية بنسب ملكية متفاوتة وهي:. 1
“األندلــس مــول” المقــام فــي مدينــة جــدة، والمملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي . 2

ريــت )1( حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق 68.73%.
“حياة مول” المقام في مدينة الرياض، وتبلغ ملكية الشركة فيه 25%.. 3
“دارين مول” المقام في مدينة الدمام، وتبلغ ملكية الشركة فيه 50%.. 4

مراكز تسوق األحياء

وباإلضافــة إلــى المراكــز التجاريــة المذكــورة أعــاله، طــورت الشــركة أربعــة مــن مراكــز 
تســوق األحياء )Strip Malls( بنســبة ملكية تتراوح بين %70 و%100 لهذه المشــاريع 
الـــمقامة علــى أراضــي مســتأجرة وهــي )اليرمــوك ســنتر، تــالل ســنتر، الصحافــة ســنتر، 

المــروة ســنتر(.

فنــدق األندلــس مــول والمملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت )1( حيــث تبلــغ 
ــة بإنشــاء  ــس العقاري ــدوق %68.73. قامــت شــركة األندل ــة الشــركة فــي الصن ملكي
ــرج فندقــي مالصــق لألندلــس مــول بمســاحة إجماليــة قدرهــا 28,225 م2  ــر ب وتطوي
ــدق  ــي مــن عــام 2017م. ويتكــون فن ــع الثان ــدق وتشــغيله فــي الرب ــاح الفن ــم افتت وت
األندلــس مــول مــن 164 جنــاح باإلضافــة إلــى المرافــق الترفيهيــة وغــرف اإلجتماعــات 

ــادي صحــي. ــة ون والمطاعــم العالمي

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

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

عقارات التجزئة

02
الضيافة

03
المكاتب
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أن نصبـح أهـم وأبـرز مطـور عقـاري متخصـص فـي إنشـاء 
خـالل  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

الفريـدة  الوجهـات  مـن  مجموعـة  وتشـغيل  تطويـر 
الضيـوف  تفاعـل  تعـزز  أن  شـأنها  مـن  التـي  والمتمّيـزة 
والعمالء وأفراد المجتمع عبر تجارب ترّسخ والئهم وتعزز 
معـدل الزيـارات وتحقق قيمة مسـتدامة، بما يفضي في 

نهايـة المطـاف إلـى تحقيـق نمـو منقطـع النظيـر.

الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

الرسالة

الطموح

اإلصرار

المشاركة

الشغف

الثقة

تتميــز الشــركة بقيــم مؤسســية تســعى مــن خاللهــا لتحقيــق 
أهدافهــا وهــي كالتالــي:

القيم

01

03

05

02

04
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أعضاء مجلس اإلدارة

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

األستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى
عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

األستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري
عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك
رئيس لجنة المراجعة
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي
عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
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الهيكل التنظيمي

مجلس
الرئيس التنفيذياإلدارة

مدير إدارة الشؤون
القانونية وااللتزام

المراجعة الداخلية
وإدارة المخاطر

المالية والمشتريات
وتقنية المعلومات

الرئيس المالي
)CFO( التنفيذي

مدير إدارة تطوير
األعمال

مدير إدارة الموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

إدارة االستراتيجية

مدير إدارة عالقات
المستأجرين

مدير إدارة المشاريع

لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت

سكرتارية الشركة

مدير إدارة
عالقات المستثمرين

أمانة سر مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه
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قطاعــــات 
العمــــــل

يتركز نشاط الشركة الرئيسي 
حالًيا في التطوير واالستثمار 

العقاري كما يلي:

المراكز التجارية. 1
مراكز تسوق األحياء. 2

فندق األندلس مول. 1

برج سالمة المكتبي. 1
مبنى كويبك التجاري. 2

أوًل:
قطاع عقارات التجزئة

ثانًيا
الضيافة

ثالثًا
المكاتب
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اُفتتــح األندلــس مــول فــي عــام 2007م، ويقــع فــي مدينــة جدة 
علــى طريــق الملــك عبــد اللــه، مقابــل ميــدان الملــك عبــد العزيــز 
ــة قدرهــا  ــد، بمســاحة إجمالي ــة الجدي فــي منطقــة مركــز المدين

148,481 متــًرا مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقــف( 

ــا علــى 434 مســتأجر،  ويضــم األندلــس مــول 445 متجــًرا موزًع
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 خــالل  ــس مــول بالتن ــر فــي األندل ــز مفهــوم التأجي يتمي
 ،H&M مثــل  المرموقــة  العالميــة  التجاريــة  العالمــات  متاجــر 
بوينــت،  ســنتر  غاليــري،  باريــس  لوكــر،  فــوت  جــس،  مذركيــر، 
ــد مــن العالمــات  ــي، والعدي ــد، كياب ــكان إيجــل، أوســتون ري أمري
التجاريــة الشــهيرة األخــرى، باإلضافــة لمنطقــة مطاعــم مميــزة 
تضــم أفضــل اســماء المطاعــم المتميــزة بمدينــة جــدة مثــل: 
ومنطقــة   ،McDONALDS البيــك،  باســتا،  كازا  ال  مطعــم 

ترفيهيــة ُمعــَدة لمختلــف األعمــار.

كمــا تــم افتتــاح صــاالت )Empire Cinemas( ومكونــة مــن 15 
شاشــة مختلفــة وقســم الVIP وقســم االطفــال. 

ومــن أبــرز اإلنجــازات التــي حققهــا األندلــس مــول، الوصــول إلــى 
نســب إشــغال عاليــة بلغــت %96. وتشــير اإلحصائيــات الحديثــة 
إلــى أن عــدد زوار المركــز والــذي يزيــد عــن 6مليــون زائــر خــالل 
عــام 2020م. والشــك أن هــذا التأثــر فــي أعــداد الــزوار أتــى 
مــن خــالل االجــراءات االحترازيــة الموضعــة جــراء انتشــار فايــروس 

ــا المســتجد  كورون

وإطاللتــه  االســتراتيجي  بموقعــه  مــول  األندلــس  ويتميــز 
ــر،  ــز بمســافة 800 مت ــد العزي المباشــرة علــى ميــدان الملــك عب
فضــاًل 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 

ــد. ــر ماج األمي

وقــد أدى تميــز األندلــس مــول بخدماتــه ليصبــح المركــز األول 
ــه  ــر مــن الشــركات تتوافــد علي فــي المنطقــة، ممــا جعــل الكثي
الرتفــاع  أدى  الــذي  األمــر  تأجيريــة؛  علــى مســاحات  للحصــول 
المســاحية  الناحيــة  مــن  للمركــز،  التأجيــري  النشــاط  أســهم 
التجاريــة  العالمــات  انتقــاء  فــي  للتميــز  باالضافــة  والســعرية، 

المركــز. فــي  للمســتأجرين 

1.1 األندلس مول

1. المراكز التجارية

أوًل:
قطاع عقارات التجزئة

لمهرجــان  الترفيــة  روزنامــة  إطــالق  تــم  2020م  عــام  خــالل 
لفــرق  أكثــر مــن 19 فعاليــة  األندلــس مــول والــذي يتضمــن 

ومحليــة: عالميــة 
فعاليــة اكواريــم أقيمت لمدة أســبوع وســط حضــور وتغطية 	 

إعالميــة وتنظيــم وفــق االجراءات االحترازيــة المعدة لذلك
عروض اليف ستايل اقيمت لمدة يومين 	 
فعالية Fire&Laser العالمية أقيمت لمدة يومين 	 
اقيمــت 	  الحصينــي  ســليمان  و  شــعبية  فلكوريــة  عــروض 

يوميــن  لمــدة 
فعالية Art Street استمرت لمدة ثالثة أيام 	 
فرقــة العــود والجيتــار وفرقــة احمــد العلــوي اســتمرت لمــدة 	 

مين  يو
ــذي اســتمرت لمــدة 	  ــة وال ــة Bubble Show العالمي فعالي

ثــالث ايــام 
عــروض الخفــه مــع عــروض فرقــة أميــن والتــي اســتمرت 	 

لمــدة ثــالث ايــام 
اليوم الوطني السعودي	 
فعالية Circus أقيمت لمدة يومين	 

فعاليات األندلس مول 2020م

مكونات المشروع

مدينة 
جدة

148,481 م2
مساحة إجمالية

445
متجــر

94,405 م2 
مساحة مستأجرة

مملوك بالكامل 
لصندوق األهلي 

ريت١

6
مليون زائر

5,575 م2
مساحة سينما

434
مستأجر

68.73%
ملكية الشركة
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عبـد  الملـك  طريـق  علـى  الريـاض  مدينـة  فـي  مـول  حيـاة  يقـع 
العزيـز، بمسـاحة إجماليـة قدرهـا 226,108 متر مربع )مسـطحات 
مبانـي ومواقـف(، ويضـم حيـاة مـول 545 متجـًرا موزًعـا علـى 
535 مسـتأجر، بمسـاحة تأجيريـة تبلـغ 89,712 متـًرا مربًعـا، ويتميـز 
حيـاة مـول بموقعـه االسـتراتيجي علـى طريـق الملك عبـد العزيز، 
وتنوع الشـركات المسـتأجرة به مثل: مكتبة جرير، سوارفيسـكي، 
فيكتوريـا سـيكرت، ماركـس آنـد سبنسـر، فيرجـن، بـاول كافيـه، 
مدينـة مينيابلـوس الترفيهيـة، والعديـد مـن العالمـات التجاريـة 
الرائـدة. إضافـة لمنطقـة المطاعـم المطـورة والتـي حـاز المركـز 
 RECON  مـن خاللهـا علـى جائزة التميز والتطويـر والُمقدمة من
MENA 2017 وتحتـوي علـى عـدة أسـماء مميـزة مثـل : ابـل بيز، 

.Steak&shak كوبـر شـندني، مطعـم أوشـال, ومطعـم

كمـا أن مركـز حيـاة مـول مملـوك لشـركة الحيـاة العقاريـة، حيث 
تبلـغ ملكيـة الشـركة فيـه %25 مـن خـالل الشـركة المذكـورة.

وقـد اسـتطاع المركـز المحافظـة علـى مسـتويات تشـغيلية رغم 
ظـروف جائحـة كورونـا حيـث وصلـت نسـب إشـغال عاليـة بلغـت 
%96، ووصلـت إحصائيـات عـدد زوار المركـز إلـى أكثـر مـن 6.5 
مليـون زائـر خـالل عـام 2020م. والشـك أن هذا التأثـر في أعداد 
الـزوار أتـى مـن خالل االجـراءات االحترازية الموضوعة جراء انتشـار 

فايـروس كورونـا المسـتجد.

1.2 حياة مول

شارك حياة مول بفعاليات تسويقية 
وحيث اقيمت العديد من العروض ومنها:

حملة بدل فاتورتك	 
اليوم العالمي للغة العربية	 
تجهيز المركز لجائحة كورونا	 
احتفال اليوم الوطني السعودي	 

فعاليات حياة مول 2020

مدينـــة 
الرياض

226,108 م2
مساحة إجمالية

 551
متجر

89.712 م2
مساحة مستأجرة

مملوك لشركة 
الحياة العقارية

6.5
مليون زائر

540
مستأجر

مكونات المشروع

25%
ملكية الشركة

3637 التقرير السنوي 2020 شركة األندلس العقارية



ــة  ــي منطقـ ــع فـ ــام 2009م، ويقـ ــي عـ ــول فـ ــن مـ ــح داريـ اُفتتـ
مميـــزة علـــى كورنيـــش مدينـــة الدمـــام بمســـاحة إجماليـــة قدرهـــا 
99,960 متـــرًا مربعـــًا، مســـاحة مســـطحات المبنـــى 61,326 

متـــرًا مربعـــًا

وتبلـــغ  متـــًرا مربًعـــا،  الســـيارات 38,634  ومســـاحة مواقـــف 
مســـاحة األرض 59,050.79 متـــرًا مربعـــًا. وهـــو مملـــوك لشـــركة 
األســـواق المتطـــورة وبنســـبة %50 لشـــركة األندلـــس العقاريـــة.
ويضـــم داريـــن مـــول 183 متجـــرًا موزعـــًا علـــى 160 مســـتأجرًا، 
بمســـاحة تأجيريـــة تبلـــغ 47,294 متـــرًا مربعـــًا، مقســـمة علـــى 

ــا يلـــي: دوريـــن كمـ

1.3 دارين مول

ســوبرماركت ومراكــز ترفيهيــة ومســتأجرون رئيســيون ومتاجــر 
صغيــرة ومنطقــة ألعــاب ومطاعــم مميــزة بإطاللتهــا علــى البحر.

وكذلــك العالمــات التجاريــة الشــهيرة التاليــة: هايبــر بنــده، مانجو، 
مــذر كيــر، الســينما، ســاكو، ســباركيز باإلضافــة إلــى العديــد مــن 

األســماء األخــرى.

وشــهد داريــن مــول إقبــااًل كبيــًرا فــي اإلشــغاالت التأجيريــة، حيــث 
التأجيريــة،  إلــى %90 مــن المســاحة  وصلــت نســبة اإلشــغال 
ووصلــت إحصائيــات عــدد زوار المركــز إلــى أكثــر مــن 2.5 مليــون 

زائــر خــالل عــام 2020م.

احتفال اليوم الوطني السعودي	 

فعاليات دارين مول 2020

مدينة 
الدمام

99,960 م2
مساحة إجمالية

183
متجر

50%
ملكية الشركة

2.5
مليون زائر

مكونات المشروع

160
مستأجر

42,642 م2
مساحة مستأجرة

مملوك لشركة 
األسواق المتطورة
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2. مراكز تسوق األحياء

أوًل:
عقارات التجزئة

ــتأجرة مـــن قبـــل  ــنتر المقـــام علـــى أرض مسـ يقـــع الصحافـــة سـ
ــارع  ــع شـ ــز مـ ــد العزيـ ــك عبـ ــق الملـ ــع طريـ ــى تقاطـ ــركة علـ الشـ
األميـــر ناصـــر بـــن ســـعود فـــي حـــي الصحافـــة شـــمال مدينـــة 
مربًعـــا  متـــًرا   12,395 قدرهـــا  إجماليـــة  بمســـاحة  الريـــاض، 

ومواقـــف(. مبانـــي  )مســـطحات 

تـــم االنتهـــاء مـــن أعمـــال تطويـــر الصحافـــة ســـنتر فـــي الربـــع 
الرابـــع مـــن عـــام 2014م، كمـــا بـــدأ التشـــغيل فـــي الربـــع األول 
مـــن عـــام 2015م، ونظـــًرا لمـــا يتميـــز بـــه الصحافـــة ســـنتر مـــن 
موقـــع اســـتراتيجي فـــي مدينـــة الريـــاض، حيـــث تحيـــط بـــه الكثافـــة 
ـــك  ـــة؛ فقـــد روعـــي ذل الســـكانية، وتنتشـــر المؤسســـات الخدماتي
العنصـــر فـــي تصميمـــه لمواكبـــة التطـــور العمرانـــي المحيـــط 
بـــه. يضـــم الصحافـــة ســـنتر 27 وحـــدة تجاريـــة موزعـــة علـــى 12 
مســـتأجر، وتتنـــوع الوحـــدات التأجيريـــة فـــي المركـــز بيـــن المعـــأرض 
التجاريـــة والمكاتـــب اإلداريـــة، وتشـــغل أســـواق المزرعـــة أحـــد أبـــرز 
المعـــأرض بالمركـــز، باإلضافـــة للعديـــد مـــن العالمـــات التجاريـــة 
األخـــرى مثـــل: د. كيـــف، خبـــز ونواشـــف،عبدالصمد القرشـــي. 
وقـــد حقـــق الصحافـــة ســـنتر نســـبة إشـــغال وصلـــت إلـــى 91% 

خـــالل عـــام 2020م.

مكونات المشروع2.1 الصحافة سنتر

مدينـــة 
الرياض

12,395 م2
مساحة إجمالية

27
متجر

12
مستأجر

5,072 م2
مساحة مستأجرة

وضعـــت شـــركة األندلـــس قدمهـــا فـــي حـــي الملقـــا بمدينـــة 
الريـــاض إلقامـــة مركـــز تـــالل ســـنتر علـــى أرض مســـتأجرة مـــن قبـــل 
الشـــركة، حيـــث انتهـــت أعمـــال تطويـــره فـــي الربـــع الرابـــع مـــن 

2014م، وبـــدأ تشـــغيله فـــي الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 2015م.

شـــمال  مالـــك  بـــن  أنـــس  طريـــق  علـــى  ســـنتر  تـــالل  ويقـــع 
مدينـــة الريـــاض بمســـاحة إجماليـــة قدرهـــا 9,021 متـــًرا مربًعـــا 
)مســـطحات مبانـــي ومواقـــف(. يضـــم خاللـــه 21 وحـــدة تجاريـــة 
ـــواع: أســـواق  ـــة أن ـــى ثالث ـــى 15 مســـتأجر، مقســـمة إل موزعـــة عل
كبيـــرة “الدانـــوب”، ومســـتأجرون رئيســـيون، ومتاجـــر أخـــرى، مثـــل: 

ــتار بكـــس وصيدليـــات وايتـــس، نخبـــة العـــود. سـ

وقـــد حقـــق تـــالل ســـنتر نســـب إشـــغال عاليـــة وصلـــت إلـــى 
2020م. عـــام  خـــالل   100%

مكونات المشروع2.2 تالل سنتر

مدينـــة 
الرياض

 9,021 م2
مساحة إجمالية

21
متجر

15
مستأجر

100%
نسبة التشغيل

91%
نسبة التشغيل

7,007 م2
مساحة مستأجرة
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تسعى شركة األندلس العقارية إلى مواكبة التنمية العمرانية، 
وإضافة لمسات تطويرية لصناعة العقار، ولذلك قامت الشركة 
إلضافة  تهدف  بطريقة  صمم  الذي  سنتر،  اليرموك  بإنشاء 
الخدمة المتخصصة ألحياء شرق الرياض والمناطق المجاورة لها.

يقع اليرموك سنتر في حي اليرموك على طريق الدمام شمال 
الشركة،  قبل  من  مستأجرة  أرض  على  الرياض  مدينة  شرق 
مباني  )مسطحات  مربًعا  متًرا   10,822 تبلغ  إجمالية  بمساحة 
الرابع من عام  الربع  أعمال تطويره في  انتهت  ومواقف(حيث 

2014، وبدأ تشغيله في الربع الثاني من عام 2015.

ويضم اليرموك سنتر 27 وحدة تجارية موزعة على 15 مستأجر، 
ومستأجرون  »بنده«،  كبيرة  أسواق  أنواع:  ثالثة  إلى  مقسمة 
بنده  أسواق  بجانب  وتتواجد  صغيرة.  أخرى  ومتاجر  رئيسيون، 
حلويات  روبينز،  باسكين  مثل:  التجارية،  العالمات  من  العديد 

سعد الدين، مطعم الطازج.

وقد حقق اليرموك سنتر نسبة إشغال وصلت إلى %84 خالل 
عام 2020م.

مكونات المشروع2.3 اليرموك سنتر

مدينـــة 
الرياض

10,822 م2
مساحة إجمالية

27
متجر

15
مستأجر

84%
نسبة التشغيل

ـــر ماجـــد  ـــق األمي ـــى طري يقـــع المـــروة ســـنتر فـــي حـــي المـــروة عل
شـــمال مدينـــة جـــدة، بمســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 17,030 متـــًرا مربًعـــا 
)مســـطحات مبانـــي ومواقـــف ومكاتـــب(، حيـــث انتهـــت أعمـــال 
ـــدأ تشـــغيله فـــي  ـــام 2018، وب ـــع مـــن ع ـــع الراب ـــره فـــي الرب تطوي
ــنتر 71 وحـــدة  الربـــع األول مـــن عـــام 2019، ويضـــم المـــروة سـ
ـــز  ـــب ويتضمـــن المرك ـــر و27 مكت ـــى 42 متج ـــة، مقســـمة إل تجاري
: “أســـواق المزرعـــة” والعديـــد مـــن العالمـــات التجاريـــة، مثـــل: 

ـــارس وغيرهـــا. ـــدز، تشـــكي تشـــيز، فطـــور ف ـــار، ماكدونال لوم

وتعـــود ملكيـــة المركـــز إلـــى شـــركة منافـــع األندلـــس للتطويـــر 
لشـــركة   70%( بنســـبة  والمملوكـــة  العقـــاري  واإلســـتثمار 
ـــز الراجحـــي  ـــد العزي ـــة، و%30 لشـــركة محمـــد عب األندلـــس العقاري
ــتثمار( وتمتلـــك الشـــركة األخيـــرة األرض المقـــام  وأوالده لالسـ
عليهـــا المركـــز المذكـــور والمســـتأجرة مـــن قبـــل شـــركة منافـــع 

ــس. األندلـ

ـــر  وقـــد حقـــق المـــروة ســـنتر نســـبة إشـــغال وصلـــت %94 للمتاج
خـــالل عـــام 2020م. 

مكونات المشروع2.4 المروة سنتر

مدينة 
جـــدة

17,030 م2
مساحة إجمالية

42
متجر

27
مكتب

94%
نسبة التشغيل

5,475 م2
مساحة مستأجرة

71
وحدة تجارية

9,752 م2
مساحة مستأجرة
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ثانًيا:
الضيافة

أنشطتها  تطوير  في  األندلس  شركة  ألعمال  استكمااًل 
ومشاريعها، وسعًيا لتحقيق التطور المستمر والصعود بثبات من 
خالل تنويع قطاعاتها، فقد قامت الشركة بتطوير وإنشاء برج 
فندقي )5 نجوم( مالصق لألندلس مول )فندق األندلس مول 
-جدة(، بمساحة إجمالية قدرها 28.255 مترًا مربعًا )مسطحات 
مباني ومواقف(. وهو مملوك بالكامل لصندوق األهلي ريت1، 

حيث تبلغ ملكية الشركة في الصندوق 68.73%.

عام  من  الثاني  الربع  في  تشغيله  وتم  الفندقي  البرج  وافتتح 
 .2017

المرافق  إلى  باإلضافة  جناحًا،  الفندقي من 164  البرج  ويتكون 
والنادي  العالمية،  والمطاعم  االجتماعات،  وغرف  الترفيهية، 

الصحي.

فندق األندلس مول - جدة

جدة - طريق الملك 
عبدالله وطريق األمير 

ماجد

164
جناح

مرافق 
ترفيهية

مملوك لصندوق
األهلي ريت1 

68.73%
ملكية الشركة

عدًدا من  
المطاعم 
العالمية

28,255 م2
مساحة  األرض
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ثالثًا:
المكاتب

يقع برج سالمة في موقع متميز بمنطقة السالمة على طريق 
 25 بنحو  البرج  ويبعد  حراء.  تقاطع شارع  وبمقربة من  المدينة 
مطار  من  دقائق   10 من  وأقل  المدينة  وسط  من  دقيقة 
 13 من  يتألف  وهو  جدة.  في  الجديد  الدولي  عبدالعزيز  الملك 
طابقًا فوق مستوى األرض باإلضافة إلى طابق مخصص للقبو 
وطابق ميزانين، كما يضم 84 مكتبًا و4 قاعات و4 مستودعات. 
العالمات  أسماء  أبرز  من  مجموعة  سالمة  برج  ويستضيف 
التجارية، بما فيها شركة سامسونج الخليج لإللكترونيات وشركة 
للتأمين  الراجحي  تكافل  وشركة  التعاوني  للتأمين  الراجحي 
ومجموعة تأجير وتيم هورتنز وشركة الطيران الوطنية وشركة 

سالمة )الشركة اإلسالمية العربية للتأمين(.

وهو مملوك بالكامل لصندوق األهلي ريت 1، وملكية الشركة 
68.73%

برج سالمة المكتبي - جدة

الموقع 
جــــــــدة

القيمة الشرائية
255 مليون ريال

فترة التأجير
5 سنوات

المساحة المبنية
58,919.3 م2 

المساحات المؤجرة
31,420 م2

مساحة األراضي
7,682 م2

الرياض  مدينة  في  الغدير  بحي  متميز  موقع  في  المبنى  يقع 
على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من تقاطع الطريق الدائري 
الشمالي على بعد حوالي 2كم من مركز الملك عبدالله المالي 
من  المبنى  ويتألف  الدولي.  خالد  الملك  مطار  من  و20كم 
مجمع مكاتب متعدد االستخدامات متطور وحديث يستوعب 
بالكامل  مؤجر  وهو  بعض،  مع  ومترابطة  متصلة  مباٍني  ثالثة 

على وزارة اإلسكان.

1، والذي تمتلك  ريت  بالكامل لصندوق األهلي  وهو مملوك 
الشركة نسبة 68.73 % من وحداته.

مبنى كويبك التجاري - الرياض

الموقع 
الريـاض

القيمة الشرائية
250 مليون ريال

فترة التأجير
3 سنوات

قابلة للتمديد 3 
سنوات اخرى

المساحة المبنية
42,145.31 متر مربع

المساحات المؤجرة
21,253 متر مربع

مساحة األراضي
17,444 متر مربع
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اإلستثمار في الشركات والمنشآت 
التابعة والشقيقة

الشركات والمنشآت التابعة

الشركات الشقيقة

نسبة ملكية الشركة في شركة منافع األندلس، وصندوق األهلي ريت1 ونشاطه الرئيسي كما في 31 ديسمبر 2020م:

تشمل استثمارات شركة األندلس امتالك حصص في عدد من الشركات الشقيقة، والتي تمتلك الشركة فيها نسًبا تتراوح ما بين 
%25 - %50 من رأس مال تلك الشركات، كما في 31 ديسمبر  2020م:

حجم الصندوق النشاط الرئيسياإلستثمار
ورأس المال

الدولة محل 
التأسيس والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

المؤجــرة شركة منافع األندلس أو  المملوكــة  العقــارات  وتأجيــر  إدارة 
أو  المملوكــة  العقــارات  إدارة وتأجيــر  )ســكنية(، 
المؤجــرة )غيــر ســكنية( أنشــطة إدارة العقــارات 
واالســتثمار  التطويــر  وأنشــطة  عمولــة،  مقابــل 

الشــركة. لصالــح  العقــاري 

%70السعودية500,000

االستثمار بشكل أساسي في أصولصندوق األهلي ريت1
عقارية مطورة إنشائًيا ومدرة للدخل

68.73%السعودية1,350,000,000

الدولة محل رأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة الشقيقة
التأسيس والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

اإلنشـاءات العامـة للمبانـي السـكنية، تشـغيل دور السـينما شركة األسواق المتطورة
الثابتـة، شـراء وبيـع األراضي والعقارات وتقسـيمها ،وأنشـطة 
أو  المملوكـة  العقـارات  وتأجيـر  إدارة  الخارطـة،  علـى  البيـع 
أو  المملوكـة  العقـارات  وتأجيـر  إدارة  )سـكنية(،  المؤجـرة 
المؤجـرة )غيـر سـكنية( أنشـطة إدارة العقـارات مقابل عمولة 

%50السعودية25,000،000

%50السعودية500,000الرعاية الصحية والنقاهة.شركة مستشفى غرب جدة

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة شركة الحياة العقارية
للمباني الغير سكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، 

الفنادق ...الخ(، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية، 
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية(، إدارة 

وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(

%25السعودية5,000,000

شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها ،وأنشطة البيع شركة صروح المراكز
على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة 
)سكنية(، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير 
سكنية( ، إدارة وتشغيل الشقق الفندقية، أنشطة وكالء 

السماسرة  )مكاتب الداللين(، أنشطة إدارة العقارات 
مقابل عمولة

%25السعودية500,000

شركة الجوهرة الكبرى 
للتطوير واالستثمار العقاري

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة 
للمباني الغير سكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، 

الفنادق ...الخ(، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية، 
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية(، إدارة 

وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(، إدارة 
وتشغيل الشقق الفندقية

%25السعودية500,000

المشاريع المستقبلية

أواًل: إنشاء مستشفى بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

يقــــع المشــــروع علــــى ميــــدان الملــــك عبــــد العزيــــز، عنــــد تقاطــع طريــق الملــك عبــــد اللــه مــع طريــق األميــــر ماجــد فــي مدينــة 
جــــدة مالصـــق لألندلـــس مـــول وفنـــدق األندلس مـــول، ويهـــدف المشـروع إلى بنـاء مستشـــفى  متكامل لتقديـم  الرعاية الصحيـة 
ــا تحــت اإلنشــاء، ووفًقــا آلخــر تقريــر وارد مــن الشــريك المطــور  تحــت اســم مستشــفى الدكتــور ســليمان الحبيــب، والمشــروع حالًي
فمـــن المتوقـــع أن يتـــم اســـتكمال )بنـــاء المشـــروع( خـــالل الربـــع  الثالث مـن عـام 2023م، ويكـون )تشـــغيل المشـروع( تبًعـا لذلـك 
خـــالل الربـــع  الرابع مـــن العـــام نفســـه، كمـــا  تبلغ التكلفـــة اإلجماليـــة المتوقعـــة لتنفيـــذ هـــذا المشـــروع طبًقـــا آلخـــر تقريـــر وارد مـــن 
الشـــريك المطـــور )مجموعـــة الدكتـــور ســـليمان الحبيـــب للخدمـــات الطبيـــة( مبلـــغ ً  1.6 مليار ريال سعودي. كما بلغت نسبة اإلنجاز 

فــي المشــروع حتــى تاريــخ هــذا التقريــر 15 % .

وسـيتم تمويـل هـذا المشـروع بشـكل رئيسـي باالعتمـاد علـى القـروض البنكيـة باإلضافـة إلـى المـوارد الذاتيـة للشـركاء.

وتعود ملكية هذا المشروع بالكامل إلى شركة مستشفى غرب جدة والتي تمتلك األندلس العقارية % 50منها.
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يقــع المشــروع فــي حــي األصالــة بمدينــة جــدة بالقــرب مــن 
ســتاد الجوهــرة )مدينــة الملــك عبداللــه الرياضيــة(، علــى أرض 
مســاحتها اإلجماليــة 124,880 متــًرا مربًعــا،  بهــدف إقامــة مركــز 

ــألرض. ــن ل تجــاري عليهــا بالشــراكة مــع المــالك اآلخري

ــم تأســيس شــركة  المشــروع بيــن مــالك األرض، وهــي  وقــد ت
شــركة الجوهــرة الكبــرى حيــث تملــك شــركة األندلــس العقاريــة 

%25 منهــا. 
تــم نقــل صــك أرض المشــروع بالكامــل لصالــح شــركة المشــروع 
ــر واالســتثمار العقــاري(، علمــا  ــرى للتطوي )شــركة الجوهــرة الكب
أن نســبة ملكيــة الشــركاء فيهــا وفقــا لعقــد تأسيســها المعــدل 

علــى النحــو اآلتــي:
- شركة األندلس العقارية بنسبة 25%.

- شــركة جرير للتطوير التجاري بنســبة 42 %، والشــريك المطور/ 
شــركة محمــد عبدالعزيــز الحبيــب وشــركاؤه لالســتثمار العقــاري 

بنســبة %33 )أطــراف ذات عالقــة(

وفًقــا آلخــر تقريــر وارد مــن الشــريك المطــور، فقــد بلغــت نســبة 
اإلنجــاز 22 %، ومــن المتوقــع أن يتــم اســتكمال بنــاء المشــروع 
خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022 م بــإذن اللــه، ويكــون تشــغيل 

المشــروع تبعــا لذلــك خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2022 م.

للمشــروع  المتوقعــة  التقديريــة  التكلفــة  إجمالــي  تبلــغ  كمــا 
)شــاملة قيمــة األرض( 873 مليــون ريــال، وســوف يتــم تمويــل 
ــة مــن  ــى القــروض البنكي المشــروع بشــكل رئيســي اعتمــاًدا عل
خــالل شــركة المشــروع، وجزئًيــا باالعتمــاد علــى المصــادر الماليــة 

ــة للشــركاء فــي المشــروع. الذاتي

ثانًيا: مشروع 
الجوهرة الكبرى

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 
عالقــة(  ذو  )أطــراف  فيهــا  الشــركاء  يحتفــظ  حيــث  المراكــز، 

بملكيــة مباشــرة لحصصهــم فــي األرض المذكــورة.

ثالًثا: مشروع أرض 
حي الصواري بجدة
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رأس المال البشري

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

ــة. ومــدى مناســبة الجهــة التدريبي

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

النحــو التالــي:

بواســطة  تنفيــذه  ويتــم  الشــركة،  داخــل  التدريــب 
خارجهــا. مــن  أو  الشــركة  داخــل  مــن  مختصيــن 

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

القيــام بأعمالهــم بصــورة احترافيــة. 

الشــركة  توليــه  الــذي  االهتمــام  منطلــق  ومــن 
بموظفيهــا، باعتبارهــم أداة التطويــر األساســية، وحجــر 
الزاويــة الــذي يقــوم عليــه تحســين العمــل، وتطويــره فــي 
مختلــف المســتويات، أقامــت الشــركة حفلهــا الســنوي 

لهــذا العــام بحضــور جميــع الموظفيــن.

الصحيــة  عنايتهــا  الشــركة  أولــت  آخــر،  جانــب  ومــن 
بموظفــي الشــركة كل االهتمــام، حيــث تــم التعاقــد مــع 
كبــرى شــركات التأميــن فــي المملكــة؛ لضمــان توفيــر 

العنايــة الصحيــة الفائقــة للموظفيــن وأســرهم.

السعودة والتوظيف

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.

فيما يلي بيان بعدد العاملين في الشركة ونسبة السعودة حتى 31 ديسمبر 2020:

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 

النطاقنسبة السعودةغير سعوديينسعوديونإجمالي العاملين

اخضر متوسط 77344344.87%

5253 التقرير السنوي 2020 شركة األندلس العقارية



المسئولية اإلجتماعية:

اســتراتيجيتها  تحقيــق  العقاريــة علــى  األندلــس  تحــرص شــركة 
المتعلقــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة مــن خــالل دعــم البرامــج 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــز الشــركة التجاري ــى مراك ــث ترع ــة حي االجتماعي
الجهــات الحكوميــة، الجمعيــات التوعويــة والخيريــة العديــد مــن 
والتــزام  مســؤلية  وهــي  المجتمــع  لخدمــة  الهادفــة  البرامــج 

تســعد الشــركة بتقديمهــا تأكيــًدا لرســالتها نحــو المجتمــع.

وخــالل 2020 ســاهمت شــركة األندلــس العقاريــة مــن خــالل 
األنشــطة  مــن  العديــد  اســتضافة  فــي  التجاريــة  مراكزهــا 
اإلجتماعيــة واإلنســانية المختلفــة وذلــك تأكيــدًا لدورهــا فــي 

أبرزهــا: وكان  المجتمــع 

مهرجان الطفل بالتعاون مع وزارة التعليم.	 
والميــاه 	  البيئــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  الرفــق  عيــن  حملــة 

والزراعــة.
اليوم العالمي للصم بالتعاون مع مجعية سمعية.	 
اليوم العالمي لذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة.	 
اليــوم العالمــي للخــدج بالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية 	 

لطــب األطفــال حديثــي الــوالدة.
اإلســبوع الخليجــي للتوعيــة بالســرطان بالتعــاون مــع مدينــة 	 

الملــك فهــد الطبيــة.
اليــوم العالمــي للتطــوع بالتعــاون مــع وزارة المــوارد البشــرية 	 

والتنميــة اإلجتماعية.
يوم الطفل الخليجي بالتعاون مع جامعة الملك سعود.	 
الملــك 	  بالتعــاون مــع جامعــة  العلــوم  حملــة استكشــاف 

ســعود.
الملــك 	  بالتعــاون مــع جامعــة  حملــة األدويــة الالوصفيــة 

ســعود.
حملة صحة اإلذن بالتعاون مع جامعة الملك سعود.	 
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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 

بيع أرض  قطعة رقم منشاة تابعة صندوق األهلي ريت 1 
)ب/3( المجاورة لمركز 

األندلس مول.

تمت الصفقة بتاريخ 26 
أكتوبر 2020 م.

43,510,500 ريال 
سعودي تدفع عند اإلفراغ

ب - معلومــات تتعلــق بــاي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرًفــا 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 #
العقد

موضوع العقد/ الـطرف ذو العالقة
العمل

المبلغ السنوي مدة العقد/  التعامل
بالريال )خالل السنة 

المالية 2020(

عقد خدمات اإلدارة1
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.

يبدأ في 
01/01/2020م 

وينتهي في 
31/12/2021م

نسب محددة من 
إجمالي دخل المركز 

والمبالغ المحصلة من 
المستأجرين

وقد بلغت قيمة 
إجمالي المبالغ 

المستحقة لشركة 
األندلس العقارية 

خالل العام 2020 
لقاء خدمات اإلدارة 

والتشغيل والتأجير مبلغ 
وقدره  4,501,418 

ريال 

التعامل بين شركة 2
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 ميالدية 
تبدأ من 

2020/08/02م 

وقد بلغت إجمالي 
المبالغ المحملة على 

شركة الحياة  العقارية 
خالل العام المالي 

2020م مبلغ وقدره  
16,916,839 ريال

عقد إيجار لوحدة عقارية 3
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل 

رئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة.

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية
شركة امتياز العربية 
المحدودة  باستئجار 

مساحة 83 متر مربع 
من مركز األندلس 

مول.

خمس سنوات تبدأ 
من 2015/03/01م 

وتنتهي في 
2021/02/28م، وال 

يتجدد إال باتفاق خطي.

166,000

عقد إيجار لوحدة عقارية 4
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل 

رئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة.

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية
شركة امتياز العربية 
المحدودة باستئجار 

مساحة 105 متر مربع 
من مركز األندلس 

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
2015/11/01م وتنتهي 

في 2021/10/31م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

273,000
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طبيعة العمل أو #
العقد

موضوع العقد/ الـطرف ذو العالقة
العمل

المبلغ السنوي مدة العقد/  التعامل
بالريال )خالل السنة 

المالية 2020(

عقد إيجار لوحدة عقارية 5
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل 

رئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة.

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية
شركة امتياز العربية 
المحدودة باستئجار 

مساحة 109 متر مربع 
من مركز األندلس 

مول.

خمس سنوات تبدأ 
من 2016/02/01م 

وتنتهي في 
2021/01/31م، وال 

يتجدد إال باتفاق خطي.

218,000

عقد إيجار لوحدة عقارية 6
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل 

رئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة.

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية
شركة امتياز العربية 
المحدودة باستئجار 

مساحة 218 متر مربع 
من مركز األندلس 

مول.

خمس سنوات تبدأ 
من 2015/04/15م 

وتنتهي في 
2021/04/14م، وال 

يتجدد إال باتفاق خطي.

436,000

عقد إيجار لوحدة عقارية 7
في مركز األندلس مول 

مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل 

رئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس 
مجلس اإلدارة.

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية
شركة امتياز العربية 
المحدودة باستئجار 

مساحة 321 متر مربع 
من مركز األندلس 

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
15/1/2014م وتنتهي 
في  2022/01/14م، 

وال يتجدد إال باتفاق 
خطي.

 481,500

عقد إيجار لمساحة في 8
مقر الشركة مبرم مع 

الشركة العالمية للرعاية 
الصحية، حيث يشغل 
المهندس/ صالح بن 
محمد الحبيب )نائب 

رئيس مجلس اإلدارة( 
منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

الشركة العالمية للرعاية 
الصحية

عقد تقوم بموجبه 
الشركة العالمية 

للرعاية الصحية باستئجار 
مساحة 666 متر 

مربع من مبنى المقر 
الرئيسي للشركة.

تم تمديده لمدة 
ستة أشهر تنتهي في 

2020/06/30م.

 525,000

عقد إيجار لمساحة في 9
مقر الشركة مبرم مع 

الشركة العالمية للرعاية 
الصحية، حيث يشغل 
المهندس/ صالح بن 
محمد الحبيب )نائب 

رئيس مجلس اإلدارة( 
منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

الشركة العالمية للرعاية 
الصحية

عقد تقوم بموجبه 
الشركة العالمية 

للرعاية الصحية باستئجار 
مساحة 600 متر 

مربع من مبنى المقر 
الرئيسي للشركة.

تم تمديده لمدة 
ستة أشهر تنتهي في 

2020/06/30م.

450,266

طبيعة العمل أو #
العقد

موضوع العقد/ الـطرف ذو العالقة
العمل

المبلغ السنوي مدة العقد/  التعامل
بالريال )خالل السنة 

المالية 2020(

عقد إيجار لمساحة في 10
مقر الشركة مبرم مع 
شركة التوزيع الوطنية

حيث يشغل المهندس/
صالح بن محمد الحبيب 

)نائب رئيس مجلس 
اإلدارة( منصب عضو 
مجلس مديرين فيها.

تقوم بموجبه شركة شركة التوزيع الوطنية
التوزيع الوطنية 

باستئجار مساحة 74 
متر مربع تقع في الدور 
الثاني من مبنى المقر 

الرئيسي للشركة.

تم تمديده لمدة 
ستة أشهر تنتهي في 

2020/06/30م.

51,500

عقد إيجار لوحدة عقارية 11
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

عقد تقوم بموجبه 
الشركة العالمية 
للصحة والجمال 

باستئجار مساحة 206 
متر مربع من مركز 

األندلس مول.

أربع سنوات 
ميالدية تبدأ من 
2017/05/01م 

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

515,000

عقد إيجار لوحدة عقارية 12
في مركز تالل سنتر 
العائد للشركة مبرم 

مع شركة الصيدليات 
العالمية،

حيث يشغل المهندس/
صالح بن محمد الحبيب 

)نائب رئيس مجلس 
اإلدارة( منصب عضو 
مجلس مديرين فيها.

تقوم بموجبه شركة شركة الصيدليات العالمية
صيدلية الجمال 

باستئجار وحدات تأجيرية 
بمساحة إجمالية 

قدرها 350 متر مربع 
الستخدامها كصيدلية 

تحت االسم التجاري 
“وايتس” في تالل 

سنتر في الرياض.

ثالث سنوات تبدأ 
من 2017/04/01م 

وتنتهي في 
2021/03/31م، وال 

يتجدد إال باتفاق خطي

385,000

عقد إيجار لوحدة عقارية 13
في مركز الصحافة سنتر 
العائد للشركة مبرم مع 

شركة صيدلية الجمال 
الرابعة للتجارة، حيث 

يشغل المهندس/ 
صالح بن محمد الحبيب 

)نائب رئيس مجلس 
اإلدارة( منصب عضو 
مجلس مديرين فيها.

شركة صيدلية الجمال الرابعة 
للتجارة

تقوم بموجبه شركة 
صيدلية الجمال 

باستئجار وحدات تأجيرية 
في الصحافة سنتر في 

الرياض، على مساحة 
تأجيرية تبلغ 249.3 متر 
مربع الستخدامها أيًضا 
كصيدلية تحت االسم 

التجاري “وايتس”.

سنة واحدة يبدأ في 
2014/12/18م 

وينتهي في 
 ،2020/06/30

وال يتجدد إال باتفاق 
الطرفين.

200,000
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النتائج المالية 
وبيانات األعمال 

قائمة الدخل	 
تحليل اإليرادات	 
المعايير المحاسبية	 
تسهيالت التورق اإلسالمي	 
المدفوعات النظامية	 
مخصصات الموظفين	 
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النتائج المالية وبيانات األعمال

قائمة الدخل
يبين الجدول قوائم الدخل الفعلية للشركة في األعوام )2020-2019-2018-2017-2016(

20162017201820192020ألف ريال سعودي

131,671146,827164,680176,061167,825اإليرادات

)72,170()73,659()70,995()66,677()49,711(تكلفة اإليرادات

102,40295,655 93,685  80,150  81,960 مجمل الربح

)39,444()33,044( )31,786( )12,735( )11,401(مصروفات إدارية وعمومية

)2,118()2,423( )1,785( )931( )1,265(مصروفات بيعية وتسويقية

37,02026,148 33,260  38,848  29,448 حصة الشركة من األرباح في شركات زميلة

االنخفــاض فــي قيمــة ذمــم مســتأجرين مســتحقة عــن 
) 1,000() 5,607( )5,068( )1,621( - عقــود إيجــار تشــغيلي

ومعــدات  ممتلــكات  قيمــة  فــي  االنخفــاض  خســارة  
اســتثمارية )31,829(-)6,014(--وعقــارات 

5,846919 4,258  856  1,113 إيرادات أخرى

104,19448,331 86,550 104,567  99,855 ربح التشغيل

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

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

)12,673()4,470( )4,004( )7,019( )6,315(تكلفة تمويل التورق اإلسالمي

87,98923,110 82,546 120,493 93,540 الربح قبل الزكاة

)6,120()4,435( )13,584( )2,103( )1,717(الزكاة

83,55416,990 68,962  118,390  91,823 ربح السنة

العائد على:

64,82114,341 47,972  118,390  -  مالكي الشركة

18,7332,649 20,990  -   -  الحصص غير المسيطرة

الدخل الشامل اآلخر:

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

91,799118,17568,98683,30016,746إجمالي الدخل الشامل

العائد على:

64,56714,097 47,996  118,175  -  مالكي الشركة

18,7332,649 20,990  -   -  الحصص غير المسيطرة

91,799 118,175  68,986 83,30016,746

ربحية السهم

ربحة السهم األساسية والمنخفضة للسهم الواحد 
1.311.690.690.930.20من صافي ربح السنة

2020

020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000

2019

2018

2017

2016

176,601

167,825

164,680

146,827

131,671

يبين الجدول التغيرات في النتائج التشغيلية ما بين عام 2019 و2020:

اإليرادات )باأللف ريال سعودي(

نسبة التغييرالتغيير2020 )موحدة(2019 )موحدة(ألف ريال سعودي

%5-)8,236(176,061167,825اإليرادات

%2-1,489)72,170()73,659(تكلفة اإليرادات

%7-)6,747(102,40295,655مجمل الربح

%19)6,400()39,444()33,044(مصروفات إدارية وعمومية

%13-305)2,118()2,423(مصروفات بيعية وتسويقية

%29-)10,872(37,02026,148حصة الشركة من األرباح في شركات زميلة

%82-4,607)1,000()5,607(االنخفاض في قيمة ذمم مستأجرين مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي

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

%84-)4,927(5,846919إيرادات أخرى

%54-)55,863(104,19448,331ربح التشغيل

%7)813()12,548()11,735(مصروفات الفائدة على التزامات عقود اإليجار

%184)8,203()12,673()4,470(تكلفة تمويل التورق اإلسالمي

%74-)64,879(87,98923,110الربح قبل الزكاة

%38)1,685()6,120()4,435(الزكاة

%80-)66,564(83,55416,990ربح السنة

العائد على:

%78-)50,480(64,82114,341مالكي الشركة

%86-)16,084(18,7332,649الحصص غير المسيطرة

%4-10)244()254(إعادة قياس منافع الموظفين - التزامات المنافع المحددة

%80-)66,554(83,30016,746الدخل الشامل

العائد على:

%78-)50,470(64,56714,097مالكي الشركة

%86-)16,084(18,7332,649الحصص غير المسيطرة
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تحليل اإليرادات
بحسب أنشطة الشركة:

20162017201820192020المدينةألف ريال سعودي

ت
دا

ـرا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

إلي
ا

106,634121,373124,232125,376101,712جدةاألندلس مول

8,1926,0775,6205,3264,901الرياضالصحافة سنتر

5,8555,5775,3204,8694,500الرياضاليرموك سنتر

5,0525,5424,1264,6754,468الرياضتالل سنتر

9921,0321,0061,027513الرياضمبنى اإلدارة الرئيسي

7,22624,37616,8908,547-جدةفندق األندلس مول بجدة

8,4687,650---جدةالمروة سنتر

9,43019,250---جدةبرج سالمة

11,783----الرياضمبنى كيوبك

3,781----الرياضتشغيل المراكز التجارية

720----الرياضتأجير المراكز التجارية

131,671146,827164,680176,061167,825إجمالي اإليرادات

20162017201820192020المدينة

ت
دا

ـرا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

إلي
ا

%60.6%71.2%75.5%82.7%86.9جدةاألندلس مول

%3.0%3.0%3.2%3.8%4.3الرياضالصحافة سنتر

%2.7%2.8%0.6%0.7%0.8الرياضاليرموك سنتر

%2.7%2.7%2.5%3.8%3.3الرياضتالل سنتر

%0.3%0.6%3.4%4.1%4.7الرياضمبنى اإلدارة الرئيسي

%5.0%9.6%14.7%4.9%0.0جدةفندق  األندلس مول بجدة

%4.5%4.8جدةالمروة سنتر

%11.5%5.4جدةبرج سالمة

%7.0الرياضمبنى كيوبك

%2.2الرياضتشغيل المراكز التجارية

%0.5الرياضتأجير المراكز التجارية

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0إجمالي اإليرادات

التحليل الجغرافي إليرادات الشركةتحليل إيرادات الشركة بالنشاط 2020

انخفضــت إيــرادات المجموعــة للســنة الماليــة 2020 بنســبة %5 لتصــل إلــى 167.82 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 176.1 مليــون 
ــة بنســبة 14%   ــرادات قطاعــي التجزئ ــة 2019. وجــاء هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي مــن انخفــاض إي ــال ســعودي للســنة المالي ري
والضيافــة بنســبة %49 بســبب تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد19( حيــث بــادرت الشــركة بمنــح خصومــات إلــى مســتأجرين 
المراكــز والمــوالت التجاريــة التابعــة لهــا نتيجــة إغــالق منافــذ البيــع خــالل فتــرة اإلغــالق الكلــي والمؤقــت. وبالرغــم مــن هــذا، ســاهم 
قطــاع المكاتــب باالســتحواذ علــى مبنــى كيوبــك بــالزا فــي مدينــة الريــاض فــي تعويــض تراجــع إيــرادات قطاعــي التجزئــة والضيافــة، 

حيثــث حقــق قطــاع المكاتــب إيــرادات بقيمــة 31.55 مليــون ريــال ســعودي بأرتفــاع قــدره %200 عــن العــام الســابق.

ــال  ــال ســعودي مقارنــة مــع 102.4 مليــون ري وكنتيجــة لذلــك انخفــض مجمــل الربــح بنســبة %6.59 لتصــل إلــى 95.65 مليــون ري
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019، ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى االنخفــاض فــي اإليــرادات اإلجماليــة للشــركة. وبالرغــم مــن 
ذلــك فقــد انخفضــت تكاليــف اإليــرادات للشــركة بنســبة %2.2 عــن العــام الســابق مدعوًمــا باالنخفــاض فــي تكلفــة إيــرادات قطــاع 

التجزئــة بنســبة %14.4 نتيجــة لسياســة ضبــط التكاليــف التشــغيلية التــي انتهجتهــا الشــركة فــي مواجهــة تداعيــات الجائحــة.

كمــا انخفــض الربــح التشــغيلي للشــركة بنســبة %53.61 ليصــل إلــى 48.33 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 104.2 مليــون 
ــود  ــى تســجيل خســارة انخفــاض فــي القيمــة لبعــض بن ــة 2019، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ري
العقــارات االســتثمارية والممتلــكات والمعــدات بقيمــة 31.83 مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى انخفــاض حصــة الشــركة مــن 

ــاح الشــركات الشــقيقة.  أرب

وكنتيجة لذلك، فإن االنخفاض في صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة يعود بشكل أساسي إلى:

ــة 	  ــز التجاري ــن مخصصــات خصومــات لمســتأجري المــوالت والمراك ــة تكوي ــة نتيج ــة والضياف ــي التجزئ ــرادات قطاع ــاض إي انخف
بســبب تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( هــذا برغــم االرتفــاع فــي إيــرادات قطــاع المكاتــب، هــذا األمــر 

مجتمعــا أدى إلــى انخفــاض مجمــل الربــح.

انخفــاض حصــة الشــركة فــي أربــاح الشــركات الزميلــة نتيجــة تكويــن مخصصــات خصومــات للمســتأجرين فــي المــوالت والمراكــز 	 
التجاريــة التابعــة لهــا.

تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لبعض بنود العقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات.	 

ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة تمويل االستحواذ على مبنى مكتبي جديد في مدينة الرياض.	 

3.0%
2.7%
2.7%

60.6%

0.5%2.2%13%

87%

7.0%

11.5%

4.5%
5.0%

0.3%

جدةاألندلس مول المروة سنتر
برج سالمة

مبنى كيوبك
تشغيل المراكز التجارية

تأجير المراكز التجارية
فندق  األندلس مول بجدة

الرياضالصحافة سنتر
اليرموك سنتر

تالل سنتر
مبنى اإلدارة الرئيسي
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قائمة المركز المالي
يبين الجدول قوائم المركز المالي للشركة في األعوام )2020-2019-2018-2017-2016(

ألف ريال سعودي
20162017

)موحدة(
2018

)موحدة(
2019

)موحدة(
2020

)موحدة(

الموجودات

موجودات غير متداولة:

195,759188,383155,822 202,352 10,504ممتلكات ومعدات 

505,867756,941990,386 692,167548,310عقارات استثمارية )*(

95,25989,109 موجودات حق االستخدام

387,960457,273493,988464,834481,483استثمار في شركات زميلة

1,505,4191,716,800 1,195,614  1,207,935 1,090,631مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة:

10,87814,32126,09838,63950,999ذمم مستأجرين مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي، صافي

9,4966,1223,97826,69815,192دفعات مقدًما وأرصدة مدينة أخرى

2391,09717,12437,94514,850مستحق من أطراف ذات عالقة

58,11242,2630-0األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

27,303444,213145,112148,233182,483نقد وما في حكمه

293,780263,521 250,424  465,753 47,916مجموع الموجودات المتداولة

1,799,2001,980,321 1,446,038 1,138,5471,673,688مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات

700,000700,000700,000700,000700,000رأس المال

84,12688,92595,38196,841 72,287احتياطي نظامي

117,681444,214347,411313,698256,336أرباح مبقاة 

889,9681,228,3401,136,3361,109,0801,053,177حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

192,278211,455199,658182,939الحصص غير المسيطرة

1,308,7381,236,116 1,347,791  1,420,618 889,968مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات غير المتداولة:

5,0755,7728,491 4,3514,497التزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

253,049514,995-117,14553,049تسهيالت التورق اإلسالمي

123,722117,730مطلوبات عقود اإليجار بموجب موجودات حق االستخدام

--9,724 8,1599,169إيجارات مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي

129,65566,71514,799382,545641,216مجموع المطلوبات غير المتداولة

مجموع األصول وحقوق الملكية واإللتزامات )بآالف ريال سعودي(

ألف ريال سعودي
20162017

)موحدة(
2018

)موحدة(
2019

)موحدة(
2020

)موحدة(
المطلوبات المتداولة:

32,31927,67734,66338,30736,047دفعات مقدمة من المستأجرين وإيرادات مؤجلة
التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام – الجزء 

15,70015,700---المتداول

--68,169122,3311,823الجزء المتداول من تسهيالت التورق اإلسالمي
2,3061,27333015,97116,396مستحق ألطراف ذات عالقة

2,8004,65813,30611,6316,508مخصص الزكاة الشرعية

13,32930,41733,32626,30528,338مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

107,916102,989 83,448  186,355 118,924مجموع المطلوبات المتداولة

490,461744,205 98,247  253,070 248,580مجموع المطلوبات

1,799,2001,980,321 1,446,038 1,138,5471,673,688مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ــا بلغـــت  ــال، كمـ ــار ريـ ــا فـــي 31 ديســـمبر 2020م مبلـــغ 1.8 مليـ ــتثمارية للمجموعـــة كمـ ــارات االسـ بلغـــت القيمـــة العادلـــة للعقـ
حصـــة المجموعـــة فـــي القيمـــة العادلـــة لعقـــارات الشـــركات الزميلـــة مبلـــغ 650 مليـــون ريـــال، ليصبـــح إجمالـــي القيمـــة العادلـــة 

الســـتثمارات الشـــركة العقاريـــة مبلـــغ 2.45 مليـــار ريـــال.
تم تقييم العقارات عن طريق مقيمين خارجيين معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم(.

2020

2019

2018

2017

2016

0400,000600,000 200,000800,0001,200,0001,400,000 1,000,0002,000,000 1,600,0001,800,000

248,580
889,968
1,138,547

253,070
1,420,618
1,673,688

98,247
1,347,791
1,446,038

490,461
1,308,738

1,779,200

744,205
1,236,116

1,980,321

مجموع المطلوباتمجموع حقوق المكيةمجموع الموجودات
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المعايير المحاسبية

تسهيالت التورق اإلسالمي 

 IFRS تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة خــالل العــام المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م  وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن.

خــالل العــام 2020م قامــت أحــدى الشــركات التابعــة ) صنــدوق األهلــي ريــت1( بســحب مبلــغ 250 مليــون ريــال وتمثــل ثانــي دفعــة 
مــن اتفاقيــة التســهيالت الموقعــه فــي 7 نوفمبــر 2018م بإجمالــي مبلــغ 650 مليــون ريــال حيــث ان مــدة التســهيل هــي 15 ســنة 

وســوف يتــم الســداد علــى أســاس ربــع الســنوي. وذلــك لغــرض تمويــل شــراء مبنــى كيوبــك المكتبــي فــي مدينــة الريــاض.

كمــا قــام ايضــًا )صنــدوق األهلــي ريــت(1 بســحب الدفعــة الثالثــة والبالغــة 13 مليــون ريــال مــن إنشــاء توســعة مركــز االندلــس مــول، 
حيــث ان مــدة التســهيل 15 ســنة  وســوف يتــم الســداد علــى اســاس ربــع ســنوي.

وفيما يلي تفاصيل كافة التسهيالت المسددة والقائمة خالل العام المالي 2020م:

اسم الجهة التسلسل
المانجة للقرض

مبلغ اصل 
القرض

مدة 
القرض

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض خالل 

العام المالي المنتهي 
في 2020/12/31

المبلغ المتبقي 
من القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

التابعة

البنك  األهلي 1
التجاري *

1513,630,796678,896,016678,896,016 سنة518,000,000

* خاص بصندوق األهلي ريت 1

المدفوعات النظامية المستحقة خالل السنة المنتهية -كما في 31 ديسمبر 2020:

مخصصات مكافأة نهاية الخدمة -كما في 31 ديسمبر 2020:

المدفوعات النظامية

مخصصات الموظفين

المستحق حتى نهاية الفترة المسددالبيان
المالية السنوية ولم يسدد

9,564,8954,654,245الزكاة

791,930209,000الضريبة

1,261,522المؤسسة العامة للتأمينات األجتماعية

127,550تكاليف تأشيرات وجوازات

209,675رسوم مكتب العمل

2020ألف ريال سعودي

5,772الرصيد في بداية السنة

2,630مخصص خالل السنة

156المسدد خالل السنة

245خسائر إكتوارية من إعادة القياس

8,491الرصيد كما في 31 ديسمبر
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أ - أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

أعضاء مجلس اإلدارة:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم #

األستاذ/ 1
عبدالسالم بن 

عبدالرحمن 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 لالستثمارات التجارية

المهندس/ صالح 2
بن محمد الحبيب

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، ورئيس 
اللجنة التنفيذية
شركة األندلس 

العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد 

الحبيب لالستثمار 
العقاري

بكالوريوس هندسة معمارية من 
جامعة الملك سعود عام 2000 

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 لالستثمار العقاري، عضو مجلس 

اإلدارة في شركة الحياة العقارية

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 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 4
بن عبدالمحسن 

الزكري

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

مدير تنفيذي
شركة الزكري

القابضة

ماجستير إدارة مالية 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 

لالستشارات اإلدارية والتنظيمية، والمدير العام 
التنفيذي للموارد البشرية والتطوير في مصرف 

الراجحي

الدكتور/ 6
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 لالستشارات.
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

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

الرئيس التنفيذي 
لشركة أوج 

لالستثمار

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 لالستثمار

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

مجلس إدارة الشركة واللجان واإلدارة التنفيذية

أسماء الشركات التي يكون عضو اسم العضو #
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
عبدالسالم بن 

عبد الرحمن 
العقيل

 الهيئة العامة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مدارس رياض نجد
لالستثمار

جهة حكوميةداخل المملكة

شركة جرير مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة كنان الدولية للتطوير العقاري
للتسويق

مساهمة داخل المملكة
مدرجة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة حرمة الوطنية

جمعية خيريةداخل المملكةجمعية إطعام

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أصالة القابضة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة هامات القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صروح المراكز

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة جرير لالستثمارات التجارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة جرير للتطوير التجاري

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة امتياز العربية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بروج العالمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أستحواذ بروج المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أسواق المستقبل المحدودة

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 خماسية طيبة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة روبين العربية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة األستثمار العقارية الدولية

شركة الضاحية المثالية للتطوير 
واإلستثمار العقاري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة كادي الجنوب المحدودة شركة 
شخص واحد

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صحة الشرق الطبية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الوسطى الطبية 
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ب - 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 عضو اسم العضو #
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

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالعالمية للرعاية الصحية

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
الطبية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأوالده 
القابضة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةشركة اإلستثمار 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

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة منافع األندلس

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بروج العالمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صالح الحبيب للتطوير العقاري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صالح الحبيب لالستثمار العقاري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة قوائم التنمية العقارية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدارس غراس األخالق التعليمية 

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 

صندوق عقاري متداول داخل المملكةصندوق األهلي ريت 1 

أسماء الشركات التي يكون عضو اسم العضو #
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/....(

3
األستاذ/ أحمد 
بن عبد الرحمن 

الموسى

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اسواق الجزيرة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة تنمية العقار والسياحة

شركة عبد الرحمن عبد الله الموسى 
وأوالده

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبد الرحمن الموسى القابضة

صندوق عقاري متداولداخل المملكةصندوق األهلي ريت 1

4

األستاذ/ 
محمد بن 

عبدالمحسن 
الزكري

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الزكري القابضة

5
الدكتور/ عبد 

الرحمن بن 
محمد البراك

شركة لجام مسئولية محدودةداخل المملكةشركة ثراء لالستثمار اإلداري
للرياضة

مساهمة داخل المملكة
مدرجة

الشركة السعودية للمعـلـومــات 
االئتمــانـيـة - سمة

شركة ميدغلف مساهمة غير مدرجةداخل المملكة
للتأمين

مساهمة داخل المملكة
مدرجة

مساهمة مدرجة داخل المملكةشركــة بن داود القابضة

6
األستاذ/ ناصر 

بن شرف 
الشريف

شركة مدرجةداخل المملكةشركة المصافي مساهمة غير مدرجةداخل المملكةعنان القابضة

الشركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعنان إسكان
السعودية 
لألسماك

مساهمة داخل المملكة
مدرجة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أرينا

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أوج القابضة

7
األستاذ/ 

هذال بن سعد 
العتيبي

شركة الجوهرة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األسواق المتطورة
الكبرى 

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صروح المراكز

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمنافع األندلس

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الحياة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مستشفى غرب جدة
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ج- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي:

د- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020م ، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

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

تصنيف العضويةاسم العضو
)تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل(

غير تنفيذياألستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

غير تنفيذيالمهندس/ صالح بن محمد الحبيب

غير تنفيذياألستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى

غير تنفيذياألستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري

مستقلالدكتور/ سليمان بن علي الحضيف

مستقلالدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك

مستقلاألستاذ/ ناصر بن شرف الشريف

تنفيذياألستاذ/ هذال بن سعد العتيبي

عدد االجتماعات: )4( اجتماعات

االجتماع األولاسم العضو
2020-02-27

االجتماع الثاني
2020-08-20

االجتماع الثالث
2020-10-26

االجتماع الرابع
2020-11-19

األستاذ/ عبد السالم 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 الشريف7

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي8

أ - وصف إلختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية:

ب - أسماء األعضاء، ووظائفهم الحالية والسابقة، ومؤهالتهم وخبراتهم:

اللجنة التنفيذية

مـن أبـرز اختصاصـات ومهـام اللجنـة التنفيذيـة فـي الشـركة قيامهـا بمناقشـة أي موضـوع يدخـل ضمـن اختصاصـات مجلـس اإلدارة 
دون اسـتثناء واتخـاذ التوصيـات بشـأنه ورفـع هـذه التوصيـات إلـى مجلـس اإلدارة، واتخـاذ القـرارات المناسـبة بشـأن الموضوعـات 
التـي يفـوض مجلـس اإلدارة اللجنـة بهـا، والتوصيـة لمجلـس اإلدارة فـي كل مـا يخـص سياسـات االسـتثمار واالسـتراتيجيات وخطـط 
العمـل والموازنـة السـنوية المقدمـة مـن اإلدارة التنفيذيـة للشـركة، والهيـكل التنظيمـي والوظيفي/إعـادة تنظيم/إعـادة هيكليـة 
التابعـة لمجلـس اإلدارة والتـي  اللجـان األخـرى  التـي تختـص بهـا  الشـركة، وسياسـات العمـل فـي الشـركة فيمـا عـدا السياسـات 
تشـمل السياسـات الماليـة والمحاسـبية وسياسـات التعويضـات والمكافـآت ودليـل المراجعـة الداخليـة، كما تتولى اللجنـة التنفيذية 
مناقشـة المشـاريع المشـتركة وعمليـات االندمـاج واالسـتحواذ وفًقـا لخطـط الشـركة، وبيـع أراضـي وعقـارات الشـركة، وتوزيعـات 
األربـاح )نقـًدا واسـهم(، وشـطب ذمـم العمـالء، ومتابعـة تطـورات األمـور التشـغيلية وأداء الشـركة بشـكل عـام، فضاًل عـن اعتماد 
اللوائـح واألنظمـة المتعلقـة بسـير العمـل فـي الشـركة باسـتثناء مـا يتطلـب اعتمـاد مـن مجلـس اإلدارة، وتلقـي تقارير عـن ومتابعة 
تنفيذ وإنجاز المشـاريع الرئيسـية والخطط التوسـعية، وتلقي تقارير عن حالة المخاطر على مسـتوى الشـركة ومدى فعالية وكفاءة 
سـير العمـل بوحـدة إدارة المخاطـر، ومعالجـة األمـور والعقبـات الهامـة المتعلقـة بأعمـال الشـركة: كمـا تتولـى اللجنـة التنفيذيـة – 
وفًقـا لجـدول الصالحيـات المعتمـدة - اعتمـاد االسـتثمارات فـي المشـروعات الجديـدة وفـق الخطـة االسـتثمارية، واعتمـاد تعديـل 
بنـود الموازنـة، واعتمـاد المشـتريات الرأسـمالية والنفقـات التشـغيلية التـي تتجـاوز الموازنـة المعتمـدة للشـركة، ومراجعـة تقييـم 

أصـول وموجـودات الشـركة.

الوظائف االسم #
الحالية

الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

المهندس/ 1
صالح بن محمد 

الحبيب

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، 

ورئيس اللجنة 
التنفيذية

شركة األندلس 
العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد 

الحبيب لالستثمار 
العقاري

بكالوريوس هندسة معمارية 
من جامعة الملك سعود عام 

 2000

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 لالستثمار العقاري، عضو مجلس 
اإلدارة في شركة الحياة العقارية

األستاذ/ عبد 2
السالم 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 لالستثمارات 

التجارية

األستاذ/ أحمد 3
بن عبد الرحمن 

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 4
بن عبد المحسن 

الزكري

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

مدير تنفيذي
شركة الزكري

القابضة

ماجستير إدارة مالية من جامعة 
الفيرن 2011م

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

7475 التقرير السنوي 2020 شركة األندلس العقارية



ج. عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2020م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

خالل العام 2020 لم تجتمع اللجنة وتم إحالة كافة مواضيع اللجنة لمجلس اإلدارة.

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 1

ــاة عــدم . 2 ــر المعتمــدة مــع مراع ــًا للسياســات والمعايي ــادة ترشــيحهم وفق ــه وإع ــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء في ــة لمجل التوصي
ــة. ــة باألمان ــه بجريمــة مخل ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانت

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.. 3

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.. 4

المراجعة السنوية لإلحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.. 5

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.. 6

التحقــق بشــكل ســنوي مــن إســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــأرض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة . 7
مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.. 8

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.. 9

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.. 10

أ - وصف إلختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت

ب - أسماء األعضاء، ووظائفهم الحالية والسابقة، ومؤهالتهم وخبراتهم:

ج- عــدد اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل عــام 2020، وتواريــخ انعقادهــا، وســجل حضــور 
كل اجتمــاع:

الوظائف االسم #
الحالية

الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

الدكتور/ 1
سليمان 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 لالستشارات 
اإلدارية والتنظيمية، والمدير التنفيذي 
للموارد البشرية والتطوير في مصرف 

الراجحي

األستاذ/ عبد 2
السالم 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 لالستثمارات 

التجارية

المهندس/ 3
صالح بن محمد 

الحبيب

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، 

ورئيس اللجنة 
التنفيذية

شركة األندلس 
العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد 

الحبيب
لالستثمار 

العقاري

بكالوريوس هندسة معمارية 
من جامعة الملك سعود عام 

2000

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 لالستثمار العقاري، عضو مجلس 
اإلدارة في شركة الحياة العقارية

عدد االجتماعات : )2( اجتماعات

االجتماع األولاسم العضو#
27-02-2020

االجتماع الثاني
15-11-2020

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف )رئيس اللجنة(1

األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل2

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب3
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ــة  ــة الرقابـ ــة وأنظمـ ــر والقوائـــم الماليـ ــة التقاريـ ــركة والتحقـــق مـــن ســـالمة ونزاهـ ــال الشـ ــة أعمـ ــة بمراقبـ ــة المراجعـ تختـــص لجنـ
ــنوية  ــة والسـ ــة األوليـ ــم الماليـ ــة القوائـ ــا بدراسـ ــة: قيامهـ ــر الماليـ ــق بالتقاريـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــرز اختصاصاتهـ ــن أبـ ــا، ومـ ــة فيهـ الداخليـ
للشـــركة قبـــل عرضهـــا علـــى مجلـــس اإلدارة وإبـــداء رأيهـــا والتوصيـــة فـــي شـــأنها لضمـــان نزاهتهـــا وعدالتهـــا وشـــفافيتها، وإبـــداء 
الـــرأي الفنـــي بنـــاًء علـــى طلـــب مجلـــس اإلدارة فيمـــا إذا كان تقريـــر مجلـــس اإلدارة والقوائـــم الماليـــة للشـــركة عادلـــة ومتوازنـــة 
ومفهومـــة وتتضمـــن المعلومـــات التـــي تتيـــح للمســـاهمين والمســـتثمرين تقييـــم المركـــز المالـــي للشـــركة وأدائهـــا ونمـــوذج عملهـــا 
وإســـتراتيجيتها، ودراســـة أي مســـائل مهّمـــة أو غيـــر مألوفـــة تتضمنهـــا التقاريـــر الماليـــة، والبحـــث بدقـــة فـــي أي مســـائل يثيرهـــا 
ـــرات  ـــر المالـــي للشـــركة أو مـــن يتولـــى مهامـــه أو مســـؤول اإللتـــزام فـــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات، والتحقـــق مـــن التقدي المدي
ـــر الماليـــة، ودراســـة السياســـات المحاســـبية المتبعـــة فـــي الشـــركة وإبـــداء  المحاســـبية فـــي المســـائل الجوهريـــة الـــواردة فـــي التقاري

الـــرأي والتوصيـــة لمجلـــس اإلدارة فـــي شـــأنها. 

أمـــا مـــن حيـــث اختصاصهـــا المتعلـــق بالمراجعـــة الداخليـــة فتقـــوم لجنـــة المراجعـــة بدراســـة ومراجعـــة نظـــم الرقابـــة الداخليـــة والماليـــة 
فـــي الشـــركة، ودراســـة تقاريـــر المراجعـــة الداخليـــة ومتابعـــة تنفيـــذ اإلجـــراءات التصحيحيـــة للملحوظـــات الـــواردة فيهـــا، والرقابـــة 
ـــة فـــي الشـــركة إن وجـــدت للتحقـــق مـــن توافـــر المـــوارد  ـــي وإدارة المراجعـــة الداخلي ـــى أداء وأنشـــطة المراجـــع الداخل واإلشـــراف عل
ــم  ــة تقديـ ــى اللجنـ ــي فعلـ ــع داخلـ ــركة مراجـ ــن للشـ ــم يكـ ــا، وإذا لـ ــة بهـ ــام المنوطـ ــال والمهـ ــي أداء األعمـ ــا فـ ــة وفعاليتهـ الالزمـ
توصيتهـــا إلـــى المجلـــس بشـــأن مـــدى الحاجـــة إلـــى تعيينـــه، ووضـــع آليـــة وسياســـة تمكـــن الموظفيـــن مـــن اإلبـــالغ عـــن الممارســـات 
غيـــر القانونيـــة أو الغيـــر األخالقيـــة بالشـــركة والتوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بتعييـــن مديـــر وحـــدة أو إدارة المراجعـــة الداخليـــة أو المراجـــع 

ـــه. ـــراح مكافآت ـــي وإقت الداخل

ـــد  ـــس اإلدارة بترشـــيح مراجعـــي الحســـابات وعزلهـــم وتحدي ـــة لمجل ـــة بالتوصي ـــة المراجع ـــع الحســـابات تقـــوم لجن ـــا يخـــص مراج وفيم
ــد معهـــم، والتحقـــق مـــن  ــروط التعاقـ ــاق عملهـــم وشـ ــة نطـ ــتقاللهم ومراجعـ ــد التحقـــق مـــن إسـ أتعابهـــم وتقييـــم أدائهـــم بعـ
إســـتقالل مراجـــع الحســـابات وموضوعيتـــه وعدالتـــه، ومـــدى فعاليـــة أعمـــال المراجعـــة، مـــع األخـــذ فـــي اإلعتبـــار القواعـــد والمعاييـــر 
ـــة تخـــرج عـــن  ـــة أو إداري ـــه، والتحقـــق مـــن عـــدم تقديمـــه أعمـــااًل فني ـــة، ومراجعـــة خطـــة مراجـــع حســـابات الشـــركة وأعمال ذات الصل
ـــر مراجـــع  ـــة عـــن إستفســـارات مراجـــع حســـابات الشـــركة، ودراســـة تقري ـــال ذلـــك، واإلجاب ـــداء مرئياتهـــا حي نطـــاق أعمـــال المراجعـــة وإب

ـــذ بشـــأنها. ـــا أتِخ ـــة م ـــة ومتابع ـــم المالي ـــى القوائ ـــه عل الحســـابات ومالحظات

كمـــا تختـــص اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق بضمـــان االلتـــزام بمراجعـــة نتائـــج تقاريـــر الجهـــات الرقابيـــة والتحقـــق مـــن إتخـــاذ الشـــركة اإلجـــراءات 
الالزمـــة بشـــأنها، والتحقـــق مـــن إلتـــزام الشـــركة باألنظمـــة واللوائـــح والسياســـات والتعليمـــات ذات العالقـــة، ومراجعـــة العقـــود 
ـــس اإلدارة، ورفـــع  ـــى مجل ـــك إل ـــال ذل ـــم مرئياتهـــا حي ـــرح أن تجريهـــا الشـــركة مـــع األطـــراف ذوي العالقـــة، وتقدي والتعامـــالت المقت

ـــن إتخاذهـــا. ـــي يتعي ـــراءات الت ـــداء توصياتهـــا باإلج ـــس اإلدارة وإب ـــى مجل ـــراء بشـــأنها إل ـــاذ إج ـــرى ضـــرورة إتخ ـــراه مـــن مســـائل ت مـــا ت

ـــر  وفـــي ســـياق أداء لجنـــة المراجعـــة لمهامهـــا تقـــوم بإبـــداء مرئياتهـــا حيـــال القوائـــم الماليـــة إن وجـــدت، وعليهـــا كذلـــك إعـــداد تقري
ـــل فـــي نطـــاق  ـــرى تدخ ـــه مـــن أعمـــال أخ ـــة فـــي الشـــركة وعمـــا قامـــت ب ـــة الداخلي ـــة نظـــام الرقاب ـــا فـــي شـــأن مـــدى كفاي عـــن رأيه
إختصاصهـــا، كمـــا يتعيـــن علـــى اللجنـــة مناقشـــة وإســـتعراض أدائهـــا علـــى األقـــل مـــرة واحـــدة فـــي الســـنة لتحديـــد مـــا إذا كانـــت 
ـــر عـــن  ـــادة كفاءتهـــا ويجـــب رفـــع تقري ـــي يمكـــن فيهـــا تحســـين وزي ـــة الت ـــر بشـــأن الكيفي ـــى التدابي ـــال واإلتفـــاق عل تعمـــل بشـــكل فع

أداء اللجنـــة إلـــى مجلـــس اإلدارة.

أ - وصف إلختصاصات ومهام لجنة المراجعة

أ - أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:لجنة المراجعة 

ب. عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2020، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم #

الدكتور/ عبد 1
الرحمن 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 لالستشارات.
عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة 

السوق المالية.
عمل رئيس قسم وأستاذ المالية 

المشارك والعميد في جامعة 
الملك فيصل المملكة العربية 

السعودية.

األستاذ/ عالء 2
بن 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: )4( اجتماعات 

االجتماع األولاسم العضو#
26-02-2020

االجتماع الثاني
13-05-2020

االجتماع الثالث
19-08-2020

االجتماع الرابع
04-11-2020

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد 1
البراك )رئيس اللجنة(

األستاذ/ عالء بن عبد الله 2
الفدى

األستاذ/ صالح بن عبد الله 3
اليحيى
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الرئيس التنفيذي

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم #

األستاذ/ هذال 1
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 2003 حتى 2004، وإدارة 

التدريب في بنك الجزيرة من 2004 حتى 
2005، ومدير منتج في شركة المراعي 

من 2005 حتى 2008.

مدير إدارة تطوير األعمال من 2008 
حتى 2017

الرئيس التنفيذي للشركة من 2017 حتى 
اآلن.

قــام مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2020م بإحاطــة أعضائــه، خاصــًة أعضائــه غيــر التنفيذييــن، بكافــة االستفســارات والمقترحــات التــي 
وردت مــن المســاهمين ومناقشــتها واألخــذ بمــا يناســب منهــا مــع سياســة الشــركة واليتعــأرض مــع األنضمــة واللوائــح.

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 مــن أعضــاء اللجــان التابعــة للمجلــس أو 
اإلدارة التنفيذيــة للشــركة األحــكام ذات العالقــة الــواردة فــي نظــام 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 تكون المكافأة كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.. 3

م المكافـآت بغـرض حـث أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة علـى إنجـاح الشـركة وتنميتهـا علـى المـدى الطويـل، . 4 أن تقـدَّ
مـع مراعـاة ربـط الجـزء المتغيـر مـن المكافـآت بـاألداء علـى المـدى الطويـل.

يراعـى عدالـة المكافـآت وتناسـبها مـع إختصاصـات العضـو باإلضافـة إلى المسـؤوليات واألعمـال الملقاة على عاتقـه ويتحملها . 5
أعضـاء مجلـس اإلدارة واألهـداف المحـددة مـن قبـل المجلـس والمـراد تحقيقها خالل العـام المالي.

يتطلب إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.. 6

األخـذ فـي اإلعتبـار ممارسـات الشـركات األخـرى فـي تحديـد المكافـآت، مـع تفـادي مـا قـد ينشـأ عـن ذلـك مـن إرتفـاع غيـر مبـرر . 7
للمكافـآت والتعويضـات.

فـي حـال تـم تطويـر برنامـج لمنح أسـهم في الشـركة ألعضـاء المجلس واإلدارة التنفيذية وموظفيها سـواء كانـت إصدارًا جديدًا . 8
أم أسـهمًا إشـترتها الشـركة، يتم ذلك بالتنسـيق مع لجنة الترشـيحات والمكافآت وبما يتوافق مع األنظمة ذات العالقة.

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

إجراءات تبليغ أعضاء المجلس بمقترحات وملحوظات المساهمين

سياسة المكافآت:

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

يستحق أي عضو في المجلس بمافيهم رئيس المجلس بدل حضور بمقدار 3,000 ريال عن كل جلسة يحضرها العضو.	 

يستحق أي عضو في أي لجنة بما فيهم رئيس اللجنة بدل حضور بمقدار 3,000 ريال عن كل جلسة يحضرها العضو.	 

يستحق أعضاء اللجنة التنفيذية بما فيهم رئيس اللجنة بدل حضور بمقدار 5 أالف ريال عن كل جلسة يحضرها العضو.	 

يكون صرف المكافأة بداية كل سنة ميالدية، في حين يكون صرف بدل الحضور كل ستة أشهر من السنة الميالدية.. 6

يشترط الستحقاق المكافأة سنوية حضور العضو لثلثي اإلجتماعات المنعقدة خالل العام على األقل.. 7

يتــم تقديــر مبلــغ المكافــأة الســنوية بنــاءا علــى تاريــخ االلتحــاق ومغــادرة العضــو، بشــرط تحقــق حضــو الحــد األدنــى المحــدد بثلثــي . 8
االجتماعــات المنعقــدة بيــن تاريــخ االلتحــاق والمغــادرة خــالل الفترة.

يجــوز الجمــع بيــن مكافــأة العضويــة فــي المجلــس، ومكافــأة رئاســة أو عضويــة أحــد اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس أو لجنــة . 9
المراجعــة.

ال يشمل مبلغ المكافأة السنوية الثابت على تكاليف السفر والتكاليف ذات الصلة ويتم التعويض عنها كمايلي:. 10

تكاليف السفر وتذاكر الطيران )فئة رجال األعمال(.	 

اإلقامة الفندقية والتكاليف القياسية الخاصة بالعمل 	 

يتم التعويض عن التكاليف المذكورة بعد استالم الفواتير الفعلية

وتتحدد مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه، وتعويضاتهم على النحو التالي: 

تراجــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المزايــا الوظيفيــة لــإلدارة التنفيذيــة وبرامــج وخطــط الحوافــز بشــكل مســتمر، وبعــد حصولهــا 
ــن  ــذ بعي ــس اإلدارة إلعتمادهــا مــع األخ ــة لمجل ــا النهائي ــة بمراجعتهــا ورفــع توصياته ــة تقــوم اللجن ــات اإلدارة التنفيذي ــى توصي عل

ــة المتاحــة، وتشــتمل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة علــى مــا يلــي: ــة الســنوية وقــدرات الشــركة والســيولة النقدي ــار الموازن اإلعتب

الراتب األساسي )يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية(.. 1
بدل سكن، وبدل مواصالت، 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

وفيما يتعلق بمكافآت اإلدارة التنفيذية: 
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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 ثالثــة إجتماعــات متتاليــة . 1
للمجلــس دون عــذر مشــروع، فــال 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.

أحكام أخرى تتعلق بسياسة المكافآت:

ــازل  ــازل أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان واإلدارة التنفيذيــة عــن مكافآتهــم فقــد أقــر مجلــس اإلدارة هــذا التن ــاًء علــى تن بن
بقــراره الصــادرة بهــذا الخصــوص.

إفصاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عضويتهم في مجلس إدارة الشركة خالل 
2020، بدء من 01 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 

#

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافأة
نهاية

الخدمة

المجموع
الكلي

بدل
المصروفات 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

نسبة من المجموع
خطط تحفيزية مكافآت دوريةاألرباح

قصيرة األجل
خطط تحفيزية 
طويلة األجل

األسهم 
الممنوحة

)يتم إدخال 
القيمة(

المجموع

أواًل: األعضاء المستقلين

----------------1.الدكتور/ عبدالرحمن البراك 

----------------2.الدكتور/ سليمان الحضيف

----------------3.األستاذ/  ناصر الشريف

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين 

----------------1.األستاذ/ عبدالسالم العقيل 

----------------2.المهندس/ صالح الحبيب 

----------------3.األستاذ/ أحمد الموسى

----------------4.األستاذ/ محمد الزكري

ثالًثا: األعضاء التنفيذيين 

----------------1.األستاذ/ هذال العتيبي 

-------المجموع
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تفصيــل للمكافــآت المدفوعــة لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت ومــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمدير 
المالــي خــالل العام المالــي 2020م.

التزمــــت االندلس العقارية باإلفصاح عــــن المكافــــآت الممنوحــــة لكبــــار التنفيذييــــن بشــكل إجمالــي وفقــــا للمتطلبــات النظاميــة 
الــــواردة فــــي الفقــــرة الفرعيــــة )4/ب( مــــن الفقـــرة )أ( مـــن المـــادة رقـــم )93( مـــن الئحة حوكمـة الشـــركات، دون اإلفصاح عنهـا 
بشـــكل مفصـــل؛ حمايـــة لمصالـــح الشـــركة لمـــا قـــد يلحـــق بالشـــركة مـــن أضـــرار حـــال ذكرهـــا بالتفصيـــل تتمثـــل فـي خلـــق منـاخ مـن 

المنافســـة وعـــدم اإلستقرار الوظيفـــي ممـــا ســـينعكس علـــى أداء الشـــركة وبالتالـــي على المســـاهمين

مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت الثابتة

3,276,564روات

1,161,168بدالت

-مزايا عينية

4,437,732المجموع

المكافآت المتغيرة

-مكافآت دورية

-أرباح

-خطط تحفيزية قصيرة األجل

-خطط تحفيزية قصيرة األجل

-األسهم الممنوحة

3,301,733مكافأة نهاية الخدمة

-مجموع مكافات التنفيذين عن المجلس

3,301,733المجموع

المساهمون الرئيسيون والتغير في حصص الملكية

التغير في ملكية ومصالح المساهمين

التغير في ملكية ومصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

عدد األسهم اسم المساهم
عند الطرح

عدد األسهم كما 
في 2020/01/01م

عدد األسهم كما في 
2020/12/31م

التغيير في عدد 
األسهم

نسبة التغيير

شركة بروج العالمية 
%0.00-19,354,02019,354,02019,354,020المحدودة

شركة الزكري للصناعة 
%0.00-12,096,26212,096,26212,096,262والتجارة

شركة عبد الرحمن عبد الله 
%0.00-4,838,5064,838,5064,838,506الموسى وشركاه

عدد األسهم عند اسم المساهم
الطرح

عدد األسهم كما 
في 2020/01/01م

عدد األسهم كما 
في 2020/12/31م

التغيير في عدد 
األسهم

نسبة التغيير

المهندس/ صالح بن محمد 
%100---95,270-بن عبدالعزيز الحبيب

الدكتور/ سليمان بن علي 
%46,80046,80046,8000-الحضيف

8485 التقرير السنوي 2020 شركة األندلس العقارية



سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات العامةاسم العضو
الجمعية العامة العادية الثالثة عشر بتاريخ 14-05-2020م 

األستاذ/ عبدالسالم 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 الشريف7

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي8

األسبابتاريخ الطلب

إجراءات الشركة01/01/2020م

إجراءات الشركة06/05/2020م

الجمعية العامة للشركة14/05/2020م

ملف األرباح18/05/2020م

إجراءات الشركة22/10/2020م

إجراءات الشركة15/12/2020م

إجراءات الشركة27/12/2020م

طلبات سجالت المساهمين خالل العام 2020م:الجمعيات المنعقدة خالل عام 2020م:

جمعيات المساهمين:
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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 

ثالثة 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 خالل عام 2020 أربع  

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 أيا ممايلي: 

أن يكون حاصال على شهادة جامعية في القانون . 1
أو المالية أو 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 . 2
خمس سنوات.

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 خالل عام 2020 م 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.

الحوكمة

ــادئ  حرصــت الشــركة علــى تطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة كمــا صنفــت ضمــن أفضــل 30  شــركة تطبيقــا لمب
الحوكمــة، وذلــك بنــاء علــى نتائــج الدراســة التــي أعلــن عنهــا خــالل المؤتمــر العالمــي األول لحوكمــة الشــركات الــذي نظمــه مركــز 
حوكمــة الشــركات التابــع لجامعــة الفيصــل بتاريــخ    3 فبرايــر 2021 م، وكانــت نتائــج التصنيــف مبنيــة علــى مؤشــر مســتقل وموثــوق 
لتقييــم جــودة حوكمــة الشــركات، حيــث يركــز المؤشــر علــى حوكمــة الشــركات مــن حيــث القواعــد والبنيــة والعمليــات والممارســات 

وإعــداد التقاريــر فيمــا يتعلــق بمجلــس اإلدارة وحقــوق المســاهمين واإلفصــاح العــام والشــفافية وحقــوق أصحــاب المصالــح.

ــة  ــة الســوق المالي ــات الفقــرة )1( مــن المــادة التســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئ ــا لمتطلب ووفًق
بتاريــخ 13/2/2017 م، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة الصــادر بتاريــخ 20/5/2019 م، فيمــا يلــي جــدول يوضــح مــا 
تــم تطبيقــه مــن أحــكام  الئحــة الحوكمــة المشــار إليهــا، واألحــكام التــي لــم تطبــق خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 31/12/2020 

م، وأســباب ذلــك: 

ــر الشـــركة بتطبيـــق جميـــع األحـــكام الـــواردة فـــي الئحـــة حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة  تقـ
بتاريـــخ 13/2/2017م، والمعدلـــة بقـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة الصـــادر بتاريـــخ 20/5/2019م، وذلـــك باســـتثناء 

األحـــكام الـــواردة أدنـــاه:

المالحظات حول التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة 39
التدريب

يتعين على الشركة االهتمام الكافي بتدريب 
وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
ووضع البرامج الالزمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:

إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة . 1
التنفيذية المعينين حديًثا للتعريف بسير عمل 

الشركة وأنشطتها، وبخاصة مايلي:

أ - استراتيجية الشركة وأهدافها.

ب - الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.

ج - التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم 
ومسؤولياتهم وحقوقهم.

د - مهام لجان الشركة واختصاصاتها.

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

مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة 
بأنشطة الشركة.

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

المادة 41
التقييم

أ - يضع مجلس اإلدارة –بناء على اقتراح لجنة 
الترشيحات– اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس 
وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوًيا، وذلك 

من خالل 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.

ب - يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة 
وواضحة وأن يفصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة 

واألشخاص المعنيين بالتقييم.

ج - يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات 
والخبرات التي 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.

د - يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس 
اإلدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه 
بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور 

جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم 
لها.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها الشركة 
فور اإللزام بها.
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المالحظات حول التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

الفقرة )ب( من المادة 54
تكوين لجنة المراجعة

ب( يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضًوا 
مستقاًل

حيث أن هذه الفقرة  ال تزال استرشادية فلم تتضمن 
الئحة حوكمة الشركة المحدثة والئحة عمل لجنة 
المراجعة النص على هذه الفقرة، ومع ذلك فقد 

قامت الشركة بتطبيقها خالل عام  2020 م، 
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 مالئم 
من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

لم تطبق الشركة هذه المادة )تشكيل لجنة 
خاصة بإدرة المخاطر( حيث أن هذه المادة ال تزال 

استرشادية، وسوف تلتزم بذلك فور االلزام بها ، علما 
أن مراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة تدخل 

حاليا ضمن اختصاصات لجنة المراجعة ، وقد قامت 
الشركة باسناد هذه المهمة إلى لجنة المراجعة كما 

أن لدى الشركة سياسة إدارة مخاطر معتمدة من 
مجلس اإلدارة .

المادة 71
اختصاصات لجنة إدارة 

المخاطر

تتولى ذلك حالًيا لجنة المراجعة.المسائل التي تختص بها لجنة إدارة المخاطر

المادة 72
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

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

تتولى ذلك حالًيا لجنة المراجعة.

المادة 85
تحفيز العاملين

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة . 1
لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة 

ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل 
القرارات المهمة.

برامج منح العاملين أسهًما في الشركة، أو نصيًبا . 2
من األرباح 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.

المالحظات حول التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة 88
مبادرات العمل االجتماعي

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل 
الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل 

االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما . 1

تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، 
ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط 

المشابه.

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية . 2
التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم 

وتثقيفهم بها.

اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية . 3
في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

حيث أن هذه المادة  ال تزال استرشادية فلم تتضمن 
الئحة حوكمة الشركة المحدثة النص على هذه 
المادة، ومع ذلك فقد أدت الشركة دورا فاعال 
المسؤولية االجتماعية والمساهمة في خدمة 

المجتمع خالل العام 2020 م، من خالل رعايتها - عبر 
مراكزها التجارية - للعديد من الفعاليات والبرامج 

الهادفة التي أقامتها الجمعيات التوعوية والخيرية.
وستقوم الشركة بتضمين هذه المادة في الئحة 

الحوكمة الداخلية 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 خالل 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 وإعالن الترشيح وغير 
ذلك من المعلومات اإللزامية المطلوبة، باإلضافة 

إلى نشرها لمعظم السياسات المنبثقة عن الئحة 
الحوكمة في الموقع االكتروني 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 الالئحة، 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.

الفقرة الفرعية )4/ب( من 
الفقرة  ) أ ( من المادة 93

يكون اإلفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير 
مجلس اإلدارة وفقا للجداول المرفقة.

تم اإلفصاح بشكل إجمالي بمـا يتماشـى مـع الفقـرة 
)ب( مـن المـادة  )60( مـن قواعـد طـرح األوراق 

الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة.
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المخاطر

تتبنــى شــركة األندلــس العقاريــة سياســة خاصــة بــإدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا 
الشــركة، وتقــوم هــذه السياســة علــى مبــدأ المراجعــة الدوريــة للمخاطــر بهــدف تجنــب 
التعــرض للمخاطــر أوالتقليــل مــن أثرهــا )عنــد حدوثهــا( إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، 
ــادة احتمــال تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة والقيــام باتخــاذ  باإلضافــة إلــى زي
الشــركة  المتوقعــة، فتحــدد  الخســائر  احتمــال وحجــم  لتقليــل  المناســبة  األســاليب 
بصــورة واضحــة مســتويات الخطــر المقبولــة والمتعلقــة بجميــع أنشــطتها، كمــا يأخــذ 
نظــام إدارة المخاطــر فــي عيــن االعتبــار العالقــات بيــن مختلــف المخاطــر وذلــك بهــدف 

ــات وأنشــطة الشــركة. ــى عملي ــي عل ــم تأثيرهــا اإلجمال تقيي

حماية مصالح المساهمين في الشركة، باإلضافة إلى حماية مصالح باقي المهتمين بشؤونها.. 1

االلتزام باتباع معايير حوكمة الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر واإلفصاح عنها.. 2

حماية األهداف االستراتيجية للشركة وأنشطتها.. 3

زيادة فعالية إدارة الشركة.. 4

اغتنام الفرص االستثمارية من أجل زيادة قيمة أصول الشركة وربحيتها على المدى الطويل.. 5

وفيمــا يتعلــق بتحديــد المخاطــر تقــوم الشــركة ببــذل قصارى جهدها لتحديــد المخاطر الهامــة التي تواجهها، . 6
ولتحقيــق ذلــك تقــوم باســتخدام قوائــم االســتبيان وعقــد االجتماعــات مــع األشــخاص المســؤولين عــن 
ــارج الشــركة،ونتائج  ــراء مــن خ ــا خب ــي يقــوم به ــى اســتخدام التقييمــات الت ــة إل ــد المخاطــر، باإلضاف تحدي
المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن، وأي أســلوب آخــر لتحديــد المخاطــر، وتقــوم الشــركة كذلــك بتحديــد 
المخاطــر المتعلقــة بأنشــطتها التشــغيلية وتســجيلها فــي ســجل يســمى “ســجل المخاطــر”، يتضمــن وصــف 
طبيعــة الخطــر والــرأي الفنــي المتعلــق بأهميتــه علــى عمليــات الشــركة، ويتــم تعديــل هــذا الســجل بصفــة 

دوريــة وفًقــا للتغيــرات والظــروف الداخليــة والخارجيــة التــي تحــدث لعمليــات الشــركة.

وتهـدف هذه السيـاسـة بصفـة خاصـة إلى مـايلـي:

لــكل خطــر مــن األخطــار، تقــوم الشــركة بتقييــم الخســائر المتوقعــة فــي حالــة حدوثــه والتأثيــر المتوقــع مــن . 1
كل خطــر علــى مصلحــة المســاهمين وباقــي المهتميــن بشــؤون الشــركة.

بنــاًء علــى التقييــم الســابق تــوزع المخاطــر حســب نوعهــا علــى الوظائــف اإلداريــة بالشــركة، ويتــم تصنيفهــا . 2
علــى هــذا األســاس.

ــم احتمــاالت حــدوث . 3 ــاس تســمح بتقيي ــة للقي تقــوم الشــركة باســتخدام مؤشــرات محــددة بدقــة وقابل
األحــداث المتعلقــة بالمخاطــر.

تقــوم الشــركة بتحديــد الحــد األقصــى لــكل مؤشــر خطــر، لتحديــد مــدى قابليتــه ومالءمتــه ألهــداف . 4
الشــركة.

ومــن ناحيــة تحليــل وتقييــم وتصنيــف المخاطــر، تتبنــى الشــركة المعاييــر 
التاليــة:
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تقــوم الشــركة بإعــداد الطــرق والحلــول للتعامــل مــع كل خطــر، والتقليــل مــن . 1
الخســائر المحتملــة التــي يمكــن أن تلحــق بالشــركة بســبب ذلــك.

المنافــع . 2 تحليــل  علــى  مبنــي  الشــركة  تســتخدمها  التــي  الطريقــة  وهيــكل  نــوع 
تطبيقهــا. وتكلفــة  منهــا  المتوقعــة 

تتمثل طرق إدارة المخاطر الرئيسية المطبقة بالشركة فيما يلي:. 3

قبول وتسجيل الخطر.	 
مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.	 
إنهاء عنصر الخطر )مثل إلغاء مشروع معين(.	 
تمويل الخطر )التأمين أو إضافة استثمارات جديدة(.	 
تنويع المخاطر.	 

االعتبارات األساسية المتعلقة باختيار طرق إدارة المخاطر وهي عبارة عن:. 4

استعداد الشركة لقبول حجم الخطر الحالي.	 
التوازن بين الرقابة الوقائية والرقابة المكتشفة.	 
التوازن بين تكلفة ومنفعة الرقابة.	 

رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات داخل الشركة مسؤولون عن تحديد المخاطر التي . 1
وإبالغ  الممكنة  المعالجة  طرق  واقتراح  ووحداتهم،  أقسامهم  داخل  تواجههم 

المراجع الداخلي بها.

يقوم المراجع الداخلي بإبالغ لجنة المراجعة بالمخاطر المحتملة والواقعة.. 2

تتولى لجنة المراجعة مهام إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وتعد التقارير . 3
الالزمة والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر وترفعها إلى مجلس اإلدارة.

وبالنســبة لطــرق إدارة المخاطــر، تتخــذ الشــركة الخطــوات 
التاليــة:

وفيمـا يخـص المسـؤولين عـن نظـام إدارة المخاطـر وفًقـا 
للسياسـة الحاليـة، فتكـون علـى النحـو التالـي:

وفــي ســياق التــزام الشــركة باإلفصــاح فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي عــن المخاطــر التــي تواجــه الشــركة، ومــع أن 
المخاطــر الموضحــة أدنــاه، ال تشــتمل علــى جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، حيــث أنــه مــن الممكــن 
وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة فــي الوقــت الحالــي أو قــد تعدهــا الشــركة غيــر جوهريــة، فيمــا يلــي بيــان 

بالمخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا الشــركة:

تشــكل جائحــة كورونــا )covid-19( التــي يواجههــا العالــم أجمــع ، عامــل خطــر كبيــر علــى 
اقتصــادات الــدول، حيــث يشــهد القطــاع العالمــي ركــود كبيــر خــالل هــذه األزمــة، ويعــد 
القطــاع العقــاري مــن ضمــن القطاعــات المتأثــرة بتداعيــات هــذه الجائحــة، وفــي حــال 

اســتمرار األزمــة فســيكون لذلــك أثــر كبيــر علــى الشــركة وعملياتهــا ونتائــج أعمالهــا.

ينطــوي االســتثمار فــي الشــركة علــى مخاطــر ضريبيــة متنوعــة، ويــؤدي تكبــد الشــركة 
لمثــل هــذه الضرائــب إلــى تخفيــض المبالــغ النقديــة المتاحــة لعملياتهــا، فضــاًل عــن 
التوزيعــات المحتملــة لألربــاح، وســوف تــؤدي الضرائــب التــي يتــم تكبدهــا إلــى تخفيــض 

عوائــد االســتثمار فــي الشــركة وبالتالــي انخفاًضــا فــي ســعر الســهم.

قـد يشـهد أداء الشـركة انخفاًضـا نتيجـة تقلبـات قيمـة أصولهـا، وقـد تتأثـر العقـارات 
التابعة للشـركة والمشـاريع التي تسـتثمر فيها بالتغيرات في أوضاع السـوق واالقتصاد 
وأسـعار العقـارات والقـرارات التـي تتخذهـا الجهـات التنظيميـة الحكوميـة. كمـا قد تنزع 
أصـول الشـركة مـن قبـل الجهـات ذات الصالحيـة أو قـد تتخـذ الحكومـة أي إجـراء علـى 

تلـك األصـول لمصلحـة المنفعـة العامـة.

إن مشاريع التطوير العقاري تواجه مخاطر مختلفة، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: 
التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت المناسب.. 1
تجاوز التكاليف المحددة المتوقعة مسبًقا.. 2
عدم القدرة على تحقيق عقود إيجار بالمستويات المتوقعة. . 3
األراضي . 4 لتقسيم  الالزمة  الحكومية  والتصاريح  الموافقات  على  الحصول  تأخر 

وغيرها من الموافقات والتصاريح الحكومية األخرى المطلوبة.

ــة،  ــة التابعــة للشــركة فــي قطــاع التجزئ يتركــز نشــاط المســتأجرين فــي المراكــز التجاري
والــذي يعــد المحــرك الرئيســي ألداء المراكــز التجاريــة، وبالتالــي عنــد تراجــع قطــاع 
التجزئــة أو حــدوث تباطــؤ فــي نمــوه بشــكٍل عــام فــإن ذلــك ســوف ينعكــس بشــكٍل 
مباشــر علــى أداء المســتأجرين وقدرتهــم علــى االســتمرار فــي اســتئجار المتاجــر المؤجــرة 
لهــم داخــل المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة، وعلــى قدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم 
الماليــة كمســتأجرين، ممــا ســيؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

ــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. الشــركة ونتائ

المخاطــر ذات الصلة 
بجائحــة كورونا: 

01

المخاطر 
العقارية العامة: 

02

مخاطر التطوير 
العقاري :

03

ارتباط أداء الشركة 
بقطاع التجزئة:

04

المخاطر الضريبية:
05
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إن ســعر الســهم والوضــع المالــي للشــركة ونتائــج العمليــات والتدفقــات النقديــة، 
وكذلــك أداء الشــركة وقدرتهــا علــى توزيــع أربــاح قــد تتأثــر جميعهــا ســلًبا فــي حــال 
عــدم تمكــن الشــركة أو المشــغل مــن إعــادة تأجيــر العقــارات بشــكل فــوري، أو تجديــد 
عقــود اإليجــار أو فــي حــال كــون القيمــة اإليجاريــة عنــد التجديــد أو إعــادة التأجيــر أقــل 

ــر مــن المتوقــع.  بكثي

وعنــد انتهــاء أي عقــد إيجــار، ال يوجــد أي ضمــان بــأن العقــد ســوف يتــم تجديــده أو أن 
المســتأجر ســوف يتــم اســتبداله. وقــد تكــون شــروط أي عقــد إيجــار الحــق أقــل منفعــة 

مــن عقــد اإليجــار الحالــي. 

ــًرا أو قيــوًدا عنــد  وفــي حــال التقصيــر مــن جانــب أي مســتأجر، قــد تواجــه الشــركة تأخي
تنفيــذ الحقــوق وقــد يتــم تكبــد تكاليــف عاليــة لحمايــة اســتثماراتها.

تعتمــد المراكــز التجاريــة بصــورة عامــة علــى عــدد الــزوار وإقبــال الجمهــور عليهــا، لذلــك 
فــإن تحديــث بعــض المراكــز القائمــة، أو نشــوء مراكــز تجاريــة جديــدة فــي مناطــق يصــل 
إليهــا المتســوقون بيســر وســهولة وتتوفــر فيهــا ميــزات وخدمــات تنافســية تفــوق تلك 
الموجــودة لــدى المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة، ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري على 
عــدد زوار المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض اإليــرادات التــي 
يحققهــا المســتأجرون وعــدم قيامهــم بتجديــد عقودهــم، وبالتالــي تخفيــض معــدالت 

اإلشــغال أو قيامهــم بالمطالبــة بتخفيــض قيمــة اإليجــار. 

وفــي كال الحالتيــن ســوف يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 
الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتها المســتقبلية.

الدوريــة مصاريــف تشــغيل وصيانــة المجمعــات والمراكــز  تشــمل نفقــات الشــركة 
التجاريــة التابعــة لهــا لغــرض الحفــاظ عليهــا، حيــث تحتــاج تلــك المجمعــات والمراكــز 
الصيانــة المســتمرة للحفــاظ علــى حالتهــا التشــغيلية فــي أفضــل مســتوياتها ولالحتفــاظ 
بجاذبيتهــا للمســتأجرين والــزوار. وفــي حــال ارتفــاع هــذه المصاريــف عــن القــدر المتوقــع 
ــف العقــود مــع  ــة، وتكالي ــف العمال ــادة تكالي لهــا نظــًرا لعــدة عوامــل مــن ضمنهــا زي
الغيــر، وتكاليــف اإلصــالح والصيانــة، أو عــدم اســتطاعة الشــركة نقــل عــبء تلــك 
النفقــات واســتردادها مــن المســتأجرين، فإنــه ســيكون هنــاك أثــر ســلبي وجوهــري علــى 

ــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. ــج عملياتهــا ووضعهــا المال أعمــال الشــركة ونتائ

ــد مــن األطــراف، بمــا  ــة مــن العدي تتعــرض الشــركة لمخاطــر إقامــة الدعــاوى القضائي
فــي ذلــك المســتأجرين والعمــالء وزوار المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة، أو النــزالء أو 
الشــركاء فــي الشــركة أو المورديــن أو الموظفيــن أو الهيئــات التنظيميــة أو المشــغلين 
ومــالك األراضــي التــي تســتأجرها الشــركة إلقامــة مشــروعاتها أو الوســطاء العقارييــن. 
إن األحــكام الصــادرة فــي تلــك الدعــاوى متــى كانــت ضــد مصلحــة الشــركة فإنهــا 
ســتحملها تكاليــف التقاضــي المتعلقــة بهــا أو الغرامــات الكبيــرة التــي مــن المحتمــل أن 
تفــرض مــن قبــل الهيئــات التنظيميــة، كل ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى 

أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

مخاطر احتمالية عدم 
القدرة على تجديد عقد 

اإليجار أو إعادة تأجير 
المساحة المستأجرة 

عند انتهاء مدة العقد: 

06

المنافسة من قبل 
المراكز التجارية المقامة 

أو المنشأة حديًثا:

07

ارتفاع مصروفات 
التشغيل والصيانة:

08

الدعاوى القضائية 
والغرامات:

09

وأعمال  اإلنشاءات  أعمال  العديد من  بتنفيذ  المعنية  الحكومية  الجهات  لقيام  نظًرا 
البنية التحتية في مختلف أنحاء المملكة، فإن بعض عقارات الشركة قد تكون معرضة 
نظام  بموجب  وذلك  العامة،  للمنفعة  جزئي  أو  كامل  بشكل  سواء  ملكيتها،  لنزع 
وتاريخ  م/15  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع 
لها  التابعة  التجارية  المراكز  من  الشركة ألي  ملكية  نزع  حال  وفي  11/03/1424هـ. 
المركز  المركز وبالتالي فقدان دخل وإيرادات  فإن ذلك سيؤدي لتوقف أعمال ذلك 

المنزوعة ملكيته.
ملكية  نزع  نظام  بموجب  ملكية  لنزع  الشركة  عقارات  من  أي  تعرض  فإن  وعليه 
الشركة  أعمال  على  جوهري  وبشكل  سلبًيا  تأثيًرا  سيؤثر  العامة،  للمنفعة  العقارات 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

بطبيعة نشاط الشركة، فإن مشروعاتها الجديدة تمثل استثمارات ضخمة كونها في 
التمويل  عنه مصادر  تعجز  قد  كبيًرا  تموياًل  يتطلب  مما  العقارية  االستثمارات  مجال 
الذاتية وحدها، وتعتمد الشركة في تغطية احتياجاتها لتمويل مشروعاتها المستقبلية 
على التسهيالت التي تحصل عليه من البنوك التجارية، وبالتالي فإن قدرة الشركة على 
تنفيذ مشروعاتها المستقبلية يعتمد بشكل كبير على قدرتها على الحصول على تمويل 

من البنوك. 
وتعتمد قدرة الشركة على الحصول على تمويل خارجي على عدد من العوامل، منها 
المركز المالي للشركة، وحجم الديون القائمة مقارنة بحجم أصولها وحقوق الملكية، 
المالي  للمشروع، واألداء  المتوقعة  النقدية  للشركة، والتدفقات  االئتماني  والمركز 
الشركة،  بها  تعمل  التي  القطاعات  تمويل  في  البنوك  ورغبة  أعمالها،  ونتائج  لها 
والضمانات المقدمة وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتها، كالوضع االقتصادي ككل، 
ووضع األسواق المالية، والسيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي، وتوجهات مؤسسة 

النقد، ومستويات أسعار الفائدة. 
مما  جزئًيا،  أو  بالكامل  التسهيالت  هذه  على  الحصول  من  الشركة  تتمكن  ال  وقد 
يؤثر جوهرًيا على قدرة الشركة على تنفيذ مشروعاتها، كما قد تحصل الشركة على 
بتكلفة أعلى من توقعاتها، مما يحد من  أو  التسهيالت ولكن بشروط غير تفضيلية 
عوائد المشروع وتدفقاته النقدية. كل هذه العوامل قد يكون لها تأثير سلبي جوهري 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

 تلجأ  الشركة  إلى الدخول في  عقود التسهيالت االئتمانية لتمويل مشروعاتها، وتلتزم 
بموجب هذه العقود بسداد أقساط وعموالت هذه التسهيالت طبًقا لجدول زمني 
محدد. وفي حالة عدم تحقيق الشركة لتدفقات نقدية كافية من أنشطتها الرئيسية 
ألي سبب من األسباب، ولم تتمكن من توفير األموال الالزمة من مصادر أخرى، فقد 
ال تتمكن الشركة من الوفاء بالسداد في مواعيد االستحقاق بموجب هذه العقود 
مما يعتبر إخالاًل بالتزاماتها، األمر الذي قد يطالب البنك الشركة بسداد كامل رصيد 
الدين على الفور والحجز على الضمانات والتنفيذ قضائًيا على الضمان. كما قد يسبب 
هذا الوضع أن يقوم دائنو الشركة اآلخرون بمطالبتها بسداد الديون المستحقة عليها.
كما  تلتزم الشركة عند دخولها في مثل هذه العقود  بعدد من التعهدات التي يجب 
ترتب عليها  إذا  توزيعات  إجراء  تحد من قدرتها على  بما فيها وضع قيود  بها،  التقيد 
اإلخالل بنسبة تغطية الدين المنصوص عليها في العقود، إن إخالل الشركة بالتعهدات 
المنصوص عليها في هذه االتفاقيات يعد إخالاًل يحق معه للمقرض أن يطالبها بسداد 
كامل رصيد الدين على الفور واتخاذ إجراءات أخرى الستيفاء حقه. وهذه العوامل من 
الممكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على سمعته الشركة االئتمانية وعلى أعمالها 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

تأثير تنفيذ بعض 
المشاريع الحكومية 

على العقارات و المراكز 
التجارية التابعة للشركة:

10

ترتيبات التسهيالت 
البنكية القائمة:

11

عدم توافر التمويل 
المطلوب لمشروعات 

الشركة أو توافره 
بشروط غير تفضيلية:

12
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عموم اإلفصاحات خالل العام 2020م:

الرابطتاريخ النشرعنوان اإلفصاح

تعلــن شــركة األندلــس العقاريــة عــن آخــر التطــورات المتعلقــة بمشــروع الشــركة المشــترك مــع مجموعــة 
اضغط هنا28-01-2020م الدكتــور ســليمان الحبيــب الطبيــة القابضــة فــي جــدة )مستشــفى الدكتــور ســليمان الحبيــب(

اضغط هنا01-03-2020م إعالن شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2019

ــة وفقــا للتوجيهــات  ــة عــن اإلغــالق المؤقــت للمجمعــات والمراكــز التجاري ــن شــركة األندلــس العقاري تعل
ــد. ــا الجدي ــة إلــى الحــد مــن انتشــار فيــروس كورون ــة الرامي اضغط هنا16-03-2020م الحكومي

ــى المســاهمين عــن  ــة عل ــاح نقدی ــع أرب ــس اإلدارة بتوزی ــة مجل ــة عــن توصی ــس العقاری ــن شــركة األندل تعل
اضغط هنا01-04-2020م الســنة المالیــة المنتهيــة فــي 31دیســمبر 2019م

تعلــن شــركة األندلــس العقاريــة عــن تأثــر أعمالهــا باإلجــراءات االحترازيــة المتخــذة لمواجهــة فايــروس كورونــا 
اضغط هنا15-04-2020 مالمســتجد )COVID-19(، وأثــر الدعــم الحكومــي فــي الحــد مــن اآلثــار المترتبــة علــى تلــك اإلجــراءات.

تدعــو شــركة األندلــس العقاريــة مســا هميهــا لحضــور اجتمــاع الجمعیــة العامــة العادیــة الثالثــة عشــرة 
األول( اضغط هنا22-04-2020م )االجتمــاع 

ــز  ــات والمراك ــة باإلغــالق المؤقــت للمجمع ــر التطــورات المتعلق ــن آخ ــة ع ــس العقاري ــن شــركة األندل تعل
ــة( ــراءات االحترازي ــف المؤقــت لإلج ــى التخفي ــاء عل ــا، بن ــا جزئي ــادة فتحه ــة )إع اضغط هنا28-04-2020مالتجاري

تعلــن شــركة األندلــس العقاريــة عــن بــدء التصويــت اإللكترونــي علــى بنــود اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
اضغط هنا10-05-2020مالثالثــة عشــرة )إعــالن تذكيــري(

ــز  ــات والمراك ــة باإلغــالق المؤقــت للمجمع ــر التطــورات المتعلق ــن آخ ــة ع ــس العقاري ــن شــركة األندل تعل
ــا(. ــة )اســتمرار فتحهــا جزئي اضغط هنا14-05-2020مالتجاري

ــة فــي  ــرة المنتهي ــة الموحــدة المختصــرة للفت ــة األولي ــج المالي ــة عــن النتائ إعــالن شــركة األندلــس العقاري
اضغط هنا14-05-2020م2020-03-31 )ثالثــة أشــهر(

اضغط هنا17-05-2020متعلن شركة األندلس العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة )االجتماع األول(

ــز  ــات والمراك ــة باإلغــالق المؤقــت للمجمع ــر التطــورات المتعلق ــن آخ ــة ع ــس العقاري ــن شــركة األندل تعل
ــا(. ــا تدريجي ــة )اســتكمال فتحه اضغط هنا01-06-2020مالتجاري

ــز  ــات والمراك ــة باإلغــالق المؤقــت للمجمع ــر التطــورات المتعلق ــن آخ ــة ع ــس العقاري ــن شــركة األندل تعل
ــة جــدة(. ــة الواقعــة فــي مدين ــل أوقــات العمــل فــي المراكــز التجاري ــة )تعدي اضغط هنا07-06-2020مالتجاري

ــز  ــات والمراك ــة باإلغــالق المؤقــت للمجمع ــر التطــورات المتعلق ــن آخ ــة ع ــس العقاري ــن شــركة األندل تعل
ــع األنشــطة(. ــة )فتحهــا بشــكل كامــل، وعــودة العمــل فــي جمي اضغط هنا21-06-2020مالتجاري

اضغط هنا15-07-2020متعلن شركة األندلس العقارية عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع الجوهرة الكبرى

إعــالن شــركة األندلــس العقاريــة عــن النتائــج الماليــة األوليــة الموحــدة للفتــرة المنتهيــة فــي 30-06-2020 
اضغط هنا20-08-2020م)ســتة أشهر(

تعلــن شــركة األندلــس العقاريــة عــن بيعهــا قطعــة األرض المجــاورة لمركــز األندلــس مــول فــي جــدة ، 
اضغط هنا26-10-2020ملصالــح صنــدوق األهلــي ريــت 1 )طــرف ذو عالقــة( بقيمــة 43,510,500 ريــال.

إعــالن شــركة األندلــس العقاريــة عــن النتائــج الماليــة األوليــة الموحــدة للفتــرة المنتهيــة فــي 30-09-2020 
اضغط هنا05-11-2020م)تســعة أشهر(

اضغط هنا19-11-2020متعلن شركة األندلس العقارية عن فتح باب الترّشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة

للدورة  اإلدارة  لعضوية مجلس  الترّشح  باب  بخصوص فتح  العقارية  األندلس  تصحيحي من شركة  إعالن 
اضغط هنا22-11-2020مالقادمة.

المراجعة  إدارة  المنتهي في 31/12/2020 م لعمليات مراجعة دورية من  المالي  العام  خضعت عمليات شركة األندلس خالل 
الداخلية، وتحت إشراف لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة، للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية، والنظر فيما يتصل 
المالية  واإلجراءات  السياسات  مراجعة  إلى  تهدف  التي  الداخلية  المراجعة  عمليات  خالل  من  الداخلية،  الرقابة  إجراءات  بفاعلية 

واإلدارية، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها؛ لضمان حماية أصول الشركة. 

وتعمل إدارة المراجعة الداخلية على مساعدة لجنة المراجعة لتحقيق أهدافها، من خالل المساهمة في تفعيل إجراءات الحوكمة، 
وأداء الدور الرقابي المناط بها؛ لتحقيق األهداف المرجوة مع التركيز على األنشطة والعمليات ذات الخطورة العالية.

يجنـب )%10( مـن صافـي األربـاح لتكويـن االحتياطـي النظامـي للشـركة ويجـوز أن تقـرر الجمعيـة العامـة العاديـة وقـف هـذا . 1
التجنيـب متـى بلـغ االحتياطـي المذكـور )%30( مـن رأس المـال المدفـوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )%10( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.. 2

للجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن احتياطيـات أخـرى، وذلـك بالقـدر الـذي يحقق مصلحة الشـركة أو يكفل توزيـع أرباح ثابتة . 3
قـدر اإلمـكان علـى المسـاهمين، وللجمعيـة المذكـورة كذلـك أن تقتطـع مـن صافـي األرباح مبالغ إلنشـاء مؤسسـات اجتماعية 

لعاملـي الشـركة أو لمعاونـة مـا يكـون قائًمـا من هذه المؤسسـات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )%5( من رأس المال المدفوع.. 4

مـع مراعـاة األحـكام المقـررة فـي المـادة )20( مـن نظـام شـركة األندلـس العقارية األسـاس المعتمد، والمـادة )76( من نظام . 5
الشـركات، يخصـص بعـد مـا تقـدم نسـبة ال تزيـد عـن )%5( من الباقـي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث اليتعـدى في جميع األحوال 
الحـدود القصـوى المسـموح بهـا فـي نظـام الشـركات ولوائحـه، ويكـون ذلـك وفًقـا للضوابـط والقـرارات والتعليمـات الرسـمية 
الصـادرة مـن الجهـات المختصـة بهـذا الشـأن، وعلـى أن يكون اسـتحقاق هذه المكافأة متناسـًبا مع عدد الجلسـات التي يحضرها 

العضو.

يجـوز لمجلـس اإلدارة بعـد اسـتيفاء الضوابـط المنصـوص عليهـا مـن الجهـات المختصـة، توزيـع أربـاح نصـف سـنوية وربـع سـنوية . 6
بحسـب مـا يـراه مناسـًبا.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

سياسة توزيع األرباح:

أ - يكون توزيع األرباح طبًقا لنظام الشركة األساس على الوجه اآلتي:
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ــى المســاهمين، أو قــرار . 1 ــاح عل ــع األرب ــة العامــة الصــادر بشــأن توزي ــا لقــرار الجمعي ــاح وفًق ــه فــي األرب يســتحق المســاهم حصت
مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع، وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي 

ــوم المحــدد لإلســتحقاق. ــة الي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهاي

يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن خــالل 15 يــوم مــن . 2
تاريــخ اســتحقاق هــذه األربــاح المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامــة، أو فــي قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة.

يجوز للمجلس توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء المتطلبات التالية:. 3

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.

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 لحجــم التمويــل الخارجــي، 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.	 

سياسة توزيع األرباح:

ب - تفصيل سياسة الشركة في توزيع األرباح:

كمــا أوصــــى مجلــــس اإلدارة بتوزيــــع أربــــاح عــــن العــــام 
إلعــالن  وفقــًا  2020/12/31م،  فــــي  المنتهــــي  المالــــي 
الشــركة المنشــور بموقــع تــداول بتاريــخ 2021/03/04م، 

ـــا للتفصيـــل التالــي: وفقـً

نسبة األرباح التي تم توزيعها خالل السنة 2020م
إجمالي األرباح

2020/06/10متاريخ التوزيع

10 % 10 % النسبة

70,000,00070,000,000اإلجمالي

إجمالي األرباحنسبة األرباح التي سيتم توزيعها عن سنة 2020م

%5%5النسبة

35,000,00035,000,000اإلجمالي

يقر مجلس إدارة شركة األندلس العقارية بما يلي:

لـم تقـم الشـركة أو أي مـن الشـركات الزميلـة فـي السـابق بإصـدار أي أدوات دين، 	 
ولـم تصـرح بإصـدار مثل هـذه األدوات.

أن سجالت الحسابات قد ُأعّدت بالشكل الصحيح.	 
أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة قد ُأعد على أسس سليمة وُنّفذ بفعالية.	 
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 

اإلقرارات

األربــاح التــي ســبق توزيعهــا خـــالل الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 
المالـــي 2020م تـــم توزيـــع أربـــاح نقديـة علـــى المسـاهمين 
ــا  ــي 2019/12/31م، وفًقــ ــي فـ ــي المنتهـ ــام المالـ ــن العـ عـ

للتفصيـــل التالــي:
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ــا  ــة فــي الســوق الســعودي، فإنن ــرة المتنامي ــرات الكبي ــات والتغيي برغــم حجــم التحدي
نســتعد لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات الكبــرى، بمــا نتميــز بــه مــن طاقــات فريــدة لنمــو 
ــة، مــن خــالل تطبيــق اســتراتيجية الشــركة  ــا وتوســعيها خــالل الســنوات المقبل أعمالن

المســتحدثة المتطــورة ومضاعفــة الجهــود لتتحقــق متطلبــات هــذه المرحلــة. 

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

المســتدام.

الطموحات والتطلعات

خاتمة
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