
 

 

 

 

 
 صافي أرباح مليون ريال سعودي 20.3

 2019لربع األول من خالل ا"األندلس العقارية" 
 

درجة في سوق أعلنت شركة "األندلس العقارية" )الم   :2019 مايو 9الرياض، المملكة العربية السعودية؛ 
اسررررررررطومار وتغوير وتشرررررررر    (، الشررررررررركة العقارية اللررررررررعوجاة الرا د  في م ال 4320"تداول" تحت الرمز: 

در  للدخ  في جم ع أنحاء المملكة، ال وم  31المنطه ة في  فطر لل المال ة األول ة عن نطا  ها العقارات الم 
 .2019 مارس

 
 مقارنة   2019الربع األول من عام  خاللمل ون ريال سرررعوج   40 عندنلرررا  ا  إيراجات الشرررركة تا طة   تل  ظ

لة خالل مع ي عزى و  .مل ون ريال سرررررررررعوج  40.8، والاال ة 2018الربع األول من عام  اإليراجات الم لررررررررر  
"سرررطاياريد "  في فندق بشرررض  لررر    نلررراة اإلشررر التراجع اإليراجات إلى  ح م االنخفاض الغف ف في هذا

 .فةض اقغاع ال في الشركة وهو أحد أصول، في جد 
 
إجمالي األرباح  ٪ عن4.8 هقدر  اانخفالررر  وهو ما امو  مل ون ريال سرررعوج ،  23.6 ألرباحبلغ إجمالي او 

نط  ة ارتفاع جاء قد و مل ون ريال سررررررررعوج ،  24.8، والاالغ في نفس الفطر  من العام المالرررررررري الملرررررررر  
 في األندلس مول.المغاعم  رجهة بأعمال  ةالمرتاغرسوم الطش    وتكال ف المرافق 

 
مل ون ريال  28.9مل ون ريال سررعوج  من  29.1في األرباح الطشرر  ل ة إلى  لرر  ال  لت الشررركة نمو ا سرر   و 

الذ   والملرررر ول النهج الحض م الفضرررر  في هذا النمو إلى عوج. وي2018سررررعوج  في الربع األول من عام 
صافي ربح  اسطقر  و  في اإليراجات األخرى. المحققة الزياجاتإلى جانب المصاريف اتاعطه الشركة في إجار  

خالل  مل ون ريال سرررعوج  20.5 ررررررررررررررررر  مل ون ريال سرررعوج  مقارنة   20.3 عند للملررراهم ن العا دركة الشررر
 .2018الفطر  نفلها من عام 

 
 ، قال اللررررر د فواح  ن حوي ، المدير المالي2019في معرض تعل قه على النطا ج المال ة للربع األول من و 

أرباحنا الطشررررر  ل ة  تاات ملرررررطويات نا من الحفاظ علىأننا تمض  لرررررعدنا ا  ": لشرررررركة األندلس العقارية الطنف ذ 



ت در اإلشرررررار  إلى أن االنخفاض الغف ف في و العام المالررررري. بالمقارنة مع الملرررررطويات الملررررر لة خالل 
 رقمإلى اآلتار األول ة لطغا ق المع ار الدولي للطقرير المالي  عزى ا  للملررراهم ن  العا دصرررافي ربح الشرررركة 

 اتسرررررررررررررلا ا على الدخ  المعلن للشرررررررررررررركي تر  المع ار ال ديد هذا أن تنف ذ ح ث  .حول عقوج اإلا ار 16
األولى لعقوج االا ار من خالل اتاات مصرررروو فوا د االلطزامات عن  في الفطرات  تحديد او  بصرررور  نلرررا ة
 ."عقوج االا ار

 
وهو أحدث مركز ت ار  للشرررررركة في  سرررررنطر" المرو "مركز ح ط  فط  ا فقد الطشررررر  ل ة، أما ف ما يطعلق بالعمل ات

مطر مربع  آالو 10 وتالغ الملررررررررررررررراحة اإلجمال ة القا لة للطأج ر في المركز نحو. 2019في مارس جد  
 31و اواحد  ايار ماركت مط ر ه ال ديد المركز الط ار   ويضرررم   .حال ا   ٪65 إلى شررر الاإل نلررراةووصرررلت 

األندلس "  ن  امشررررررررطرك  ا مشررررررررروع   سررررررررنطر" المرو " عدوي  . ملرررررررراق ا مطنوع ا تم اخط ارها بعنااة وتخغ ط  مط ر  
 ."رالراجحي وأوالجه لالسطوما"و "العقارية

 
العدني األجاء المالي الذ  ": هذال العط اي الل د لر  س الطنف ذ  لشركة األندلس العقاريةقال امن جهطه، 

كما لط ز ة. اوخاصررررة في قغاع محفظة أصررررولها العقارية ديوات الطي ت ريها الشررررركة لالطح حققناه في ظ   
عصررية مطم ز   بإنشراء وجهاتا الراسر   عضس الطزامنوسر، إيراجاتنا وما عاتناسر عزح  سرنطر المرو  أن  افططاح

 ."وتحقق لهم أفض  الط ارب الزا رينت ذب 
 – انطهى -

 
 
 

 نبذة عن شركة "األندلس العقارية":
(، هي شرررررركة عقارية سرررررعوجاة 4320شرررررركة "األندلس العقارية"، )المدرجة في سررررروق "تداول" تحت الرقم: 

العقارات الط ارية المدر  للدخ  في جم ع أنحاء المملكة العرب ة تعم  في م ال اسرررطومار وتغوير وتشررر    
 [ موظفا .37، ويعم  لديها أكور من ]2006اللعوجاة. وقد تأسلت الشركة عام 

 الط ارية المراكز فيو مغور ومشررر   ، أصررراحت "األندلس العقارية" أول ملرررطومر 2015وفي أواخر عام 
جه في اللررررروق المال ة اللرررررعوجاة "تداول"ح وتشرررررطم  محفظة الشرررررركة في المملكة العرب ة اللرررررعوجاة يطم إجرا

ومركز ح ا  مول في الرياض  "األندلس مول" المرموق في جد ، مركز على مراكز تلرررررررررروق لررررررررررخمة مو 
ومراكز تلرروق األح اء، ومرافق الضرر افة والرعااة الصررح ة. كما وتطضررم ن محفظة عقارات الشررركة مشرراريع 

 ي ح زا  كا را  من الملاحة الط ارية الطي تولد معدالت إش ال عال ة.مدن كارى، ح ث ت غ 3في 



وبصرررررررفطها شرررررررركة تغوير عقارية ونن ة، تلرررررررعى "األندلس العقارية" إلى تغوير ملررررررراحات ت ارية مطنوعة 
وعال ة ال وج  تلررراهم في تعزيز والء العمالء والزوار وجذب المزيد من المطلررروق ن وتحق ق ق مة اقطصررراجاة 

لة لنمط الح ا  العصر .نويلة ا  ألج ، باإللافة إلى ترس   مضانة مشاريع الشركة كوجهة مفض 
لرررلرررمرررزيرررررررد مرررن الرررطرررفررررررراصررررررررررررررررر ررررررر  حرررول "األنررررررردلرررس الرررعرررقررررررراريرررررررة"، يررررجرررى حيرررررررار  الرررمررروقرررع اإللررركرررطررررونررري: 

http://www.alandalus.com.sa 
 

http://www.alandalus.com.sa/

