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السادة مساهمي شركة األندلس العقارية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يســر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة األندلــس العقاريــة 
أن يقدمــوا لمســاهمي الشــركة الكــرام التقريــر الســنوي عن 
العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019. والمعــد 
هيئــة  عــن  الصــادرة  الحوكمــة،  الئحــة  لمتطلبــات  وفًقــا 
الســوق الماليــة، ونظــام الشــركات، والنظــام األساســي 

للشــركة. 

ويســتعرض التقرير معلومات عن أنشــطة الشــركة، ونتائجها 
الماليــة، وأدائهــا، وإنجازاتهــا، وخططهــا المســتقبلية، خــالل 

العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019.
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األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

خــالل عــام 2019م اســتمرت شــركة األندلــس العقاريــة بتحقيــق إنجــازات عديــدة تضــاف لمســيرة 
ــة  ــة فــي الســوق الســعودية كمنظومــة احترافي ــز حضورهــا ومكانتهــا الريادي ــم تعزي تطورهــا، حيــث ت
متطــورة بمــا يتماشــى مــع رؤيتهــا االســتراتيجية التــي تعتمــد تطويــر وتشــغيل مجموعــة مــن الوجهــات 
الفريــدة والمتميــزة التــي مــن شــأنها أن تعــزز تفاعــل الضيــوف والعمــالء وأفــراد المجتمــع عبــر تجــارب 
ترســخ والئهــم وتعــزز معــدل الزيــارات وتحقــق قيمــة مســتدامة وفــق أعلــى معاييــر الجــودة المعمــول 
بهــا عالمًيــا فــي مجــال االســتثمار والتطويــر العقــاري، مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة ومتطلبــات المجتمع 

الســعودي المتناميــة فــي هــذا المجــال.

وســعًيا لترســيخ وزيــادة قاعــدة عمالئنــا، نطــور باســتمرار ممارســات عمــل احترافيــة بالتعــاون مــع 
بيــوت الخبــرة العالميــة لإلســتفادة مــن أفضــل الخبــرات والممارســات العالميــة والمحليــة فــي تطويــر 
وإدارة الوجهــات العقاريــة  لتقديــم مواقــع عقاريــة مميــزة فــي خدمــة قطاعــات التجزئــة، والمطاعــم، 

والترفيــه.
 

ــم باقــات واســعة مــن األنشــطة  ــم تقدي ــي نســتثمر بهــا ونديرهــا يت ــة الت ومــن خــالل المراكــز التجاري
ــا بيئــات جاذبــة ألهــم العالمــات  ــا ممــا يخلــق مــن مواقعن والفعاليــات الترفيهيــة والخدميــة لعمالئن
التجاريــة العالميــة والمحليــة فــي تجــارة التجزئــة، والمطاعــم والترفيــة، لينعكــس إيجابًيــا فــي نمــو 
عــدد الــزوار والمتســوقين إلــى هــذه المراكــز التجاريــة وزيــادة عمليــات التســوق الفعلــي والشــراء فــي 

ــة فــي هــذه األســواق. ــؤدي إلــى رفــع نســب إشــغال المســاحات التأجيري متاجرهــا، ممــا ي

وســعًيا لإلســهام فــي برامــج جــودة الحيــاة، كأحــد محــاور تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
2030، طبقــت شــركة األندلــس العقاريــة تجربــة االســتثمار فــي أســواق األحيــاء، بمــا يهــدف إلــى 
تحقيــق برامــج جــودة الحيــاة وأهــداف الشــركة مــن خالل التوســع المســتمر لتلبية متطلبــات واحتياجات 
ــة لنكــون بالقــرب مــن بيئاتهــم الســكنية، وقــد حقــق هــذا  ــادي المجمعــات التجاري عمالئهــا مــن مرت
التوســع زيــادة فــي نشــاط عمالئنــا مــن أصحــاب شــركات التجزئــة والترفيــه واألغذيــة، والــذي انعكــس 

إيجابًيــا علــى النمــو فــي مبيعاتهــا وأرباحهــا.

نثــق بــأن اســتراتيجية الشــركة التــي طورتهــا مؤخــًرا، بالتعــاون مــع أفضــل بيــوت الخبــرة فــي الواليــات 
ــد مــن  ــزة فــي مســيرتها نحــو مزي ــة متمي ــة وقيمــة إضافي ــة نوعي ــة، ســتحقق نقل المتحــدة األمريكي
اإلنجــازات والنجاحــات بمشــيئة اللــه فــي مجــال االســتثمار العقــاري المتنــوع، والــذي ســيعكس نمــًوا 
إيجابًيــا فــي اســتثمارات الشــركة، وبالتالــي نمــًوا فــي عوائدهــا الربحيــة الحقيقيــة لجميــع المســاهمين 

فــي الشــركة.

ــًرا، فــإن كل إنجــازات الشــركة ونجاحاتهــا مــا كانــت لتتحقــق لــوال توفيــق اللــه عــز وجــل والدعــم  وأخي
الكبيــر الــذي يقدمــه أعضــاء مجلــس اإلدارة ولثقــة المســاهمين الكبيــرة برؤيتنــا وإدارتنــا للعمــل فــي 
كافــة قنــوات الشــركة اإلداريــة والتشــغيلية المتنوعــة؛ والجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا جميــع منســوبي 

الشــركة فــي جميــع قطاعاتهــا. واللــه ولــي التوفيــق.
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كلمة الرئيس التنفيذي

أن نصبــح أهــم وأبــرز مطــور عقــاري متخصــص فــي إنشــاء المشــاريع والوجهــات والمعالــم المتميــزة، 
ــى  ــى التســوق وممارســة األعمــال إل ــر وجهــات تركــز عل ــة التحــّول مــن تطوي ــادة عملي مــن خــالل قي
وجهــات تعــزز التفاعــل والتواصــل بيــن األفــراد فــي المملكــة العربيــة الســعودية انطلقــت رؤيتنــا 
ويســرني مــن خــالل تقريــر األداء الســنوي تقديــم أهــم إنجــازات شــركة األندلــس ومركزهــا المالــي 

ــه.  ــر المســتمر ب ــات الســوق، والتغيي ــى الرغــم مــن تحدي ــز عل ــذي يتســم بالتمي للعــام 2019م ال

لقــد شــهدنا هــذا العــام أداًء إيجابًيــا للشــركة مــن خــالل دعــم القــرار االســتراتيجي وإعــادة ترتيــب 
ــات وتحقيــق االســتثمار األمثــل لمجموعــة مــن فــرص النمــو المتاحــة،  حيــث حققــت شــركة  األولوي
األندلــس قفــزة جديــدة مــن خــالل تنفيذنــا الناجــح الســتراتيجيات النمــو علــى المــدى الطويــل، متبعيــن 
أفضــل الممارســات المهنيــة لزيــادة فاعليــة األداء، ووضــوح التوجــه والتركيــز علــى جــودة العمليــات. 

ونحــو تحقيــق رؤيتنــا، وللحفــاظ علــى مصالحنــا التجاريــة وتنافســيتنا فــي مجــال األعمال، ولتعزيــز حضورنا 
ــا فــي شــركة  ــع حصتن ــم بي ــد لمســاهمينا، ت ــى عوائ ــا يحقــق أعل القــوي فــي الســوق الســعودية بم
ــاه  ــا، كخطــوة فــي االتج ــة لن ــة التابع ــز التجاري ــر المراك ــى مباشــرة مهــام تشــغيل وتأجي هامــات لنتول
الصحيــح تهــدف إلــى التركيــز بشــكل أكبــر علــى تطويــر أداء المراكــز التجاريــة التشــغيلي والتأجيــري وبمــا 
يتماشــى مــع رؤيــة الشــركة، وكذلــك لتطويــر تصنيــف شــاغلي الوحــدات فــي المراكــز التجاريــة التأجيريــة 
بمــا يتوائــم مــع اســتراتيجيتنا التــي تســتهدف باقــة مــن العالمــات التجاريــة المحليــة والعالميــة الشــهيرة 

الناشــطة فــي مجــاالت متعــددة فــي التجزئــة والمقاهــي والمطاعــم والترفيــه.

ومــن منطلــق إيماننــا بأهميــة قطــاع الضيافــة والترفيــه، تــم دعــم المراكــز التجاريــة التابعــة لنــا بالعديــد 
مــن الفعاليــات الترفيهيــة المتميــزة، آخذيــن بعيــن االعتبــار التغييــرات الكبيــرة التــي طــرأت علــى بيئــة 
الســوق وســلوك المتســوقين فــي المملكــة، والحاجــة الملحــة لتطويــر بيئــات الترفيــه والتســلية 
ومرافقهــا الخدميــة الملحقــة بهــا مــن مطاعــم ومقاهــي، ويعــد توقيــع عقــد تشــغيل صــاالت الســينما 
فــي األندلــس مــول مــع الشــركة العالميــة الشــهيرة امبايــر ســينما إضافــة جديــدة للمــول حيــث تعــد 

مــن أكبــر صــاالت الســينما فــي مدينــة جــدة. 

كمــا يســعدني اإلشــادة بجهــود جميــع منســوبينا علــى كافــة المســتويات فــي تحقيــق اإلنجــازات 
والنجاحــات، والذيــن بدورهــم أظهــروا قــدرات مؤسســية ذات كفــاءة عاليــة، مدفوعيــن بقيمنــا 
المشــتركة التــي تتمثــل فــي العمــل بشــغف والرغبــة فــي اإلنجــاز واالحتــرام المتبــادل والتطويــر 
ــة المتبعــة فــي هــذا المجــال.  ــر المهني ــى المعايي ــكار، وندعوهــم لالســتمرار بالعمــل وفــق أعل واالبت
كمــا أود اإلشــارة إلــى أن الشــركة حققــت العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التكريــم والتقديــر مــن قبــل 
جهــات عــدة مرموقــة، منهــا الحصــول علــى مرتبــة متقدمــة كواحــدة مــن أفضــل 20 شــركة تطبيًقــا 
للحوكمــة، وجائــزة أفضــل مطــّور عقــاري فــي قطــاع التجزئــة، وكذلــك جائــزة التميــز مــن خــالل مبــادرة 

ــاض. ــة الري ــاة مــول التجــاري بمدين التحــول الرقمــي لمركــز حي

وســنواصل بمشــيئة اللــه ســعينا لتطويــر وجهــات عقاريــة متميــزة وجاذبــة توفــر كافــة الخدمــات 
لعمالئنــا وفًقــا لألســس الراســخة فــي مســيرتنا المميــزة باإلنجــاز والتنميــة، متجهيــن نحــو مرحلــة 
جديــدة مــن العطــاء والنمــو والتطويــر فــي المشــاريع االســتثمارية المتنوعــة لتعزيــز دورنــا فــي قطــاع 

االســتثمار والتطويــر العقــاري بــكل أمــان وموثوقيــة.

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي

الرئيس التنفيذي
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الملخص التنفيذي
تواصــل شــركة األندلــس العقاريــة جهدهــا الطمــوح نحــو تنفيــذ ممارســات مهنيــة احترافيــة متطورة ســعًيا لتحقيــق أهدافها 
ــر  ــر وإدارة تأجي ــألداء التشــغيلي بتطوي ــة فــي الســوق الســعودية، مــن خــالل تحســينها المســتمر ل ــز مكانتهــا الريادي وتعزي
المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة، لتحقيــق أعلــى درجــات الرضــى لمســتثمريها وعمالئهــا. ويســّرنا أن نســتعرض مــن خــالل 

تقريرنــا الســنوي أداء وإنجــازات الشــركة خــالل عــام 2019م.

األهداف االستراتيجية

التحســـين المســـتمر لألداء التشـــغيلي وتطوير وإدارة . 1
وتأجير المراكز التجارية التابعة للشـــركة، ســـعيًا لتحقيق 
أعلـــى مســـتويات اإلشـــغال والوصـــول إلـــى المزيـــج 

األمثل مـــن المســـتأجرين فيها.

تطويـــر مشـــاريع المراكـــز التجاريـــة الجديدة ومشـــاريع . 2
متعـــددة  مشـــاريع  إلـــى  باإلضافـــة  الضيافـــة 

مات. اإلســـتخدا

االســـتحواذ كلًيـــا أو جزئًيـــا علـــى المشـــاريع المماثلـــة . 3
األخـــرى القائمـــة ذات األداء المتميـــز، أو التـــي تعتقد 
إدارة الشـــركة بـــأن ذلك ســـيمكّنها مـــن الوصول إلى 

متميز. أداء 

بناء شـــراكات استراتيجية مع مســـتثمرين آخرين لتنفيذ . 4
مشـــروعات في المجاالت التي تنشـــط بها الشركة.

إنجازات الشركة 2019م

01

03

05

07

02

04

06

08

نالـــت الشـــركة أفضل مطـــّور عقاري فـــي قطـــاع التجزئة 
فـــي المملكة لعـــام 2019م.

ُتـــوج حيـــاة مـــول بجائـــزة التميز من خـــالل مبـــادرة التحول 
لرقمي. ا

ارتفاع بنســـبة اإلشـــغال التأجيري في المجمعـــات التجارية 
التابعة لشـــركة األندلـــس العقارية.

نقل مهام إدارة وتشـــغيل المجمعات التابعة للشـــركة من 
“شركة هامات” إلى “شـــركة األندلس العقارية”.

ُصّنفـــت األندلـــس العقارية ضمن أفضل أفضل 20 شـــركة 
مدرجـــة تطبيًقا لمبـــادئ الحوكمـــة وذلك بناًء علـــى نتائج 
الدارســـة التـــي ُأعلن عنهـــا خـــالل المؤتمر العالمـــي األول 

لحوكمة الشـــركات.

االنتهـــاء مؤخـــًرا من تطوير شـــامل الســـتراتيجية الشـــركة، 
وذلـــك باالعتمـــاد علـــى أحـــد أشـــهر بيـــوت الخبـــرة فـــي 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة فـــي هـــذا المجـــال بهدف 

اســـتحداث اســـتراتيجية عمـــل أكثـــر تطـــوًرا للشـــركة.

ارتفـــاع عدد الزوار ألكثر مـــن 30 مليون زائر في المجمعات 
التجارية التابعة لشـــركة األندلس العقاريـــة )األندلس مول 

- جـــدة وحياة مول - الرياض وداريـــن مول - الدمام(.

العمـــل جـــاٍر إلفتتـــاح صـــاالت الســـينما فـــي المجمعـــات 
التابعـــة لشـــركة األندلـــس العقاريـــة وفق عقد تشـــغيلها 
المبـــرم مـــع شـــركة Empire Cinemas بواقـــع 17 صالة 

عـــرض بمركـــز األندلـــس مـــول بجدة.
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المشاريع القائمة

األندلس مول
مدينـــة جـــدة وهـــو مملـــوك بالكامـــل لصنـــدوق األهلي 
ريـــت1، وتبلـــغ ملكية الشـــركة فـــي الصنـــدوق 68.73%.

الحياة مول
مدينـــة الريـــاض وهـــو مملـــوك بالكامـــل لشـــركة الحيـــاة 
العقاريـــة وتبلغ ملكية شـــركة األندلس العقارية فيه 25%.

دارين مول
مدينـــة الدمـــام وهو مملوك بالكامل لشـــركة األســـواق 
المتطـــورة، وتبلـــغ ملكيـــة شـــركة األندلـــس العقارية فيه 

.50%

قطاع عقارات التجزئة
المجمعات التجارية

مراكز تسوق األحياء

68.73%

25%

50%

جدة

الرياض

الدمام

الصحافة سنتر
حي الصحافة بالرياض

تالل سنتر
حي الملقا بالرياض

اليرموك سنتر
حي اليرموك بالرياض

المروة سنتر
حي المروة بجدة

قطاع الضيافة

قطاع المكاتب

فندق ستايبريدج سويتس – جدة
وهو مملـــوك بالكامل لصندوق األهلي ريـــت1، حيث تبلغ 

ملكية الشـــركة في الصندوق 68.73%.

برج سالمة المكتبي
وهو مملـــوك بالكامل لصندوق األهلي ريـــت1، حيث تبلغ 

ملكية الشـــركة في الصندوق 68.73%.

68.73%

جدة

جدة

المشاريع المستقبلية

تطبـــق الشـــركة اســـتراتيجية ذكية فـــي تمويل المشـــاريع 
المســـتقبلية، مـــن خـــالل اعتمادهـــا على نمـــاذج متعددة 
فـــي تمويل المشـــاريع، بعد دراســـة كل فرصة اســـتثمارية 
علـــى حـــده ووضـــع الهيـــكل التمويلـــي لهـــا بالتركيـــز على 

تحقيـــق أعلـــى فائدة لمســـاهمي الشـــركة.

مشـــروع مستشـــفى بالشـــراكة مع مجموعة الدكتور . 1
ســـليمان الحبيـــب للخدمـــات الطبيـــة القابضـــة فـــي 
ميـــدان الملك عبـــد العزيز تقاطع الملـــك عبد الله مع 
طريـــق األميـــر ماجـــد بمدينة جـــدة على مســـاحة تبلغ 
21.415.35 متـــًرا مربًعـــا، علـــى أن يبـــدأ تشـــغيله عام 

2023م.

مشـــروع حي األصالة )الجوهرة الكبـــرى( إلقامة مركز . 2
تجـــاري على مســـاحة اجماليـــة 124.880 متـــرًا مربعًا، 
بحي األصالة بقرب ســـتاد الجوهـــرة بمدينة جدة. على 

أن يبدأ تشـــغيله عام 2021م

جدة

21.415.35 م/2
مشروع المستشفى

124.880 م/2
مشروع حي األصالة

68.73%
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الشهادات واإلعتمادات

حصـــول األندلس مـــول على جائـــزة افضل مشـــروع تجاري 
وتجزئـــة بالمملكة

تتويـــج األندلـــس العقاريـــة بجائـــزة افضـــل مطـــور عقاري 
التجزئة  لقطـــاع 

حصـــول منطقـــة مطاعم حيـــاة مول علي أفضـــل تصميم 
وتطوير في الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا

حصـــول حيـــاة مول علـــى جائـــزة التميز لتحســـين األداء من 
خالل مبـــادرة التحـــول الرقمي

حصـــول الحيـــاة مـــول على جائـــزة افضـــل مشـــروع تجاري 
بالمملكة وتجزئـــة 

صنفـــت األندلس العقارية ضمن أفضل 20 شـــركة تطبيقًا 
الحوكمة لمبادئ 

حصـــول األندلـــس مول على شـــهادة إنجاز بإعـــادة تصميم 
وتطوير منطقـــة المطاعم 

Cityscape | سيتي سكيب العالميةForbes | فوربس الشرق األوسط

ريكون | مجلس مراكز تسوق الشرق األوسطريكون | مجلس مراكز تسوق الشرق األوسط

Cityscape | حوكمة الشركات | جامعة الفيصلسيتي سكيب العالمية

ريكون | مجلس مراكز تسوق الشرق األوسط

20092019

20172019

20102019

TOP 20

2018
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عن الشركة
تأسيس الشركة

األغراض الرئيسية للشركة
النشاط واالستثمارات 
الرؤية والرسالة والقيم

أعضاء مجلس اإلدارة
الهيكل التنظيمي



تأسيس الشركة
العقاريــة )“الشــركة”( هــي شــركة  شــركة األندلــس 
مســاهمة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 
)الموافــق  1427/09/17هـــ  وتاريــخ   1010224110
2006/10/10م( والقــرار الــوزاري رقــم 2509 وتاريــخ 

2006/09/26م(. )الموافــق  1427/09/03هـــ 

تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمة مقفلة سعودية 
مليــون  وثالثــون  وثمانيــة  مائتــان  بلــغ  مــال  بــرأس 
ســعودي،  ريــال   )238,900,000( ألــف  وتســعمائة 
وثمانمائــة  مليــون  وعشــرين  ثالثــة  إلــى  مقســمًا 
وتســعون ألــف )23,890,000( ســهمًا عاديــًا، بقيمــة 
اســمية مقدراها عشــرة )10( رياالت ســعودية للســهم 

الواحــد، مدفوعــة بالكامــل. 

ــر  ــة العامــة غي قــرر المســاهمون، فــي اجتمــاع الجمعي
ــة للمســاهمين المنعقــد فــي 1428/10/15هـــ  العادي
)الموافــق 2007/10/27م(، زيــادة رأس مــال الشــركة 
مــن مائتيــن وثمانيــة وثالثيــن مليــون وتســعمائة ألــف 
)238,900,000( ريــال ســعودي إلــى ثالثمائــة وثالثــة 
ســعودي؛  ريــال   )343,000,000( مليــون  وأربعيــن 
مقســمًا إلــى أربعــة وثالثيــن مليــون وثالثمائــة ألــف 
تغطيــة  تــم  حيــث  عــادي.  ســهم   )34,300,000(
ــة  ــون ومائ ــة وأربعــة ملي ــغ مقدارهــا مائ ــادة، البال الزي
خــالل  مــن  ســعودي،  ريــال   )104,100,000( ألــف 
ــدة تــم الوفــاء بهــا نقــدًا مــن قبــل  إصــدار أســهم جدي

المســاهمين. 

الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  المســاهمون،  قــرر  كمــا 
فــي  المنعقــد  للمســاهمين  العاديــة  غيــر  العامــة 
ــادة  1436/05/19هـــ )الموافــق 2015/03/10م(، زي
رأس مــال الشــركة مــرة أخــرى مــن ثالثمائــة وثالثــة 
وأربعيــن مليــون )343,000,000( ريــال ســعودي إلــى 
ســعودي  ريــال   )700,000,000( مليــون  ســبعمائة 
مقســمًا إلــى ســبعين مليــون )70,000,000( ســهم 
الزيــادة فــي رأس المــال،  تــم تغطيــة  عــادي، حيــث 
البالــغ مقدارهــا ثالثمائــة وســبعة وخمســين مليــون 
ــق حســاب  ــال ســعودي، عــن طري )357,000,000( ري

المبقــاة. األربــاح 

وفــي ديســمبر 2015، وبعــد صــدور موافقــة هيئــة 
الســوق الماليــة، طرحــت الشــركة %30 مــن أســهمها 
لالكتتــاب العــام. حيــث بلــغ عــدد األســهم المطروحــة 
واحــد وعشــرين مليــون )21,000,000( ســهم عــادي 
وقدرهــا عشــرة  بالكامــل  اســمية مدفوعــة  بقيمــة 

)10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. 

مليــون  ســبعمائة  الحالــي  الشــركة  مــال  رأس  يبلــغ 
إلــى  مقســمًا  ســعودي،  ريــال   )700,000,000(
ســبعين مليــون )70,000,000( ســهم عــادي، بقيمــة 
اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم 

الواحــد.
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األغراض الرئيسية للشركة

إنشــاء وتملــك المراكــز والمجمعات التجارية والســكنية . 1
وإدارتها.

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

والميكانيكيــة. الكهربائيــة 
صيانة وتشغيل المنشآت العقارية والمباني التجارية. 3
واســتثمارها . 4 وتطويرهــا  والعقــارات  األراضــي  تملــك 

لصالــح الشــركة فــي حــدود أغراضهــا.

إنشــاء وتملــك واســتثمار وصيانــة وتشــغيل المراكــز . 5
والســياحية  والفندقيــة  الطبيــة  والمجمعــات 

فيهيــة. لتر ا و
واألدوات . 6 واألثــاث  واألجهــزة  المــواد  اســتيراد 

مشــاريعها. فــي  إلســتخدامها  والمعــدات 
اســتثمار امــوال الشــركة فــي األســهم وغيرهــا مــن . 7

األوراق الماليــة وفًقــا للضوابــط الشــرعية والنظاميــة، 
علــى  الحصــول  بعــد  نشــاطاتها  الشــركة  وتمــارس 
التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت.

ــل أغــراض الشــركة  ــر واالســتثمار العقــاري، وتتمث ــي للشــركة فــي التطوي يتركــز النشــاط الرئيســي الحال
ــا لنظامهــا األســاس بمــا يلــي:  الرئيســية وفًق

النشاط واالستثمارات

عقارات التجزئة
فــي  االســتثمار  علــى  العقاريــة  األندلــس  شــركة  تعتمــد 
كالمراكــز  التجزئــة  بقطــاع  المرتبطــة  العقاريــة  األنشــطة 

األحيــاء. تســوق  ومراكــز  التجاريــة 

المراكز التجارية
وتمتلــك الشــركة ثالثــة )3( مراكــز تجاريــة بنســب ملكيــة 

متفاوتــة وهــي:
“األندلــس مــول” المقــام فــي مدينــة جــدة، والمملــوك 	 

ــة  ــغ ملكي ــث تبل ــت )1( حي ــي ري ــدوق األهل بالكامــل لصن
الشــركة فــي الصنــدوق 68.73%.

“حيــاة مــول” المقــام فــي مدينــة الريــاض، وتبلــغ ملكيــة 	 
الشــركة فيــه 25%.

وتبلــغ 	  الدمــام،  مدينــة  فــي  المقــام  مــول”  “داريــن 
.50% فيــه  الشــركة  ملكيــة 

مراكز تسوق األحياء
وباإلضافــة إلــى المراكــز التجاريــة المذكــورة أعــاله، طــورت 
 )Strip Malls( الشــركة أربعــة مــن مراكــز تســوق األحيــاء
ــن %70 و%100 لهــذه المشــاريع  ــراوح بي ــة تت بنســبة ملكي
الـــمقامة علــى أراضــي مســتأجرة وهــي )اليرمــوك ســنتر، 

ــالل ســنتر، الصحافــة ســنتر، المــروة ســنتر(.  ت

الضيافة
بالكامــل  والمملــوك  جــدة  ســويتس  ســتايبريدج  فنــدق 
لصنــدوق األهلــي ريــت )1( حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي 
العقاريــة  األندلــس  شــركة  قامــت   .68.73% الصنــدوق 
مــول  لألندلــس  مالصــق  فندقــي  بــرج  وتطويــر  بإنشــاء 
بمســاحة  مــول(،  األندلــس  جــدة  ســويتس  )ســتايبريدج 
إجماليــة قدرهــا 28,225 م2 وتــم افتتــاح الفنــدق وتشــغيله 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2017م. ويتكــون ســتايبريدج 
ســويتس جــدة األندلــس مــول مــن 164 جنــاح باإلضافــة 
إلــى المرافــق الترفيهيــة وغــرف اإلجتماعــات والمطاعــم 

العالميــة ونــادي صحــي.

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

.68.73%
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الرؤية والرسالة والقيم

ــرز مطــور عقــاري متخصــص فــي إنشــاء  ــح أهــم وأب أن نصب
المشــاريع والوجهــات والمعالــم المتميــزة، مــن خــالل قيادة 
عمليــة التحــّول مــن تطويــر وجهــات تركــز علــى التســوق 
وممارســة األعمــال إلــى وجهــات تعــزز التفاعــل والتواصــل 

بيــن األفــراد فــي المملكــة العربيــة الســعودية

تطويــر وتشــغيل مجموعــة من الوجهات الفريــدة والمتمّيزة 
التــي مــن شــأنها أن تعــزز تفاعــل الضيــوف والعمــالء وأفــراد 
المجتمــع عبــر تجــارب ترّســخ والئهــم وتعــزز معــدل الزيــارات 
وتحقــق قيمــة مســتدامة، بمــا يفضــي فــي نهايــة المطــاف 

إلــى تحقيــق نمــو منقطــع النظيــر.

الرسالةالرؤية
تتميــز الشــركة بقيــم مؤسســية تســعى مــن خاللهــا لتحقيــق 

أهدافهــا وهــي كالتالــي:

القيم

الطموح

الشغف

اإلصرار

الثقة

المشاركة

0104

0205

03
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األستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

رئيس مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

األستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك

رئيس لجنة المراجعة
عضو مجلس اإلدارة
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الهيكل التنظيمي
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قطاعات العمل
أنشطة الشركة واستثماراتها 

يتركز نشاط الشركة الرئيسي حالًيا في التطوير واالستثمار العقاري وفًقا لآلتي:

أواًل
عقارات التجزئة

ثانًيا
الضيافة

ثالًثا
المكاتب

المراكز التجارية

مراكز تسوق األحياء

فندق ستايبريدج سويتس جدة

برج سالمة المكتبي

01

02

01

01
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1.1 األندلس مول

 434 علــى  موزًعــا  متجــًرا   445 مــول  األندلــس  ويضــم 
مربعــًا،  متــرًا   94,405 تبلــغ  تأجيريــة  بمســاحة  مســتأجر، 
مقســمة علــى دوريــن. والمــول مملــوك بالكامــل لصندوق 
األهلــي ريــت1، حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق 

.68.73%
يتميــز مفهــوم التأجيــر فــي األندلــس مــول بالتنــوع مــن 
ــل  ــة المرموقــة مث ــة العالمي خــالل متاجــر العالمــات التجاري
ــر، جــس، فــوت لوكــر، باريــس غاليــري، ســنتر  H&M، مذركي
بوينــت، أمريــكان إيجــل، أوســتون ريــد، كيابــي، والعديــد مــن 
العالمــات التجاريــة الشــهيرة األخــرى، باإلضافــة لمنطقــة 
ــزة  ــزة تضــم أفضــل اســماء المطاعــم المتمي مطاعــم ممي
بمدينــة جــدة مثــل: مطعــم العندليــب، البيــك، مقهــى جمــر 

ــة ُمعــَدة لمختلــف األعمــار . ــل، ومنطقــة ترفيهي وهي
كمــا تــم توقيــع عقــد تشــغيل صــاالت الســينما فــي المــول 
ــغ  ــة تبل مــع شــركة )Empire Cinemas( بمســاحة إجمالي

ــاًرا مــن تاريــخ 2020/03/01م.  ــا، اعتب ــًرا مربًع 5,757 مت

اُفتتــح األندلــس مــول فــي عــام 2007م، ويقــع فــي مدينــة جــدة علــى طريــق الملــك عبــد اللــه، مقابــل 
ميــدان الملــك عبــد العزيــز فــي منطقــة مركــز المدينــة الجديــد، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 148,481 متــًرا 

مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقــف(

ومــن أبــرز اإلنجــازات التــي حققهــا األندلــس مــول، الوصــول 
إلــى نســب إشــغال عاليــة بلغــت %97. وتشــير اإلحصائيــات 
الحديثــة إلــى ارتفــاع عــدد زوار المركــز والــذي يزيــد عــن 13.5 

مليــون زائــر خــالل عــام 2019م.
ويتميــز األندلــس مــول بموقعــه االســتراتيجي وإطاللتــه 
ــز بمســافة 800  ــد العزي ــك عب ــدان المل ــى مي المباشــرة عل
ــر، فضــاًل عــن الكثافــة الســكانية العاليــة فــي المناطــق  مت
حيوييــن،  طريقيــن  تقاطــع  علــى  بإشــرافه  بــه،  المحيطــة 
يعتبــران مــن أهــم الطــرق فــي مدينــة جــدة همــا طريــق 

الملــك عبــد اللــه وطريــق األميــر ماجــد.
وقــد أدى تميــز األندلــس مــول بخدماتــه ليصبــح المركــز 
الشــركات  مــن  الكثيــر  جعــل  المنطقــة، ممــا  فــي  األول 
األمــر  تأجيريــة؛  مســاحات  علــى  للحصــول  عليــه  تتوافــد 
ــز، مــن  ــري للمرك ــاع أســهم النشــاط التأجي ــذي أدى الرتف ال
الناحيــة المســاحية والســعرية، باالضافــة للتميــز فــي انتقــاء 

التجاريــة للمســتأجرين فــي المركــز. العالمــات 

فعاليات األندلس مول 2019م
خــالل عــام 2019 م تــم اطــالق روزنامــة الترفيــة لمهرجــان 
األندلــس مــول والــذي يتضمــن أكثــر مــن 19 فعاليــة لفــرق 

عالميــة ومحليــة:
أيــام 	  ثالثــة  لمــدة  أقيــم   Street Festival فعاليــة 

عالميــة  فرقــة  بحضــور 
عــروض كونــج فــو وفرقــة ســليمان الحصينــي اقيمــت 	 

لمــدة يوميــن 
لمــدة 	  أقيمــت  العالميــة   Light Balance فعاليــة 

يوميــن 
عــروض العمالقــة وفرقــة أحمــد العلــوي اقيمــت لمــدة 	 

يومين 
فعالية Everest Group استمرت لمدة ثالثة أيام 	 
فرقــة العــود والجيتــار وفرقــة ســلطان العمــر اســتمرت 	 

لمــدة يوميــن 

مكونات المشروع

مدينة
جدة

148,481
مساحة إجمالية

مملوك بالكامل 
لصندوق األهلي 

ريت١

94,405م2 
مساحة مستأجرة

445
متجر

68.73%
ملكية الشركة

434
مستأجر

5,575م2
مساحة سينما

لمــدة 	  اســتمرت  والــذي  العالميــة   Circus فعاليــة 
يوميــن 

عروض المرايا والتي استمرت لمدة يومين 	 
اليوم الوطني 	 
فعالية توزيع افطار صائم لشهر رمضان 	 
فعالية تقني وافتخر	 

1. المراكز التجارية

أواًل:
عقارات التجزئة

13.5
مليون زائر
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طريــق  علــى  االســتراتيجي  بموقعــه  مــول  حيــاة  ويتميــز 
الملــك عبــد العزيــز، وتنــوع الشــركات المســتأجرة بــه مثــل: 
مكتبــة جريــر، سوارفيســكي، فيكتوريــا ســيكرت، ماركــس 
مينيابلــوس  مدينــة  كافيــه،  بــاول  فيرجــن،  سبنســر،  آنــد 
الترفيهيــة، والعديــد مــن العالمــات التجاريــة الرائــدة. إضافــة 
لمنطقــة المطاعــم المطــورة والتــي حــاز المركــز مــن خاللهــا 
 RECON مــن  والُمقدمــة  والتطويــر  التميــز  جائــزة  علــى 
MENA 2017 وتحتــوي علــى عــدة أســماء مميــزة مثــل: 

ــر شــندني، مطعــم أوشــال. ــز، كوب ــل بي اب
كمــا أن مركــز حيــاة مــول مملــوك لشــركة الحيــاة العقاريــة، 
ــه %25 مــن خــالل الشــركة  ــة الشــركة في ــغ ملكي ــث تبل حي

المذكــورة.

يقــع حيــاة مــول فــي مدينــة الريــاض علــى طريــق الملــك عبــد العزيــز، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 226,108 
متــر مربــع )مســطحات مبانــي ومواقــف(، ويضــم حيــاة مــول 551 متجــرًا موزعــًا علــى 540 مســتأجرًا، 

ــرًا مربعــًا ــة تبلــغ 89,712 مت بمســاحة تأجيري

تشــغيلية  مســتويات  علــى  مــول  حيــاة  حافــظ  وقــد 
حيــث وصــل نســب إشــغال عاليــة بلغــت %99، ووصلــت 
إحصائيــات عــدد زوار المركــز إلــى أكثــر مــن 10.5 مليــون زائــر 

2019م. عــام  خــالل 
وتركــزت الجهــود التأجيريــة لحيــاة مــول خــالل عــام 2019م 
علــى تكثيــف النشــاط التأجيــري، وتحســين األداء، مــن خــالل:

رفع نسبة اإلشغال.	 
إعــادة تنظيــم مزيــج المســتأجرين، مــن خــالل خطــط 	 

اإلحــالل التــي ترتــب عليهــا إضافــات كميــة ونوعيــة 
للمركــز.

الحمالت التسويقية والترفيهية والتوعوية.	 

فعاليات حياة مول 2019
وحيــث  للتســوق  الريــاض  بمهرجــان  مــول  حيــاة  شــارك 

ومنهــا: العــروض  مــن  العديــد  اقيمــت 
مسابقة الفن التشكيلي 	 
العروض البهلوانية	 
العروض االفريقية	 
عرض الريبوت 	 
الســحب علــى الجائــزة الكبــرى للمهرجــان وهــي ســيارة 	 

شــفروليه 

مدينة
الرياض

226,108
مساحة إجمالية

مملوك لشركة 
الحياة العقارية

 89.712
مساحة مستأجرة

551
متجر

25%
ملكية الشركة

540
مستأجر

10.5
مليون زائر

مكونات المشروع

2.1 حياة مول
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3.1 دارين مول

ــغ  ــا، وتبل ــًرا مربًع ومســاحة مواقــف الســيارات 38,634 مت
مســاحة األرض 59,050.79 متــرًا مربعــًا. وهــو مملــوك 
لشــركة   50% وبنســبة  المتطــورة  األســواق  لشــركة 

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

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

البحــر. علــى  بإطاللتهــا 

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

ــده،  ــر بن ــة: هايب ــة الشــهيرة التالي ــك العالمــات التجاري وكذل
مانجــو، مــذر كيــر، الســينما، ســاكو، ســباركيز باإلضافــة إلــى 

العديــد مــن األســماء األخــرى.

وشــهد داريــن مــول إقبــااًل كبيــًرا فــي اإلشــغاالت التأجيريــة، 
حيــث وصلــت نســبة اإلشــغال إلــى %94 مــن المســاحة 
التأجيريــة، بمــا يزيــد عــن 5.5 مالييــن زائــر خــالل عــام 2019م.

فعاليات دارين مول 2019
	 فعالية موسم الشرقية

	 فعالية رمضان 
	 فعالية كاريبيرز 

	 احتفاالت غرفة الشرقية بالعيد 
	 احتفال اليوم الوطني 

	 مهرجان مولرز .

مدينة
الدمام

99,960
مساحة إجمالية

مملوك لشركة 
أسواق المتطورة

 47,294
مساحة مستأجرة

183
متجر

50%
ملكية الشركة

160
مستأجر

5.5
مليون زائر

مكونات المشروع
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1.2 الصحافة سنتر

يقــع الصحافــة ســنتر المقــام علــى أرض مســتأجرة مــن قبــل 
الشــركة علــى تقاطــع طريــق الملــك عبــد العزيــز مــع شــارع 
ــر ناصــر بــن ســعود فــي حــي الصحافــة شــمال مدينــة  األمي
مربًعــا  متــًرا   12,367 قدرهــا  إجماليــة  بمســاحة  الريــاض، 

)مســطحات مبانــي ومواقــف(.

ــر الصحافــة ســنتر فــي الربــع  تــم االنتهــاء مــن أعمــال تطوي
الرابــع مــن عــام 2014م، كمــا بــدأ التشــغيل فــي الربــع األول 
مــن عــام 2015م، ونظــًرا لمــا يتميــز بــه الصحافــة ســنتر 
مــن موقــع اســتراتيجي فــي مدينــة الريــاض، حيــث تحيــط 
بــه الكثافــة الســكانية، وتنتشــر المؤسســات الخدماتيــة؛ 
فقــد روعــي ذلــك العنصــر فــي تصميمــه لمواكبــة التطــور 
27 وحــدة  بــه. يضــم الصحافــة ســنتر  المحيــط  العمرانــي 
تجاريــة موزعــة علــى 17 مســتأجر، وتتنــوع الوحــدات التأجيريــة 
فــي المركــز بيــن المعــارض التجاريــة والمكاتــب اإلداريــة، 
بالمركــز،  المعــارض  أبــرز  أحــد  المزرعــة  أســواق  وتشــغل 
باإلضافــة للعديــد مــن العالمــات التجاريــة األخــرى مثــل: د. 
كيــف، كروكــس، صيدليــات وايتــس. وقــد حقــق الصحافــة 
ســنتر نســبة إشــغال وصلــت إلــى %94 خــالل عــام 2019م.

2.2 تالل سنتر

وضعــت شــركة األندلــس قدمهــا فــي حــي الملقــا بمدينــة 
الريــاض إلقامــة مركــز تــالل ســنتر علــى أرض مســتأجرة مــن 
قبــل الشــركة، حيــث انتهــت أعمــال تطويــره فــي الربــع الرابــع 
مــن 2014م، وبــدأ تشــغيله فــي الربــع الثالــث مــن عــام 

2015م.

بــن مالــك شــمال  أنــس  تــالل ســنتر علــى طريــق  ويقــع 
مدينــة الريــاض بمســاحة إجماليــة قدرهــا 9,017 متــًرا مربًعــا 
وحــدة   21 خاللــه  يضــم  ومواقــف(.  مبانــي  )مســطحات 
تجاريــة موزعــة علــى 15 مســتأجر، مقســمة إلــى ثالثــة أنواع: 
أســواق كبيــرة “الدانــوب”، ومســتأجرون رئيســيون، ومتاجــر 
أخــرى، مثــل: ســتار بكــس وصيدليــات وايتــس، نخبــة العــود.
ــى  ــة وصلــت إل  وقــد حقــق تــالل ســنتر نســب إشــغال عالي

%100 خــالل عــام 2019م.

مدينة
الرياض

12,367
مساحة إجمالية

27
متجر

94%
نسبة التشغيل

14
مستأجر

مدينة
الرياض

9,017
مساحة إجمالية

21
متجر

100%
نسبة التشغيل

15
مستأجر

مكونات المشروعمكونات المشروع

2. مراكز تسوق األحياء

أواًل:
عقارات التجزئة
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3.2 اليرموك سنتر

تســعى شــركة األندلــس العقاريــة إلــى مواكبــة التنميــة 
العقــار،  لصناعــة  تطويريــة  لمســات  وإضافــة  العمرانيــة، 
الــذي  ســنتر،  اليرمــوك  بإنشــاء  الشــركة  قامــت  ولذلــك 
صمــم بطريقــة تهــدف إلضافــة الخدمــة المتخصصــة ألحيــاء 

شــرق الريــاض والمناطــق المجــاورة لهــا.

يقــع اليرمــوك ســنتر فــي حــي اليرمــوك علــى طريــق الدمــام 
مــن  أرض مســتأجرة  علــى  الريــاض  شــمال شــرق مدينــة 
قبــل الشــركة، بمســاحة إجماليــة تبلــغ 10,804 متــًرا مربًعــا 
)مســطحات مبانــي ومواقف(حيــث انتهــت أعمــال تطويــره 
فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2014، وبــدأ تشــغيله فــي الربــع 

الثانــي مــن عــام 2015.

ــى 25  ــة موزعــة عل ويضــم اليرمــوك ســنتر 27 وحــدة تجاري
مســتأجر، مقســمة إلــى ثالثــة أنواع: أســواق كبيــرة »بنده«، 
وتتواجــد  أخــرى صغيــرة.  ومتاجــر  رئيســيون،  ومســتأجرون 
بجانــب أســواق بنــده العديــد مــن العالمــات التجاريــة، مثــل: 

باســكين روبينــز، حلويــات ســعد الديــن، مطعــم الطــازج.
وقــد حقــق اليرمــوك ســنتر نســبة إشــغال وصلــت إلــى 87% 

خــالل عــام 2019م.

4.2 المروة سنتر

يقــع المــروة ســنتر فــي حــي المــروة علــى طريــق األميــر 
ماجــد شــمال مدينــة جــدة، بمســاحة إجماليــة تبلــغ 17,030 
متــًرا مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقــف ومكاتــب(، حيــث 
ــع مــن عــام 2018،  ــع الراب ــره فــي الرب انتهــت أعمــال تطوي
وبــدأ تشــغيله فــي الربــع األول مــن عــام 2019، ويضــم 
المــروة ســنتر 71 وحــدة تجاريــة، مقســمة إلــى 42 متجــر 
و27 مكتــب ويتضمــن المركــز : “أســواق المزرعــة” والعديــد 
مــن العالمــات التجاريــة، مثــل: لومــار، ماكدونالــدز، تشــكي 

تشــيز، فطــور فــارس وغيرهــا.

وتعــود ملكيــة المركــز إلــى شــركة منافــع األندلــس للتطويــر 
لشــركة  بنســبة )70%  والمملوكــة  العقــاري  واإلســتثمار 
العزيــز  عبــد  محمــد  لشــركة  و30%  العقاريــة،  األندلــس 
األخيــرة  الشــركة  وتمتلــك  لالســتثمار(  وأوالده  الراجحــي 
األرض المقــام عليهــا المركــز المذكــور والمســتأجرة مــن 

قبــل شــركة منافــع األندلــس.

 82% وصلــت  إشــغال  نســبة  ســنتر  المــروة  حقــق  وقــد 
2019م.  عــام  خــالل  للمتاجــر 

مدينة
الرياض

10,804
مساحة إجمالية

27
متجر

87%
نسبة التشغيل

25
مستأجر

مدينة
جدة

17,030
مساحة إجمالية

27
مكتب

مكونات المشروعمكونات المشروع

82%
نسبة التشغيل

42
متجر

71
وحدة تجارية
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فندق ستايبريدج سويتس جدة 
ــر أنشــطتها  اســتكمااًل ألعمــال شــركة األندلــس فــي تطوي
ــق التطــور المســتمر والصعــود  ومشــاريعها، وســعًيا لتحقي
ــع قطاعاتهــا، فقــد قامــت الشــركة  ــات مــن خــالل تنوي بثب
بتطويــر وإنشــاء بــرج فندقــي )5 نجــوم( مالصــق لألندلــس 
مــول )ســتايبريدج ســويتس -جــدة األندلــس مول(، بمســاحة 
إجماليــة قدرهــا 28.255 متــرًا مربعــًا )مســطحات مبانــي 
األهلــي  لصنــدوق  بالكامــل  مملــوك  وهــو  ومواقــف(. 
ريــت1، حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق 68.73%.

وافتتــح البــرج الفندقــي وتــم تشــغيله فــي الربــع الثانــي مــن 
عــام 2017. 

برج سالمة المكتبي 
ســاهم قطــاع المكاتــب التابــع للشــركة بعــد اإلســتحواذ 
علــى بــرج ســالمة فــي تعزيــز أداء الشــركة ممــا انعكــس 
بشــكل إيجابــي علــى النتائــج الماليــة للربــع الثالــث ، مملــوك 

لصنــدوق األهلــي ريــت 1 وملكيــة الشــركة 68.73% 
يقــع بــرج ســالمة فــي موقــع متميــز بمنطقــة الســالمة 
علــى طريــق المدينــة وبمقربــة مــن تقاطــع شــارع حــراء. 

ــة وأقــل  ــة مــن وســط المدين ــو 25 دقيق ــرج بنح ــد الب ويبع
مــن 10 دقائــق مــن مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي الجديــد 
فــي جــدة. وهــو يتألــف مــن 13 طابقــًا فوق مســتوى األرض 
باإلضافــة إلــى طابــق مخصــص للقبــو وطابــق ميزانيــن، كمــا 
ــًا و4 قاعــات و4 مســتودعات. ويســتضيف  يضــم 84 مكتب
بــرج ســالمة مجموعــة مــن أبــرز أســماء العالمــات التجاريــة، 
بمــا فيهــا شــركة سامســونج الخليــج لإللكترونيــات وشــركة 
الراجحــي للتأميــن التعاونــي وشــركة تكافــل الراجحــي للتأمين 
ــة  ــران الوطني ــز وشــركة الطي ــم هورتن ــر وتي ومجموعــة تأجي

وشــركة ســالمة )الشــركة اإلســالمية العربيــة للتأميــن(.

الموقع
جدة

القيمة الشرائية
255 مليون ريال

فترة التأجير
5 سنوات

المساحة المبنية
58,919.3متر مربع 

المساحات المؤجرة
31,420 متر مربع

مساحة األراضي
7,682 متر مربع 

ثانًيا: الضيافة

ثالًثا: المكاتب

وحرًصــا علــى تميــز البــرج الفندقــي وتفــرده، فقــد تــم اختيــار 
تحــت  المحــدودة  األوســط  الشــرق  إن  هوليــداي  شــركة 
ــة “ســتايبردج”، والمملوكــة بنســبة 100%  العالمــة التجاري
مــن قبــل مجموعــة إنتركونتنينتــال العالميــة )IHG(، إلدارة 
وتشــغيل البــرج الفندقــي تحــت العالمــة التجارية )ســتايبريدج 
STAYBRIDGE( SUITE-  ســويتس - جــدة األندلــس مــول،

SHOTEL( ليكــون أول عالمــة تجاريــة فندقيــة تفتتــح فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية.

ويتكــون البــرج الفندقــي مــن 164 جناحــًا، باإلضافــة إلــى 
والمطاعــم  االجتماعــات،  وغــرف  الترفيهيــة،  المرافــق 

الصحــي. والنــادي  العالميــة، 
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اإلستثمار في الشركات 
والمنشآت التابعة والشقيقة

نسبة ملكية الشركة في شركة منافع األندلس، وصندوق األهلي ريت1 ونشاطه الرئيسي كما في 31 ديسمبر 2019

تشــمل اســتثمارات شــركة األندلــس امتــالك حصــص فــي عــدد مــن الشــركات الشــقيقة، والتــي تمتلــك الشــركة فيهــا نســًبا 
تتــراوح مــا بيــن %25 - %50 مــن رأس مــال تلــك الشــركات، كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م:

الشركات والمنشآت التابعة

الشركات الشقيقة

حجم الصندوق النشاط الرئيسياإلستثمار
ورأس المال

الدولة محل 
التأسيس 
والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

%70السعودية500,000بيع وشراء األراضي والعقاراتشركة منافع األندلس

صندوق األهلي ريت1
االستثمار بشكل أساسي في أصول
عقارية مطورة إنشائًيا ومدرة للدخل

68.73%السعودية1,350,000,000

رأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة الشقيقة
الدولة محل 
التأسيس 
والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

شركة األسواق المتطورة

المقاوالت العامة للمباني، وصيانتها، 
واألعمال الكهربائية، والميكانيكية، 
والخدمات التجارية، وشراء األراضي 
إلقامة المباني عليها، واستثمارها 

بالبيع أو بالتأجير لصالح الشركة.

%50السعودية25,000،000

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

شركة هامات العقارية
*تم بيع كامل حصص الشركة في

رأسمال شركة هامات العقارية في 17 
نوفمبر 2019م

تملك وشراء العقارات لصالح الشركة، 
وشراء األراضي إلقامة المباني 

عليها، واستثمارها بالبيع والتأجير 
لصالح الشركة، وإقامة، وتشغيل، 

وصيانة، ونظافة، المباني السكنية، 
والمراكز التجارية، والسكنية، ونظافة 

المدن، والقيام بأعمال المقاوالت، 
واإلنشاءات العامة للمباني السكنية، 

والتجارية، والمجمعات التجارية، 
والحكومية، باإلضافة لألعمال المدنية، 

والمعمارية، والكهربائية، 

%33.40السعودية500,000

رأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة الشقيقة
الدولة محل 
التأسيس 
والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

شركة الحياة العقارية

إنشاء وتملك المراكز، والمجمعات 
التجارية، والسكنية، وإدارتها، والقيام 

بأعمال المقاوالت العامة للمباني 
السكنية، والتجارية، والمنشآت 

التعليمية، والترفيهية، والصحية، 
والطرق، والسدود، ومشاريع 

المياه، والصرف الصحي، واألعمال 
الكهربائية، والميكانيكية، وصيانة، 

وتشغيل المنشآت العقارية، والمباني، 
والمجمعات التجارية، وتملك األراضي، 

والعقارات، وتطويرها، واستثمارها، 
لصالح الشركة وفي حدود أنشطتها.

%25السعودية5,000,000

شركة صروح المراكز

إقامة المشاريع التجارية، والصناعية، 
وتشغيل المراكز التجارية، وخدمات 

االستيراد والتصدير، والتسويق للغير، 
وشراء األراضي إلقامة المباني عليها، 

واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح 
الشركة، وإدارة وصيانة وتطوير العقار، 

وشراء وتملك العقارات لصالح الشركة، 
وشراء، واستغالل العقارات، واألراضي، 

لصالح الشركة.

%25السعودية500,000

شركة الجوهرة الكبرى للتطوير 
واالستثمار العقاري

شراء وبيع األراضي والعقارات، وإدارة 
العقارات مقابل عمولة، إدارة وتأجير 

العقارات المملوكة أو المؤجرة 
)سكنية(، وإدارة وتأجير العقارات 

المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(.

%25السعودية500,000

التقرير السنوي 2019م  | 4849 | شركة األندلس العقارية



المشاريع المستقبلية

قدمــت شــركة األندلــس قطعتــي أرض مــن ضمــن أراضــي 
 1 القطعــة ب  المشــروع، وهــي  لهــذا  األندلــس ســكوير 
21,415,35 متــرًا مربعــًا، وهــي مخصصــة  تبلــغ  بمســاحة 
إلقامــة المشــروع، والقطعــة بـــ4 بمســاحة تبلــغ 8,835,73 
متــرًا مربعــًا ، والتــي ســتخصص كســكن تابــع للمشــروع، 
كمــا  المشــترك.  المشــروع  هــذا  فــي  كحصــة  وذلــك 
المذكــورة لصالــح شــركة مستشــفى  القطــع  إفــراغ  تــم 
غــرب جــدة )شــركة المشــروع المشــترك(. حيــث ســتقدم 
المذكــورة  للحصــة  المقابلــة  الطبيــة حصتهــا  المجموعــة 
نقــًدا مــن خــالل تطويــر المشــروع، وســتكون المســاهمة 
ــن.  ــن الطرفي ــر المشــروع مناصفــة بي ــك فــي تطوي بعــد ذل
يقــع المشــروع علــى ميــدان الملــك عبــد العزيــز، عنــد تقاطــع 
طريــق الملــك عبــد اللــه مــع طريــق األميــر ماجــد فــي مدينــة 
جــدة مالصــق لألندلــس مــول وفنــدق ســتايبريدج، حيــث تــم 
االنتهــاء مــن أعمــال التصاميــم الخاصــة بهــذا المشــروع، 
وحصــول شــركة مستشــفى غــرب جــدة علــى رخصــة بنــاء 
مشــروع المستشــفى الصــادرة مــن أمانة جــدة، مع حصولها 
أيًضــا علــى الموافقــة األوليــة الخاصــة بهــذا المشــروع مــن 
المديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة فــي جــدة. هــذا وقــد تــم 
ــخ 1441/06/13هـــ الموافــق  ــداول بتاري اإلعــالن بموقــع ت
2020/01/28م حــول أخــر التطــورات المتعلقــة بالمشــروع 
حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز المحققــة مــن كامــل مراحــل 
المشــروع نسســبة %2.5 بعــد ان تــم تعميــد مقــاول الحفــر 
مــن قبــل الشــريك المطــور )المجموعــة الطبيــة( لمباشــرة 

تجهيــز الموقــع وبــدء أعمــال الحفــر.

أواًل: إنشــاء مستشــفى بالشــراكة مــع مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات 
الطبيــة القابضــة

مــن المتوقــع أن يتــم اســتكمال )بنــاء المشــروع( خــالل 
الربــع الثانــي مــن عــام 2023م، ويكــون )تشــغيل المشــروع( 
ــث مــن العــام نفســه و تعــود  ــع الثال ــك خــالل الرب ــا لذل تبًع
أســباب التأخــر إلــى الوقــت المســتغرق في تعديــل التصاميم 
ــه،  ــاء في ــادة مســاحات البن ــة للمشــروع بهــدف زي المعماري
باإلضافــة إلــى تأخــر صــدور رخصــة البنــاء - المعدلــة علــى 
ذات  األخــرى  الحكوميــة  والموافقــات   - األســاس  هــذا 
الصلــة بأعمــال المشــروع كمــا بلغــت التكلفــة اإلجماليــة 
المتوقعــة لتنفيــذ هــذا المشــروع طبقــا آلخــر تقريــر وارد 
مــن الشــريك المطــور )مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب 
للخدمــات الطبيــة( مبلــغ 1.56 مليــار ريــال ســعودي. وتعــود 
ــر التكلفــة المتوقعــة عمــا هــو معلــن ســابقا –  أســباب تغي
وفقــا للتقريــر المشــار إليــه – إلــى زيــادة المســاحات المبنيــة 
فــي المشــروع بنــاءا علــى التصاميــم المعدلــة، كالزيــادة في 
مســاحة المواقــف، والزيــادة فــي مســاحة قســم الطــوارئ، 
وزيــادة عــدد العيــادات والغــرف الخاصــة، باإلضافــة إلــى 
ــادة  ــادة مســاحة ســكن الممرضــات، حيــث ترتــب علــى زي زي
المســاحات المذكــورة، زيــادة مقابلــة فــي تكلفــة تنفيــذ 
أعمــال األساســات، وأعمــال الهيــكل، وأعمــال الواجهــات 
واألعمــال  العــزل،  وأعمــال  الداخلــي،  والزجــاج  الخارجيــة 
الكهروميكانيكيــة،  واألعمــال  والمصاعــد،  الخشــبية، 
الشــريك  لتقريــر  ووفًقــا  وغيرهــا.  الخارجيــة،  واألعمــال 
المطــور: وحيــث ســبق وأن تــم تعميــد مقــاول الحفــر، فقــد 
ــزات األساســية )أعمــال  ــاز نســبة 50 % مــن التجهي ــم إنج ت
المقــاول  تعميــد  تــم  كمــا  الموقــع(.  وتجهيــزات  الحفــر 
بتاريــخ   - للمشــروع  اإلنشــائي  الهيــكل  لبنــاء   - الرئيســي 
2020/1/1 م، ومــن المتوقــع أن يتــم اســتكمال )أعمــال 
الهيــكل اإلنشــائي( خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2021م. 
وســيتم تمويــل هــذا المشــروع بشــكل رئيســي باالعتمــاد 
الذاتيــة  المــوارد  إلــى  باإلضافــة  البنكيــة  القــروض  علــى 

للشــركاء.
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الجوهرة

مول

مدينة الملك
عبدالله الرياضية

قامت شــركة األندلس بشــراء حصة مشــاعة تمثل %25 من 
إجمالــي مســاحة األرض الواقعــة فــي حــي األصالــة بمدينــة 
جــدة بالقــرب مــن اســتاد الجوهــرة )مدينــة الملــك عبداللــه 
ــًرا  الرياضيــة(، والتــي تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 124,880 مت
مربًعــا، والغــرض مــن شــراؤها هــو إقامــة مركــز تجــاري عليهــا 

بالشــراكة مــع المــالك اآلخريــن لــألرض.

ثانًيــا: مشــروع حــي األصالــة )الجوهــرة 
الكبــرى(

وقــد تــم تأســيس شــركة ذات مســؤولية محــدودة بيــن 
ــرى )شــركة المشــروع(  مــالك األرض، شــركة الجوهــرة الكب
حيــث يملــك الشــركاء فيهــا حصًصــا مماثلــة لحصصهــم فــي 
أرض المشــروع، كمــا قــد تــم الحصــول علــى رخصــة بنــاء 
ــد  ــل الشــريك المطــور )شــركة محمــد عب المشــروع مــن قب
العقاريــة( طــرف ذو  الحبيــب وشــركاؤه لالســتثمار  العزيــز 
عالقــة، وجــاري العمــل حالًيــا مــن قبــل الشــريك المذكــور 
الهيــكل  أعمــال  لتنفيــذ  الرئيســي  المقــاول  دعــوة  علــى 

للمشــروع.  اإلنشــائي 

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

تملــك المشــروع.

وقــد قــررت شــركة األندلــس باالتفــاق مــع باقــي الشــركاء 
ــة الســير فــي  ــن مواصل ــخ 2018/11/04م التوقــف ع بتاري
هــذا المشــروع المشــترك وذلــك بعــد إعادة دراســة الجدوى 
مــن المشــروع، ونظــًرا لمــا تقتضيــه مصلحــة الشــركاء، تــم 
تكليــف مجلــس إدارة شــركة صــروح المراكــز لتحديــد أفضــل 
اســتخدام اســتثماري لــألرض المشــتركة، بمــا يتناســب مــع 

موقــع األرض وخصوصيتهــا. 

ــح شــركة  ــة األرض لصال ــم يتــم بعــد نقــل ملكي ــه ل ــا أن علًم
صــروح المراكــز، حيــث يحتفــظ الشــركاء فيهــا )أطــراف ذو 
عالقــة( بملكيــة مباشــرة لحصصهــم فــي األرض المذكــورة.

ثالًثا: مشروع أرض حي الصواري بجدة

أرض حي الصواري

الموقع
جدة

المساحة المبنية
130,477 متر مربع 

األعمــال  االنتهــاء مــن  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن 
ــع مــن  ــع الراب ــة الرب اإلنشــائية للمشــروع فــي نهاي
عــام 2021 وأن يبــدأ تشــغيله خــالل الربــع األول 

مــن عــام 2022.

ــة المتوقعــة  ــي التكلفــة التقديري ــغ إجمال كمــا تبل
873 مليــون  األرض(  للمشــروع )شــاملة قيمــة 
بشــكل  المشــروع  تمويــل  يتــم  وســوف  ريــال، 
رئيســي اعتمــاًدا علــى القــروض البنكيــة مــن خــالل 
شــركة المشــروع، وجزئًيــا باالعتمــاد علــى المصــادر 

الماليــة الذاتيــة للشــركاء فــي المشــروع.
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رأس المال البشري

ودوره  العمــل  فريــق  بأهميــة  األندلــس  شــركة  آمنــت 
أهميــة  اعتبارهــا  فــي  ووضعــت  تطورهــا،  فــي  المركــزي 
المــوارد البشــرية وضــرورة دعمهــا؛ حيــث يعتبر الكادر البشــري 
المنشــأة، فحرصــت  فــي  اإلنتاجيــة  العمليــة  أهــم عناصــر 
ــزة،  مــن هــذا المنطلــق علــى اســتقطاب الكفــاءات المتمي
وتوفيــر األجــواء المناســبة لهــم، ســعًيا للرقــي بمســتوى 
العمــل، ورغبــًة فــي مضاعفــة الجهــد اإلنتاجــي، والوصــول بــه 
لمســتويات تتســم بالكفــاءة والجــودة والفاعلية.ووضعــت 
الشــركة عنصــر التدريــب والتطويــر علــى رأس أولوياتهــا، حيــث 
يتــم تدريــب الموظفيــن وفــق خطــة ُتَراعــى فيهــا احتياجــات 

الشــركة والموظــف، ومــدى مناســبة الجهــة التدريبيــة.

المســتويات  جميــع  الشــركة  ودورات  برامــج  وتشــمل 
الوظيفيــة، بمتابعــة وتنســيق مــن إدارة المــوارد البشــرية 
ــي تناســب احتياجــات  ــدورات الت ومــدد وشــروط البرامــج وال
الموظفيــن ومجاالتهــم المختلفــة وهــي علــى النحــو التالــي:
ــن  ــذه بواســطة مختصي ــم تنفي ــب داخــل الشــركة، ويت التدري

مــن داخــل الشــركة أو مــن خارجهــا.

عن الموارد البشرية

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

احترافيــة.  بأعمالهــم بصــورة 

ومــن منطلــق االهتمــام الــذي توليــه الشــركة بموظفيهــا، 
باعتبارهــم أداة التطويــر األساســية، وحجر الزاويــة الذي يقوم 
عليــه تحســين العمــل، وتطويــره فــي مختلــف المســتويات، 
أقامــت الشــركة حفلهــا الســنوي لهــذا العــام بحضــور جميــع 

الموظفيــن.

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

ــن وأســرهم. الفائقــة للموظفي

مســتوى  إلــى  الوصــول  مــن  األندلــس  شــركة  تمكنــت 
النطــاق البالتينــي )الممتــاز( مــن حيــث نســبة التوطين؛ حيث 
يحتــل الســعوديون مــن أبنــاء هــذا الوطــن أعلــى المناصــب 
اإلداريــة فــي الشــركة، وتأتــي اســتراتيجية توطيــن الوظائــف 
فــي مقدمــة اهتمامــات الشــركة؛ لتكويــن قاعــدة بشــرية 
وطنيــة تحمــل علــى عاتقهــا مســؤولية المضــي قدًمــا فــي 

طريــق التنميــة وفــق تطــورات العصــر.

السعودة والتوظيف

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

يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل.
ونســبة  الشــركة  فــي  العامليــن  بعــدد  بيــان  يلــي  فيمــا 

:2019 ديســمبر   31 حتــى  الســعودة 

النطاقنسبة السعودةغير سعوديينسعوديونإجمالي العاملين

بالتيني37152238.63%
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اليــوم العالمــي للكلــى بالتعــاون مــع الجمعية الســعودية 	 
ألمــراض الكلى.

اليــوم العالمــي للبصــر بالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية 	 
للبصريــات وعلــوم الرؤيــة.

اليــوم العالمــي للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي 	 
بالتعــاون مــع جمعيــة زهــرة.

اليــوم العالمــي لهشاشــة العظــام بالتعــاون مــع مدينــة 	 
الملــك فهــد الطبيــة.

ــك 	  ــة المل ــاون مــع مدين ــوم العالمــي للســكري بالتع الي
ــة. فهــد الطبي

ــة 	  ــة بالتعــاون مــع الهيئ ــة الفكري اليــوم العالمــي للملكي
ــة. ــة الفكري الملكي

ــاون مــع 	  ــة بمــرض متالزمــة داون بالتع ــة التوعوي الحمل
ــة. ــة الملــك فهــد الطبي مدين

ــاون 	  ــال بالتع ــة للتطــور التنمــوي لألطف ــة التوعوي الحمل
ــة. ــة الملــك فهــد الطبي مــع مدين

الحملــة التوعويــة لمكافحــة الســمنة بالتعــاون الجمعيــة 	 
الخيريــة لمكافحــة الســمنة.

ــة لمكافحــة ســمنة األطفــال بالتعــاون 	  ــة التوعوي الحمل
مــع وزارة الصحــة.

الحملــة التوعويــة بالصحــة النفســية بالتعــاون مــع جامعة 	 
الملك ســعود.

المسؤولية اإلجتماعية

ــة 	  ــاون مــع جامع ــة بمــرض الصــرع بالتع ــة التوعوي الحمل
ــك ســعود. المل

الحملــة التوعويــة عــن حمــى الضنــك بالتعــاون مــع وزارة 	 
الصحــة.

الحملــة التوعويــة لمتالزمــة اضطــراب مفصــل الفــك 	 
الدماغــي بالتعــاون مــع جامعــة الملــك عبدالعزيــز.

ــاون 	  ــال بالتع ــة للتطــور التنمــوي لألطف ــة التوعوي الحمل
ــة. ــة الملــك فهــد الطبي مــع مدين

البرنامــج الوطنــي لمكافحــة اإليــدز بالتعــاون مــع وزارة 	 
ــة. الصح

ــك فهــد 	  ــة المل ــاون مــع مدين ــدم بالتع ــرع بال ــة التب حمل
الطبيــة.

حملــة تطعيــم ضــد اإلنفلونــزا الموســمية بالتعــاون مــع 	 
وزارة الصحــة.

حملــة التطعيــم ضــد شــلل األطفــال بالتعــاون مــع وزارة 	 
الصحــة.

حملــة التطعيــم يقييــك بالتعــاون مــع جامعــة الملــك 	 
ســعود.

حملة صحة الفم واألسنان بالتعاون مع وزارة الصحة.	 
األســنان 	  صحــة  علــى  للمحافظــة  التثقيفيــة  الحملــة 

نــوره. األميــرة  جامعــة  مــع  بالتعــاون 

تحــرص شــركة األندلــس العقاريــة علــى تحقيــق اســتراتيجيتها المتعلقــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة مــن خــالل دعــم 
البرامــج االجتماعيــة حيــث ترعــى مراكــز الشــركة التجاريــة بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة، الجمعيــات التوعويــة 
والخيريــة العديــد مــن البرامــج الهادفــة لخدمــة المجتمــع وهــي مســؤلية والتــزام تســعد الشــركة بتقديمهــا تأكيــًدا 

لرســالتها نحــو المجتمــع.

وخــالل 2019 ســاهمت شــركة األندلــس العقاريــة مــن خــالل مراكزهــا التجاريــة فــي إســتضافة العديــد مــن االنشــطة 
اإلجتماعيــة واإلنســانية المختلفــة وذلــك تأكيــدًا لدورهــا فــي المجتمــع وكان أبرزهــا:
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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 

شركة هامات العقارية

شركة شقيقة تملك الشركة 33.4% من 
رأسمالها.

ويشغل األستاذ عبدالسالم بن 
عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس اإلدارة 

في شركة األندلس العقارية منصب 
رئيس مجلس المديرين في شركة 

هامات العقارية، كما أن المهندس 
صالح بن محمد الحبيب نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة األندلس 

العقارية هو عضو مجلس مديرين في 
شركة هامات العقارية علما أنه قد 

استقال من عضويته في هامات بتاريخ 
2019/12/10م.

كما يشغل االستاذ هذال العتيبي 
عضو مجلس اإلدارة في شركة 

األندلس العقارية والرئيس التنفيذي 
لها منصب عضو مجلس مديرين في 
شركة هامات العقارية ،علمًا أنه قد 

استقال من عضويته في هامات بتاريخ 
2019/11/19م.

بيع كامل حصة شركة 
األندلس العقارية 

في رأس مال شركة 
هامات العقارية 

والبالغة 167 حصة 
نقدية تمثل 33.4 % 
من رأس مال شركة 
هامات العقارية ، 

لشركة أصالة القابضة 
)الشريك اآلخر المالك 

لبقية الحصص 
في شركة هامات 

العقارية(.

تم توقيع عقد البيع 
بتاريخ 2019/11/17م 

وتم التنازل عن الحصص 
بتاريخ 2019/12/10م.

43,925,376 ريال 
سعودي 

الدفعة األولى: مبلغ 
 )6,588,806.40(
بتاريخ توقيع العقد، 

والدفعة الثانية: مبلغ 
 )6,588,806.40(
يتم سدادها بـتاريخ 
2020/04/01م، 

والدفعة الثالثة : مبلغ 
 )8,785,075.20(
يتم سدادها بـتاريخ 
2020/07/01م ، 

والدفعة الرابعة : مبلغ 
 )8,785,075.20(
يتم سدادها بـتاريخ 
2020/10/01م، 

والدفعة الخامسة : 
مبلغ )13,177,612.80( 

يتم سدادها بـتاريخ 
2021/01/01م .

ب. معلومــات تتعلــق بــاي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا فيهــا ، وفيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد 
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم .

الـطرف ذو طبيعة العقد/ العمل#
مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العملالعالقة

المبلغ السنوي 
بالريال )خالل 
السنة المالية 

)2019

1
التعامل بين شركة األندلس 

وشركة الحياة العقارية )شركة 
شقيقة(.

شركة الحياة 
العقارية

تقوم شركة األندلس بتحميل 
شركة الحياة العقارية حصتها من 
المصروفات المباشرة العمومية 

واإلدارية.

خمس سنوات تنتهي 
في 2 أغسطس 2020 

م.
16,032,578

2
التعامل بين شركة األندلس 

وشركة محمد عبدالعزيز الراجحي 
وأوالده لالستثمار

شركة شركة 
محمد عبدالعزيز 
الراجحي وأوالده 

لالستثمار

تقوم شركة األندلس بتحميل شركة 
محمد الراجحي بمصاريف المدفوعة 

بالنيابه عن مشروع المروة سنتر
-8,614,710

التعامل بين شركة األندلس 3
وشركة الجوهرة الكبرى

شركة الجوهرة 
الكبرى

قامت شركة األندلس بتحميل 
شركة الجوهرة الكبرى بالمصاريف 

المدفوعة باإلنابة 
-5,000

4
التعامل بين شركة األندلس 
العقارية وشركة األسواق 

المتطورة 

شركة األسواق 
المتطورة 

تقوم شركة األندلس بتحميل 
شركة األسواق المتطورة بمصاريف 

المدفوعة بالنيابة
-4,000,000

التعامل بين شركة األندلس 5
العقارية وشركة أصالة القابصة

شركة أصالة 
القابصة

قامت شركة األندلس ببيع حصتها 
في شركة هامات العقارية لصالح 

شركة أصالة القابضة 

يتم سداد الدفعات 
خالل سنتين تنتهي في 

2021/01/01
43,925,376

التقرير السنوي 2019م  | 5859 | شركة األندلس العقارية



ب- معلومــات تتعلــق بــاي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا فيهــا ، وفيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد 
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم )تتمــة(. 

الـطرف ذو طبيعة العقد / العمل#
مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العملالعالقة

المبلغ السنوي 
بالريال )خالل 
السنة المالية 

)2019

6

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة 

امتياز العربية، حيث يشغل رئيس 
مجلس اإلدارة السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس مجلس 
اإلدارة.

شركة امتياز 
العربية

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز 
العربية المحدودة  باستئجار مساحة 

83 متر مربع من مركز األندلس 
مول.

خمس سنوات تبدأ من 
2015/03/01م وتنتهي 
في 2020/02/28م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

182,600

7

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة 

امتياز العربية، حيث يشغل رئيس 
مجلس اإلدارة السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس مجلس 
اإلدارة.

شركة امتياز 
العربية

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز 
العربية المحدودة باستئجار مساحة 
105 متر مربع من مركز األندلس 

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
2015/11/01م وتنتهي 
في 2020/10/31م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

273,000

8

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة 

امتياز العربية، حيث يشغل رئيس 
مجلس اإلدارة السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس مجلس 
اإلدارة.

شركة امتياز 
العربية

عقد تقوم بموجبه 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.

207,100

9

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة 

امتياز العربية، حيث يشغل رئيس 
مجلس اإلدارة السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس مجلس 
اإلدارة.

شركة امتياز 
العربية

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز 
العربية المحدودة باستئجار مساحة 
218 متر مربع من مركز األندلس 

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
2015/04/15م وتنتهي 
في 2020/04/14م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

479,600

10

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة 

امتياز العربية، حيث يشغل رئيس 
مجلس اإلدارة السيد/ عبدالسالم 

العقيل منصب رئيس مجلس 
اإلدارة.

شركة امتياز 
العربية

عقد تقوم بموجبه شركة امتياز 
العربية المحدودة باستئجار مساحة 
321 متر مربع من مركز األندلس 

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
15/1/2014 م وتنتهي 
في 14/1/2022 م، وال 
يتجدد إال باتفاق خطي.

 481,500

11

عقد إيجار لمساحة في 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 

2020/03/31م.
 525,000

الـطرف ذو طبيعة العقد / العمل#
مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العملالعالقة

المبلغ السنوي 
بالريال )خالل 
السنة المالية 

)2019

12

عقد إيجار لمساحة في 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 

2020/03/31م.
450,266

13

عقد إيجار لمساحة في مقر 
الشركة مبرم مع شركة التوزيع 

الوطنية
حيث يشغل المهندس/

صالح بن محمد الحبيب )نائب 
رئيس مجلس اإلدارة( منصب 

عضو مجلس مديرين فيها.

شركة التوزيع 
الوطنية

تقوم بموجبه شركة التوزيع الوطنية 
باستئجار مساحة 74 متر مربع تقع 
في الدور الثاني من مبنى المقر 

الرئيسي للشركة.

تم تمديده لمدة 
ستة أشهر تنتهي في 

2020/03/31م.
51,500

14

عقد إيجار لوحدة عقارية 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 
2021/04/30م، وال 
يتجدد إال باتفاق خطي.

 473,800

15

عقد إيجار لوحدة عقارية 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.

شركة 
الصيدليات 

العالمية

تقوم بموجبه شركة 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 2020/03/31م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي

385,000

16

عقد إيجار لوحدة عقارية 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 2019/12/17م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

الطرفين.

200,000
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الـطرف ذو طبيعة العقد / العمل#
المبلغ السنوي بالريال )خالل مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العملالعالقة

السنة المالية 2019(

17

عقد المشروع المشترك 
لتطوير مستشفى مع 

مجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب،

حيث يشغل المهندس/
صالح بن محمد الحبيب 

)نائب رئيس مجلس اإلدارة( 
منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

مجموعة 
الدكتور 
سليمان 
الحبيب 

للخدمات 
الطبية 
القابضة

ينص العقد على قيام 
مجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب للخدمات الطبية 
بتصميم وتشغيل وإدارة 

المستشفى،
ويتملك كل طرف 50% 
من مشروع المستشفى.

بدأ العقد بتاريخ 
2014/10/30م ويظل 
العقد سارًيا طيلة مدة 

الشركة المؤسسة 
بين الطرفين لتملك 

المستشفى )99( سنة.

يتملك كل طرف %50 من مشروع 
المستشفى، ويتم تحديد رأس المال 

بعد االنتهاء من تحديد إجمالي 
مصاريف المشروع، وتساهم الشركة 

في المشروع بحصص عينية عبارة
عن القطعة ب 1 بمساحة 

21,415.35 متر مربع والمخصصة 
إلقامة مشروع المستشفى، 

والقطعة ب 4 بمساحة 8,835.73 
متر مربع والتي ستخصص كسكن 

تابع لمشروع المستشفى
وقد قدرت قيمة األرض بسعر 

3000 ريال للمتر وبقيمة إجمالية 
91.389.000 ريال سعودي. وتدفع 

المجموعة الطبية قيمة حصتها 
في هذه الشراكة من خالل تحملها 
تكاليف أعمال التطوير بما يعادل 
قيمة األرض، ومقابل خدمات 

التطوير والتصميم والبناء تستحق 
المجموعة الطبية أتعاًبا بنسبة 10 

% من تكلفة التطوير باإلضافة 
إلى استحقاقها لرسوم لقاء إدارة 
وتشغيل مقدارها %5 من الدخل 
السنوي )7.5 % إذا تجاوز عائد 

االستثمار السنوي 20 %(.

أتعاب إدارة الصندوق18

شركة األهلي 
المالية )مدير 

صندوق 
األهلي ريت1( 

أتعاب األهلي المالية 
إلدارة الصندوق

تحتسب األتعاب على 
9,467,240أساس سنوي 

ب- معلومــات تتعلــق بــاي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا فيهــا ، وفيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد 
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم )تتمــة(. 

الـطرف ذو طبيعة العقد / العمل#
العالقة

موضوع العقد/ 
المبلغ السنوي بالريال )خالل مدة العقد/ العملالعمل

السنة المالية 2019(

19

عقد خدمات اإلدارة
والتشغيل والتأجير

لمركز األندلس مول في جدة 
المبرم مع شركة هامات 

العقارية، حيث يشغل كل من 
السيد/ عبد السالم العقيل، 

والمهندس صالح الحبيب، والسيد 
هذال العتيبي، منصب عضو 

مجلس مديرين فيها.

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة 
هامات العقارية 
بإدارة وتشغيل 

وتأجير المركز التجاري 
التابع للشركة في 
جدة والمسمى بـ 
“األندلس مول” 

مقابل أتعاب محددة 
في العقد.

10 سنوات تنتهي في 
2019/12/31م

نسب محددة 
من إجمالي دخل 
المركز والمبالغ 
المحصلة من 
المستأجرين.

وقد بلغت قيمة 
إجمالي المبالغ 

المستحقة 
لشركة هامات 
العقارية خالل 

عام 2019 لقاء 
خدمات اإلدارة 

والتشغيل 
والتأجير بموجب 
العقود المبرمة 

بينها وبين 
الشركة بمبلغ 

قدره
6,463,666

 ريال

20

عقد خدمات اإلدارة
والتشغيل والتأجير

لمركز الصحافة سنتر في الرياض
المبرم مع شركة هامات 

العقارية، حيث يشغل كل من 
السيد/ عبد السالم العقيل، 

والمهندس صالح الحبيب، والسيد 
هذال العتيبي، منصب عضو 

مجلس مديرين فيها.

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة 
هامات العقارية 
بإدارة وتشغيل 

وتأجير المركز التجاري 
التابع للشركة في 
الرياض والمسمى 
بـ “الصحافة سنتر” 

مقابل أتعاب محددة 
في العقد.

خمس سنوات تنتهي 
في 2019/12/31م 

نسب محددة 
من إجمالي دخل 
المركز والمبالغ 
المحصلة من 
المستأجرين.

21

عقد خدمات اإلدارة
والتشغيل والتأجير

لمركز اليرموك سنتر في الرياض
المبرم مع شركة هامات 

العقارية، حيث يشغل كل من 
السيد/ عبد السالم العقيل، 

والمهندس صالح الحبيب، والسيد 
هذال العتيبي، منصب عضو 

مجلس مديرين فيها.

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة 
هامات العقارية 
بإدارة وتشغيل 

وتأجير المركز التجاري 
التابع للشركة في 
الرياض والمسمى 
بـ “اليرموك سنتر” 

مقابل أتعاب محددة 
في العقد.

خمس سنوات تنتهي 
في 2019/12/31م

نسب محددة 
من إجمالي دخل 
المركز والمبالغ 
المحصلة من 
المستأجرين.

22

عقد خدمات اإلدارة
والتشغيل والتأجير لمركز تالل

سنتر في الرياض
المبرم مع شركة هامات 

العقارية، حيث يشغل كل من 
السيد/ عبد السالم العقيل، 

والمهندس صالح الحبيب، والسيد 
هذال العتيبي، منصب عضو 

مجلس مديرين فيها.

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة 
هامات العقارية 

بإدارة وتشغيل وتأجير 
المركز التجاري التابع 
للشركة في الرياض 
والمسمى بـ “تالل 
سنتر” مقابل أتعاب 
محددة في العقد.

خمس سنوات تنتهي 
في 2019/12/31م

نسب محددة 
من إجمالي دخل 
المركز والمبالغ 
المحصلة من 
المستأجرين.

23

عقد خدمات اإلدارة والتشغيل 
والتأجير لمركز المروة سنتر المبرم 
مع شركة هامات العقارية، حيث 
يشغل كل من السيد عبدالسالم 
العقيل والمهندس صالح الحبيب 

والسيد هذال العتيبي منصب 
عضو مجلس مديرين فيها

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة 
هامات العقارية 

بإدارة وتشغيل وتأجير 
المركز التجاري التابع 

للشركة في جدة 
والمسمى بـ “المروة 
سنتر” مقابل أتعاب 
محددة في العقد.

خمس سنوات تنتهي 
في 2019/12/31م

نسب محددة 
من إجمالي دخل 
المركز والمبالغ 
المحصلة من 
المستأجرين.
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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: 2015، و2016،و2017، و2018 و 2019:

2019
)موحدة(

 2018
)موحدة(

 2017
)موحدة( 2016 2015 ألف ريال سعودي

176,061 164,680 146,827 131,671 126,725 اإليرادات

)73,659( )70,995( )66,677( )49,711( )51,649( تكلفة اإليرادات

102,402  93,685  80,150  81,960 75,076 مجمل الربح

)33,044( )31,786( )12,735( )11,401( )8,628( مصروفات إدارية وعمومية

)2,423( )1,785( )931( )1,265( )849( مصروفات بيعية وتسويقية

37,020  33,260  38,848  29,448 37,788 حصة الشركة من األرباح في شركات زميلة

)5,607 ( )5,068( )1,621(  - - االنخفاض في قيمة ذمم مستأجرين مستحقة عن عقود 
ايجار تشغيلي

5,846  4,258  856  1,113 580 إيرادات أخرى

104,193  92,565  104,567  99,855 103,387 ربح التشغيل

)11,734(  - -   - - مصروفات فوائد التزامات التاجير

  -   -  22,944   - - مكاسب تحويل عقارات إستثمارية إلى شركة زميلة

- )6,014( - خسائر االنخفاض  -  

)4,470( )4,004( )7,019( )6,315( )8,323( تكلفة تمويل التورق اإلسالمي

87,989  82,547  120,493  93,541 95,645 الربح قبل الزكاة 

)4,435( )13,584( )2,103( )1,717(  )1,573( الزكاة

83,554  68,963  118,390  91,824 94,072 ربح السنة

العائد على:

64,820 مالكي الشركة -   -   118,390  47,972 

18,733 الحصص غير المسيطرة -   -   -   20,990 

الدخل الشامل اآلخر:

)253( إعادة قياس التزام تعويضات مكافآت نهاية الخدمة -   )24(   )215( 24 

83,300 68,986 118,175 91,799 94,072 ربح السنة

العائد على:

64,566 مالكي الشركة -   -   118,175  47,996 

18,733 الحصص غير المسيطرة -   -   -   20,990 

83,300  68,986  118,175 91,799 94,072 ربح التشغيل

ربحية السهم

0.93 ربحة السهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد من  1.34  1.31  1.69  0.69 
صافي ربح السنة

إيرادات التأجير )باأللف ريال سعودي(

160,000
180,000
200,000

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

2017 201820162015

0

146,827

164,680
176,601

2019

131,671126,725

يبين الجدول التغيرات في النتائج التشغيلية ما بين عام 2018م و2019م:

نسبة التغيير التغيير 2018 )موحدة( 2019 )موحدة( ألف ريال سعودي
7% 11,381 176,061 اإليرادات 164,680 

4% )2,663( )73,659( تكلفة اإليرادات )70,996(

9% 8,717 102,402 مجمل الربح 93,685 

4% )1,258( )33,044( مصروفات إدارية وعمومية )31,786(

36% )638( )2,423( مصروفات بيعية وتسويقية )1,785(

11% 3,760 37,020 حصة الشركة من األرباح في شركات زميلة 33,260 

11% )539( )5,607 ( االنخفاض في قيمة ذمم مستأجرين مستحقة عن  )5,068(
عقود ايجار تشغيلي

37% 1,588 5,846 إيرادات أخرى 4,258 

13% 11,628 104,193 ربح التشغيل 92,565 

- - - مكاسب تحويل عقارات إستثمارية إلى شركة زميلة - 

-100% - - خسائر االنخفاض  )6,014(

12% )466( )4,470( تكلفة تمويل التورق اإلسالمي )4,004(

7% 5,442 87,989 الربح قبل الزكاة  82,547 

-67% )9,149( )4,435( الزكاة )13,584(

21% 14,591 83,554 ربح السنة 68,963 

العائد على:

35% 16,848 64,820 مالكي الشركة 47,972 

-11% )2,257( 18,733 الحصص غير المسيطرة 20,990 

الدخل الشامل اآلخر:

)230( )253( إعادة قياس التزام تعويضات مكافآت نهاية الخدمة 23 

21% 14,314 83,300 الدخل الشامل 68,986 

العائد على:

35% 16,570 64,566 مالكي الشركة 47,996 

-11% )2,257( 18,733 الحصص غير المسيطرة 20,990 
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بحسب أنشطة الشركة:

تحليل اإليرادات

20152016201720182019المدينةألف ريال سعودي

ت
دا

ـرا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

إلي
ا

125,376 124,232  121,373  114,383  106,634 جدةاألندلس مول

5,326 5,620  6,077  6,233  8,192 الرياضالصحافة سنتر

4,869 5,320  5,577  5,684  5,855 الرياضاليرموك سنتر

4,674 4,126  5,542  4,339  5,052 الرياضتالل سنتر

مبنى اإلدارة 
الرئيسي

1,026 1,006  1,032  1,032  992 الرياض

ستي بريدج 
سويتس 

األندلس مول

16,889 24,376  7,226 جدة

8,468جدةالمروة سنتر

9,429جدةبرج سالمة

126,725131,671146,827164,680176,061إجمالي اإليرادات

20152016201720182019المدينةألف ريال سعودي

ت
دا

ـرا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

إلي
ا

71.2%75.5%82.7%86.9%84.1%جدةاألندلس مول

3.0%3.2%3.8%4.3%4.6%الرياضالصحافة سنتر

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

2.7%2.5%3.8%3.3%4.0%الرياضتالل سنتر

مبنى اإلدارة 
الرئيسي

0.6%3.4%4.1%4.7%6.5%الرياض

ستي بريدج 
سويتس 

األندلس مول
9.6%14.7%4.9%0.0%0.0%جدة

4.8%جدةالمروة سنتر

5.4%جدةبرج سالمة

%100.00%100.00%100.00%100.0%100.00إجمالي اإليرادات

تالل سنتر
مبنى اإلدارة الرئيســي
ســيتي بديدج سويتس

األندلس مول

برج سالمة

األندلس مول
الصحافة سنتر
اليرموك سنتر

المروة سنتر

جدة
الرياض

فــي  مليــون  مــن 164.68  المجموعــة  إيــرادات  ارتفعــت 
بزيــادة  2019م  فــي  ريــال  مليــون   176.06 إلــى  2018م 
إيــرادات  ارتفــاع  نتيجــة  الزيــادة  بلغــت %7 وتعــود ســبب 
ــرادات المتحققــة  ــة بنســبة %6.7 بســبب اإلي قطــاع التجزئ
مــن مركــز المــروة الــذي بــدء تشــغيله فــي نهايــة شــهر 
مجمــل  ارتفــاع  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  2019م،  مــارس 
ربــح المجموعــة الــذي بلــغ 102.40 مليــون فــي 2019م 
مقارنــة بمبلــغ 93.68 مليــون ريــال فــي 2018م محققــا 
نمــو قــدره 9 %. وكذلــك ارتفــاع إيــرادات قطــاع المكاتــب 
نتيجــة االســتحواذ علــى البــرج المكتبــي الجديــد فــي مدينــة 
جــدة فــي بدايــة شــهر أغســطس 2019م، باجمالــي ايــرادات 
بلغــت 9.4 مليــون ريــال، وقــد حافظــت إيــرادات الشــركة 
علــى نموهــا برغــم االنخفــاض فــي إيــرادات قطــاع الضيافــة 
ممثلــة فــي فنــدق ســتايبريدج األندلــس مــول جــدة نتيجــة 
انخفــاض معــدالت االشــغال خــالل العــام الحالــي، حيــث 
بلغــت ايــرادات الفنــدق 16.8 مليــون فــي عــام 2019م، 
2018م محققــًا  فــي  ريــال  مليــون   24.3 بمبلــغ  مقارنــة 
انخفــاض مقــداره %31 نتيجــة انخفــاض معــدالت االشــغال 

ــام .  ــالل الع خ

التحليل الجغرافي إليرادات الشركةتحليل إيرادات الشركة بالنشاط 2019

5%
9%

71%

1%3%

3%
3%

9%

91%

5%

هنــاك ارتفــاع فــي صافــي الربــح العائــد علــى مالكــي 
التاليــة: لألســباب  الشــركة 

بنســبة . 1 اإليــرادات  نمــو  نتيجــة  الربــح  مجمــل  ارتفــاع 
%6.9، مدعوًمــا بالنمــو فــي إيــرادات قطاعــي التجزئــة 

والمكاتــب. 
ارتفــاع الربــح التشــغيلي نتيجــة التحســن الملحــوظ فــي . 2

حصــة الشــركة فــي أربــاح الشــركات الشــقيقة التــي 
ارتفعــت بنســبة %11 وكذلــك النمــو فــي اإليــرادات 

األخــرى التــي ارتفعــت بنســبة 37%.
إلــى . 3 باإلضافــة  الشــرعية  الــزكاة  مخصــص  انخفــاض 

عــدم وجــود خســائر انخفــاض فــي االســتثمارات )شــركة 
شــقيقة( كمــا هــو موجــود فــي العــام الســابق.

هــذا وقــد حصــل هــذا االرتفــاع فــي صافــي الربــح برغــم 
إثبــات مصــروف الفائــدة علــى مطلوبــات عقــود اإليجــار 
بقيمــة 11.7 مليــون ريــال نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي رقــم )16( الخــاص بعقــود اإليجــار.
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2015201620172018ألف ريال سعودي
)موحدة(

2019
)موحدة(

الموجودات
موجودات غير متداولة:

188,383 195,759  202,352 10,05810,504ممتلكات ومعدات 
756,941 505,867  548,310 666,055692,167عقارات استثمارية )*(

95,259موجودات حق االستخدام
464,834 493,988  457,273 402,828387,960استثمار في شركات زميلة

1,505,419 1,195,614  1,207,935 1,078,9411,090,631مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة:

38,639 26,098  14,321 12,60810,878ذمم مستأجرين مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي، صافي
26,698 3,978  6,122 6,9109,496دفعات مقدًما وأرصدة مدينة أخرى

37,945 17,124  1,097 6,710239مستحق من أطراف ذات عالقة
42,263 58,112  -  00األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

148,233 145,112  444,213 50,27227,303نقد وما في حكمه
293,780 250,424  465,753 76,50047,916مجموع الموجودات المتداولة

1,799,200 1,446,038 1,155,4411,138,5471,673,688مجموع الموجودات 
حقوق الملكية والمطلوبات

700,000 700,000  700,000 700,000700,000رأس المال
95,381 88,925  84,126 62,23572,287احتياطي نظامي

313,698 347,411  444,214 115,989117,681أرباح مبقاة 
1,109,080 1,136,336  1,228,340 878,223889,968حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

199,658 211,455  192,278 الحصص غير المسيطرة
1,308,738 1,347,791  1,420,618 878,223889,968مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة:
5,772 5,075  4,497 2,0494,351التزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

253,049 -   53,049 164,514117,145تسهيالت التورق اإلسالمي
123,722مطلوبات عقود اإليجار بموجب موجودات حق االستخدام

- 9,724  9,169 8,159إيجارات مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي
382,545 14,799  66,715 166,563129,655مجموع المطلوبات غير المتداولة

258,413248,580
277,218

1,664,213

1,405,800

98,247

1,446,038

1,347,791

490,461

1,799,200

1,308,7381,138,548

889,967

1,155,441

878,223

1,600,000

1,800,000

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

2017 2018 201920162015

0

2015201620172018ألف ريال سعودي
)موحدة(

2019
)موحدة(

المطلوبات غير المتداولة:

38,307 34,663  27,677 36,24532,319دفعات مقدة من عقود التاجير
التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام – 

15,700----الجزء المتداول

- 1,823  122,331 62,46268,169الجزء المتداول من تسهيالت التورق اإلسالمي
15,971 330  1,273 5,1052,306مستحق ألطراف ذات عالقة

11,631 13,306  4,658 1,4572,800مخصص الزكاة الشرعية

26,305 33,326  30,417 5,38613,329مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

107,916 83,448  186,355 110,655118,924مجموع المطلوبات المتداولة

490,461 98,247  253,070 277,218248,580مجموع المطلوبات

1,799,200 1,446,038  1,673,688 1,155,4411,138,548مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ــة للعقــارات االســتثمارية للمجموعــة  بلغــت القيمــة العادل
ــال، كمــا  ــار ري ــغ 1.6 ملي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م مبل
بلغــت حصــة المجموعــة فــي القيمــة العادلــة لعقــارات 
الشــركات الزميلــة مبلــغ 667 مليــون ريــال، ليصبــح إجمالــي 

القيمــة العادلــة الســتثمارات الشــركة العقاريــة مبلــغ 2.26 
مليــار ريــال.

تــم تقييــم العقــارات عــن طريــق مقيمين خارجييــن معتمدين 
مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيمين المعتمديــن )تقييم(.

مجمـوع األصـول وحقوق الملكية واإللتزامات
)بآالف ريال سعودي(

المطلوبات مجموع 
مجمــوع حقوق الملكية

مجموع الموجودات

قائمة المركز المالي 
يبين الجدول قوائم الدخل الفعلية للشركة في األعوام: 2015، و2016،و2017، و2018 و2019:
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خــالل العــام 2019م لــم تقــم الشــركة بالحصــول علــى أي 
ــر مــن  ــل قامــت بســداد القســط األخي ــة، ب تســهيالت إضافي
اتفاقيــة التســهيالت مــع مصــرف الراجحــي الخاصــة بتمويــل 
ــالل ســنتر، واليرمــوك ســنتر فــي  إنشــاء الصحافــة ســنتر، وت
الريــاض والبالــغ قيمتــه 1,8 مليــون ريــال وبالتالــي تــم ســداد 

التســهيالت المذكــورة بالكامــل.
وقامــت احــدى الشــركات التابعــة ) صنــدوق االهلــي ريــت1( 
بســحب مبلــغ 255 مليــون ريــال وتمثــل اول دفعــة مــن 
2018م  نوفمبــر   7 فــي  الموقعــه  التســهيالت  اتفاقيــة 
باجمالــي مبلــغ 650 مليــون ريــال حيــث ان مــدة التســهيل 

وفيما يلي تفاصيل كافة التسهيالت المسددة والقائمة خالل العام المالي 2019 م:

هــي 15 ســنة وســوف يتــم الســداد علــى أســاس ربــع الســنوي 
ابتــداًء مــن 01 أغســطس 2024م وحتــى 31 يوليــو 2034م، 
علمًا بأن إجمالي الفوائد المســددة حتى 31 ديســمبر 2019م 
بلغــت 4,6 مليــون ريــال. وذلــك لغــرض تمويــل شــراء بــرج 
ســالمة المكتبــي الواقــع فــي مدينة جــدة، حيث تــم اإلفصاح 
عــن تفاصيــل الصفقــة فــي 25 يوليــو 2019م ، علًمــا بــأن البرج 
المكتبــي مؤجــر بالكامــل علــى البائــع كمســتأجر رئيســي بعائــد 
إجمالــي ســنوي يبلــغ 9% ولمــدة 5 ســنوات ابتــداًء مــن تاريــخ 

نقــل الملكيــة.

تسهيالت التورق اإلسالمي 

اسم الجهة التسلسل
مدة القرضمبلغ اصل القرضالمانجة للقرض

المبالغ المدفوعة 
سداًدا للقرض خالل 

العام المالي المنتهي 
في 2019/12/31

المبلغ المتبقي من 
القرض

المديونية 
االجمالية للشركة 
وشركاتها التابعة

--51,826,000 سنوات20,000,000مصرف الراجحي * 1

البنك  االهلي 2
152,794,000357,662,000357,662,000 سنة255,000,000التجاري **

**خاص بصندوق األهلي ريت 1* خاص بشركة األندلس العقارية

المدفوعات النظامية
المدفوعات النظامية المستحقة خالل السنة المنتهية -كما في 31 ديسمبر 2019:

مخصصات الموظفين
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة -كما في 31 ديسمبر 2019:

المسددالبيان
المستحق حتى نهاية 

الفترة المالية السنوية 
ولم يسدد

بيان األسبابوصف موجز لها

المبلغ المدفوع عن زكاة 6,109,1685,099,193الزكاة
-عام 2019م 

عن العام 2019ضريبة القيمة المضافة530,63498,352الضريبة

المؤسسة العامة 
رسوم المؤسسة العامة -921,687للتأمينات األجتماعية

عن العام 2019للتأمينات األجتماعية

تكاليف تأشيرات 
تكاليف تأشيرات -21,850وجوازات

عن العام 2019وجوازات

عن العام 2019رسوم مكتب العمل228,148رسوم مكتب العمل

2019ألف ريال سعودي

5,074الرصيد في بداية السنة

581مخصص خالل السنة

)137(المسدد خالل السنة

253خسائر إكتوارية من إعادة القياس

5,772الرصيد كما في 31 ديسمبر

تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة خــالل العــام المنتهــي 
فــي 31 ديســمبر 2019م وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي IFRS المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
الهيئــة  مــن  الصــادرة  األخــرى  واإلصــدارات  والمعاييــر 

القانونيــن. للمحاســبين  الســعودية 

قامـــت الشـــركة بتطبيـق المعيـار الدولـي رقـم )16( الخـاص 
بعقـود اإليجـار ابتداء مـن 1 ينايـر 2019م ونتج عنه تسويات 
علــى األربــاح المبقــاة بقيمــة إجماليــة 25.9 مليــون ريــال 

ومنهــــا 21.5 مليــــون خاصــة بمسـاهمي الشـركة.

المعايير المحاسبية
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مجلس إدارة الشركة واللجان واإلدارة التنفيذية
أعضاء مجلس اإلدارة:

أ . أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

الخيراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو#

1
األستاذ/ عبد 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/ صالح بن 2
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 

2000م 

عضو مجلس اإلدارة في مجموعة الدكتور 
سليمان الحبيب الطبية، العضو المنتدب 
لشركة محمد الحبيب وأوالده القابضة، 
العضو المنتدب لشركة هامات العقارية، 
العضو المنتدب لشركة العالمية للرعاية 
الصحية، العضو المنتدب لشركة محمد 
الحبيب لالستثمار العقاري، عضو مجلس 

اإلدارة في شركة الحياة العقارية

األستاذ/ أحمد بن 3
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 بن 4
عبد المحسن الزكري

عضو مجلس اإلدارة
شركة األندلس العقارية

مدير تنفيذي
شركة الزكري

للصناعة والتجارة

ماجستير إدارة من جامعة الفيرن 
2011م

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

األستاذ/ هذال بن 5
سعد العتيبي 

عضو مجلس اإلدارة
شركة األندلس العقارية

الرئيس التنفيذي
المكلف لشركة

األندلس العقارية
ومدير تطوير األعمال

ماجستير إدارة األعمال من 
جامعة الملك سعود 2016م

عضو مجلس إدارة شركة الحياة العقارية 
مسؤول تسويق في شركة الصناعات 

الوطنية، وإدارة التدريب في بنك الجزيرة، 
ومدير منتج في شركة المراعي

األستاذ/ ناصر بن 6
شرف الشريف

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لشركة شركة األندلس العقارية

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

الدكتور/ عبد الرحمن 7
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 نائًبا لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق 

المالية.
عمل رئيس قسم وأستاذ المالية المشارك 
والعميد في جامعة الملك فيصل المملكة 

العربية السعودية.

الدكتور/ سليمان بن 8
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

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

اإلدارية والتنظيمية، والمدير العام 
التنفيذي للموارد البشرية والتطوير في 

مصرف الراجحي

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

اسم العضو #
أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضًوا في مجلس إدارتها 
الحالية أو من مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضًوا في 
مجلس إدارتها 
السابقة أو من 

مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/....(

1
األستاذ/ عبد 
السالم بن 
عبد الرحمن 

العقيل

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مدارس رياض نجد

الهيئة العامة 
جهة حكوميةداخل المملكةلالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة كنان الدولية للتطوير العقاري

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

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة جرير للتسويق

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 سما سما للمقاوالت

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة روبين العربية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة األستثمار العقارية الدولية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة عزان صبيا المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ريوف تبوك المحدودة شخص واحد

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الضاحية المثالية للتطوير واإلستثمار العقاري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أمواج الظهران المحدودة شركة شخص واحد

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة كادي الجنوب المحدودة شركة شخص واحد

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 )تتمــة(:

اسم العضو #
أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضًوا في مجلس إدارتها 
الحالية أو من مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضًوا في 
مجلس إدارتها 
السابقة أو من 

مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/....(

2
المهندس/ 
صالح بن 

محمد الحبيب 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالعالمية للرعاية الصحية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأوالده القابضة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةأصالة القابضة

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةشركة اإلستثمار العقارية الدولية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالحياة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمحمد 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 القايضة

ذات مسؤولية محدودةداخل 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 متداولداخل المملكةصندوق األهلي ريت 1 

3

األستاذ/ 
أحمد بن 

عبد الرحمن 
الموسى

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اسواق الجزيرة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة تنمية العقار والسياحة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبد الرحمن عبد الله الموسى وأوالده

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبد الرحمن الموسى القابضة

صندوق عقاري متداولداخل المملكةصندوق األهلي ريت 1 

اسم العضو #
أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضًوا في مجلس إدارتها 
الحالية أو من مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

أسماء 
الشركات التي 

يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضًوا في 
مجلس إدارتها 
السابقة أو من 

مديريها

داخل 
الممكلة/ 

خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/....(

4
المهندس/ 
صالح بن 

محمد الحبيب 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الزكري للصناعة والتجارة

5
األستاذ/ 
هذال بن 

سعد العتيبي

شركة هامات ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األسواق المتطورة
العقارية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
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

6
األستاذ/ ناصر 

بن شرف 
الشريف

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةعنان القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعنان إسكان

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أرينا

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية لألسماك

شركة مدرجةداخل المملكةشركة المصافي 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أوج القابضة

7
الدكتور/ عبد 
الرحمن بن 

محمد البراك 

شركة لجام مسئولية محدودةداخل المملكةشركة ثراء لالستثمار اإلداري
للرياضة

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةالبنك األهلي التجاري

شركة ميدغلف مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اتحاد اتصاالت "موبايلي"
للتأمين

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة العلم ألمن المعلومات

شركة جبل عمر مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة السعودية للشحن
للتطوير

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

8
الدكتور/ 

سليمان بن 
علي الحضيف

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اإلنماء لإلستثمار

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة الطيار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إصالة القابضة
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اسم العضو
تصنيف العضوية

)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

تنفيذياألستاذ/ هذال بن سعد العتيبي

مستقلالدكتور/ سليمان بن علي الحضيف

مستقلالدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك

مستقلاألستاذ/ ناصر بن شرف الشريف

ج. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي:
عضو مجلس إدارة تنفيذي 	 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 	 
عضو مجلس إدارة مستقل	 

أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

د- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2019م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

اسم العضو

عدد االجتماعات: )4( اجتماعات

االجتماع األول
2019-03-18

االجتماع الثاني
2019-08-28

االجتماع الثالث
2019-11-11

االجتماع الرابع
2019-11-17

األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل1

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب2

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى3

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري4

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي5

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف6

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك7

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف8

التقرير السنوي 2019م  | 7879 | شركة األندلس العقارية



أ. وصف إلختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية:
اللجنة التنفيذية:

مــن أبــرز اختصاصــات ومهــام اللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة 
قيامهــا بمناقشــة أي موضــوع يدخــل ضمــن اختصاصــات 
بشــأنه  التوصيــات  واتخــاذ  اســتثناء  دون  اإلدارة  مجلــس 
واتخــاذ  اإلدارة،  مجلــس  إلــى  التوصيــات  هــذه  ورفــع 
يفــوض  التــي  الموضوعــات  بشــأن  المناســبة  القــرارات 
مجلــس اإلدارة اللجنــة بهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي 
كل مــا يخــص سياســات االســتثمار واالســتراتيجيات وخطــط 
العمــل والموازنــة الســنوية المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة 
ــكل التنظيمــي والوظيفي/إعــادة تنظيــم/ للشــركة، والهي
ــة الشــركة، وسياســات العمــل فــي الشــركة  ــادة هيكلي إع
األخــرى  اللجــان  بهــا  تختــص  التــي  السياســات  عــدا  فيمــا 
التابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي تشــمل السياســات الماليــة 
والمحاســبية وسياســات التعويضــات والمكافــآت ودليــل 
المراجعــة الداخليــة، كمــا تتولــى اللجنــة التنفيذيــة مناقشــة 
واالســتحواذ  االندمــاج  وعمليــات  المشــتركة  المشــاريع 
وفًقــا لخطــط الشــركة، وبيــع أراضــي وعقــارات الشــركة، 

وتوزيعــات األربــاح )نقــًدا واســهم(، وشــطب ذمــم العمالء، 
ومتابعــة تطــورات األمــور التشــغيلية وأداء الشــركة بشــكل 
عــام، فضــاًل عــن اعتمــاد اللوائــح واألنظمــة المتعلقــة بســير 
اعتمــاد مــن  يتطلــب  باســتثناء مــا  الشــركة  العمــل فــي 
ــذ وإنجــاز  ــر عــن ومتابعــة تنفي مجلــس اإلدارة، وتلقــي تقاري
تقاريــر  وتلقــي  التوســعية،  والخطــط  الرئيســية  المشــاريع 
عــن حالــة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة ومــدى فعاليــة 
ومعالجــة  المخاطــر،  إدارة  بوحــدة  العمــل  ســير  وكفــاءة 
الشــركة:  بأعمــال  المتعلقــة  الهامــة  والعقبــات  األمــور 
ــات  ــا لجــدول الصالحي ــة – وفًق ــة التنفيذي ــى اللجن كمــا تتول
المشــروعات  فــي  االســتثمارات  اعتمــاد   - المعتمــدة 
الجديــدة وفــق الخطــة االســتثمارية، واعتمــاد تعديــل بنــود 
والنفقــات  الرأســمالية  المشــتريات  واعتمــاد  الموازنــة، 
للشــركة،  المعتمــدة  الموازنــة  تتجــاوز  التــي  التشــغيلية 

ومراجعــة تقييــم أصــول وموجــودات الشــركة.

الوظائف الحاليةاالسم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

المهندس/ صالح 1
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

2
األستاذ/ 

عبدالسالم 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

3
األستاذ/ أحمد 
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

4
األستاذ/ محمد 
بن عبدالمحسن 

الزكري
عضو مجلس اإلدارة

شركة األندلس العقارية
مدير تنفيذي
شركة الزكري

للصناعة والتجارة

ماجستير إدارة من 
جامعة الفيرن 

2011م

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

التنفيذية

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

ج. عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2019م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

اسم العضو

عدد االجتماعات : )3( اجتماعات

االجتماع األول 
2019-03-17

االجتماع الثاني
2019-09-24

االجتماع الثالث
2019-12-08

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب ) رئيس اللجنة (1

األستاذ/ عبد السالم بن عبدالرحمن العقيل2

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى3

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري4

لجنة الترشيحات والمكافآت

يتعلــق  فيمــا  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تختــص 
بمايلــي: بالترشــيحات 

فــي . 1 للعضويــة  واضحــة  ومعاييــر  سياســات  اقتــراح 
التنفيذيــة. واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة . 2
ترشــيحهم وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع 
مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة 

مخلــة باألمانــة.
المطلوبــة . 3 والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  إعــداد 

اإلدارة  وظائــف  وشــغل  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 
يــة. لتنفيذ ا

تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه . 4
اإلدارة. مجلــس  ألعمــال 

المراجعــة الســنوية لإلحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات . 5
اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  المناســبة  الخبــرات  أو 

التنفيذيــة. اإلدارة  ووظائــف 

التنفيذيــة . 6 واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  هيــكل  مراجعــة 
ــرات التــي يمكــن  ــات فــي شــأن التغيي ــم التوصي وتقدي

إجراؤهــا.
األعضــاء . 7 إســتقالل  مــن  ســنوي  بشــكل  التحقــق 

المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان 
أخــرى. إدارة شــركة  العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء . 8
وكبــار  المســتقلين  واألعضــاء  التنفيذييــن  غيــر 

ييــن. لتنفيذ ا
ــد . 9 ــز أح ــال شــغور مرك ــراءات الخاصــة فــي ح وضــع اإلج

أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن.
ــس اإلدارة، . 10 ــب الضعــف والقــوة فــي مجل ــد جوان تحدي

وإقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 
الشــركة.

أ. وصف إلختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت
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ب . أسماء األعضاء، ووظائفهم الحالية والسابقة، ومؤهالتهم وخبراتهم:

ج. عــدد اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل عــام 2019م، وتواريــخ انعقادهــا، وســجل حضــور 
كل اجتمــاع:

الوظائف الوظائف الحاليةاالسم
الخبراتالمؤهالتالسابقة

الدكتور/ سليمان 1
بن علي الحضيف

عضو مجلس اإلدارة، 
ورئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت

مدير عام قطاع 
رأس المال 
البشري في 

مصرف اإلنماء

دكتوراه في 
إدارة األعمال 

من جامعة نورث 
إيسترن 2006م

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

اإلدارية والتنظيمية، والمدير التنفيذي 
للموارد البشرية والتطوير في مصرف 

الراجحي

2
األستاذ/ عبد 

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/ صالح 3
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

اسم العضو
عدد االجتماعات : )2( اجتماعات

االجتماع األول
2019-09-24

االجتماع الثاني
2019-12-30

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف )رئيس اللجنة(1

األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل2

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب3

لجنة المراجعة 

تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق 
ــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة  مــن ســالمة ونزاهــة التقاري
فيمــا  اختصاصاتهــا  أبــرز  ومــن  فيهــا،  الداخليــة  الرقابــة 
القوائــم  بدراســة  قيامهــا  الماليــة:  بالتقاريــر  يتعلــق 
الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى 
شــأنها  فــي  والتوصيــة  رأيهــا  وإبــداء  اإلدارة  مجلــس 
الــرأي  وإبــداء  وشــفافيتها،  وعدالتهــا  نزاهتهــا  لضمــان 
كان  إذا  فيمــا  اإلدارة  مجلــس  علــى طلــب  بنــاًء  الفنــي 
تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة 
ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح 
المالــي  المركــز  تقييــم  والمســتثمرين  للمســاهمين 
وإســتراتيجيتها،  عملهــا  ونمــوذج  وأدائهــا  للشــركة 
تتضمنهــا  مألوفــة  غيــر  أو  أي مســائل مهّمــة  ودراســة 
التقاريــر الماليــة، والبحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا 
المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول 
اإللتــزام فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات، والتحقــق مــن 
التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة 
المحاســبية  السياســات  ودراســة  الماليــة،  التقاريــر  فــي 
المتبعــة فــي الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس 

فــي شــأنها.  اإلدارة 

الداخليــة  أمــا مــن حيــث اختصاصهــا المتعلــق بالمراجعــة 
فتقــوم لجنــة المراجعــة بدراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة 
ــر المراجعــة  الداخليــة والماليــة فــي الشــركة، ودراســة تقاري
الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظات 
وأنشــطة  أداء  علــى  والرقابــة واإلشــراف  الــواردة فيهــا، 
المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة 
إن وجــدت للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا 
ــم يكــن  فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا، وإذا ل
للشــركة مراجــع داخلــي فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى 
المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعيينــه، ووضــع آليــة 
وسياســة تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــالغ عــن الممارســات 
والتوصيــة  بالشــركة  األخالقيــة  الغيــر  أو  القانونيــة  غيــر 
المراجعــة  إدارة  أو  وحــدة  مديــر  بتعييــن  اإلدارة  لمجلــس 

الداخليــة أو المراجــع الداخلــي وإقتــراح مكافآتــه.

المراجعــة  لجنــة  تقــوم  الحســابات  مراجــع  يخــص  وفيمــا 
الحســابات  مراجعــي  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  بالتوصيــة 
وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق 
وشــروط  عملهــم  نطــاق  ومراجعــة  إســتقاللهم  مــن 
التعاقــد معهــم، والتحقــق مــن إســتقالل مراجــع الحســابات 
ــة،  ــة أعمــال المراجع ــه، ومــدى فعالي ــه وعدالت وموضوعيت
مــع األخــذ فــي اإلعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة، 
ومراجعــة خطة مراجع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقق 
مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق 
المراجعــة وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك، واإلجابــة  أعمــال 
ــر  عــن إستفســارات مراجــع حســابات الشــركة، ودراســة تقري
مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علىالقوائــم الماليــة ومتابعــة 

ــذ بشــأنها. مــا أتِخ

كمــا تختــص اللجنــة فيمــا يتعلــق بضمــان االلتــزام بمراجعــة 
نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن إتخــاذ الشــركة 
ــزام الشــركة  ــراءات الالزمــة بشــأنها، والتحقــق مــن إلت اإلج
باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات ذات العالقة، 
ومراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة 
مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك 
إلــى مجلــس اإلدارة، ورفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضرورة 
ــا  ــداء توصياته ــس اإلدارة وإب ــى مجل ــراء بشــأنها إل ــاذ إج إتخ

باإلجــراءات التــي يتعيــن إتخاذهــا.

وفــي ســياق أداء لجنــة المراجعــة لمهامهــا تقــوم بإبــداء 
مرئياتهــا حيــال القوائــم الماليــة إن وجــدت، وعليهــا كذلــك 
إعــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة 
الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى 
اللجنــة  تدخــل فــي نطــاق إختصاصهــا، كمــا يتعيــن علــى 
مناقشــة وإســتعراض أدائهــا علــى األقــل مــرة واحــدة فــي 
الســنة لتحديــد مــا إذا كانــت تعمــل بشــكل فعــال واإلتفــاق 
علــى التدابيــر بشــأن الكيفيــة التــي يمكــن فيهــا تحســين 
وزيــادة كفاءتهــا ويجــب رفــع تقريــر عــن أداء اللجنــة إلــى 

مجلــس اإلدارة.

أ . وصف إلختصاصات ومهام لجنة المراجعة
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الوظائف الوظائف الحاليةاالسم
الخبراتالمؤهالتالسابقة

1
الدكتور/ عبد 

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 بن 2
عبدالله الفدى

عضو لجنة مراجعة
شركة األندلس العقارية

عضو لجنة 
مراجعة

شركة أسمنت 
المنطقة 
الشرقية

ماجستير تمويل من 
جامعة نيوكاسل 

2009م 

عضــو لجنــة مراجعة في أوقاف جامعة 
الملك ســعود، ومستشار تنفيذي 

للتخطيــط المالــي والميزانية في وزارة 
الماليــة، وعضــو لجنة مراجعة في 
شــركة أســمنت المنطقة الشرقية

األستاذ/ صالح بن 3
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

أ . أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

ب. عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2019، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

اسم العضو

عدد االجتماعات: 6 اجتماعات

االجتماع
األول

2019-03-12

االجتماع
الثاني

2019-05-08

االجتماع
الثالث

2019-08-06

االجتماع
 الرابع

2019-09-08

االجتماع
الخامس

2019-11-06

االجتماع
السادس

2019-12-29

1
الدكتور/ عبد الرحمن بن 

محمد البراك
)رئيس اللجنة(

األستاذ/ عالء بن عبد الله 2
الفدى

األستاذ/ صالح بن عبد الله 3
اليحيى

الرئيس التنفيذي

الوظائف الحاليةاالسم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

1
األستاذ/ هذال بن 

سعد العتيبي
الرئيس التنفيذي لشركة 

األندلس العقارية

الرئيس التنفيذي 
لتطوير األعمال 
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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.

إجراءات تبليغ أعضاء المجلس بمقترحات وملحوظات المساهمين

سياسة المكافآت:

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

التاليــة: المعاييــر  إلــى  باإلضافــة 

إنســجامها مــع إســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا وحجــم . 1
وطبيعــة ودرجــة المخاطــر لديهــا.

أن تكــون المكافــآت مبنيــة علــى توصيــة مــن لجنــة . 2
والمكافــآت. الترشــيحات 

أن تكــون المكافــأة كافية بشــكل معقول إلســتقطاب . 3
أعضــاء مجلــس ذوي كفــاءة وخبرة مناســبة وتحفيزهم 

واإلبقــاء عليهم.
م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلس اإلدارة . 4 أن تقــدَّ

واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى 
ــر مــن  المــدى الطويــل، مــع مراعــاة ربــط الجــزء المتغي

المكافــآت بــاألداء علــى المــدى الطويــل.

يراعــى عدالــة المكافــآت وتناســبها مــع إختصاصــات . 5
واألعمــال  المســؤوليات  إلــى  باإلضافــة  العضــو 
الملقــاة علــى عاتقــه ويتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة 
والمــراد  المجلــس  قبــل  مــن  المحــددة  واألهــداف 

المالــي. العــام  خــالل  تحقيقهــا 
الترشــيحات . 6 لجنــة  مــع  بالتنســيق  إعدادهــا  يتطلــب 

الجديــدة. بالتعيينــات  يتعلــق  فيمــا  والمكافــآت 
ــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي . 7 األخــذ فــي اإلعتب

تحديــد المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك 
مــن إرتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.

فــي حــال تــم تطويــر برنامــج لمنــح أســهم فــي الشــركة . 8
وموظفيهــا  التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  ألعضــاء 
إشــترتها  أســهمًا  أم  جديــدًا  إصــدارًا  كانــت  ســواء 
الشــركة، يتــم ذلــك بالتنســيق مــع لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت وبمــا يتوافــق مــع األنظمــة ذات العالقــة.

 يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة أو إســتردادها فــي حــال . 9
عــدم إعتمــاد الجمعيــة العامــة لصرفهــا.

قــام مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2019م بإحاطــة أعضائــه، خاصــًة أعضائــه غيــر التنفيذييــن، بكافــة االستفســارات 
ــي وردت مــن المســاهمين ومناقشــتها واألخــذ بمــا يناســب منهــا مــع سياســة الشــركة واليتعــارض  والمقترحــات الت

ــح. مــع األنضمــة واللوائ
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وتتحدد مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه، وتعويضاتهم على النحو التالي: 

ــة  ــان المنبثق ــس اإلدارة وأعضــاء اللج يســتحق أعضــاء مجل
ــة:  ــس، المكافــآت التالي عــن المجل

يســتحق رئيــس مجلــس اإلدارة مكافــأة ســنوية بمقــدار . 1
200 ألــف ريــال. 

يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة مكافــأة ســنوية بمقــدار . 2
200 ألــف ريــال.

اإلدارة . 3 لجــان مجلــس  مــن  لجنــة  أي  رئيــس  يســتحق 
ريــال ســنوًيا. ألــف   100 بمقــدار  مكافــأة ســنوية 

اإلدارة . 4 مجلــس  لجــان  مــن  لجنــة  أي  عضــو  يســتحق 
ســنوًيا.  ريــال  ألــف   50 بمقــدار  ســنوية  مكافــأة 

يســتحق أعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه بــدل . 5
حضــور علــى النحــو التالــي:

رئيــس 	  بمافيهــم  المجلــس  فــي  عضــو  أي  يســتحق 
المجلــس بــدل حضــور بمقــدار 3,000 ريــال عــن كل 

العضــو. يحضرهــا  جلســة 
يســتحق أي عضــو فــي أي لجنــة بمــا فيهــم رئيــس 	 

اللجنــة بــدل حضــور بمقــدار 3,000 ريــال عــن كل جلســة 
يحضرهــا العضــو.

يســتحق أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة بمــا فيهــم رئيــس 	 
اللجنــة بــدل حضــور بمقــدار 5 أالف ريــال عــن كل جلســة 

يحضرهــا العضــو.

يكــون صــرف المكافــأة بدايــة كل ســنة ميالديــة، فــي . 6
ــدل الحضــور كل ســتة أشــهر مــن  ــن يكــون صــرف ب حي

ــة. الســنة الميالدي
يشــترط الســتحقاق المكافــأة ســنوية حضــور العضــو . 7

لثلثــي اإلجتماعــات المنعقــدة خــالل العــام علــى األقــل.
ــاءا علــى تاريــخ . 8 ــر مبلــغ المكافــأة الســنوية بن يتــم تقدي

االلتحــاق ومغــادرة العضــو، بشــرط تحقــق حضــو الحــد 
بيــن  المنعقــدة  االجتماعــات  بثلثــي  المحــدد  األدنــى 

تاريــخ االلتحــاق والمغــادرة خــالل الفتــرة.
يجــوز الجمــع بيــن مكافــأة العضويــة فــي المجلــس، . 9

ومكافــأة رئاســة أو عضويــة أحــد اللجــان المنبثقــة عــن 
المجلــس أو لجنــة المراجعــة.

علــى . 10 الثابــت  الســنوية  المكافــأة  مبلــغ  يشــمل  ال 
تكاليــف الســفر والتكاليــف ذات الصلــة ويتــم التعويــض 

عنهــا كمايلــي:
تكاليف السفر وتذاكر الطيران )فئة رجال األعمال(.	 
الخاصــة 	  القياســية  والتكاليــف  الفندقيــة  اإلقامــة 

لعمــل  با
اســتالم  بعــد  المذكــورة  التكاليــف  عــن  التعويــض  يتــم 

الفعليــة  الفواتيــر 

وفيما يتعلق بمكافآت اإلدارة التنفيذية:

تراجــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المزايــا الوظيفيــة 
بشــكل  الحوافــز  وخطــط  وبرامــج  التنفيذيــة  لــإلدارة 
اإلدارة  توصيــات  علــى  حصولهــا  وبعــد  مســتمر، 
توصياتهــا  ورفــع  بمراجعتهــا  اللجنــة  تقــوم  التنفيذيــة 
بعيــن  األخــذ  مــع  إلعتمادهــا  اإلدارة  لمجلــس  النهائيــة 
اإلعتبــار الموازنــة الســنوية وقــدرات الشــركة والســيولة 
ــة  ــة، وتشــتمل مكافــآت اإلدارة التنفيذي ــة المتاح النقدي

علــى مــا يلــي:

ــة كل شــهر . 1 ــم دفعــه فــي نهاي ــب األساســي )يت الرات
ميــالدي وبصفــة شــهرية(.

أخــرى . 2 بــدالت  وبــدل مواصــالت، وأي  بــدل ســكن، 
اإلدارة. مجلــس  مــن  إعتمادهــا  يتــم 

مزايــا لتأميــن طبي للموظــف وعائلته.. 3
المكافــأة الســنوية فــي حــال إعتمادهــا مــن مجلــس . 4

ومؤشــرات  والتقييــم  بــاألداء  )ترتبــط  اإلدارة 
لقيــاس(. ا

مكافــأة نهاية الخدمة.. 5

أحكام أخرى تتعلق بسياسة المكافآت:

ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافأة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامة.

مــن . 1 عضويــة  إنهــاء  العامــة  الجمعيــة  قــررت  إذا 
عــدم  بســبب  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  تغيــب 
حضــوره ثالثــة إجتماعــات متتاليــة للمجلــس دون عــذر 
مشــروع، فــال يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن 
الفتــرة التــي تلــي آخــر اجتمــاع حضــره، ويجــب عليــه 
ــك  ــه عــن تل ــي صرفــت ل ــع المكافــآت الت ــادة جمي إع

الفتــرة.

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

استشــارية. أو  إداريــة 

إفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عضويتهــم فــي مجلــس إدارة الشــركة خــالل 2019، بــدء 
مــن 01 ينايــر 2019 وحتــى 31 ديســمبر 2019 

وقــد تــم منــح المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة عــن 
العــام العــام المالــي 2019م طبًقــا لسياســة المكافــآت المعتمــدة، وال يوجــد أي انحــرف عــن هــذه السياســة.

المكافآت الثابتهأعضاء لجنة المراجعة
المجموع بدل حضور الجلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

100,00012,000112,000الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك 

50,00012,00062,000األستاذ/ صالح بن عبدالله اليحي 

50,00012,00062,000األستاذ/ عالء بن عبدالله الفدى

236,000المجموع 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت 

100,0006,000106,000الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف

50,0006,00056,000األستاذ/ عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل 

50,0006,00056,000المهندس/ صالح بن محمد الحبيب

218,000المجموع 

أعضاء اللجنة التنفيذية

100,00010,000110,000المهندس/ صالح بن محمد الحبيب

50,00015,00065,000األستاذ/ عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل 

50,00015,00065,000األستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى

50,00015,00065,000األستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري 

305,000المجموع

مكافآت أعضاء اللجان
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#

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

المجموع
نسبة من 

األرباح
مكافآت دورية

خطط تحفيزية 
قصيرة األجل

خطط تحفيزية 
طويلة األجل

األسهم 
الممنوحة

)يتم إدخال 
القيمة(

المجموع

أواًل: األعضاء المستقلين

1.الدكتور/
---------321,000---300,0009,00012,000عبدالرحمن البراك 

2.الدكتور/
---------315,000---300,0009,0006,000سليمان الحضيف

3.األستاذ/ 
---------209,000----200,0009,000ناصر الشريف

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين 
1.األستاذ/ 

---------330,000---300,0009,00021,000عبدالسالم العقيل 

2.المهندس/
---------372,000---350,0006,00016,000صالح الحبيب 

3.األستاذ/
---------274,000---250,0009,00015,000أحمد الموسى

4.األستاذ/
---------268,000---250,0003,00015,000محمد الزكري

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين 

1.األستاذ/ 
---------209,000----200,0009,000عبدالسالم العقيل 

2,298,000---2,150,00063,00085,000المجموع

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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مكافآت كبار التنفيذيين:
تفصيــل للمكافــآت المدفوعــة لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت ومــن ضمنهــم 

الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي خــالل العــام المالــي 2019م.

المكافآت الثابتة

2,176,713رواتب

643,568بدالت

-مزايا عينية

2,820,281المجموع

المكافآت المتغيرة

1,008,561مكافآت دورية

-أرباح

-خطط تحفيزية قصيرة األجل

-خطط تحفيزية طويلة األجل

-األسهم الممنوحة

3,828,842المجموع

443,578مكافآت نهاية الخدمة

209,000مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس 

4,481,420المجموع الكلي 

التغير في ملكية ومصالح المساهمين

المساهمون الرئيسيون والتغير في حصص الملكية:

اسم المساهم
عدد األسهم عند 

الطرح
عدد األسهم كما في 

2019/01/01
عدد األسهم كما في 

2019/12/31
التغيير في عدد 

األسهم
نسبة التغيير

شركة بروج العالمية 
المحدودة

19,354,02019,354,02019,354,020-%0.00

شركة الزكري للصناعة 
والتجارة

12,096,26212,096,26212,096,262-%0.00

شركة عبد الرحمن عبد الله 
الموسى وشركاه

4,838,5064,838,5064,838,506-%0.00

التغير في ملكية ومصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

اسم المساهم
عدد األسهم عند 

الطرح
عدد األسهم كما في 

2019/01/01م
عدد األسهم كما في 

2019/12/31م
التغيير في عدد 

األسهم
نسبة التغيير

المهندس/ صالح بن محمد 
بن عبدالعزيز الحبيب

-95,27095,270- %0

الدكتور/ سليمان بن علي 
الحضيف

--46,80046,800%100+
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جمعيات المساهمين:
الجمعيات المنعقدة خالل عام 2019:

اسم العضو

سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات العامة

الجمعة العامة
غير العادية الرابعة

2019-04-28

األستاذ/ عبدالسالم بن عبد الرحمن العقيل1

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب2

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى3

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري4

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي5

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف6

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك7

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف8

طلبات سجالت المساهمين خالل العام 2019م:

األسبابتاريخ الطلب

إجراءات الشركة2019-01-03

الجمعية العامة للشركة2019-04-25

ملف األرباح2019-04-29

إجراءات الشركة2019-12-31

تقــر الشــركة بتطبيــق جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 
2017/2/13م، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة الصــادر بتاريــخ 2019/5/20م، وذلــك باســتثناء األحــكام 

الــواردة أدنــاه:

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 2019 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 : 

1 - أن يكون حاصال على شهادة 
جامعية في القانون أو المالية أو 

المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها ، 
وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة 

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

صلة ال تقل عن 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 2019 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
فــي  الممارســات  أفضــل  تطبيــق  علــى  الشــركة  حرصــت 
مجــال الحوكمــة، األمــر الــذي أدى لتصنيفهــا ضمــن أفضــل 
20 شــركة تطبيقــًا لمبــادئ الحوكمــة، وذلــك بنــاًء علــى 
نتائــج الدراســة التــي أعلــن عنهــا خــالل المؤتمــر العالمــي 
حوكمــة  مركــز  نظمــه  الــذي  الشــركات،  لحوكمــة  األول 
 2019  /12/9 بتاريــخ  الفيصــل  لجامعــة  التابــع  الشــركات 
م. وكانــت نتائــج التصنيــف مبنيــة علــى مؤشــر مســتقل 
وموثــوق لتقييــم جــودة حوكمــة الشــركات. حيــث يركــز 
المؤشــر علــى حوكمــة الشــركات مــن حيــث القواعــد والبنية 
يتعلــق  فيمــا  التقاريــر  وإعــداد  والممارســات  والعمليــات 

العــام  بمجلــس اإلدارة وحقــوق المســاهمين واإلفصــاح 
المصالــح. والشــفافية وحقــوق أصحــاب 

ــرة )1( مــن المــادة التســعين مــن  ــات الفق ــًا لمتطلب ووفق
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عن مجلس هيئة الســوق 
بقــرار مجلــس  2017/2/13 م، والمعدلــة  بتاريــخ  الماليــة 
هيئــة الســوق الماليــة الصــادر بتاريــخ 2019/5/20م، نبّيــن 
فيمــا يلــي جــدواًل يوضــح مــا تــم تطبيقــه مــن أحــكام الئحــة 
الحوكمــة المشــار إليهــا، باإلضافــة إلــى األحــكام التــي لــم 
تطبــق خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 2019/12/31م، 

وأســباب ذلــك : 

التقرير السنوي 2019م  | 9293 | شركة األندلس العقارية



الحوكمة )تتمة(

تقــر الشــركة بتطبيــق جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 2017/2/13م، 

ــاه: ــواردة أدن ــخ 2019/5/20م، وذلــك باســتثناء األحــكام ال ــة الصــادر بتاري ــة الســوق المالي ــة بقــرار مجلــس هيئ والمعدل

المادة 39
التدريب

يتعين على الشركة االهتمام الكافي 
بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية، ووضع البرامج الالزمة 
لذلك، مع مراعاة ما يلي:

1( إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة 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.
2( وضع اآلليات الالزمة لحصول كل 
من أعضاء 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.

تقر الشــركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية بتاريخ 2017/2/13م، 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية الصادر بتاريخ 2019/5/20م، وذلك باســتثناء األحكام الواردة أدناه:

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.

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 
2019 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.
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الحوكمة )تتمة(

تقر الشــركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية بتاريخ 2017/2/13م، 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية الصادر بتاريخ 2019/5/20م، وذلك باســتثناء األحكام الواردة أدناه:

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

المسائل التي تختص بها لجنة إدارة 
المخاطر

تتولى ذلك حالًيا لجنة المراجعة. 

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

1 - تشكيل لجان أو عقد ورش عمل 
متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين 
في الشركة ومناقشتهم في المسائل 
والموضوعات محل القرارات المهمة.
2 - برامج منح العاملين أسهًما في 
الشركة، أو نصيًبا من األرباح التي 

تحققها، وبرامج التقاعد.
3 - إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين 

في الشركة.

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.

تقر الشــركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية بتاريخ 2017/2/13م، 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية الصادر بتاريخ 2019/5/20م، وذلك باســتثناء األحكام الواردة أدناه:

المادة 88
مبادرات العمل االجتماعي

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

ذلك ما يلي : 
1 - وضع مؤشرات قياس تربط أداء 
الشركة بما تقدمه من مبادرات في 

العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك 
بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
2 - اإلفصاح عن أهداف المسؤولية 

االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين 
فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
3 - اإلفصاح عن خطط تحقيق 

المسؤولية االجتماعية 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 2019 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 فور 

االلزام 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.
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تتبنــى شــركة األندلــس العقاريــة سياســة خاصــة بــإدارة 
هــذه  وتقــوم  الشــركة،  لهــا  تتعــرض  التــي  المخاطــر 
ــة للمخاطــر بهــدف  ــدأ المراجعــة الدوري السياســة علــى مب
)عنــد  أثرهــا  مــن  أوالتقليــل  للمخاطــر  التعــرض  تجنــب 
حدوثهــا( إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، باإلضافــة إلــى زيــادة 
ــام  احتمــال تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة والقي

باتخــاذ األســاليب المناســبة لتقليــل احتمــال وحجم الخســائر 
المتوقعــة، فتحــدد الشــركة بصــورة واضحــة مســتويات 
الخطــر المقبولــة والمتعلقــة بجميــع أنشــطتها، كمــا يأخــذ 
نظــام إدارة المخاطــر فــي عيــن االعتبــار العالقــات بيــن 
مختلــف المخاطــر وذلــك بهــدف تقييــم تأثيرهــا اإلجمالــي 

علــى عمليــات وأنشــطة الشــركة.

المخاطر:

وتهدف هذه السياسة بصفة خاصة إلى مايلي:

حمايــة مصالــح المســاهمين فــي الشــركة، باإلضافــة . 1
إلــى حمايــة مصالــح باقــي المهتميــن بشــؤونها.

المتعلقــة . 2 الشــركة  حوكمــة  معاييــر  باتبــاع  االلتــزام 
عنهــا. المخاطــر واإلفصــاح  بــإدارة 

حماية األهداف االســتراتيجية للشــركة وأنشــطتها.. 3
زيــادة فعالية إدارة الشــركة.. 4
اغتنــام الفــرص االســتثمارية مــن أجــل زيــادة قيمــة . 5

أصــول الشــركة وربحيتهــا علــى المــدى الطويــل.
الشــركة . 6 تقــوم  المخاطــر  بتحديــد  يتعلــق  وفيمــا 

الهامــة  المخاطــر  لتحديــد  جهدهــا  قصــارى  ببــذل 
باســتخدام  تقــوم  ذلــك  ولتحقيــق  تواجههــا،  التــي 

قوائــم االســتبيان وعقــد االجتماعــات مــع األشــخاص 
باإلضافــة  المخاطــر،  تحديــد  عــن  المســؤولين 
خبــراء  بهــا  يقــوم  التــي  التقييمــات  اســتخدام  إلــى 
الداخلييــن  المراجعيــن  الشــركة،ونتائج  خــارج  مــن 
المخاطــر،  لتحديــد  آخــر  أســلوب  وأي  والخارجييــن، 
وتقــوم الشــركة كذلــك بتحديــد المخاطــر المتعلقــة 
بأنشــطتها التشــغيلية وتســجيلها فــي ســجل يســمى 
الخطــر  طبيعــة  وصــف  يتضمــن  المخاطــر”،  “ســجل 
عمليــات  علــى  بأهميتــه  المتعلــق  الفنــي  والــرأي 
الشــركة، ويتــم تعديــل هــذا الســجل بصفــة دوريــة 
ــة التــي  ــرات والظــروف الداخليــة والخارجي ــا للتغي وفًق

الشــركة. لعمليــات  تحــدث 

ومن ناحية تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر، تتبنى الشركة المعايير التالية:

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

الشــركة. بشــؤون  المهتميــن  وباقــي 
المخاطــر حســب . 2 تــوزع  الســابق  التقييــم  علــى  بنــاًء 

ويتــم  بالشــركة،  اإلداريــة  الوظائــف  علــى  نوعهــا 
األســاس. هــذا  علــى  تصنيفهــا 

تقــوم الشــركة باســتخدام مؤشــرات محــددة بدقــة . 3
وقابلــة للقيــاس تســمح بتقييــم احتمــاالت حــدوث 

بالمخاطــر. المتعلقــة  األحــداث 
تقــوم الشــركة بتحديــد الحــد األقصــى لــكل مؤشــر . 4

ألهــداف  ومالءمتــه  قابليتــه  مــدى  لتحديــد  خطــر، 
الشــركة.

وبالنسبة لطرق إدارة المخاطر، تتخذ الشركة الخطوات التالية:

تقــوم الشــركة بإعــداد الطــرق والحلــول للتعامــل مــع . 1
التــي  المحتملــة  الخســائر  مــن  والتقليــل  خطــر،  كل 

يمكــن أن تلحــق بالشــركة بســبب ذلــك.
الشــركة . 2 تســتخدمها  التــي  الطريقــة  وهيــكل  نــوع 

مبنــي علــى تحليــل المنافــع المتوقعــة منهــا وتكلفــة 
. تطبيقهــا

المطبقــة . 3 الرئيســية  المخاطــر  إدارة  طــرق  تتمثــل 
يلــي: فيمــا  بالشــركة 

قبول وتســجيل الخطر.	 
مشــاركة الخطــر مع أطراف أخرى.	 

إنهــاء عنصــر الخطــر )مثل إلغاء مشــروع معين(.	 
اســتثمارات 	  إضافــة  أو  )التأميــن  الخطــر  تمويــل 

. جديــدة(
تنويــع المخاطر.	 

االعتبــارات األساســية المتعلقــة باختيــار طــرق إدارة . 4
ــارة عــن: المخاطــر وهــي عب

اســتعداد الشــركة لقبــول حجــم الخطر الحالي.	 
التــوازن بيــن الرقابــة الوقائية والرقابة المكتشــفة.	 
التــوازن بيــن تكلفــة ومنفعة الرقابة.	 

وفيما يخص المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر وفًقا للسياسة الحالية، فتكون على النحو التالي:

الشــركة . 1 داخــل  اإلدارات  ومــدراء  األقســام  رؤســاء 
مســؤولون عــن تحديــد المخاطــر التــي تواجههــم داخل 
المعالجــة  طــرق  واقتــراح  ووحداتهــم،  أقســامهم 

الممكنــة وإبــالغ المراجــع الداخلــي بهــا.
المراجعــة . 2 لجنــة  بإبــالغ  الداخلــي  المراجــع  يقــوم 

والواقعــة. المحتملــة  بالمخاطــر 

التــي . 3 المخاطــر  إدارة  المراجعــة مهــام  لجنــة  تتولــى 
الالزمــة  التقاريــر  وتعــد  الشــركة  لهــا  تتعــرض  قــد 
والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر وترفعهــا 

إلــى مجلــس اإلدارة.

1. المخاطر العقارية العامة: 

قــد يشــهد أداء الشــركة انخفاًضــا نتيجــة تقلبــات قيمــة 
أصولهــا، وقــد تتأثــر العقــارات التابعــة للشــركة

أوضــاع  فــي  بالتغيــرات  تســتثمر فيهــا  التــي  والمشــاريع 
الســوق واالقتصــاد وأســعار العقــارات والقــرارات التــي 

تنــزع  قــد  كمــا  الحكوميــة.  التنظيميــة  الجهــات  تتخذهــا 
أصــول الشــركة مــن قبــل الجهــات ذات الصالحيــة أو قــد 
تتخــذ الحكومــة أي إجــراء علــى تلــك األصــول لمصلحــة 

العامــة. المنفعــة 

2. مخاطر التطوير:

مختلفــة،  مخاطــر  تواجــه  العقــاري  التطويــر  مشــاريع  إن 
وتشــمل علــى ســبيل المثــال مــا يلــي: 

الوقــت . 1 فــي  األعمــال  مــن  االنتهــاء  فــي  التأخيــر 
. ســب لمنا ا

تجــاوز التكاليــف المحددة المتوقعة مســبًقا.. 2

عــدم القــدرة علــى تحقيــق عقــود إيجــار بالمســتويات . 3
المتوقعــة. 

تأخــر الحصــول علــى الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة . 4
الالزمــة لتقســيم األراضــي وغيرهــا مــن الموافقــات 

والتصاريــح الحكوميــة األخــرى المطلوبــة.

3. ارتباط أداء الشركة بقطاع التجزئة:

يتركــز نشــاط المســتأجرين فــي المراكــز التجاريــة التابعــة 
المحــرك  يعــد  والــذي  التجزئــة،  قطــاع  فــي  للشــركة 
تراجــع  عنــد  وبالتالــي  التجاريــة،  المراكــز  ألداء  الرئيســي 
قطــاع التجزئــة أو حــدوث تباطــؤ فــي نمــوه بشــكٍل عــام 
أداء  علــى  مباشــر  بشــكٍل  ينعكــس  ســوف  ذلــك  فــإن 
اســتئجار  فــي  االســتمرار  علــى  وقدرتهــم  المســتأجرين 

التابعــة  التجاريــة  المراكــز  داخــل  لهــم  المؤجــرة  المتاجــر 
بالتزاماتهــم  الوفــاء  علــى  قدرتهــم  وعلــى  للشــركة، 
الماليــة كمســتأجرين، ممــا ســيؤدي إلــى التأثيــر بشــكل 
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

المســتقبلية. وتوقعاتهــا  المالــي  ووضعهــا 

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:
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4. المخاطر الضريبية: 

ضريبيــة  مخاطــر  علــى  الشــركة  فــي  االســتثمار  ينطــوي 
متنوعــة، ويــؤدي تكبــد الشــركة لمثــل هــذه الضرائــب إلــى 
ــة لعملياتهــا، فضــاًل عــن  ــة المتاح ــغ النقدي ــض المبال تخفي

التوزيعــات المحتملــة لألربــاح، وســوف تــؤدي الضرائــب 
التــي يتــم تكبدهــا إلــى تخفيــض عوائــد االســتثمار فــي 

الشــركة وبالتالي انخفاًضا في ســعر الســهم. 

ــد  ــر المســاحة المســتأجرة عن ــادة تأجي ــار أو إع ــد عقــد اإليج ــى تجدي ــة عــدم القــدرة عل 5. مخاطــر احتمالي
انتهــاء مــدة العقــد: 

ونتائــج  للشــركة  المالــي  والوضــع  الســهم  ســعر  إن 
الشــركة  أداء  وكذلــك  النقديــة،  والتدفقــات  العمليــات 
ــا ســلًبا فــي  ــر جميعه ــد تتأث ــاح ق ــع أرب ــى توزي ــا عل وقدرته
ــر  حــال عــدم تمكــن الشــركة أو المشــغل مــن إعــادة تأجي
العقــارات بشــكل فــوري، أو تجديــد عقــود اإليجــار أو فــي 
حــال كــون القيمــة اإليجاريــة عنــد التجديــد أو إعــادة التأجيــر 

أقــل بكثيــر مــن المتوقــع. 

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

منفعــة مــن عقــد اإليجــار الحالــي. 
وفــي حــال التقصيــر مــن جانــب أي مســتأجر، قــد تواجــه 
الشــركة تأخيــًرا أو قيــوًدا عنــد تنفيــذ الحقــوق وقــد يتــم 

تكبــد تكاليــف عاليــة لحمايــة اســتثماراتها.

6. المنافسة من قبل المراكز التجارية المقامة أو المنشأة حديًثا:

تعتمــد المراكــز التجاريــة بصــورة عامــة علــى عــدد الــزوار 
وإقبــال الجمهــور عليهــا، لذلــك فــإن تحديــث 

بعــض المراكــز القائمــة، أو نشــوء مراكــز تجاريــة جديــدة 
بيســر وســهولة  المتســوقون  إليهــا  فــي مناطــق يصــل 
تلــك  تفــوق  تنافســية  وخدمــات  ميــزات  فيهــا  وتتوفــر 
للشــركة،  التابعــة  التجاريــة  المراكــز  لــدى  الموجــودة 
ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى عــدد زوار المراكــز 

انخفــاض  إلــى  للشــركة، ممــا ســيؤدي  التابعــة  التجاريــة 
قيامهــم  وعــدم  المســتأجرون  يحققهــا  التــي  اإليــرادات 
ــي تخفيــض معــدالت اإلشــغال  ــد عقودهــم، وبالتال بتجدي

اإليجــار.  قيمــة  بتخفيــض  بالمطالبــة  قيامهــم  أو 

وفــي كال الحالتيــن ســوف يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر بشــكل 
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج 

عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

7. ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة:

تشــغيل  مصاريــف  الدوريــة  الشــركة  نفقــات  تشــمل 
وصيانــة المجمعــات والمراكــز التجاريــة التابعــة لهــا لغــرض 
الحفــاظ عليهــا، حيــث تحتــاج تلــك المجمعــات والمراكــز 
ــى حالتهــا التشــغيلية فــي  ــة المســتمرة للحفــاظ عل الصيان
للمســتأجرين  بجاذبيتهــا  ولالحتفــاظ  مســتوياتها  أفضــل 
والــزوار. وفــي حــال ارتفــاع هــذه المصاريــف عــن القــدر 
زيــادة  ضمنهــا  مــن  عوامــل  لعــدة  نظــًرا  لهــا  المتوقــع 

ــر، وتكاليــف  ــة، وتكاليــف العقــود مــع الغي تكاليــف العمال
نقــل  الشــركة  اســتطاعة  عــدم  أو  والصيانــة،  اإلصــالح 
المســتأجرين،  مــن  واســتردادها  النفقــات  تلــك  عــبء 
فإنــه ســيكون هنــاك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 
المالــي وتوقعاتهــا  الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا 

. لمســتقبلية ا

8. الدعاوى القضائية والغرامات:

القضائيــة  الدعــاوى  إقامــة  لمخاطــر  الشــركة  تتعــرض 
مــن العديــد مــن األطــراف، بمــا فــي ذلــك المســتأجرين 
للشــركة،  التابعــة  التجاريــة  المراكــز  وزوار  والعمــالء 
أو  المورديــن  أو  الشــركة  فــي  الشــركاء  أو  النــزالء  أو 
الموظفيــن أو الهيئــات التنظيميــة أو المشــغلين ومــالك 
األراضــي التــي تســتأجرها الشــركة إلقامــة مشــروعاتها أو 

العقارييــن.  الوســطاء 

كانــت  متــى  الدعــاوى  تلــك  فــي  الصــادرة  األحــكام  إن 
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.

9. تأثير تنفيذ بعض المشاريع الحكومية على العقارات و المراكز التجارية التابعة للشركة:

نظــًرا لقيــام الجهــات الحكوميــة المعنيــة بتنفيــذ العديــد 
فــي  التحتيــة  البنيــة  وأعمــال  اإلنشــاءات  أعمــال  مــن 
الشــركة  بعــض عقــارات  المملكــة، فــإن  أنحــاء  مختلــف 
ــا، ســواء بشــكل كامــل  ــزع ملكيته ــد تكــون معرضــة لن ق
أو جزئــي للمنفعــة العامــة، وذلــك بموجــب نظــام نــزع 
بالمرســوم  الصــادر  العامــة  للمنفعــة  العقــارات  ملكيــة 
الملكــي رقــم م/15 وتاريــخ 1424/03/11هـــ. وفــي حــال 
نــزع ملكيــة الشــركة ألي مــن المراكــز التجاريــة التابعــة لهــا 

فــإن ذلــك ســيؤدي لتوقــف أعمــال ذلــك المركــز وبالتالــي 
فقــدان دخــل وإيــرادات المركــز المنزوعــة ملكيتــه.

وعليــه فــإن تعــرض أي مــن عقــارات الشــركة لنــزع ملكيــة 
ــة،  ــة العام ــارات للمنفع ــة العق ــزع ملكي ــب نظــام ن بموج
أعمــال  علــى  جوهــري  وبشــكل  ســلبًيا  تأثيــًرا  ســيؤثر 
المالــي وتوقعاتهــا  الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا 

. لمســتقبلية ا

10. ترتيبات التسهيالت البنكية القائمة:

قامــت الشــركة بالدخــول فــي عــدد مــن عقود التســهيالت 
هــذه  بموجــب  وتلتــزم  لتمويــل مشــروعاتها،  االئتمانيــة 
التســهيالت  هــذه  وعمــوالت  أقســاط  بســداد  العقــود 
طبًقــا لجــدول زمنــي محــدد. وفــي حالــة عــدم تحقيــق 
الشــركة لتدفقــات نقديــة كافيــة مــن أنشــطتها الرئيســية 
ألي ســبب مــن األســباب، ولــم تتمكــن مــن توفير األموال 
الالزمــة مــن مصــادر أخــرى، فقــد ال تتمكــن الشــركة مــن 
الوفــاء بالســداد فــي مواعيــد االســتحقاق بموجــب هــذه 
العقــود ممــا يعتبــر إخــالاًل بالتزاماتهــا، األمــر الــذي قــد 
ــى  ــن عل ــد الدي ــب البنــك الشــركة بســداد كامــل رصي يطال
علــى  قضائًيــا  والتنفيــذ  الضمانــات  علــى  والحجــز  الفــور 
الضمــان. كمــا قــد يســبب هــذا الوضــع أن يقــوم دائنــو 

الشــركة اآلخــرون بمطالبتهــا بســداد الديــون المســتحقة 
عليهــا.

كمــا أن الشــركة أيًضــا ملتزمــة طبًقــا لهــذه العقــود بعــدد 
ــا وضــع  ــا، بمــا فيه ــد به ــي يجــب التقي مــن التعهــدات الت
قيــود تحــد مــن قدرتهــا علــى إجــراء توزيعــات إذا ترتــب 
عليهــا اإلخــالل بنســبة تغطيــة الديــن المنصــوص عليهــا 
فــي العقــود، إن إخــالل الشــركة بالتعهــدات المنصــوص 
معــه  يحــق  إخــالاًل  يعــد  االتفاقيــات  هــذه  فــي  عليهــا 
للمقــرض أن يطالبهــا بســداد كامــل رصيــد الديــن علــى 
وهــذه  حقــه.  الســتيفاء  أخــرى  إجــراءات  واتخــاذ  الفــور 
العوامــل مــن الممكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري 
ــج  ــى أعمالهــا ونتائ ــة وعل ــى ســمعته الشــركة االئتماني عل

المالــي. عملياتهــا ووضعهــا 
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11. عدم توافر التمويل المطلوب لمشروعات الشركة أو توافره بشروط غير تفضيلية:

بطبيعــة نشــاط الشــركة، فــإن مشــروعاتها الجديــدة تمثــل 
االســتثمارات  مجــال  فــي  كونهــا  ضخمــة  اســتثمارات 
عنــه  تعجــز  قــد  كبيــًرا  تمويــاًل  يتطلــب  ممــا  العقاريــة 
مصــادر التمويــل الذاتيــة وحدهــا، وتعتمــد الشــركة فــي 
تغطيــة احتياجاتهــا لتمويــل مشــروعاتها المســتقبلية علــى 
التجاريــة،  البنــوك  مــن  عليــه  تحصــل  التــي  التســهيالت 
مشــروعاتها  تنفيــذ  علــى  الشــركة  قــدرة  فــإن  وبالتالــي 
علــى  قدرتهــا  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد  المســتقبلية 

البنــوك.  الحصــول علــى تمويــل مــن 
تمويــل  علــى  الحصــول  علــى  الشــركة  قــدرة  وتعتمــد 
خارجــي علــى عــدد مــن العوامــل، منهــا المركــز المالــي 
بحجــم  مقارنــة  القائمــة  الديــون  وحجــم  للشــركة، 
أصولهــا وحقــوق الملكيــة، والمركــز االئتمانــي للشــركة، 
واألداء  للمشــروع،  المتوقعــة  النقديــة  والتدفقــات 
ــة البنــوك فــي تمويــل  ــج أعمالهــا، ورغب المالــي لهــا ونتائ

والضمانــات  الشــركة،  بهــا  تعمــل  التــي  القطاعــات 
المقدمــة وعوامــل أخــرى خارجــة عــن ســيطرتها، كالوضــع 
االقتصــادي ككل، ووضــع األســواق الماليــة، والســيولة 
وتوجهــات مؤسســة  المصرفــي،  الجهــاز  داخــل  النقديــة 

الفائــدة.  أســعار  ومســتويات  النقــد، 

هــذه  علــى  الحصــول  مــن  الشــركة  تتمكــن  ال  وقــد 
التســهيالت بالكامــل أو جزئًيــا، ممــا يؤثــر جوهرًيــا علــى 
قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ مشــروعاتها، كمــا قــد تحصــل 
الشــركة علــى التســهيالت ولكــن بشــروط غيــر تفضيليــة 
أو بتكلفــة أعلــى مــن توقعاتهــا، ممــا يحــد مــن عوائــد 
قــد  العوامــل  هــذه  كل  النقديــة.  وتدفقاتــه  المشــروع 
الشــركة  أعمــال  علــى  جوهــري  ســلبي  تأثيــر  لهــا  يكــون 

المالــي. ووضعهــا  عملياتهــا  ونتائــج 

عموم اإلفصاحات خالل العام 2019م:

الرابطتاريخ النشرعنوان اإلفصاح

اضغط هنا11 فبراير 2019إعالن شركة األندلس العقارية عن مشروع الجوهرة الكبرى

إعالن شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 
اضغط هنا20 مارس 31-12-20182019

إعالن شركة األندلس العقاریة عن توصیة مجلس االدارة بتوزیع ارباح 
نقدیة على المساهمین عن السنة المالیة المنتهیة في 31دیسمبر 

2018م
اضغط هنا20 مارس 2019

إعالن شركة األندلس العقارية عن آخر التطورات المتعلقة بمشروعها 
المشترك مع شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار في 

مدينة جدة ) مشروع المروة سنتر(
اضغط هنا28 مارس 2019

إعالن إلحاقي من شركة األندلس العقارية عن آخر التطورات المتعلقة 
بمشروعها المشترك مع شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده 

لالستثمار في مدينة جدة ) مشروع المروة سنتر( .
اضغط هنا01 ابريل 2019

إعالن شركة األندلس العقاریة مساهميها لحضور اجتماع الجمعیة 
اضغط هنا07 ابريل 2019العامة غیر العادیة الرابعة )االجتماع األول(

إعالن شركة األندلس العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير 
اضغط هنا29 ابريل 2019العادية الرابعة)االجتماع األول(

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
خضعــت عمليــات شــركة األندلــس خــالل العــام المالــي 
ــة  المنتهــي فــي 2019/12/31 م لعمليــات مراجعــة دوري
لجنــة  إشــراف  وتحــت  الداخليــة،  المراجعــة  إدارة  مــن 
مــن  للتحقــق  اإلدارة،  مجلــس  مــن  المنبثقــة  المراجعــة 
يتصــل  فيمــا  والنظــر  الداخليــة،  الرقابــة  نظــام  فاعليــة 
بفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة، مــن خــالل عمليــات 
المراجعــة الداخليــة التــي تهــدف إلــى مراجعــة السياســات 
ــر  ــة، وإجــراءات إعــداد التقاري ــة واإلداري واإلجــراءات المالي

الماليــة ومخرجاتهــا؛ لضمــان حمايــة أصــول الشــركة. 

لجنــة  علــى مســاعدة  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  وتعمــل 
ــق أهدافهــا، مــن خــالل المســاهمة فــي  المراجعــة لتحقي
ــاط  ــي المن ــدور الرقاب ــراءات الحوكمــة، وأداء ال ــل إج تفعي
علــى  التركيــز  مــع  المرجــوة  األهــداف  لتحقيــق  بهــا؛ 

العاليــة. الخطــورة  ذات  والعمليــات  األنشــطة 

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

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

ــوع. ــال المدف ــور )30%( مــن رأس الم المذك
ــس . 2 ــراح مجل ــى اقت ــاًء عل ــة بن ــة العامــة العادي للجمعي

اإلدارة أن تجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن 
احتياطــي اتفاقــي عــام.

ــات . 3 ــن احتياطي ــرر تكوي ــة أن تق ــة العامــة العادي للجمعي
أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة 
علــى  اإلمــكان  قــدر  ثابتــة  أربــاح  توزيــع  يكفــل  أو 
المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع 
مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعية 
لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائًمــا مــن 

المؤسســات. هــذه 
يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة . 4

تمثــل )5%( مــن رأس المــال المدفــوع.

مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )20( مــن . 5
نظــام شــركة األندلــس العقاريــة األســاس المعتمــد، 
والمــادة )76( مــن نظــام الشــركات، يخصــص بعــد 
الباقــي  مــن   )%5( عــن  تزيــد  ال  نســبة  تقــدم  مــا 
فــي  اليتعــدى  بحيــث  اإلدارة  مجلــس  لمكافــأة 
بهــا  المســموح  القصــوى  الحــدود  األحــوال  جميــع 
ــا  فــي نظــام الشــركات ولوائحــه، ويكــون ذلــك وفًق
ــط والقــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة  للضواب
أن  وعلــى  الشــأن،  بهــذا  المختصــة  الجهــات  مــن 
يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســًبا مــع عــدد 

العضــو. يحضرهــا  التــي  الجلســات 
الضوابــط . 6 اســتيفاء  بعــد  اإلدارة  لمجلــس  يجــوز 

توزيــع  المختصــة،  الجهــات  مــن  عليهــا  المنصــوص 
أربــاح نصــف ســنوية وربــع ســنوية بحســب مــا يــراه 

. ســًبا منا

الرابطتاريخ النشرعنوان اإلفصاح

إعالن شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية 
اضغط هنا09 مايو 2019مفي 2019/03/31م )ثالثة أشهر(

إعالن شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية األولية الموحدة للفترة 
اضغط هنا07 أغسطس 2019مالمنتهية في 2019/06/30م )ستة أشهر(

إعالن شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية األولية الموحدة 
اضغط هنا07 نوفمبر 2019مالمختصرة للفترة المنتهية في 2019/09/30م )تسعة أشهر(

إعالن شركة األندلس العقارية عن بيعها كامل حصتها في شركة هامات 
العقارية، والبالغة )33.4 %( من رأس مال شركة هامات العقارية، 

بقيمة 43,925,376.00 ريال سعودي .
اضغط هنا17 نوفمبر 2019م

سياسة توزيع األرباح:
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ب. تفصيل سياسة الشركة في توزيع األرباح:

يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفًقــا لقــرار . 1
الجمعيــة العامــة الصــادر بشــأن توزيــع األربــاح علــى 
المســاهمين، أو قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع 
أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ 
األســهم  لمالكــي  األربــاح  أحقيــة  وتكــون  التوزيــع، 
نهايــة  فــي  المســاهمين  ســجالت  فــي  المســجلين 

اليــوم المحــدد لإلســتحقاق.
الجمعيــة . 2 قــرار  تنفيــذ  اإلدارة  مجلــس  علــى  يجــب 

العامــة فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين 
ــخ اســتحقاق هــذه  ــوم مــن تاري ــن خــالل 15 ي المقيدي
ــة العامــة، أو فــي  ــرار الجمعي ــدد فــي ق ــاح المح األرب
قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة.

يجــوز للمجلــس توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها . 3
ــع ســنوي، بعــد اســتيفاء  بشــكل نصــف ســنوي أو رب

ــة: ــات التالي المتطلب
أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلــس بتوزيــع 	 

أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار يجــدد ســنوًيا.
أن تكــون الشــركة ذات ربحيــة جيــدة ومنتظمة.	 

ــة وتســتطيع التوقــع 	  أن يتوفــر لديهــا ســيولة معقول
ــة بمســتوى أرباحهــا. بدرجــة معقول

أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفًقــا 	 
ــاح  ــة األرب ــة لتغطي ــة مراجعــة، كافي ــم مالي آلخــر قوائ
توزيعــه  تــم  مــا  خصــم  بعــد  توزيعهــا،  المقتــرح 
ورســملته مــن تلــك األربــاح بعــد تاريــخ هــذه القوائــم 

الماليــة.
يعتمــد توزيــع األربــاح بشــكل عــام علــى عوامــل عــدة، . 4

منهــا:
أربــاح الشــركة )تحقيــق الشــركة ألربــاح كافيــة تســمح 	 

بالتوزيــع القانونــي( ووضعهــا المالــي.
الرأســمالية 	  واالســتثمارات  النقديــة  التدفقــات 

التمويــل  لحجــم  المســتقبلية  والتوقعــات  الجديــدة 
المحافظــة  أهميــة  باالعتبــار  األخــذ  مــع  الخارجــي، 
تغيــرات  أي  لمقابلــة  قويــة  نقديــة  سياســة  علــى 

طارئــة. 
أي قيــود علــى التوزيــع بموجــب أي قــروض تمويليــة 	 

تنــوي الشــركة الدخــول فيهــا. 
أي اعتبــارات قانونيــة أونظاميــة أخرى.	 

يقر مجلس إدارة شركة األندلس العقارية بما يلي:

ــل 	  ــم تصــرح بإصــدار مث ــن، ول ــة فــي الســابق بإصــدار أي أدوات دي ــم تقــم الشــركة أو أي مــن الشــركات الزميل ل
هــذه األدوات.

أن ســجالت الحســابات قد ُأعّدت بالشــكل الصحيح.	 
أن نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة قــد ُأعــد علــى أســس ســليمة وُنّفــذ بفعاليــة.	 
أنه ال يوجد أي شــك يذكر في قدرة الشــركة على مواصلة نشــاطها.	 

سياسة توزيع األرباح )تتمة(:

اإلقرارات

الطموحات والتطلعات

خاتمة

برغــم حجــم التحديــات والتغييــرات الكبيــرة المتناميــة فــي الســوق الســعودي، فإننــا نســتعد لتحقيــق المزيــد مــن 
ــة، مــن خــالل  ــا وتوســعيها خــالل الســنوات المقبل ــدة لنمــو أعمالن ــه مــن طاقــات فري ــز ب ــرى، بمــا نتمي النجاحــات الكب

تطبيــق اســتراتيجية الشــركة المســتحدثة المتطــورة ومضاعفــة الجهــود لتتحقــق متطلبــات هــذه المرحلــة. 

العقاريــة وجميــع  األندلــس  إدارة شــركة  للســادة أعضــاء مجلــس  العميــق  بالشــكر  نتقــدم  أن  إال  ختاًمــا، ال يســعنا 
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.
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