
 

 2021 لربع األول من العامل نتائجها المالية علن عناألندلس العقارية ت
السعودية؛   العربية  المملكة  )"الشركة"( :2021مايو    9الرياض،  العقارية"  "األندلس  المالية    أعلنت  السوق  في  )المدرجة 

(، الشركة العقارية السعودية الرائدة في مجال استثمار وتطوير وتشغيل العقارات الُمدرة  4320السعودية "تداول" تحت الرمز 
  .2021مارس  31للدخل في جميع أنحاء المملكة، اليوم عن نتائجها للفترة المالية المنتهية في 

  2021في صافي األرباح العائدة للمساهمين خالل الربع األول  عاارتفالشركة وقد أظهرت النتائج المالية ل
مليون ريال سعودي خالل   12.24مليون ريال سعودي مقارنة مع    18.96% تقريبا لتصل إلى  55بنسبة  

كل . ويعود السبب الرئيسي لهذا االرتفاع إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات وبش2020الربع األول من العام  
أرباح  رتفاع  ا، هذا باإلضافة إلى  يرادات اال تكاليف  نخفاض  اإلى  أيضاً  و رئيسي قطاعي التجزئة والمكاتب  

 الشركات الشقيقة. 

  50.54% تقريباً لتصل إلى  20.51هذا وقد ارتفعت إيرادات الشركة للربع األول من العام الحالي بنسبة  
مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. وجاء هذا   41.94مليون ريال سعودي مقارنة مع  

وجود انخفاض في إيرادات من  رغم  البقطاعي التجزئة والمكاتب  يرادات  إاالرتفاع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع  
 قطاع الضيافة. 

مليون ريال سعودي خالل الربع   33.61% تقريباً ليصل إلى  44وكنتيجة لذلك ارتفع مجمل الربح بنسبة  
مليون ريال سعودي خالل الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل   23.33الحالي مقارنة مع  

 إليرادات االجمالية للشركة وانخفاض تكلفة اإليرادات.رئيسي إلى االرتفاع في ا

مليون ريال سعودي خالل الربع   32.79% تقريباً ليصل إلى  45كما ارتفع الربح التشغيلي للشركة بنسبة 
مليون ريال سعودي خالل الربع المماثل من العام السابق، ويعود السبب لهذا    22.61الحالي مقارنة مع  
 لى األسباب السابقة الى زيادة اإليرادات األخرى وكذلك انخفاض مصاريف التسويق. االرتفاع باإلضافة إ

هذال بن سعد العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "األندلس  وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال األستاذ 
الشركة سجلت معدالت  ن  أال  إ  ،المجتمعالمنعكسة على  ثارها  آو الجائحة  ستمرار  ابالرغم من   : "العقارية"

المراكز،   الربع  مر  األجيدة لزوار  إيجابية خالل  نتائج  العام، علما  ول  األالذي ساهم في تحقق  ن  بأ من 
وة يثبت مدى قما  وهذا    .الشركة ماضية في تنفيذ المشاريع المستقبلية ضمن المدة الزمنية المتفق عليها

الوفاء   على  سيساعدها  الذي  المالي  الشركة  مركز  نؤكد  تهاا لتزامابومتانة  كما  الشركة ستمرارية  ا،  نهج 
ة يئ بمش في الحفاظ على مزيج المستأجرين لدينا والصعود بثبات نحو إنجازاتنا المستقبلية القادمة  ساسي  األ
 " هللا



 

 - انتهى -
 
 
 نبذة عن شركة "األندلس العقارية": 

(، هي شرررركة عقارية سرررعودية تعمل في مجال اسرررتثمار وتطوير وتشرررغيل العقارات التجارية 4320شرررركة "األندلس العقارية"، )المدرجة في سررروق "تداول" تحت الرقم:  
 .2006المملكة العربية السعودية. وقد تأسست الشركة عام المدرة للدخل في جميع أنحاء 

 
في المملكة العربية السررعودية يتم إدراجه في السرروق المالية السررعودية    التجارية  المراكز ، أصرربحت "األندلس العقارية" أول مشررغمل ومسررتثمر في2015وفي أواخر عام  

وغيرها من المشررراريع    وقطاع المكاتب ومراكز تسررروق األءياء، ومرافق الضررريافة والرعاية الصرررحية "تداول"؛ وتشرررتمل محفاة الشرررركة اليوم على مراكز تسررروق ضرررخمة
لة متعددة االسررررررررتخدامات. كما وتتضررررررررممن محفاة عقارات الشررررررررركة مشرررررررراريع في مدن المملكة العربية السررررررررعودية الكبرى، ءيي تغطي ءيزًا كبيرًا من  التطويرية الُمكممِّ

 د معدالت إشغال عالية.المساءة التجارية التي تول
 

مالء والزوار وجذب وبصرررررفتها شرررررركة تطوير عقارية و نية، تسرررررعى "األندلس العقارية" إلى تطوير مسررررراءات تجارية متنوعة وعالية الجودة تسررررراهم في تعزيز والء الع
لة لنمط الحياة العصري.المزيد من المتسوقين وتحقيق قيمة اقتصادية  ويلة األجل، باإلضافة إلى ترسيخ مكانة   مشاريع الشركة كوجهة مفضم

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

 
 لالستفسارات اإلعالمية: يرجى االتصال بـ: 

 عبدالرحمن الشايع 

 Ext. 800 4700735 11 966+هاتف: 

 alshaye@alandalus.com.saالبريد اإللكتروني: 

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



