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مع تعافي قطاع الحج  2022ارتفاع إیرادات جبل عمر في الر�ع األول من عام 

 والعمرة �عد تخف�ف قیود جائحة �ورونا
 

)، 4250: أعلنت شر�ة جبل عمر للتطو�ر ("الشر�ة") (تداول: 2022مایو  24مكة المكرمة، المملكة العر��ة السعود�ة، 

 31العقاري في المملكة العر��ة السعود�ة، الیوم عن نتائجها المال�ة للر�ع األول للفترة المنته�ة في إحدى أكبر شر�ات التطو�ر 

 .2022مارس 

 

 أبرز النتائج المال�ة

 

 ألف ر�ال
 (ما لم ُیذ�ر غیر ذلك)

 الر�ع األول

2022 

 الر�ع األول

2021 
 نس�ة التغییر السنوي 

 %408.3 21,573 109,647  اإلیرادات
 %23.1 (110,019) (135,385) تكلفة اإلیرادات

 (%70.9) (88,446) (25,738) إجمالي الخسارة
 (%47.5) (137,568) (72,225) الخسارة التشغیل�ة
 (%46.6) (209,761) (112,030) التكال�ف المال�ة
 (%47.2) (345,453) (182,462) صافي الخسارة

 

% على أساس سنوي، مدفوعة �النشاط 408بنس�ة  2022الر�ع األول من عام ارتفعت إیرادات الشر�ة خالل  -

جبل عمر على مدار األشهر الثالثة عودة  شهد مشروعالمتنامي للعمل�ات التشغیل�ة للفنادق ومتاجر التجزئة. و 

 والعمرةعلى حر�ة السفر وقطاع الحج  19�التزامن مع تخف�ف إجراءات �وفید_نزالء الفنادق عدد أكبر من 

 حیث نتج عن ذلك:

o  مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 4إیرادات األصول الفندق�ة تضاعفت 

o مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 11إیرادات أصول التجزئة  تضاعفت 
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، ال�ةالفترة الحملیون ر�ال سعودي خالل  25.7الشر�ة في تقل�ص إجمالي خسائرها �شكل �بیر إلى نجحت  -

الشر�ة هو على شكل نشاط . و�النظر إلى أن جزءًا �بیرًا من تكلفة 2021�الر�ع األول من عام مقارنًة 

التزامات ثابتة، ستستمر تكلفة اإلیرادات في التأثیر على أداء إجمالي الر�ح إلى أن تعود الشر�ة لتشغیل 

 أصولها �كامل طاقتها.

ملیون ر�ال سعودي، مقّلصًة  72.2خسائر تشغیل�ة �ق�مة  2022عام سجلت الشر�ة خالل الر�ع األول من  -

. وُ�عزى ذلك �شكل رئ�سي إلى اتخاذ شر�ة 2021�شكل �بیر الخسائر التي سجلتها في الر�ع األول من عام 

 جبل عمر إجراءات صارمة حول ض�ط التكال�ف وتنفیذ م�ادرات تحسین الكفاءة التشغیل�ة.

 

٪ على أساس سنوي، مدفوعة 46.6بنس�ة  2022�ة خالل الر�ع األول من عام انخفضت التكال�ف المال -

�النتائج اإل�جاب�ة للم�ادرات التي اتخذتها الشر�ة ضمن خطة تحسین ه�كل رأس المال. و�عزى االنخفاض 

الحاصل خالل فترة الثالثة أشهر �شكل رئ�سي إلى تسو�ة القروض، وموافقة وزارة المال�ة على تحو�ل قرض 

 مل�ار ر�ال سعودي إلى أداة مال�ة ثانو�ة دائمة. 1.5ق�مة �

�شكل �بیر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، �عد  2022انخفض صافي الخسارة خالل الر�ع األول  -

أن تأثرت الشر�ة �شكل �بیر �القیود التي ُفرضت على قطاعات الس�اح�ة والنقل والحج والعمرة �سبب جائحة 

 .19كوفید_

 

 المر�ز المالي للشر�ة

 
 ألف ر�ال

 (ما لم ُیذ�ر غیر ذلك)
 حتى تار�خ

 2022مارس  31

 حتى تار�خ

 2021د�سمبر  31

 26,822,578 27,191,640 إجمالي األصول

 328,427 187,523 النقد والُمكافئ النقدي

 

تمتلك الشر�ة قاعدة �بیرة من األصول التي تتكون في معظمها من أراضي مجهزة �البن�ة التحت�ة الالزمة  -

، ارتفع إجمالي األصول 2022مواقع استرات�ج�ة فر�دة. و�حلول نها�ة الر�ع األول من عام ضمن وموزعة 
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٪ 1.1والمعدات بنس�ة  واآلالتقارات العاألصول من  ٪ على أساس ر�ع سنوي �التوازي مع ز�ادة1.4بنس�ة 

 على أساس ر�ع سنوي.

الذي ات�عته الشر�ة  فاعلوعًا �النهج ال٪ على أساس ر�ع سنوي مدف37.6ارتفع النقد والمكافئ النقدي بنس�ة  -

 في إدارة النقد. 

 

 خالد العمودي، الرئ�س التنفیذي لشر�ة جبل عمر للتطو�ر:وتعل�قًا على هذه النتائج، قال 

 

خطة في تنفیذ  ومدروسةثابتة واصلنا المضي قدمًا �خطوات  نتائج واعدة، إذ 2022حققت الشر�ة خالل الر�ع األول من عام "

شهدت الشر�ة نموًا سنو�ًا على أر�عة محاور في اإلیرادات، مدفوعًا  حیث جم�ع مستو�ات الشر�ة. طالتشاملة التي التحول ال

ننظر �عین لذلك نحن كثر من ثالثة أر�اع المملكة ضد الفیروس. ناجحة ألتطع�م حمالت �عد  19�شكل جزئي برفع قیود �وفید_

األعداد الكبیرة من المعتمر�ن ألداء نجاح المملكة في تسهیل توافد  �عدوخصوصًا مع اقتراب موسم الحج و التفاؤل إلى المستقبل، 

 .�فضل هللا لجائحةلما �عد امما �شكل أساسًا قو�ًا لما �مكن أن نتوقعه في المستقبل  خالل شهر رمضان الم�ارك، فر�ضة العمرة

 

ومما المضي قدمًا في جهود االرتقاء �أداء الشر�ة عبر مختلف مستو�اتها.  �لنا عزم �مواصلةو و�ینما نتطلع إلى العام المقبل، 

، وهو ما وجذري  ظ�شكل ملحو  تكال�فنا المال�ة في تخف�ض ه�كل قوي لرأس مال الشر�ةال شك ف�ه فقد ساهمت جهودنا بوضع 

 للشر�ة، و�ساهم في ز�ادة االستقرار المالي، و�مهد الطر�ق لتحقیق نمو مستدام للشر�ة في المستقبل". اً إ�جاب� اً �مّثل مسار 

 
 الرسائل الرئ�س�ة:

 
 استمرار تنفیذ خطة التحّول االسترات�جي للشر�ة

على المســـــتوى المالي العدید من المنجزات التي ســـــاهمت �شـــــكل ملموس في تحســـــین مر�زها حققت شـــــر�ة جبل عمل للتطو�ر 
والتشـــــــغیلي والمؤســـــــســـــــي، مما عزز قدرتها على تحقیق اســـــــتقرار مالي مســـــــتدام وز�ادة �فاءتها التشـــــــغیل�ة. وانطالقًا من نهجها 

ادة من فرص تسجیل اإلیرادات، فقد نجحت شر�ة المدروس نحو تحسین ه�كل رأس مالها و�دارة قاعدة تكال�فها مع تعظ�م االستف
م، اســـــــتكماًال لزخم نتائجها القو�ة الُمحققة خالل الفترة 2022جبل عمر للتطو�ر في تكلیل جهودها �أداء قوي خالل الر�ع األول 

مواصلة هذا ل واهاشحذ قالماض�ة. و�ینما تواصل ف�ه الشر�ة المضي قدما نحو ترجمة أهداف خطة تحّولها االسترات�جي، فإنها ت
 الزخم حتى نها�ة العام الجاري.



 
 
 
 
 

 خبر صحفي
 

 
 الشر�ة تستمر في جني ثمار جهود نهجها القوي ومساعیها المبذولة في إدارة النفقات والتكال�ف

في إطار خطة التحّول االســــــترات�جي، تواصــــــل الشــــــر�ة نهجها المدروس في تقلیل النفقات و�دارة قاعدة تكال�فها من خالل إعادة 
 مالها وتحسین أدائها عبر �افة أعمالها وأنشطتها. ه�كلة رأس

 
 تنفیذ األعمال اإلنشائ�ة في المرحلة الثان�ة والثالثة من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد

تواصل شر�ة جبل عمر للتطو�ر المضي قدمًا و�خطوات متسارعة في تنفیذ وتسل�م مشروعها وفقًا ألولو�اتها االسترات�ج�ة و�ناًء 
لى مســـتهدفات خطتها التحول�ة. وفي هذا الصـــدد، أحرزت الشـــر�ة ُجملة من التحســـینات والتطورات خالل العامین الماضـــیین، ع

�ما في ذلك ز�ادة مسـتو�ات الشـفاف�ة في التكال�ف وتوار�خ إنجاز المشـار�ع، �اإلضـافة إلى إعادة اله�كلة المؤسـسـ�ة الشـاملة على 
 تحسین �فاءة عمل�ات الشر�ة.تستهدف التي مستوى فرق إدارة المشار�ع 

 
% من المرحلة الثان�ة من المشـــروع، حیث من المتوقع تشـــغیله �الكامل 85وقد ســـاهمت هذه التطورات اإل�جاب�ة في إنجاز نحو 

ع % من المرحلة الثالثة من المشـــروع مع توقعات ببدء تشـــغیله خالل الر�90. و�المثل، تم إنجاز نحو 2023خالل الر�ع األول 
. وعلى خلف�ة ز�ادة أعداد الزّوار الوافدین إلى المملكة خالل موســـــم الحج القادم، فإنه ســـــیتم افتتاح مر�ز التســـــّوق 2023الثالث 

N1  في المرحلة الثالثة من المشــــروع و�ذلك مراكز التســــّوق والشــــقق في المرحلة الثان�ة من المشــــروع قبل بدء موســــم الحج، �ما
 اد الكبیرة المتوقعة للزّوار.�ضمن االستفادة من األعد

 
 تحقیق مكاسب في اإلیرادات �التزامن مع تعافي قطاع الحج والعمرة

تتوقع شـــر�ة جبل عمر للتطو�ر االســـتمرار في تحقیق مكاســـب على مســـتوى اإلیرادات، اســـتكماًال للزخم اإل�جابي خالل الر�عین 
�جانب ز�ادة معدالت المســـافر�ن  19-�ة على الجائحة الدول�ة �وفیدالماضـــیین �التزامن مع تخف�ف قیود اإلغالق والحر�ة المترت

وغیر ذلك من الم�ادرات الحكوم�ة المبذولة للحد من تفشــــــــــــــي الجائحة الدول�ة. و�ننا نتوقع حدوث انتعاش قوي في أعداد الزّوار 
عافي على مسـتوى القطاع، �عدما رحبت خالل العام الجاري، وتحدیدًا موسـم الحج القادم. وقد شـهدت الشـر�ة �الفعل حالة من الت

م، وفقًا 2022ملیون زائر لقضـــــــــــــاء الحج والعمرة خالل شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان الم�ارك  6.6المملكة العر��ة الســـــــــــــعود�ة �أكثر من 
 م.2022لإلحصاءات الرسم�ة، مما ُ�عد أمرًا ُمشجعًا ومؤشرًا إ�جاب�ًا وقو�ًا خالل الفترة المت�ق�ة من العام 

 
 

 - انتهى -

 
 


