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إخالء مسؤولية

المستقبليةالتص��حاتبخصوصتحذي��ةمالحظة

المخاطرمنعددعلى�نطويالتق��رهذافيالواردةالمعلومات
أيأنمنالقراءتحذرللتطو�رعمرجبلشركة.المؤكدةغيرواألمور

لنتائجواالمستقبل،فيلألداءضماناليستمستقبليةمعلومات
حاتالتص��فيالواردةتلكعنجوه��اتختلفأنيمكنالفعلية

.المستقبلية
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السمات البارزة
ميالدي ، قامت شركة جبل عمر للتطو�ر بتغيير نهاية العام من الهجري إلى ال2017خالل عام •

.2017أب��ل 13الذي بدأ من تا��خ 

ير الهيئة ا�تقلت شركة جبل عمر للتطو�ر الى المعايير الدولية للتقا��ر المالية من معاي•
.2017أب��ل 13السعودية للمحاس�ين القانونيين ابتداء من تا��خ 

.�وما18أشهر و 5تتألف من 2017سبتمبر 30الفترة المنتهية في •

.إيجار طو�ل األجل لفندق ما��وت•

:شركة جبل عمر للتطو�ر قد أنشأت ثالث شركات تابعة جديدة•
لالستثمار والتطو�ر(شامخات(
لتأجير وتشغيل األسواق التجا��ة(ساحات(
قطاع الضيافة(وارفات(

وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة•
مع شركة أم القرى للتنمية و اإلعماراإلندماج
شركة مراس القابضة اإلمارا�ية للتعاون لتطو�ر العقارات
شركة بوابة مكة لتطو�ر موقع سكني لموظفي الفندق
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تق��ر المراجع المتحفظ
يليماعلىالمتحفظاالستنتاجأساسفي�ونغإرنستاعتمدت:

فظالمحتالموجوداتفيمعروضةتزالالاإلنماءلصندوقلل�يعالمخصصةالموجودات
.لل�يعبها

تصنيفتمحيثسعودي،��المليون105بمبلغاألصوللهذهاإلستهالكتسجيليتملم
2017ينا�رفيلل�يعبهاالمحتفظالموجوداتفياألصولهذه

اتالممتلكإلىاألصولتصنيفإلعادةمتحفظاموقفاتتخذأنت��د�ونغإرنست
والمعدات

للتطو�رعمرجبلشركةرأي

الوقتمنم��داليتطلبفإنهوبالتاليالتشغيليالنوعمنتأجيروإعادة�يعهيالصفقة
صفقةالعقودفيالنظريتم�ينماالشاملاألعمالنهجاالعتبارفياألخذمعلتختتم
والشركاتالخارجيالمدققمعالصفقةمراجعةعلىحالياونعملإجمالي،بشكل

.المستقلةالمحاسبةشركاتمنوغيرهاالقانونية

متحفظموقفالتخاذالوقتمنالمرحلةهذهفيألوانهالسابقفمنوبالتالي.
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2017سبتمبر 30أبرز األحداث لربع المنتهي في –شركة جبل عمر للتطو�ر 

اإليرادات وإجمالي 
\الربحية للسهم األرباح،

الخسارة للسهم

SR 523 m, 
SR 221 m, 

0.01

إيرادات الفنادق، إجمالي 
النموالربح، 

(%)

SR 371 m,(109%) 
SR 114 m (880%)

إيرادات التجزئة، إجمالي 
الربح، النمو

(%)

SR 51 m, (84%)
SR 34 m (200%)

إيرادات �يع الوحدات، 
إجمالي الربح، النمو

(%)

SR 101 m, (66%)
SR 73 m (46%)

صافي التدفق النقدي

.س.مليون ر474
ارتفع
157% 

لة مقارنة بالفترة المما�
من العام الماضي

النسبة الحالية

3.7 
انخفضت

44%
لة بالفترة المما�مقارنة 
الماضيالعام من 

المبقاةاألرباح 

.س.مليون ر800
انخفضت

1% 
لة مقارنة بالفترة المما�

الماضيالعام من 

لد�ونا
د�ن
.س.بليون ر7.7

حقوق ملكيه
.س.بليون ر10.1
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المؤشرات المالية
-100 0 100 200 300

إيرادات

اجمالي الربح

نفقات التشغيل

الدخل التشغيلي

صافي الربح

2017ال��ع سبتمبر 
يةالربع السنة الماض

الوحدات�يععدمبسبب٪26بنسبةاإليراداتانخفاض

الماضيةالسنة٪51مقابل٪32هوالربحإجمالي

فيال��ادةبسبب٪67بنسبةالتشغيليةالمصا��فارتفعت
الروا�بتكاليف

الماضيةالسنة٪40مقابل٪7بنسبةالتشغيليالدخل

63الربحصافيمقابل��المليون61قدرهاصافيةخسارة
الماضيةالسنة��المليون

م�يعاتانخفاضبسبب٪10بنسبةاإليراداتانخفاض
الوحدات

الماضيةالسنةمن٪51مقابل٪42هوالربحإجمالي

فيال��ادةبسبب٪76بنسبةالتشغيليةالمصا��فارتفعت
الروا�بتكاليف

الماضيةالسنة٪41مقابل٪23بنسبةالتشغيليالدخل

ةبقيمربحصافيمقابل��المليون7قدرهاصافيةخسارة
الماضيةالسنةسعودي��المليون145

الربع

هذا التا��خالسنة حتى 
-200 0 200 400 600 800

إيرادات

اجمالي الربح

نفقات التشغيل

الدخل التشغيلي

صافي الربح

2017ال��ع سبتمبر 
يةالربع السنة الماض
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األرباح حسب القطاع
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الفنادق �يع بالتجزئة �يع الوحدات
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الفنادق �يع بالتجزئة �يع الوحدات

 المركبمعدل النمو السنوي
 22-الفنادق%
 13-بالتجزئة�يع%
 (%28)-�يع الوحدات

النمو نسبة لربع السنوية الماضية
 (%17)-الفنادق
 65-بالتجزئة�يع%
 (%100)-�يع الوحدات

معدل النمو السنوي المركب
 82-الفنادق%
 (%21)-بالتجزئة�يع
 (%44)-�يع الوحدات
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القطاعربحية 
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الفنادق �يع بالتجزئة �يع الوحدات
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الفنادق �يع بالتجزئة �يع الوحدات

معدل النمو السنوي المركب
 12-الفنادق%
 (%10)-�يع بالتجزئة
 (%32)-�يع الوحدات

 السنوية الماضيةلربع لالنمو نسبة
 (%622)-الفنادق
 (%50)-�يع بالتجزئة
 (%100)-�يع الوحدات

 المركبمعدل النمو السنوي
 (%256)-الفنادق
 (%21)-�يع بالتجزئة
 (%47)-�يع الوحدات
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نفقات التشغيل
)مليون(سعودي �ال �
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اإلدارة-نفقات 
��ادة

التطو�ر
ال��ادة

األساسية
/    ال��ادة 

)النقصان(
بداية العاممنذ

)مليون(��ال سعودي 

2 0 2 الروا�ب

21 0 21 إيجار عقارات التطو�ر 

6 0 6 ال�يع و التسو�ق

0 (2) (2) المصا��ف اإلدا��ة والعمومية 

12 0 12 دقمصا��ف قبل االفتتاح الفنا

2 0 2 االستشارات 

0 (1) (1) االستهالك

1 0 1 السف��ات

0 (3) (3) إيرادات أخرى

50 (6) 44 إجمالي
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نفقات التشغيل
)مليون(سعودي �ال �
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على أساس سنوي-األرباح المبقاة
)مليون(سعودي �ال �
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أساس سنويالممتلكات و المعدات على 
)مليون(سعودي �ال �
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.المتداولةمليار ��ال سعودي إلى محتفظ بها لل�يع وعرضها في الموجودات 4.2، تم إعادة تصنيف 2017عام خالل * 



Jabal Omar | Earnings Call  | 2017

نظرة عامة على الد�ن

)مليون(سعودي ��ال
تسهيالت 

معتمد
حتى      

2017سبتمبر 
تا��خ 

االستحقاق

البنك األهلي التجاري 4,000 -- 9سدد في 
نوفمبر

القرض المجمع الثاني
)سامبا/ ساب (

8,000 3,389 2027سبتمبر

وزارة المالية 3,000 3,000 2024ينابر

قرض البالد 842 842 2021مارس 

جسر تمويلي ساب 500 500 2018فبرا�ر 

إجمالي الد�ن 7,731

:ناقص
رصيد البنوك

(1,052)

صافي الد�ن 6,679
0

1
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2018 2021 2024 2027

.ر
س

) .
ون

بلي
(

).حقوق الملكية(إلى قيمة األسهم العادية ) الد�ن(نسبة رأس مال قرض الشركة 
مرة40=والضرائبالعموالتقبلاألرباحإلىالد�نصافي

مرة46=والضرائبالعموالتقبلاألرباحإلىالد�نإجمالي

0.74=التغطيةنسبة

0.65=الملكيةحقوقإلىالد�نصافي

0.76=الملكيةحقوقإلىالد�نإجمالي

مدة اإلستحقاقالد�ون



jabalomar.com.sa

ج��الشكرا 
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