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السادة الكرام / مساهمي مجموعة الطيار للسفر القابضة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرنا•بداية•أن•نرحب•بكم•في•االجتماع•السنوي•للجمعية•العامة•لشركة•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة،•وأن•
نقدم•بين•أيديكم•التقرير•السنوي•للسنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر••2014•م،•الذي•يتضمن••ابرز•االهداف•
والنتائج•التي•تحققت،•هذا•باإلضافة•الى•استعراض•مالمح•التطورات•واإلنجازات•التشغيلية•والمالية•الهامة•التي•
االهداف• مع• •

ً
تماشيا اعمالها• نطاق• واتساع• • المجموعة• حققته• الذي• الكبير• والتطور• المتميز• األداء• تعكس•

واإلستراتيجية•العامة•للمجموعة•،•والذي•ساهم•في•تعزيز•مكانتها•في•االسواق•المحلية•واإلقليمية•والدولية•في•
قطاع•السفر•والسياحة•.•ولكن•قبل•ذلك،•نود•أن•نسلط•الضوء•على•نمو•االقتصاد•السعودي•في•ظل•الظروف•التي•
برغم• السعودية.• العربية• المملكة• السفر•والسياحة•في• العالمي•ومتغيراته،•وأثره•على•صناعة• بها•االقتصاد• يمر•
المملكة• اقتصاد• أن• غير• األخيرة،• اآلونة• في• النفط• أسعار• وتراجع• المنطقة• بها• مرت• التي• االقتصادية• الظروف•
بن• الملك•سلمان• الشريفين• الحرمين• من•سيدي•خادم• السخي• الدعم• في•ظل• قويا• يزال• ال• السعودية• العربية•
عبدالعزيز•آل•سعود•لتعزيز•البنية•االقتصادية•المتينة•للمملكة•واستكمال•مشاريع•تطوير•البنية•التحتية•وتشجيع•
االستثمار•ودعم•المصروفات•الرأسمالية•والعامة•في•جميع•قطاعات•الدولة.•ولقد•أعلنت•حكومة•خادم•الحرمين•
الشريفين•عن•النتائج•الفعلية•لميزانية•الدولة•لعام•1435/ 1436•هـ••الموافق•للسنة•الميالدية•2014م،•إذ•بلغت•
اإليرادات•الفعلية•في•نهاية•العام•المالي••1046•مليار•ريال•بزيادة•نسبتها•22••في•المائة•عن•المقدر•لها•بالميزانية،•
وواجهتها•ارتفاع•في•المصروفات•العامة•بمقدار••245•مليار••ريال•حيث•وصلت•إلى••1100••مليار•ريال•بزيادة•
الناتج•المحلي• العامة•والمعلومات،•فقد•بلغ• المائة.•ووفقا•لتقديرات•مصلحة•اإلحصاءات• نسبتها••28,7••في•
اإلجمالي•خالل•عام•2014•م••2822•مليار•ريال•باألسعار•الجارية•مقارنة•بما•كان•عليه•في•العام•السابق•بنسبة•
ارتفاع•1.09%وفي•ظل•متانة•االقتصاد•الوطني•وتطور•البنى•التحتية•وتوفير•كافة•سبل•الدعم•والمساندة•لمختلف•
القطاعات•الحيوية•والمكونات•االقتصادية•الفاعلة•في•المنظومة•العامة،•والتي•قد•أثرت•بشكل•مباشر•على•انتعاش•
صناعة•السفر•والسياحة•والخدمات•المكملة•لها،•فإنه•من•المتوقع•أن•يستمر•متوسط•نمو•سوق•السفر•والسياحة•
بالمملكة•العربية•السعودية•خالل•عام•2015•م•بنحو•10%•وفقا•لتقديرات•االتحاد•الدولي•للنقل•الجوي•ومنظمة•

السياحة•العالمية.

ولقد•كان•دور•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة•التي•تعتبر•من•أهم•الشركات•الوطنية•المساهمة•في•هذه•الصناعة•
التحتية• بنيتها• في• وظفته• الذي• التقني• التطور• عجلة• ودفع• الصناعة• مفاهيم• لتطوير• الفّعال• اسهامها• في• بارزا•

لتجويد•القطاعات•االنتاجية•لخدمات•السفر•والسياحة•والشحن•والخدمات•المكملة•لها.

ويمكن•أن•يتضح•ذلك•من•خالل•ما•تناوله•التقرير•السنوي•للشركة•للعام•المالي•2014م•الذي•تضمن•مؤشرات•
األداء•ونتائج•األعمال•وقطاعات•الشركة•والتحليل•الجغرافي•ألنشطتها•ومختلف•جوانب•التطوير•في•األعمال•وبيئة•
العمل•ودور•الشركة•نحو•العاملين•والمجتمع•في•إطار•المسئولية•االجتماعية،•إضافة•إلى•مراعاة•معايير•الحوكمة•

لجانه•ومهامها• اإلدارة•ومكافآته•ومهامه•وهيكل• إفصاحات•حول•تشكيل•مجلس• فيما•تضمنه•من• وضوابطها•
توزيع• التقرير•سياسة• يوضح• ذات•عالقة.•كما• أطراف• مع• تمت• التي• والمعامالت• التنفيذيين• كبار• ومكافآت•
األرباح•والمخاطر•واالقتراض•والزكاة•والمدفوعات•النظامية•في•إطار•اإلفصاح•بما•ينطبق•عليها•من•شروط•حوكمة•
الشركات•وبما•يتوافق•مع•الئحة•الحوكمة•الصادرة•من•هيئة•السوق•المالية•ومتطلبات•اإلفصاح•والشفافية،•علما•
بأن•هذا•التقرير•قد•تم•إعداده•طبقا•لمتطلبات•الئحة•حوكمة•الشركات•ونظام•الشركات•السعودي•والممارسات•

العالمية•األخرى•في•هذا•المجال.•

إن•السنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014م•قد•سجلت•أداء•متميزا•حيث•استفادت•المجموعة•من•ارتفاع•
مقدار•الطلب•على•خدمات•السفر•والسياحة•والشحن•والخدمات•المكملة•لها،•إذ•بلغت•صافي•إيراداتها•بنهاية•
العام•المالي•2014م•مبلغ•7,7•مليار•ريال•بزيادة•نسبتها•23•%•عن•النتائج•الفعلية•للعام•السابق•هذا•باإلضافة•إلى•

نتائج•التشغيل•ومعدالت•النمو•وفقا•لما•سيرد•ضمن•محتويات•التقرير.

الشريفين• الحرمين• خادم• سيدي• لمقام• امتناننا• وعظيم• شكرنا• خالص• عن• نعرب• أن• لنا• يطيب• الختام،• وفي•
ولحكومته•الرشيدة•ولكم•مساهمينا•الموقرين•على•دعمكم•وثقتكم•المقدرة.

رئيس مجلس اإلدارة

سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

كلمة رئيس جملس اإلدارة  
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السادة الكرام / مساهمي مجموعة الطيار للسفر القابضة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدني•بداية•أن•أتقدم•بالشكر•الجزيل•على•ثقتكم•التي•اوليتموها•لشركة•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة،•
والتي•منحتنا•القوة•واإلصرار•في•االستمرار•بمسيرة•التنمية•والتطوير•لمختلف•القطاعات•اإلنتاجية•للشركة،•فكان•
ذلك•ملموسا•في•النتائج•واإلنجازات•التي•حققتها•إدارة•الشركة•خالل•عام•2014م،•ومن•أبرزها•االستحواذ•على•
خمس•شركات•متخصصة•في•السفر•والسياحة•وقد•استهدفنا•في•ذلك•الحصول•على•الحصة•السوقية•العادلة•من•
السوق•المحلي•وأسواق•أوروبا•ومصر•ولبنان•التي•تعتبر•من•ضمن•األسواق•السياحية•الكبيرة•ذات•الطلب•المرتفع•

من•قبل•مختلف•بلدان•العالم.

التقنيات• أحدث• توظيف• من•خالل• التقنية• التحتية• البنية• تطوير• مسيرة• بمواصلة• الشركة• إدارة• اهتمت• كما•
التفاعلية•على•األلواح•اإللكترونية•واألجهزة• المستخدمة•في•صناعة•السفر•والسياحة،•ومنها•الخدمات•الذكية•
السفر• خدمات• تقديم• آليات• تطوير• إلى• تهدف• التي• الشركة،• استراتيجية• ركائز• إحدى• تمثل• وهي• الذكية،•

والسياحة•بجودة•عالية،•السيما•بأن•اهتمامنا•بالعميل•هو•سر•نجاح•شركة•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة.

إدارة•الشركة•سوف•تواصل•كل•جهودها•في•توسيع•شبكة•أعمالها،•حيث•بلغت•فروعها•في• ونؤكد•لكم•بأن•
الداخل•والخارج•إلى•أكثر•من•400•فرعا•خالل•عام•2014م،•وهذا•قد•مكنها•من•الوصول•إلى•مختلف•شرائح•
العمالء•وخدمتهم•بالصورة•الالئقة•ووفقا•لمتطلباتهم•واحتياجاتهم،•وأيضا•من•خالل•صفحاتها•اإللكترونية•عبر•
مواقع•التواصل•االجتماعي•وتطبيق•المفاهيم•والممارسات•االحترافية•في•خدمة•العمالء،•التي•كان•لها•دورا•بارزا•
في•تحقيق•نتائج•ملموسة•خالل•العام،•علما•بأنها•صنفت•ضمن•أقوى•)100(•عالمة•تجارية•في•المملكة•العربية•

السعودية.

إن•شركة•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة•أصبحت•اليوم•رمزا•من•رموز•الصناعة•ليس•فقط•على•المستوى•المحلي•
وإنما•أيضا•على•الصعيد•العالمي،•السيما•بأنها•خطت•خطوات•جادة•نحو•تنفيذ•التخطيط•االستراتيجي•الفّعال•
.فقد• الحديثة• التقنيات• واستغالل• التحتية• البنية• وتقوية• المؤهلة• الكوادر• وتوظيف• والوقت• الجهد• واستثمار•
صنفت•ضمن••أقوى•شركات•الشرق•األوسط•العاملة•في•هذه•الصناعة،•إضافة•إلى•تواجدها•الدائم•في•المؤتمرات•
من•ضمن• وإن• لها.• المكملة• والخدمات• والشحن• والسياحة• السفر• بتطوير•صناعة• المهتمة• الدولية• والمحافل•
األهداف•اإلستراتيجية•التي•تتبانها•إدارة•الشركة•هو•الحفاظ•على•ثقة•العمالء•وتعزيزها•بقدر•ما•تبذله•من•جهود•

جبارة•في•تجويد•الخدمة•وتسخير•كافة•اإلمكانات•لتحقيق•ذلك.

وإن•كل•هذه•العوامل•قد•ساعدت•إدارة•الشركة•في•تحقيق•نموا•ملحوظا•في•جميع•قطاعات•أعمالها،•الذي•سوف•
يسلط•الضوء•عليه•في•تقرير•الشركة•للسنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014م•والذي•هو•بين•يديكم،•
حيث•تضمن•أبرز•المؤشرات•والنتائج•اإلدارية•التشغيلية•والمالية.•فقد••بلغت•صافي•مبيعات•الشركة•7,7•مليار•
ريال•بنمو•قدره•23•%•عن•العام•السابق•وعن•تقديرات•المستشار•المالي•للشركة••)سامبا•كبيتال(•بنحو•••%18،•

علما•بأن•متوسط•نمو•السوق•في•المملكة•العربية•السعودية•ما•نسبته•10%•والسوق•العالمي•ما•نسبته•5%•وفقا•
للتقارير•الصادرة•من•االتحاد•الدولي•للنقل•الجوي•ومنظمة•السياحة•العالمية.•كما•حققت•الشركة•صافي•أرباح•

بعد•الزكاة•ونصيب•حقوق•االقلية•مبلغ•1.1•مليار•ريال•بنسبة•نمو•14.5%•عن•أداء••السنة•السابقة.••

الشركة،•فقد•تم• للعمل•في•منظومة• السعودي• الوظيفية•والتدريب•والتأهيل•للشباب• الفرص• وفي•مجال•خلق•
تدريب•نحو•320•موظفا•وموظفة،•وقد•بلغت•نسبة•السعودة•نحو•40•%•بنهاية•العام،•كما•أطلقت•الشركة•برنامج•
قادة•المستقبل•الذي•يستهدف•تنمية•القدرات•واإلمكانيات•اإلدارية•وبنائها•لدى•الشباب•السعودي•الطموح•
للوصول•لالرتقاء•إلى•مستوى•القدرة•على•قيادة•قطاعات•الشركة،•ويقدر•تكلفة•البرنامج••بحدود•)2(•مليون•ريال•
سعودي•وذلك•إيمانا•منها•في•المساهمة•الفاعلة•في•دفع•عجلة•النمو•لصناعة•السفر•والسياحة•في•المملكة•بما•

يعود•بالخير•والعطاء•لوطننا•الغالي.•

ولقد•كان•أداء•سهم•الشركة•مميزا،•فقد•وصل•قيمة•السهم•في•مؤشر•السوق•المالية•السعودية•)تداول(•إلى•145 
ريال،•وبلغت•القيمة•المتداولة•ألسهم•الشركة•بنهاية•عام•2014م•نحو•3•مليار•ريال•وسوف•نعمل•بمشيئة•الله•
تعالى•على•مواصلة•التميز•في•األداء•وتطويره•في•نطاق•كافة•قطاعات•األعمال•لينعكس••إيجابا•على•أداء•السهم.

ويشمل•هذا•التقرير•أيضا•تقرير•المراجع•الخارجي•للقوائم•المالية•الموحدة•والمدققة•للشركة•وما•يتضمنه•من•
إيضاحات•للسنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014م.•

ختاما،•ال•يسعني•إال•أن•أتقدم•لصاحب•السمو•األمير•سلطان•بن•محمد•بن•سعود•الكبير•آل•سعود•رئيس•مجلس•
اإلدارة•وجميع•أعضاء•المجلس•بوافر•الشكر•والتقدير•لدعمهم•المتواصل،•والشكر•موصول•أيضا•لكافة•الزمالء•
إنجاز• في• وتفانيهم• إخالصهم• على• وخارجها• المملكة• داخل• بالشركة• العاملين• وجميع• التنفيذي• بالمجلس•
األعمال•الموكلة•لهم•والعمل•الجاد•على•تحقيق•األهداف•المرسومة•للشركة،•كما•أكرر•شكري•لكم•مساهمينا•

الكرام.

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

الدكتور ناصر بن عقيل الطيار 



4 أعضاء جملس اإلدارة وصفتهم 

عبدالله بن ناصر آل داود
عضو•مجلس•اإلدارة

محمد بن عبدالله المهنا
عضو•مجلس•اإلدارة

ناصر بن محمد المطوع
عضو•مجلس•اإلدارة

أحمد سامر الزعيم
عضو•مجلس•اإلدارة

د. عبدالرحمن آل الشيخ
عضو•مجلس•اإلدارة

عمار بن عبدالواحد الخضيري
عضو•مجلس•اإلدارة

عمر بن علي عبيد بلشرف
عضو•مجلس•اإلدارة

سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
رئيس•مجلس•اإلدارة

د. ناصر بن عقيل الطيار
نائب•رئيس•مجلس•اإلدارة•والعضو•المنتدب



أعضاء اجمللس التنفيذي وصفتهم5

الدكتور علي التيجاني أحمد
نائب•الرئيس•التنفيذي•للمجموعة

سعود بن محمد العريفي
نائب•الرئيس•التنفيذي•للعمليات

أحمد بن عقيل الطيار
نائب•الرئيس•التنفيذي•للموارد•البشرية

أحمد بن محمد العصيمي
نائب•الرئيس•التنفيذي•للشؤون•اإلدارية•

والخدمات•العامة•للشركات

أسامة فرح معايعة
نائب•الرئيس•التنفيذي•للشؤون•التجارية

عبدالله بن عقيل الطيار
نائب•الرئيس•التنفيذي•للشؤون•العامة

محمد البدوي عبدالله
المستشار•القانوني•للمجموعة

يوسف موسى يوسف
نائب•الرئيس•التنفيذي•للشؤون•المالية

راشد بن محمد المقيط
نائب•الرئيس•التنفيذي•لتطوير•األعمال

معتز محمد صفوت
المدير•التنفيذي•للمراجعة•الداخلية

عبدالله بن ناصر آل داود
الرئيس•التنفيذي•للمجموعة
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تاريخ  له جذور
»تاريخ•المجموعة•الحافل•باإلنجازات•وتنوع•النشاطات•رسخ•قواعدها•المتينة•ورفع•

بنيانها•في•السماء«



الهوية والقيم املؤسسية7

رسالة اجملموعة:
• التوسع•في•نشاطنا•المحلي•واستثمار•فرص•النمو.	

• عقد•االتفاقيات•االستراتيجية•و•الشراكات•الدولية•التي•من•شأنها•إثراء•المنتج.	

• السعي•باستمرار•نحو•تطوير•الخدمات•من•خالل•كوادر•بشرية•احترافية،•ومنظومة•من•الحلول•التقنية.	

• االهتمام•بالعمالء•من•خالل•منحهم•قيمة•مضافة•للمنتج•وخدمة•ذات•جودة.	

• العمل•وفق•منهجية•تتسم•بالثقة•والكفاءة•والعدالة.	

• تنمية•استثمارات•المساهمين•بطرق•علمية•ومهنية.	

• تكييف•كافة•الخدمات•والمنتجات•وتطويرها•بما•يتالءم•مع•عمالئنا•من•ذوي•االحتياجات•الخاصة.	

• تقديم•برامج•للسياحة•المسئولة•لخدمة•المجتمع.	

ثقافة اجملموعة:
االلتزام•بثقافة•مؤسساتية•راسخة•من•خالل•تطبيق•منهجية•التوازن•اإلداري•والتنظيمي•المنبثق•من•روح•اإلخالص•والوالء•

للعمل.

مصداقية اجملموعة:
تولي•المجموعة•اهتماما•بالغا•للحفاظ•على•حقوق•عمالئها••ومساهميها•وذلك•من•خالل•تطوير•األداء•البيعي•وااللتزام•

بمبدأ•الشفافية•واإلفصاح•طبقا•لمعايير•وضوابط•الشركات•المساهمة•العامة•وحوكمة•الشركات.

رؤية اجملموعة:
نطمح•ألن•نكون•االختيار•األول•في•مجال•السفر•والسياحة•والخدمات•المكملة•بالنسبة•للشركات•واألفراد•في•األسواق•

المستهدفة.

قيم اجملموعة:
• العمل•بأقصى•درجة•من•االحترافية•والشفافية	

• الصدق•واألمانة	

• التميز•واإلخالص	
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سياسة اجملموعة:
• تقديم•الخدمات•بجودة•عالية•وأسعار•منافسة	

• التطوير•المستمر•لموظفيها•وأعمالها•ومنتجاتها	

• المساهمة•في•تطوير•المجتمع	

• تدريب•الكوادر•الوطنية•وتأهيلها•وتوظيفها•من•أجل•تنمية•قطاعات•السفر•والسياحة•والشحن•والخدمات•المكملة.	

املزايا التنافسية للشركة:
تتمتع المجموعة بعدد من المميزات والقوى التنافسية، من أبرزها:

• اسم•تجاري•عريق•وقوي•في•سوق•السفر•والسياحة•والشحن•والخدمات•المكملة	

• أكبر•شركة•متخصصة•في•خدمات•السفر•والسياحة•والشحن•في•الشرق•األوسط	

• دور•ريادي•في•تنمية•سوق•السفر•والسياحة•والشحن•في•المملكة	

• أكبر•شبكة•مكاتب•للسفر•والسياحة•في•الشرق•األوسط	

• أكبر•مركز•اتصال•وبيع•موحد•في•منطقة•الشرق•األوسط	

• تقديم•خدماتها•على•مدار•الساعة•طوال•العام	

• تواجد•فروع•المجموعة•في•جميع•مطارات•المملكة•الدولية•والداخلية	

• أول•شركة•متخصصة•في•السفر•والسياحة•والشحن•والخدمات•المكملة•تطرح•أسهمها•في•سوق•األوراق•المالية•	
في•المملكة•العربية•السعودية•وعلى•مستوى•منطقة•الشرق•األوسط.

• مالءة•مالية•قوية•وقاعدة•عريضة•من•العمالء•األوفياء	

• القدرة•على•بناء•عالقات•تجارية•مميزة•مع•شركات•الطيران•اإلقليمية•والعالمية	

• بنية•تحتية•قوية•ومتكاملة	

• خبرة•طويلة•في•عمليات•االستحواذ•وتكامل•العمليات•لتحقيق•القيمة•المضافة	

• استخدام•التقنية•الحديثة•لمراقبة•وضبط•التكاليف•وزيادة•اإلنتاجية	

• كوادر•مؤهلة•تمتاز•بالكفاءة•العالية•والخبرة•الواسعة	

• القدرة•على•تعديل•نماذج•العمل•والتغلب•على•أثار•األزمات•االقتصادية•	

الشعور باملسئولية:
تقديم• خالل• من• وذلك• للوطن• االنتماء• بروح• اإلحساس• ظل• في• ككل• والمجتمع• عمالئنا• تجاه• مسؤوليتنا•
موردينا• بحقوق• الوفاء• إلى• باإلضافة• المجتمع،• أفراد• لكافة• مناسبة• وبأسعار• الجودة• عالية• وخدمات• منتجات•
وكافة•أصحاب•المصالح،•وبالمشاركة•في•تنمية•المجتمع•الذي•نعمل•فيه•من•خالل•برامج•الطيار•للمسئولية•

االجتماعية.

الرغبة يف تطوير الذات:
تولي•المجموعة•اهتماما•بالغا•في•تطوير•الكوادر•البشرية•وحثهم•على•تطوير•الذات•من•خالل•إلحاقهم•ببرامج•

تطويرية•دورية،•فتطوير•الذات•هو•أقصر•الطرق•المؤدية•إلى•النجاح.
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والشحن• والسياحة• السفر• خدمات• تقديم• في• متخصصة• شركة• هي• القابضة• للسفر• الطيار• مجموعة• شركة•
بمختلف•أنواعها•الجوي•والبري•والبحري،•وتمارس•المجموعة•نشاطها•في•عدد•من•القطاعات•الرئيسية•هي•السفر•
والسياحة•والشحن،•إضافة•إلى•خدمات•أخرى•عديدة•مكملة•مثل•خدمات•اإليواء•وتأجير•الطائرات•والسيارات•
ووساطة•التأمين،•وتقدم•خدماتها•من•خالل•فروعها•داخل•وخارج•المملكة،•وعن•طريق•االنترنت•باستخدام•محرك•

الحجز•اإللكتروني)الطيار•أونالين(•وبواسطة•مركز•االتصال•والبيع•الموحد،•والموضحة•على•النحو•التالي:

خدمات السفر: 
تقدم•المجموعة•باقة•متكاملة•ومتنوعة•من•الخدمات•للمسافرين•من•خالل•فروعها•المنتشرة•في•الداخل•والخارج•
وهي•مجهزة•بأحدث•أنظمة•الحجز•لدى•كافة•شركات•الطيران•في•العالم•مثل•أنظمة•جاليليو،•أماديوس،•سيبر،•
ورلد•سبان•للقيام•بالحجوزات•وإصدار•التذاكر•اآللية•على•كافة•شركات•الطيران•الدولية•على•مدار•الساعة•يوميا•

طوال•العام.

خدمات السياحة:
الفندقية•والتأشيرات•والنقل• البرامج•مع•ترتيب•إجراءات•السفر•واإلقامة• العديد•من• القطاع•تقديم• يشمل•هذا•
خارج•المملكة•وتأجير•السيارات•وكافة•الخدمات•التي•يحتاجها•السائح.•وتقدم•المجموعة•خدمات•السياحة•
العامة•من•خالل•تشكيله•واسعة•من•االختيارات•بين•الوجهات•التي•تصل•إلى•أكثر•من•350•ألف•فندق•حول•
والمؤتمرات• العالجية• والسياحة• التعليم• سياحة• مثل• المتخصصة• السياحة• تقديم•خدمات• إلى• إضافة• العالم،•
واالجتماعات•بما•في•ذلك•خدمات•تأجير•السيارات•في•مختلف•دول•العالم•من•خالل•الوكالة•الحصرية•لشركة•

رنتال•كارز•rentalcars.com•لتأجير•السيارات•إضافة•إلى•خدمات•النقل•السياحي.

خدمات الشحن:
توفر•المجموعة•خدمات•الشحن•الجوي•والبحري•والبري،•إضافة•إلى•خدمات•النقل•من•وإلى•مختلف•المناطق•
بالمملكة•وذلك•من•خالل•فروعها•وشركاتها•التابعة•في•الداخل•والخارج،•ولديها•خبرة•طويلة•في•عملية•التخليص•
والخدمات• البرية• والطرق• البحرية• والموانئ• الجوية• المطارات• في• الشحنات• مع• بكفاءة• والتعامل• الجمركي،•

األخرى•المساندة•من•تغليف•آمن•وفحص.

خدمات أخرى:
تمارس•المجموعة•باقة•من•األنشطة•المكملة•للسفر•والسياحة•بغرض•اتاحة•الخيارات•الواسعة•للعمالء،•وتشمل•
خدمات•اإليواء•للمعتمرين•والحجاج•من•الداخل•والخارج•وذلك•من•خالل•شركاتها•التابعة•باإلضافة•إلى•مشاريع•
العقاري•والبالغ•قيمتها•ما•يقرب•من•854•مليون•ريال•سعودي•والتي•من•المتوقع•أن• شركة•مثمرة•لالستثمار•
،•هذا•

ً
تكتمل•جميع•مشاريعها•مع•منتصف•العام•2016م•والذي•سيكون•له•أثر•على•إيرادات•المجموعة•مستقبال

باإلضافة•إلى•الطيار•لألجنحة•والشقق•الفندقية•والمنتجعات•السياحية•داخل•المملكة•وخارجها•وخدمات•تأجير•
الطائرات•وخدمات•وساطة•التأمين•التعاوني•وفق•مبادئ•الشريعة•اإلسالمية.•وتعتبر•شركة•مجموعة•الطيار•للسفر•
القابضة•أكبر•شركات•السفر•والسياحة•في•المملكة•ومنطقة•الخليج•والشرق•األوسط•إذ•أنها•تعمل•من•خالل•أكثر•

من•400•فرعا•منتشرا•في•كافة•انحاء•المملكة••العربية•السعودية•إضافة•إلى•أنها•تضم•)35(•شركة•تابعة•لها•داخل•
ولقد•صنفت• لها.• المكملة• والخدمات• والسياحة• السفر• في•خدمات• متخصصة• وخارجها•جميعها• المملكة•
تجارية• عالمة• كأفضل•100• اختيارها• إلى• إضافة• األوسط،• الشرق• في• وسياحة• سفر• شركة• كأقوى• المجموعة•
سعودية•رواجا•في•المملكة•العربية•السعودية.•باإلضافة•إلى•عملها•كوكيل•سفر•وسياحة،•تتحول•المجموعة•إلى•
منتج•للعديد•من•الخدمات•المتعلقة•بهذه•الصناعة•فقد•أسست•شركة•لتأجير•السيارات•وأخرى•للطيران•الخاص•
المسافر•والسائح•بحيث• الفاخرة•والتي•يتم•توظيفها•لخدمة• الفندقية• الفنادق•والشقق• كما•تملكت•عدد•من•
أصبحت•مكاتب•وفروع•الطيار•داخل•المملكة•وخارجها•تقدم•خدمة•متكاملة•للمسافر•أو•السائح•وتوفر•له•كافة•
العالم.•كما•تمارس•المجموعة•نشاطها•خارج• احتياجاته•بشكل•مباشر•أو•من•خالل•عالقاتها•في•معظم•مدن•
التابعة•والشقيقة•وفروعها•وأكثر•من•500•وكيل•منتشرين•في•كافة•أنحاء•العالم• المملكة•من•خالل•شركاتها•
وفروع•متواجدة•في•عدد•من•الدول•تمثل•وجهات•رئيسية•لمعظم•شرائح•المجتمع•السعودي•)العائالت،•األفراد،•

رجال•األعمال•والطالب(
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الشركات التابعة

منو رأس املال )ماليني الرياالت( 

التواجد اجلغرايف داخل اململكة

شكل•رقم•1

شكل•رقم•3

شكل•رقم•2

1

15

20

100

150

600

800

1,200

1,500

1979

1998

2001

2004

2004

2008

2009

2013

2014

رأس المال



خارطة شبكة األعمال 
مستمرون•في•التوسع•واالنتشار•للوصول•لعمالئنا•الكرام•أينما•وجدو.

النمو التاريخي لشبكة أعمال اجملموعة



لبنان

المملكة المتحدة

جزر فرجينيا البريطانية

مصر

السودان

كندا

الكويت

ا�مارات

ماليزيا

المكاتب الدولية

تبوك

جّده

الرياض

القصيم

الّدمام

جازان

المنطقة الشمالية

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

المنطقة الجنوبية

المنطقة الشرقية
28 فرع

194 فرع

68 فرع

 91 فرع

 22 فرع

المكاتب الرئيسية في المناطق

فروع المجموعة داخل المملكة

المنطقة الوسطى 142 فرع

السعودية : 20 شركة

مصر: 7 شركة

لبنان: 2 شركة

ماليزيا: 1 شركة

السودان: 1 شركة

ا�مارات: 1شركة

المنطقة الغربية 80 فرع

المنطقة الشرقية 27 فرع

المنطقة الجنوبية 50 فرع

المنطقة الشمالية 21 فرع

المنطقة الشرقية 1 فرع

المنطقة الشمالية 1 فرع

المملكة المتحدة: 3 شركة

فروع شركة المكتب الوطني في المملكة

المنطقة الوسطى 11 فروع

المنطقة الغربية 2 فروع

المنطقة الجنوبية 3 فرع

فروع شركة وكالة فيفا للسفر
والسياحة

المنطقة الوسطى 4 فروع

المنطقة الغربية 7 فروع

المنطقة الجنوبية 15 فرع

فروع شركة الموسم للسفر والسياحة
في المملكة

المنطقة الوسطى 9 فروع

فروع شركة الجزيرة العربية
للسفر والسياحة في المملكة

430 فرع
داخل وخارج المملكة

ا�جمالي

المنطقة الغربية 2 فروع

فروع شركة الصرح للسفر والسياحة
في المملكة

المنطقة الوسطى 28 فرع

الشركات التابعة
السعودية : 1 شركة

الكويت: 1 شركة

كندا: 1 شركة

الرياضا�مارات: 2 شركة
جزر فرجينيا البريطانية : 1 شركة

مركز ا�تصال والبيع الموحدالشركات المستثمرة فيها المجموعة
920012333
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حقوق امللكية   )ماليني الرياالت(صايف األرباح  )ماليني الرياالت(اإليرادات )ماليني الرياالت(

شكل•رقم•4
شكل•رقم•6شكل•رقم•5
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املوجودات )ماليني الرياالت(

شكل•رقم•7



15

املطلوبات )ماليني الرياالت(

شكل•رقم•8



اإلسرتاتيجية العامة
تسعى•المجموعة•إلى•تعزيز•دورها•الريادي•في•خدمات•سوق•السفر•لقطاع•األعمال•ورفع•حصتها•السوقية•في•سوق•
السفر•والسياحة•لقطاع•األفراد•من•خالل•عدة•إجراءات•تتخذها•حسب•شريحة•العمالء•التي•تخدمها،•إضافة•إلى•نوع•
والسياحة• السفر• تنشأ•في•سوق• التي• النمو• اقتناص•عدد•من•فرص• إلى• المجموعة• ،•وتطمح• تقدمها• التي• الخدمة•

والشحن•في•المملكة،•إضافة•إلى•تملك•خدمات•الطيران•الخاص.
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تسعى•المجموعة•إلى•تعزيز•دورها•الريادي•في•خدمات•سوق•السفر•لقطاع•األعمال•وزيادة•حصتها•السوقية•في•
•لشريحة•العمالء•التي•تخدمها،•إضافة•

ً
سوق•السفر•والسياحة•لقطاع•األفراد•من•خالل•عدة•إجراءات•تتخذها•وفقا

إلى•نوع•الخدمة•التي•تقدمها،•وتطمح•المجموعة•إلى•اقتناص•عدد•من•فرص•النمو•التي•تنشأ•في•سوق•السفر•
والسياحة•والشحن•في•المملكة،•إضافة•إلى•تملك•خدمات•الطيران•الخاص.•وقد•وفقت•المجموعة•في•تنفيذ•
خططها•بصورة•دقيقة•نتيجة•لتضافر•الجهود•لتحسين•األداء•وتطوير•آليات•تقديم•الخدمات•وتكاملها•وتجانسها•
بالخارج•لضمان• المجموعة• التابعة•ومكاتب• المناطق•والشركات• بين• المدروس• التوسع•واالنتشار• ومن•خالل•
تقديم•الخدمة•بالصورة•المطلوبة•لعمالئنا•في•أماكن•تواجدهم.•كذلك•فقد•استهدفت•إستراتيجية•المجموعة•
التقنية•الحديثة•المستخدمة•في•مجال•صناعة•السفر•والسياحة• التقنية•وتوظيف•الحلول• التحتية• البنية• تطوير•
وتطبيقات• الموحد• والبيع• االتصال• ومركز• اإللكتروني• الحجز• على•محرك• ذلك• في• والتركيز• العمالء،• وخدمة•
األجهزة•الذكية.•كما•أن•المجموعة•قد•وضعت•ضمن•استراتيجيها•االهتمام•بتطوير•إنتاجية•الكادر•البشري•ورفع•
كفائتة•من•خالل•التدريب•والتأهيل•المتواصل•ليلبي•احتياجات•كافة•قطاعات•المجموعة•من•الكوادر•البشرية•
األهداف• يحقق• بما• الشامل• الموظف• وخلق• الموظفين• بين• واالنتماء• الوالء• روح• بث• على• والعمل• المؤهلة•
على• التركيز• المجموعة• إستراتيجية• وتتضمن• العاملين.• وحاجات• المجموعة• حاجات• بين• ويوائم• المرسومة•

الجوانب•التالية:

• خدمات السفر:	
الحفاظ•على•عمالئها•من•قطاع•االعمال،•واستقطاب•عمالء•جدد•من•خالل•تقديم•خدمات•السفر•والخدمات•
القطاعين• قاعدة•عمالئها•من• توسيع• في• المجموعة• وقد•نجحت• ومتكاملة،• مبتكرة• وفق•حلول• لها• المكملة•
•سياحية•تتناسب•مع•إمكانياتهم•ومتطلباتهم،•

ً
الحكومي•والخاص•حيث•تقدم•المجموعة•لعمالئها•األفراد•عروضا

وتعمل•على•استقطاب•المزيد•من•العمالء•األفراد•من•خالل•شبكة•مكاتب•السفر•التابعة•لها،•بما•فيها•المكاتب•
اإللكتروني•• الحجز• ومحرك• الموحد• والبيع• االتصال• مركز• خالل• من• وأيضا• المملكة• مطارات• في• المتواجدة•
السفر• بيع•خدمات• الناتجة•عن• النقدية• المبيعات• المجموعة•على•زيادة•حصتها•من• •وتركز• أونالين(• )الطيار•

والسياحة•والخدمات•المكلمة•لقطاع•األفراد•لخلق•التوازن•في•طبيعة•مصادر•الدخل•المتنوعة•والمتكاملة.

• خدمات الشحن:	
وكذلك• األعمال،• قطاع• في• المجموعة• لعمالء• الشحن• خدمات• تقديم• خالل• من• الشحن• سوق• في• التوسع•
استهداف•القطاعات•التي•تستخدم•الشحن•في•عمليات•االستيراد•والتصدير•كصناعة•األدوية•وصناعة•مواد•البناء•

وغيرها•من•الصناعات.

• خدمات السياحة:	
المسوحات• على• بناء• األسواق• هذه• نمو• ونسب• والطلب• للعرض• •

ً
وفقا وتصنيفها• السياحية• الوجهات• إدارة•

السوقية•المعدة•من•قبل•المجموعة•وبيوت•الخبرة•و•التركيز•على•التواجد•في•األسواق•الرئيسية،•وتكثيف•الجهود•
فيها• بما• الدينية• لألغراض• السياحة• في•سوق• والتوسع• والمتخصصة،• المنتظمة• السياحية• البرامج• في•تصميم•
الخدمات•السياحية•في•مكة•المكرمة•والمدينة•المنورة،•وتقديمها•لعمالء•المجموعة•في•قطاع•األعمال•واألفراد.

• خدمات اإليواء:	
• الفنادق•	 إدارة• لتطوير• المفروشة• واألجنحة• الفنادق• إدارة• مجال• في• المجموعة• خبرات• من• االستفادة•

الوحدات• في• االستيعاب• معدالت• • لزيادة• للمجموعة• التابعة• السفر• شركات• واستخدام• بالمجموعة،•
واألجنحة•المفروشة•لدى•المجموعة.

• الفندقية•في•مكة•المكرمة•والمدينة•المنورة•	 اقتناص•الفرص•الستئجار•مبانى•مخصصة•للفنادق•والشقق•
إلدارتها•وتشغيلها

• اسرتاتيجية االستحواذ:	
تواصل•المجموعة•تنفيذ•إستراتيجية•االستحواذ•التي•اعتمدتها•من•بداية•التسعينات•حيث•نجحت•في•تنفيذ•
مجموعة•من•عمليات•االستحواذ••وتأسيس•الشركات•الدولية•خالل•عام•2014م•كشركة•مواسم•للسفر•والسياحة•
المحدودة•بالمملكة•المتحدة•كما•استحوذت•المجموعة•في•عام•2014•م•على•نسبة•إضافية•تمثل•25%•من•
شركة•مثمرة•لإلستثمار•العقاري،•لتصبح•مملوكة•بالكامل•لشركة•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة•هذا•باإلضافة•

إلى•استحوذات•اخرى•بمنطقة•الشرق•االوسط•واوربا•وفقا•لما•يلي•:-

الجدول•رقم•)1(:•الشركات•المستحوذ•عليها•خالل•العام•2014•م

النسبةدولة االستحواذ الشركة #

100%المملكة العربية السعوديةشركة وكالة فيفا للسفر والسياحة 1

70%جمهورية مصر العربية شركة الهانوف للسياحة والخدمات2

51%لبنانشركة كونيكتينغ للتجارة والخدمات3

100%المملكة المتحدةشركة اليجانت ريزورت المحدودة والشركات التابعة4

100%المملكة المتحدة شركة كو-آب للسفر المحدودة5

• إسرتاتيجية التطوير التقني:	
يمثل•التطوير•التقني•أحد•الجوانب•الرئيسية•الهامة•في•االستراتيجية•العامة•للمجموعة،•ال•سيما•بأن•صناعة•السفر•
الحديثة•تمثل•اساس•نجاح• التقنيات• التشغيلي،•فقد•أصبحت• التقني• ارتباطا•وثيقا•باإلطار• والسياحة•مرتبطة•
منظومة•العمل،•لذلك•حرصت•إدارة•الشركة•على•تطوير•البرامج•والتطبيقات•التقنية•بصورة•مستمرة•ما•يؤهلها•
على•الدخول•وبقوة•في•األسواق•المستهدفة•إضافة•إلى•تجويد•الخدمات•والمنتجات•المقدمة•للعمالء•بمختلف•

شرائحهم•وتوجهاتهم.
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بلغ•سعر•السهم•في•بداية•العام•121.50•ريال•وقد•ارتفع•حتى•145•ريال•في•نهاية•العام•مسجال•بذلك•ارتفاعا•
نسبته•19%•.•وقد•سجل•السوق•أعلى•قيمة•للسهم•عند•145•ريال•وأدنى•قيمة•له•عند•81.75•ريال•سعودي.

اعلى وادنى قيمة للسهم خالل الفرتة من يناير ... حتى ديسمرب 2014

كمية التداول قيمة التداول

شكل•رقم•9

شكل•رقم•11 شكل•رقم•10 
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التدفقات النقدية. 1
حققت•المجموعة•صافي•تدفقات•نقدية•ناتجة•من•االنشطة•التشغيلية•بلغ•1,1•مليار•ريال•سعودي•بنسبة•15%•من•
إجمالي•مبيعات•السنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014•م•وقد•أسهمت•التدفقات•النقدية•في•تمويل•أنشطة•
المجموعة•االستثمارية•بمبلغ•734•مليون•ريال•سعودي•و•سداد•توزيعات•االرباح•للمساهمين•بمبلغ•540•مليون•

ريال•سعودي.

الفروقات اجلوهرية يف نتائج التشغيل. 2
•الفروقات•الجوهرية•في•نتائج•التشغيل•للسنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014م•تعكس•خطة•عمل•المجموعة•
التي•تم•السعي•على•تحقيقها•من•خالل•زيادة•عدد•فروع•المجموعة•المنتشرة•على•النطاق•اإلقليمي•والدولي•وذلك•
لمقابلة•زيادة•عمالء•المجموعة•على•مختلف•القطاعات•الحكومية•األفراد•وزيادة•عدد•الطالب•المبتعثين•باإلضافة•إلى•
زيادة•مبيعات•اإلنترنت•للموقع•اإللكتروني•للمجموعة•)الطيار•أونالين(•هذا•باإلضافة•إلى•استقطاب•وكاالت•شركات•
الطيران•سواء•على•مستوي•المسافرون•والشحن،•و•زيادة•خدمات•السياحة•والعروض•المستمرة•التي•تتيح•للمجموعة•
توسيع•قاعدة•العمالء•من•خالل•تقديم•مستوى•متميز•من•الخدمة•التي•تقابل•متطلبات•القطاعات•التي•يتم•التعامل•
•خدمات•تنظيم•المؤتمرات•ورحالت•الطيران•الخاصة•وعقود•تأجير•السيارات•والحافالت•الذي•يعكس•

ً
معها،•وأيضا

اثر•نمو•مؤشرات•المجموعة•خالل•عام•2014•م•وفقا•لما•سيرد•ادناه•:-

• بلغت•صافي•إيرادات•المجموعة•خالل•عام•2014•م•7,7•مليار•ريال•سعودي•مقابل•6,26•مليار•ريال•سعودي•	
للعام•السابق•وذلك•بزيادة•قدرها•1,44•مليار••ريال•سعودي•بمعدل•زيادة•23%.••كما•بلغ•ربح•التشغيل•خالل•
عام•2014•م•1,147•مليار•ريال•سعودي•مقابل•988•مليون•ريال•سعودي•للعام•السابق•وذلك•بزيادة•قدرها•159 

مليون•ريال•سعودي•بمعدل•زيادة•16%••متضمنة•الزيادة•في•حوافز•الطيران•وأنظمة•الحجز•الدولية.

• بلغ•صافي•الربح•قبل•الزكاة•ونصيب•حقوق•األقلية•الغير•مسيطرة•خالل•عام•2014•م•1,173•مليار•ريال•سعودي•	
مقابل•1,020•مليار••ريال•سعودي•للعام•السابق•وذلك•بزيادة•قدرها•153•مليون•ريال•سعودي•بنسبة•زيادة•%15•

مقارنة•بالعام•السابق•.

• المنتهية•في•31•ديسمبر•2014•م•1,119•مليار•ريال•سعودي•	 المالية• السنة• المجموعة•عن• بلغ•صافي•ربح•
مقارنة•بصافي•ربح•977•مليون•ريال•سعودي•بمعدل•زيادة•14,53%•عن•السنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•

2013م.

• بــ•6,952 	 بلغت•33,176•مليون•ريال•مقارنة• ارباح•رأسمالية• المجموعة•صافي• خالل•عام•2014م•حققت•
مليون•ريال•تتضمن•قيمة•25•مليون•ريال•سعودي•ناتجه•عن•بيع•احد•الفنادق•من•ضمن•مجموعة•الفنادق•التابعة•

لشركة•مثمرة•احدي•الشركات•التابعة•للمجموعة.

ربحية السهم خالل السنة. 3
حققت•المجموعة•معدل•زيادة••في•ربحية•السهم•من•ربح•التشغيل•بلغ•16%•عن•العام•السابق••كما•حقق•السهم•معدل•
زيادة••15•%•في•ربحية•السهم•من•صافي•ربح•السنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014•م•وهذا•يعكس•أثر•نمو•

صافي•مبيعات•المجموعة•وربح•التشغيل••والتغيرات•االخرى•في•بنود•قائمة•الدخل•بمختلف•تصنيفها.

مؤشرات األداء خالل عام 2014 م

صايف اإليرادات

ربح التشغيل

صايف الربح قبل الزكاة ونصيب حقوق األقلية

شكل•رقم•12 

شكل•رقم•13 

شكل•رقم•14 
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االقرتاض. 4
تتمثل•القروض•بصفة•جوهرية•في•قيمة•اتفاقيات•بنكية•قصيرة•لمدة•عام•لتمويل•المشروعات•القائمة•لشركة•
مثمرة•لالستثمار•العقاري•وبعض•من•متطلبات•راس•المال•العامل•بالشركات•االجنبية•والمحلية•التابعة•للمجموعة•
•تسهيالت•السحب•على•المكشوف•وتخضع•كافة•

ً
والتي•تتم•من•خالل•اتفاقيات•مرابحة•وعقود•تورق•وايضا

بالمملكة• المحلية• البنوك• • كافة• من• معلنة• وفقا•ألسعار• عليها• متفق• ومعدالت• لعموالت• البنكية• المعامالت•
العربية•السعودية•او•البنوك•االخرى•المتواجدة•في•البلدان•للشركات•االجنبية•التابعة•باإلضافة•إلى•رهونات•بعض•
من•موجودات•المجموعة•كضمان•مقابل•الحصول•على•تلك•القروض•والتى•تتمثل•في•قيمة•اراضي•بمبلغ•641 
مليون•ريال•سعودي•متعلقة•بشركة•مثمرة•والذي•تم•سداد•قيمة•القرض•في•يناير•2015•م•باإلضافة•إلى•رهن•

لبعض•اصول•شركة•جولة.

بلغ•إجمالي•االتفاقيات•1,6•مليار•ريال•سعودي،•وتم•استخدام•459•مليون•ريال•سعودي•ما•يعادل•28•%•من•
إجمالي•التسهيالت•المتاحة،•وتم•سداد•42•مليون•ريال•سعودي.

قطاعات اخلدمات . 5
تهدف•المجموعة•إلى•الحفاظ•على•مسيرة•التطوير•في•كافة•قطاعاتها•الخدمية•في•ظل•توظيف•جميع•اإلمكانيات•
المادية•والتقنية•والفنية•واإلستراتيجية•األمر•الذي•حقق•أعلى•معدالت•التشغيل•لهذه•القطاعات،•فقد•تحققت•
عوائد•أفضل•هذا•العام•عن•السنوات•الماضية•بما•يحافظ•على•االستقرار•االستثماري•للمجموعة•على•المستوى•

المحلي••والدولي.

خدمات السفر:أ. 
مقارنة• سعودي• ريال• مليون• •6,6 بلغت• م• عام•2014• السفر•خالل• من•خدمات• مبيعات• المجموعة• حققت•
بمبيعات•بلغت•5,6•مليون•ريال•سعودي•بمعدل•زيادة•بلغ•18%•مقارنة•بأداء•العام•السابق،•ويرجع•ذلك•زيادة•
عمالء•جدد•من•الشركات•والمؤسسات•الحكومية•وتطوير•قنوات•التوزيع•وارتفاع•حجم•الطلب•على•السفر•في•

األسواق•المستهدفة.

خدمات السياحة:ب. 
حققت•المجموعة•مبيعات•من•خدمات•السياحة•خالل•عام•2014•م•بلغت•854•مليون•ريال•سعودي•مقارنة•
بمبيعات•بلغت•457•مليون•ريال•سعودي•بمعدل•زيادة•بلغ•87%•مقارنة•بأداء•العام•السابق،•ويرجع•ذلك•إلى•

توسيع•قاعدة•التعامالت•مع•الموردين•واستقطاب•حسابات•جديدة•وافتتاح•قنوات•توزيع•جديدة.

خدمات الشحن:	. 
حققت•المجموعة•مبيعات•من•خدمات•الشحن•خالل•عام•2014•م•بلغت•161•مليون•ريال•سعودي•مقارنة•
بمبيعات•بلغت•129•مليون•ريال•سعودي•بمعدل•زيادة•بلغ•25%•مقارنة•بأداء•العام•السابق،•ويرجع•ذلك•إلى•
استهداف•قطاعات•وأسواق•جديدة•في•الشحن•وزيادة•الطلب•على•الشحن•الجوي•والنقل•في•األسواق•المستهدفة•

باإلضافة•إلى•خدمات•الشحن•المتنقل.

ربحية السهم خالل السنة 

مساهمة قطاعات األعمال 

شكل•رقم•15 

شكل•رقم•16 
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خدمات أخرىد. 
وخدمات• الخاصة• الطائرات• وتأجير• اإليواء• مثل• المكملة• االخرى• الخدمات• من• مبيعات• المجموعة• حققت•
وساطة•التأمين•والتأشيرات•وغيرها•من•الخدمات•األخرى•خالل•عام•2014•م•92•مليون•ريال•سعودي•مقارنة•

بمبيعات•65•مليون•ريال•سعودي•بمعدل•زيادة•بلغ•42%•مقارنة•بأداء•العام•السابق،•

التحليل اجلغرايف ألنشطة اجملموعة الرئيسية	. 
حققت•المجموعة•خالل•السنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014•م•إجمالي•إيرادات•بلغت•7,7•مليار•ريال•

سعودي،وقد•ساهمت•االستثمارات•الداخلية•والدولية••وفقا•لما•سيرد•أدناه.

الجدول•رقم•)2(:•إيرادات•المجموعة•حسب•الدول•خالل•عام•2014•مقارنة•بالعام•السابق

20142013االيرادات•حسب•الدول

6,169,979,809 6,948,026,378المملكة•العربية•السعودية•

122,219,15557,613,044جمهورية•مصر•العربية•

--555,452,202المملكة•المتحدة•)بريطانيا(•

85,674,22432,672,318اخرى

7,711,371,9596,260,265,171االجمالي

خدمات السفر )مليارات الرياالت(

خدمات الشحن )مليارات الرياالت(

التحليل اجلغرايف ألنشطة اجملموعة الرئيسية

خدمات السياحة )مليارات الرياالت(

خدمات أخرى )مليارات الرياالت(

شكل•رقم•17 

شكل•رقم•18 



تطوير األعمال وبيئة العمل

 في مقدمة مزودي 
ً
إن التمّيز في تقديم الخدمات الفريدة يجعلنا دائما

خدمات السفر والسياحة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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تطوير قطاع التجارة اإللكرتونية. 1
إن•الهدف•من•تطوير•قطاع•التجارة•اإللكترونية•يتمثل•في•توفير•خدمات•السفر•والسياحة•بجودة•عالية،•إضافة•
إلى•تلبيته•لمتطلبات•وتطلعات•العمالء•من•كافة•الشرائح•في•األسواق•المستهدفة•بشكل•أكثر•مرونة،•وذلك•من•
خالل•تطوير•آليات•تشغيل•مركز•االتصال•والبيع•الموحد•ونظام•الحجز•اإللكتروني•والبوابة•اإللكترونية•لخدمة•

الطالب•المبتعثين.•

مركز االتصال والبيع املوحد:
الهاتف• للعمالء•عن•طريق• الخدمات• الفعالة•والمساندة•في•تقديم• األداة• الموحد• والبيع• يمثل•مركز•االتصال•
•
ً
وحرصا الساعة،• مدار• على• المسافرين• لخدمة• المستحدثة• والتطبيقات• التقنيات• أحدث• توظيف• خالل• من•
من•المجموعة•على•إرضاء•عمالئها•فقد•قامت•باختيار•المكان•المناسب•إلقامة•هذا•المركز،•وتم•تجهيزه•برؤية•
عصرية•تتوافق•مع•التطور•الذي•تشهده•صناعة•السياحة•والسفر،•كذلك•رفده•بالكوادر•المتميزة•والمتخصصة•في•
تقديم•خدمات•السفر•والسياحة•وباللغتين•العربية•واالنجليزية.•ويعد•هذا•المركز•وكالة•سفر•خاصة•لكل•عميل•
نسبة•لما•يقدمه•المركز•من•خدمات•واسعه•ومتميزه•لكافة•العمالء•ويعتبر•هذا•المركز•من•اكبر•المراكز•في•مجال•
•من•التخطيط•

ً
السياحة•والسفر•على•مستوى•المملكة•والشرق•االوسط،•إذ•يوفر•جميع•احتياجات•المسافرين•بدئا

•بحجوزات•الطيران•والفنادق•والرحالت•الشاملة•أو•المرزومة•التي•تحتوي•على•جميع•الخدمات•
ً
للسفر•ومرورا

اتصاالت• المركز• ويستقبل• •، •920012333 الموحد• بالرقم• االتصال• طريق• عن• وذلك• المتكاملة• السياحية•
العمالء•من•داخل•أو•خارج•المملكة•على•مدار•الساعة،•ويقدم•لهم•الدعم•والمساندة•في•اي•دولة•من•دول•العالم.•
وقد•بلغت•عدد•المكالمات•الواردة•خالل•العام•إلى•أكثر•من•508•ألف•مكالمة•مقارنة•بــ•382•مكالمة•العام•

السابق•بنمو•نسبته•33%،•علما•بأن•المركز•يعمل•حاليا•من•خالل•300•موظف•وموظفة•من•الكوادر•الوطنية.

 www.altayyaronline.com : حمرك احلجز اإللكرتوين
•قامت•المجموعة•خالل•عام•2014•م•بتطوير•آليات•العمل•على•محرك•الحجز•اإللكتروني•الطيار•أونالين•من•خالل•
توظيف•التقنيات•الحديثة•واستقطاب•الكوادر•الفنية•عالية•الكفاءة•للعمل•على•تحديث•التطبيقات•اإللكترونية•
ما•يمكنه•من•التفرد•في•مجال•قطاع•التجارة•اإللكترونية•لبرامج•السفر•والسياحة•ويحافظ•على•دينامكية•العرض•
وتقديم•الخدمات•ذات•الجودة•العالية•للعمالء.•ويتيح•الطيار•أونالين•العديد•من•المزايا•اإللكترونية•للعميل•–•
فعلى•سبيل•المثال•ال•الحصر•–•إمكانية•البيع•والبحث•البسيط•والمتقدم•والذي•يشمل•التشغيل•المرن•للبيانات•
والقدرات•المتعددة•اللغات•والعمالت•والتكامل•مع•البائعين•المتعددين•باإلضافة•إلى•التكامل•مع•بوابات•الدفع•
اإللكترونية•وفق•أعلى•مستويات•األمان.•وقد•بلغت•مبيعات•محرك•الحجز•اإللكتروني•الطيار•أونالين•خالل•العام•

16•مليون•ريال•مقارنة•ب•11•مليون•ريال•أي•بزيادة•نسبتها•45%•عن•العام•السابق.

البوابة اإللكرتونية خلدمة الطالب املبتعثني:
•حرصا•من•إدارة•المجموعة•على•العناية•بالطالب•المبتعثين•في•دول•االبتعاث•من•خالل•إتاحة•عدد•من•الخيارات•
للحصول•على•الخدمة،•فقد•قامت•بتفعيل•البوابة•اإللكترونية•لخدمة•الطالب•المبتعثين•كقناة•توزيع•مفضلة•لهم.•
وتقدم•البوابة•اإللكترونية••www.mohe.altayyaronline.com••عدد•من•الخدمات•المتعددة•للطالب•

التي•تتعدى•إجراء•الحجوزات•وإصدار•تذاكر•السفر،•ومن•أهمها•ما•يلي:

• إصدار•طلبات•حجز•تذاكر•السفر•إضافة•إلى•طلبات•تعديل•الحجز•أو•إلغائه	

• إرسال•رسائل•قصيرة•إلى•أجهزة•الجوال•الخاصة•بالمبتعثين•إضافة•إلى•رسائل•البريد•اإللكتروني•الحاطتهم•	
بكافة•التطورات•على•طلباتهم.

• تمكين••المبتعث•من•التواصل•مع•موظفي•مركز•االتصال•والبيع•الموحد•من•خالل•الموقع•مباشرة.	

• تمكين•المبتعث•من•استعراض•وطباعة•كافة•مستندات•السفر•مثل•الحجوزات•وتذاكر•السفر.	

• إمكانية••المساعدة•في•استئجار•شقة•في•بلد•االبتعاث•أو•الوطن	

• إمكانية••المساعدة•في•شحن•األجهزة•واألثاث•إلى•الوطن	

• إمكانية••المساعدة•في•حاالت•الطوارئ	

• طلب•استعاضة•رسوم•شحن•األمتعة•على•الخطوط•الداخلية•في•بلد•االبتعاث.	

وقد•تم•ربط•البوابة•اإللكترونية•لخدمة•الطالب•المبتعثين•بالبوابة•اإللكترونية•لوزارة•التعليم•العالي•وذلك•بهدف•
البوابة• بأن•هذه• الشخصي،•علما• ملفه• الواردة•في• الخاصة•بكل•طالب•مبتعث• البيانات• تسهيل•عملية•تدقيق•

تمكن•الطالب•من•الحصول•على•تذكرة•سفره•في•ثالث•خطوات•فقط.

تطوير القنوات التسويقية والرتويجية. 2
التركيز• خالل• من• المجموعة• تتبناها• التي• الجوانب• أهم• من• تعتبر• والترويجية• التسويقية• القنوات• تطوير• إن•
على•متطلبات•العمالء•والمتغيرات•السوقية•في•صناعة•السفر•والسياحة•وتطبيق•المفاهيم•التسويقية•الحديثة•
الجهود• بتكثيف• المجموعة• قامت• فقد• والدولي،• واإلقليمي• المحلي• المستوى• المستهدفة•على• األسواق• في•
التواصل• مواقع• بواسطة• المنتجات• من• وشاملة• متنوعة• لباقة• الترويجية• الحمالت• إدارة• خالل• من• التسويقية•
االجتماعية•والمواقع•اإللكترونية•والصحف•المحلية•والمؤتمرات•والفعاليات•التي•نظمتها•المجموعة•باالشتراك•
استهدفت• وقد• وخارجها،• المملكة• داخل• واآلثار• للسياحة• العامة• الهيئة• و• األوسط• الشرق• فوربس• مجلة• مع•
المجموعة•من•خاللها•العديد•من•قطاعات•العمالء•األفراد•وقطاعات•األعمال.•كما•طورت•المجموعة•قنواتها•
الترويجية•الرقمية•على•مواقع•التواصل•االجتماعية•فيسبوك•وتوتير•و•انستغرام،•وقد•بلغ•عدد•المتابعين•والمعجبين•
بصفحة•المجموعة•قرابة•مئة•وثالثة•عشر•ألف•مستخدم•بنمو•قدره•62%•عن•العام•السابق.•وقد•وظفت•المجموعة•
هذه•القنوات•للتواصل•مع•العمالء•لفهم•متطلباتهم•وطرح•منتجاتها•وإعطاء•النصائح•في•السفر•واستعراض•أهم•
تطلعات• مع• للتناسب• الوجهات• تلك• في• والطقس• الموسمي• الجدول• مراعاة• مع• وأميزها• السياحة• المقاصد•
•من••المجموعة•على•

ً
•لشعبية•بعض•برامج•الجوال•مثل•برنامج•“الواتس•آب”•وحرصا

ً
وحاجات•المسافرين.•ونظرا

العروض• بآخر• وتزويدهم• لعمالئها• البرنامج• هذا• من•خالل• ترويجية• رسائل• بإرسال• المجموعة• بدأت• التوسع،•

مؤشرات تطوير األعمال وبيئة العمل
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السفر•والسياحة•للوصول• التقنية•في•صناعة• إلى•توظيف•كافة•اإلمكانات• المجموعة•حاليا• الترويجية•وتسعى•
إلى•عدد•أكبر•من•شرائح•العمالء•وتلبية•كافة•متطلباتهم•من•خالل•تنظيم•وإدارة•الحمالت•التسويقية•من•خالل•
الترويجية• والمطبوعات• اإللكترونية• المحلية• والصحف• االجتماعية• التواصل• مواقع• مثل• المستحدثة• القنوات•
الحجز• ومحرك• الذكية• الهواتف• وتطبيقات• الدراسية• والرحالت• العسل• وكتيب•شهر• الطيار• وكتيب•عطالت•
اإللكتروني•الخاص•بالمجموعة•وعروض•الفيديو•في•جميع•فروعها•ومكاتبها•المنتشرة•في•المملكة•وخارجها.

اعتماد نظام الفرنشايز. 3
على• واالستحواذ• النمو• فرص• واقتناص• واالنتشار• التوسع• مجال• في• للمجموعة• العامة• لالستراتيجية• تطبيقا•
حصص•سوقية•عادلة•من•األسواق•المستهدفة•إضافة•إلى•تعزيز•دورها•الريادي•في•اتاحة•الفرصة•للشباب•السعودي•
للدخول•في•سوق•السفر•والسياحة•واإلسهام•الفاعل•في•تطوير•هذا•القطاع•الحيوي•بالمملكة•العربية•السعودية،•
فقد•بادرت•إدارة•المجموعة•في•سبتمبر•2014•م••بتنفيذ•برنامج•االمتياز•التجاري•)الفرنشايز(•الذي•يهدف•إلى•

ما•يلي:

• إتاحة•الفرصة•للشباب•السعودي•الدخول•بكل•ثقة•لالستثمار•في•قطاع•السفر•والسياحة.	

• خلق•فرص•عمل•للشباب•السعودي•والتحّول•إلى•مصدر•توظيف.	

• زيادة•نسبة•توطين•الوظائف•في•قطاع•السياحة•والسفر.	

• المساهمة•في•ضبط•سوق•السفر•والسياحة•وضمان•سالمة•الممارسة•والشفايفة•في•سوق•السفر•والسياحة.	

ومن•أجل•خلق•فرص•النجاح•للممنوحين•حق•االمتياز•التجاري•لتمثيل•المجموعة•في•السوق•السعودي،•فقد•تم•
التعاقد•مع•الهيئات•الحكومية•والممولة•للمشروع،•وهي:

• •الهيئة•العامة•للسياحة•واآلثار•–•كجهة•مشرفة•وداعمة•فنيا•للمشروع.	

• البنك•السعودي•للتسليف•واالدخار•–•جهة•داعمة•ماليا•للمشروع.	

• كلية•السياحة•واآلثار•بجامعة•الملك•سعود•–•كجهة•داعمة•فنيا•وتسويقيا•للمشروع.	

• صندوق•المئوية•–•كهجة•داعمة•فنيا•وتسويقيا•للمشروع.	

تطوير القوى العاملة. 4
تعتبر•صناعة•السفر•والسياحة•من•أكبر•الصناعات•فاعلية•بالمملكة•العربية•السعودية•الموظفة•للقوى•البشرية•
•من•إجمالي•الموظفين•في•المجموعة،•حيث•يصل•عددهم•

ً
•متناميا

ً
الوطنية•إذ•تشكل•الكوادر•السعودية•جزءا

إلى•1210•موظفا•ما•يمثل•40•%•من•العدد•الكلي•للقوى•العاملة•بالمجموعة•بالمملكة.•كما•أن•النمو•و•التوسع•
الكبير•و•السريع•الذي•تشهده•قطاعات•المجموعة•المختلفة•يشكل•أحد•الحوافز•الرئيسية•للمجموعة•لتعيين•
المزيد•من•الشباب•السعوديين•لتحقيق•هدف•توطين•الوظائف•الذي•تسعى•لتحقيقه.•وتعمل•المجموعة•في•
إطار•الشراكة•االستراتيجية•مع•شركائها•في•التوطين•مثل•الهيئة•العامة•للسياحة•واآلثار•وصندوق•تنمية•الموارد•
البشرية•و•وزارة•العمل،•وقد•أثمرت•هذه•الشراكة•إلى•استقطاب•ما•يزيد•عن•320•موظفا•وموظفة•من•أبناء•الوطن•
خالل•عام•2014•م.•وتهتم•المجموعة•كثيرا•باالستفادة•من•الكوادر•النسائية•في•مختلف•القطاعات•والوحدات•
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الداخل• التابعة•في• المجموعة•وشركاتها• العاملين•في• إجمالي•عدد• بلغ• .وقد• لهن• المالئمة• والخدمية• اإلدارية•
والخارج•إلى•نحو•4030•موظف•وموظفة•بنمو•نسبته•19•%•مقارنة•بالعام•السابق،•وذلك•نسبة•إلى•التوسع•الذي•
•ألهمية•التدريب•و•اكتساب•

ً
شهدته•شبكة•االعمال•ونمو•قطاعات•الخدمة•في•مختلف•المواقع•خالل•العام.•و•نظرا

المهارات•الفنية•و•اإلدارية•من•قبل•موظفيها•فقد•واصلت•المجموعة•في•إعداد•حقائبها•التدريبية•على•مدار•العام.•
كما•استفادت•المجموعة•من•الخبرات•العالية•لدى•كوادرها•الحالية•المؤهلة،•حيث•استمرت•في•تدريب•و•تأهيل•
ما•يزيد•عن••300••من•الكوادر•اإلدارية•و•الفنية•والوطنية•في•شركاتها•وذلك•من•خالل•استغالل•الكوادر•الحالية•
المؤهلة•بالمجموعة•لتقوم•بتدريب•العاملين•الجدد•في•عملياتها•الجديدة،•إضافة•إلى•البرامج•التدريبية•االحترافية•
المقدمة•من•قبل•مؤسسات•التدريب•والتأهيل•المعتمدة•من•المؤسسة•العامة•للتدريب•التقني•والمهني•والهيئات•
التعليمية•المنظمة•لها،•وقد•تنوعت•البرامج•التدريبية•ما•بين•المجاالت•التشغيلية•والتسويقية•واإلدارية•والقيادية•
والقانونية•والنظامية•والتطويرية•والتنظيمية•والتخطيط•إضافة•إلى•حقائب•تدريبية•في•الموارد•البشرية•وقد•هدفت•
المجموعة•من•هذه•البرامج•إلى•رفع•مستوى•المهارات•والمعارف•االحترافية•لدى•موظفيها•لتطبيقها•بما•يتناسب•

مع•التوجه•االستراتيجي•للمجموعة.

تطوير الهيكل التنظيمي. 5
نظرا•للتطور•الذي•شهدته•شبكة•أعمال•الشركة•وأنشطتها•الخدمية•خالل•العام،•ومن•أجل•تحقيق•أعلى•مستويات•
األداء•وفق•نسق•إداري•أكثر•فاعلية•من•حيث•التنظيم•اإلداري•األمثل،•وتطبيقا•لمبادئ•الثقافة•المؤسساتية•التي•
تتبناها•المجموعة•لخلق•التوازن•اإلداري•والتنظيمي•بما•يؤمن•استمرارية•تطوير•أعمالها،•فقد•تم•تطوير•الهيكل•
الذي•سوف• األمر• الجغرافية• والمناطق• واإلدارات• األعمال• وقطاعات• التنفيذية• اإلدارة• مستوى• على• التنظيمي•

يسهم•في•تحسين•أداء•المجموعة•خالل•الفترة•القادمة•في•إطار•منظومة•عمل•متكاملة•ومترامية•األطراف.



التوسع واالستثمار

نسعى•للتميز•من•خالل•سياسة•التوسع•في•المملكة•والعالم•لتقديم•منتجاتنا•
للعمالء•الكرام•بمزيد•من•التميّيز•الذي•عهدونا•عليه•على•الدوام.
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الجدول•رقم•)3(:•بيان•بالشركات•التابعة•ودولة•التأسيس•والنشاط•ونسب•الملكية•وإجمالي•رأس•المال.•واألنشطة•األساسية••لكل•منها،•وقد•تم•تريبها•حسب•دولة•التأسيس•والنشاط.

األنشطة•األساسيةإجمالي•رأس•المال•)ريال•سعودي(الملكية•%•دولة•التأسيس•والنشاطاسم•الشركة

خدمات•السفر•والسياحة1000,000%100السعودية•شركة•المكتب•الوطني•للسياحة•والسفر•المحدودة

خدمات•السفر•والسياحة10,000,000%80السعودية•شركة•الصرح•للسفر•والسياحة•المحدودة

خدمات•السفر•والسياحة3000,000%100السعودية•شركة•وكالة•الطيار•العالمية•للنقل•الجوي•المحدودة

خدمات•السفر•والسياحة1,000,000%100السعودية•شركة•عطالت•الطيار•للسفر•والسياحة•المحدودة

خدمات•السفر•والسياحة1,000,000%100السعودية•شركة•الطيار•للسفر•والسياحة•والشحن•المحدودة

خدمات•االتصاالت.1,000,000%100السعودية•شركه•تقنيتك•لتقنية•المعلومات

قطاع•الفنادق•الذي•يتضمن•أجنحة•وشقق•مفروشة،•5,000,000%100السعودية•شركة•الطيار•للتطوير•واالستثمار•السياحي•والعقاري
والمرافق•الترفيهية

وسيط•تامين3,000,000%100السعودية•شركة•الطيار•لوساطة•التأمين

تأجير•السيارات15,000,000%100السعودية•شركة•الطيار•لتأجير•السيارات

وسائل•اإلعالم•و•الطباعة•والخدمات•اإلعالنية200,000%100السعودية•شركة•مجلة•المسافر

خدمات•السفر•والسياحة1,500,000%100السعودية•شركة•الموسم•للسفر•والسياحة•المحدودة

خدمات•السفر•والسياحة500,000%100السعودية•شركة•عالم•السعودية•للسفر•والسياحة

منظم•رحالت500,000%51السعودية•شركة•جولة•لتنظيم•الرحالت•السياحية

خدمات•السفر•والسياحة2,000,000%51السعودية•شركة•مواسم•للسياحة•وخدمات•المعتمرين•المحدودة

خدمات•السفر•والسياحة1,000,000%70السعودية•شركة•وكالة•الجزيرة•العربية•للسياحة•والسفر•والشحن•الجوي

الحلول•التقنية•لخدمات•السفر•والسياحة•وخدمات•5,000,000%60السعودية•شركة•البرامج•الخاصة•للحاسوب•)فالي•أي•تي(
الرسائل•النصية•ورسائل•الوسائط•المتعددة
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تطوير•وتشغيل•المباني•السكنية•والتجارية•في•مكة•50,000,000%100السعودية•شركة•مثمرة•لالستثمار•العقاري
المكرمة

خدمات•الطيران•الخاص•والشحن5,000,000%100السعودية•شركة•النخبة•لخدمات•الطائرات•الخاصة•

خدمات•السفر•والسياحة1,000,000%100السعودية•شركة•وكالة•فيفا•للسفر•والسياحة•

تأجير•مخازن•ومستودعات•للتبريد•وخدمات•2,000,000%100السعوديةشركة•السرعة•الفائقة•للنقل•المحدودة
االستيراد•والتصدير

الجدول•رقم•)4(:•الشركات•التابعة•في•اإلمارات•العربية•المتحدة

األنشطة•األساسيةإجمالي رأس المال )ريال سعودي(الملكية % دولة•التأسيس•والنشاطاسم•الشركة

خدمات•السفر•والسياحة**************%100 اإلماراتفرع•الطيار•للسفر•والسياحة•–•دبي

الجدول•رقم•)5(:•الشركات•التابعة•في•جمهورية•مصر•العربية

األنشطة األساسيةإجمالي رأس المال )ريال سعودي(الملكية % دولة التأسيس والنشاطاسم الشركة

خدمات السفر والسياحة     7,346,864 %100 مصرعطالت•الطيار•ترافل•جروب

تأجير السيارات  14,431,340 %100 مصرشركة•إي•الطيار•للسياحة

تأجير السيارات  10,495,520 %100 مصرشركة•إي•الطيار•تورز

تأجير السيارات     4,198,208 %100 مصرشركة•نايل•هوليدي

تأجير السيارات     7,478,058 %100 مصرشركة•الطيار•لتأجير•السيارات

خدمات السفر والسياحة     5,247,760 %70 مصرشركة•الهانوف•للسياحة•والخدمات•

خدمات الشحن والتخليص الجمركي5,378,954%100مصرشركة•الطّيار•للشحن•والتخليص•الجمركي•
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الجدول•رقم•)6(:•الشركات•التابعة•في•جمهورية•السودان

األنشطة•األساسيةإجمالي رأس المال )ريال سعودي(الملكية % دولة•التأسيس•والنشاطاسم•الشركة

خدمات•السفر•والسياحة237,675%75 السودانشركة•الطيار•الدولية•المحدودة

الجدول•رقم•)8(:•الشركات•التابعة•في•ماليزيا

األنشطة•األساسيةإجمالي رأس المال )ريال سعودي(الملكية % دولة•التأسيس•والنشاطاسم•الشركة

خدمات•السفر•والسياحة228,535%100 ماليزياشركة•بيالنترا•هوليداى

الجدول•رقم•)7(:•الشركات•التابعة•في•الجمهورية•اللبنانية

األنشطة•األساسيةإجمالي رأس المال )ريال سعودي(الملكية % دولة•التأسيس•والنشاطاسم•الشركة

خدمات•السفر•والسياحة75,008%100 لبنانشركة•لينا•تورز

خدمات•السفر•والسياحة74,769%51 لبنانكونكتينغ•للتجارة•والخدمات•

الجدول•رقم•)9(:•الشركات•التابعة•في•المملكة•المتحدة

األنشطة•األساسيةإجمالي رأس المال )ريال سعودي(الملكية % دولة•التأسيس•والنشاطاسم•الشركة

خدمات•السفر•والسياحة             5,845 %100 المملكة•المتحدةشركة•مواسم•للسفر•والسياحة•المحدودة•

خدمات•السفر•والسياحة        584,508 %100المملكة•المتحدةاليجينت•ريزورت•المحدودة•والشركات•التابعة•

خدمات•السفر•والسياحة        584,508%100المملكة•المتحدةشركة•كو-اب•للسفر•المحدودة•

مالحظة: جميع الشركات التابعة هي شركات ذات مسئولية حمدودة وال توجد أسهم أو أدوات دين صادرة ألي منها.
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الجدول•رقم•)10(:•استثمارات•بطريقة•حقوق•الملكية

اسم الشركة
دولة التأسيس 

والنشاط
الملكية % 

قيمة االستثمار 

) ماليين الرياالت ( 
األنشطة األساسيةرأس المال 

95%30 الكويتشركة•الشامل•الدولية•القابضة•كى.•أس.•سي••)مقفلة(
3,000,000

دينار•كويتي
خدمات•السفر•والسياحة

3.3%49كنداشركة•عمرو•للسياحة
400,000

•دوالر•امريكي•
خدمات•السفر•والسياحة

0.512%49اإلمارات•العربية•المتحدةشركة•الطيار•للسفر•والسياحة•–•أبو•ظبي
1,000,000

درهم•إماراتي
خدمات•السفر•والسياحة

شركة•توشير•للتقنية•الناشئة
المملكة•العربية•

السعودية
35%1,1

2,600,000

ريال•سعودي

خدمات•اتصاالت•ومراكز•
االتصال

5,2%44اإلمارات•العربية•المتحدةنت•للسياحة•
3,400,000

درهم•إماراتي
خدمات•السفر•والسياحة

17,2 %18جزر•فيرجينيا•البريطانية•كريم•انكوربوريتت
 51,080

ريال•سعودي
تأجير•السيارات
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جملس اإلدارة. 1
يتولى•إدارة•الشركة•مجلس•إدارة•مؤلف•من•9•أعضاء•تعينهم•الجمعية•العامة•العادية•كل•ثالث•سنوات،•تم•تعين•6•منهم•في•اجتماع•الجمعية•المنعقد•في•يوم•األحد•تاريخ•1433/04/11•هـ•الموافق•2012/03/04•م•،•وثالثة•أعضاء•تم•
تعيينهم•في•الجمعية•العامة•التي•عقدت•في•يوم•الثالثاء•تاريخ•1434/05/21•الموافق•2013/04/02م•وذلك•لتكملة•أعضاء•مجلس•اإلدارة•للدورة•الحالية•للمجلس•التي•تنتهي•في•2015/03/03م،•ويتولى•المجلس•جميع•الصالحيات•
ا•واضًحا•ويؤدي•المجلس•المهام•الموكلة•له•

ً
والسلطات•الالزمة•إلدارة•الشركة•وحدد•النظام•األساسي•للشركة•و•السياسات•والمعايير•واإلجراءات•المحددة•للعضوية•في•المجلس•المقرة•من•الجمعية•العامة•مسئوليات•المجلس•تحديد

بمسؤولية•وحسن•نية•وجدية•واهتمام•ويتخذ•القرارات•الالزمة•لتسيير•اعمال•الشركة•بما•يحقق•مصلحة•الشركة•عموًما.•ولم•يصدر•المجلس•خالل•عام•2014•م•أي•تفاويض•عامة•أو•غير•محددة•المدة.

الجدول•رقم•)11(:•أسماء•أعضاء•مجلس•اإلدارة•للدورة•الحالية•التي•تنتهي•03/03/ 2015•م

عضوية يف شركات مساهمة التصنيفالصفةاالسمم
أسمنت اليمامة – الدرع العربي – المراعي )مساهمة مدرجة (غير تنفيذي )مستقل (الرئيساألمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير1

ال يوجد تنفيذي )غير مستقل (العضو المنتدبالدكتور ناصر بن عقيل الطيار2

الراجحي للتأمين التعاوني – شركة كابالت الرياض ) مساهمة غير مدرجة ( – الشركة السعودية لصناعة األسالك الهاتفية -  الشركة غير تنفيذي )مستقل (عضواألستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم3
السعودية الحديثة لصناعة المعادن ) مساهمة مدرجة (

ال يوجدغير تنفيذي )مستقل (عضوالدكتور عبدالرحمن حسن آل الشيخ4

ال يوجدغير تنفيذي )مستقل (عضواألستاذ عبدالله ناصر آل داوود )1(5

• مجموعة صافوال – الدرع العربي – زين السعودية - البنك السعودي الفرنسي - شركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيغير تنفيذي )مستقل (عضواألستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري )2(6
 ) مساهمة مدرجة (

ال يوجدغير تنفيذي )مستقل (عضواألستاذ عمر بن علي عبيد بالشرف7

شركة متاجرةغير تنفيذي )مستقل (عضواألستاذ محمد عبدالله المهنا8

الدرع العربي – المراعيغير تنفيذي )مستقل (عضوالمهندس ناصر بن محمد المطوع9
 ) مساهمة مدرجة (

قام•مجلس•االدارة•بتعيين•عضو•المجلس•االستاذ•عبدالله•بن•ناصر•آل•داود•رئيسا•تنفيذيا•للمجموعة•ابتداء•من•تاريخ•2015/01/01م•وقد•تم•اإلفصاح•عن•ذلك•في•)تداول(•بتاريخ2014/12/30م•. •)1(

تقدم•عضو•مجلس•اإلدارة•االستاذ•عمار•عبد•الواحد•الخضيري•باستقالته•من•عضوية•المجلس•لظروف•شخصية•وقد•تم•اإلفصاح•عنها•في•)تداول(•بتاريخ•2014/12/28م•  •)2(

جملس اإلدارة واحلوكمة
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اجتماعات جملس اإلدارة : 
خصص•أعضاء•المجلس•وقتا•كافيا•لالضطالع•بمسؤولياتهم•والتحضير•الجيد•الجتماعات•المجلس•ولجانه•
وحرصهم•على•حضورها،•ولم•يسبق•أن•تقدم•أي•عضو•من•األعضاء•بطلب•مكتوب•لعقد•اجتماعات•طارئة•
للمجلس•خالل•السنة•المالية•المنتهية•في•2014/12/31•م•كما•لم•يسبق•أن•اعترض•أي•عضو•من•األعضاء•

على•جدول•أعمال•المجلس•وقراراته.

وفي•سبيل•تسهيل•سير•العمل،•فقد•منح•النظام•األساسي•للشركة•المجلس•اتخاذ•القرارات•بالتمرير•على•ان•
تعرض•على•مجلس•اإلدارة•في•أول•اجتماع•تالي•العتمادها،•وقد•صدر•خالل•العام•2014•م•عدد•من•القرارات•
بالتمرير•بعد•التشاور•المسبق•بشأنها•وتم•عرضها•على•مجلس•اإلدارة•حسب•نص•الفقرة•)ث(•من•المادة•)16(•

من•النظام•األساسي•للشركة.

الجدول•رقم)12(:•سجل•حضور•اجتماعات•مجلس•اإلدارة•لعام•2014•م•والبالغ•مجموعها•)4(•اجتماعات•:

اهم قرارات جملس اإلدارة : 
اصدر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار  للسفر القابضة خالل العام 2014 م عدد من القرارات . 1

اإلستراتيجية كان اهمها :

• زيادة•رأس•مال•الشركة•من•1.200•مليون•الى•1.500•مليون•بنسبة•زيادة•بلغت•25•%•وذلك•عن•طريق•	
رسملة•300•مليون•ريال•من••األرباح•المبقاة•وذلك•بهدف•تغطية•خطط•الشركة•التوسعية•و•تعديل•بعض•

مواد•وفقرات•النظام•األساسي•وتوزيع•أرباح•ريالين•عن•النصف•األول•لعام•2014•م.

• االستحواذ•على•عدد•من•الشركات•في•كل•من•المملكة•العربية•السعودية•وبريطانيا•ولبنان•و•مصر.	

• شراء•عدد•من•العقارات•في•المملكة•لالحتياجات•التشغيلية•للشركة.	

• االستثمار•في•الشركات•التي•تمارس•انشطتها•باستخدام•تقنية•المعلومات،•وكذلك•االستثمار•في•سوق•	
األسهم•السعودية.

• المساهمة•في•االكتتاب••بالشركة•السعودية•للضيافة•التراثية.	

من . 2 عدد  اتخذ  التقرير  هذا  إعداد  تاريخ  وحتى  م   2015 العام  بداية  في  اإلدارة  مجلس  ان  كما 
القرارات كان اهمها :

• االستحواذ•على•شركة•التفاضل•والتكامل•للتكنولوجيا•)•ش•م•م•(•بسلطنة•عمان.	

• تأسيس•شركة•B2B••في•اسبانيا•تعمل•في•انشطة••السفر•والسياحة•وخدمات•الحجوزات.	

• التوصية•بزيادة•رأس•مال•الشركة•من•1,500•مليون•إلى•2,000•مليون•بنسبة•زيادة•قدرها•33.3•%•وذلك•	
عن•طريق•رسملة•500•مليون•ريال•من•األرباح•المبقاة•وعلى•اثر•هذه•الزيادة•منح•سهم•واحد•مجاني•لكل•

ثالثة•أسهم•لتغطية•خطط•الشركة•التوسعية.

• وانتخاب•	 المال• رأس• زيادة• على• للموافقة• بتاريخ•2015/03/04• لالنعقاد• العمومية• للجمعية• الدعوة•
مجلس•إدارة•جديد•للدورة•القادمة•التي•تنتهي•في•2018/03/03•م•وإجازة•عدد•من•القرارات،•وقد•تم•

الدعوة•للجمعية•من•خالل•تداول•والصحف•الرسمية•وموقع•الشركة•اإللكتروني.

 

االجتماعاتاالسمم

ايل
جم

اإل

نسبة

احلضور

ول
األ

اين
الث

ث
ثال

ال

بع
لرا

ا

%4100√√√√األمير•سلطان•بن•محمد•بن•سعود•الكبير1

%4100√√√√الدكتور•ناصر•بن•عقيل•الطيار2

X√√375%√المهندس•ناصر•بن•محمد•المطوع3

%4100√√√√األستاذ•عمر•بن•علي•عبيد•بالشرف4

X√√375%√األستاذ•أحمد•سامر•بن•حمدي•الزعيم5

%4100√√√√األستاذ•عمار•بن•عبد•الواحد•الخضيري6

%4100√√√√األستاذ•عبدالله•ناصر•آل•داود7

%4100√√√√األستاذ•محمد•عبالله•المهنا8

X375%√√√الدكتور•عبدالرحمن•حسن•آل•الشيخ9

)X(•لم•يحضر )√(••حضر••
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ملكية أعضاء جملس اإلدارة ألسهم الشركة
الجدول•رقم•)13(:•األسهم•التي•يملكها•أعضاء•مجلس•اإلدارة•في•الشركة•عند•بداية•ونهاية•العام•2014•م•ونسبتها•من•إجمالي•عدد•أسهم•الشركة•شاملة•أسهم•عضوية•المجلس.

توضيح

االسهم•الملوكة

اسماء•اعضاء•مجلس•االدارة

م

النسبة•الى•
اجمالي•
األسهم•

عدد•األسهم•
في•نهاية•عام•

2014

النسبة•الى•
اجمالي•
األسهم•

عدد•األسهم•
عند•بداية•العام•

2014

1.258% 1,886,498 1.258% 1,509,199 االمير•سلطان•بن•محمد•بن•سعود•الكبير• 1

باالضافة•الى•عدد•35•مليون•سهم•تعود•ملكيتها•لشركة•الطيار•لالستثمار•والتطوير•العقاري•التي•
يمتلك•فيها•العضو•بنسبة•90%•من•حصصها•ويديرها•

18.578% 27,866,341 18.578% 22,293,073 الدكتور•ناصر•بن•عقيل•الطيار• 2

يمتلكها• التي• واالدارة• للتشغيل• سامة• لشركة• ملكيتها• تعود• •)2,404,929( عدد• الى• باالضافة•
ويديرها•العضو

0.036% 53,935 0.063% 75,798 الدكتور•ناصر•بن•محمد•المطوع 3

0.001% 1,250 0.001% 1,000 االستاذ•عمر•بن•علي•بالشرف• 4

األسهم•تعود•ملكيتها•لشركة•الدولية•الخليجية•للمقاوالت•زالتي•يمتلك•فيها•ويديرها•العضو 0.402% 603,545 0.459% 550,536 االستاذ•احمد•سامر•بن•حمدي•الزعيم• 5

األسهم•تعود•ملكيتها•لشركة•اموال•الخليج•لالستثمار•والتي•يمتلك•فيها•ويديرها•العضو 0.001% 1,250 0.001% 1,000 عمار•بن•عبدالواحد•الخضيري• 6

0.001% 1,250 0.041% 49,000 استاذ•عبدالله•ناصر•آل•داود 7

0.002% 2,312 0.003% 3,450 االستاذ•محمد•عبدالله•المهنا 8

0.018% 27,500 0.021% 25,000 الدكتور•عبدالرحمن•حسن•آل•الشيخ 9

مالحظة :
ّصر•ألٍي•من•أعضاء•المجلس•خالل•عام•2014•م

ُ
حسب•االقرارات•المقدمة•من•أعضاء•مجلس•االدارة•ليس•هناك•أي•أسهم•مملوكة•ألٍي•من•زوجات•أو•أوالد•ق
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مكافآت ومصاريف أعضاء جملس اإلدارة
•لما•هو•موضح•في•الجدول•رقم•14.•ولم•تقدم•الشركة•أي•قرض•أو•تضمن•أية•

ً
•لنظام•الشركة•تم•صرف•مكافآت•ألعضاء•مجلس•اإلدارة•بلغت•1,800,000•ريال•باإلضافة•لبدالت•حضور•اجماعات•المجلس•ولجانه•التابعة•وفقا

ً
وفقا

قروض•مقدمة•ألحد•أعضاء•مجلس•اإلدارة

الجدول•رقم•)14(:•مكافآت•ومصاريف•أعضاء•مجلس•اإلدارة•خالل•العام•2014•م

األعضاء غري التنفيذيني األعضاء التنفيذينيالبيان
واملستقلني

ال يوجد17,754,283الرواتب

1,732,000 ريال 230,000 ريال المكافآت السنوية عن عضويتهم في مجلس اإلدارة بما فيها مصاريف السفر واإلقامة

3000 ريال لكل اجتماعبدالت حضور اجتماعات المجلس

3000 ريال لكل اجتماعبدالت حضور اجتماعات لجان المجلس

600,000 ريال*ال يوجدأخرى

* يتقاضى•عضو•مجلس•االدارة•الدكتور•عبدالرحمن•بن•حسن•آل•الشيخ•مبلغ•سنوي•600,000•ريال•مقابل•خدمات•استشارية•يقدمها•للشركة•

جلان اجمللس :
•بنظام•الشركة•ولوائح•الحوكمة•واإلدارة•المثلى•لشئون•الشركة،•فقد•شكل•مجلس•اإلدارة•عدة•لجان•على•النحو•التالي•:

ً
التزاما

2.1 اللجنة التنفيذية :
تتكون•اللجنة•التنفيذية•من•عدد•3•أعضاء•اثنين•منهم•مستقلين•وغير•تنفيذيين•حسب•البيان•الموضح•في•الجدول•رقم•15•من•هذا•التقرير•وقد•عقدت•اللجنة•خالل•العام•2014م•سبعة•اجتماعات.

ا•لالئحة•اللجنة•التنفيذية•المجازة•من•الجمعية•العامة•للشركة•ومن•المهام•والمسئوليات•التي•تقوم•بها•اللجنة،•متابعة•تنفيذ•سياسات•ولوائح•الشركة•المالية•واإلدارية•والرقابية•ولكل•شركة•
ً
•وتؤدي•اللجنة•مهامها•من•خالل•صالحياتها•وفق

من•شركاتها•على•حده•وتطويرها•واقتراح•التعديالت•المناسبة•عليها•لمجلس•اإلدارة،•ومتابعة•خططها•اإلستراتيجية•وتحديثها•من•حين•آلخر،•ومتابعة•تنفيذ•الموازنات•التقديرية•للشركة•و•األداء•الفعلي•وتحليل•أسباب•االنحرافات•–•إن•
وجدت•–•والطلب•من•المدراء•المختصين•اإلجابة•عليها،•وتقديم•التوصيات•يشأنها•ومراجعة•الموازنات•الرأسمالية•المعتمدة•من•مجلس•اإلدارة،•إجراء•الدراسات•الالزمة•الستثمارات•الشركة•والتوصية•بالدخول•في•مشاريع•استثمارية•
ومشاركات•جديدة•أو•االستحواذ•على•شركات•لها•عالقة•بعمل•الشركة،•اختيار•وتكليف•المستشارين•والخبراء،•وتطوير•النظم•واإلجراءات•بما•يحقق•تحديث•العمليات•آلًيا•وبما•يناسب•تطور•صناعة•السفر•والسياحة•ووسائل•وأساليب•

عملها.•

وقد•أعاد•مجلس•اإلدارة•تشكيل•اللجنة•التنفيذية•بموجب•قراره•المؤرخ•في•2015/01/07م•وذلك•عقب•تقديم•عضو•مجلس•اإلدارة•االستاذ•عمار•عبد•الواحد•الخضيري•استقالته•بتاريخ•2014/12/28•م•من•عضوية•مجلس•اإلدارة•
الذي•تنتهي•دورته•بتاريخ•2015/03/03م••بحيث•تم•استبداله•بعضو•مجلس•اإلدارة•السيد•عبدالله•بن•ناصر•آل•داود•حسب•البيان•الموضح•في•الجدول•رقم•16•من•هذا•التقرير

•هذا•ويستمر•عمل•اللجنة•بعد•إعادة•التشكيل•بالتزامن•مع•دورة•المجلس•التي•تنتهي•في•2015/03/03م.
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الجدول•رقم•)15(:•أسماء•أعضاء•اللجنة•التنفيذية•ونسبة•حضور•اجتماعات•اللجنة•قبل•التعديل

نسبة احلضورعدد االجتماعاتالصفةاالسمم
100%7رئيس•اللجنة•/•عضو•مجلس•اإلدارةالدكتور•ناصر•بن•عقيل•الطيار1

100%7عضو•اللجنة•/•عضو•مجلس•اإلدارةاألستاذ•عمار•عبد•الواحد•الخضيري•2

100%7عضو•اللجنة•/•عضو•مجلس•اإلدارةاألستاذ•أحمد•سامر•حمدي•الزعيم•3

الجدول•رقم•)16(:•أسماء•أعضاء•اللجنة•التنفيذية•بعد•التعديل

الصفةاالسمم
رئيس اللجنة / عضو مجلس اإلدارةالدكتور ناصر بن عقيل الطيار1

عضو اللجنة / عضو مجلس اإلدارةاألستاذ أحمد سامر حمدي الزعيم 2

عضو اللجنة / عضو مجلس اإلدارةاألستاذ عبدالله بن ناصر آل داود3

2.2  جلنة الرتشيحات واملكافآت 
تتكون•لجنة•الترشيحات•والمكافآت•من•عدد•3•أعضاء•اثنين•منهم•مستقلين•وغير•تنفيذيين•حسب•البيان•الموضح•في•الجدول•رقم•17•من•هذا•التقرير•،•وقد•عقدت•اللجنة•خالل•العام•2014م•عدد•ثالثة•اجتماعات.•

وتؤدي•اللجنة•دورها•وصالحياتها•من•خالل•الئحتي•لجنة•الترشيحات•والمكافآت•المجازة•من•الجمعية•العمومية•والئحة•الحوكمة•المجازة•من•مجلس•اإلدارة،•ومن•المهام•والمسئوليات•التي•تقوم•بها•اللجنة،•التوصية•لمجلس•اإلدارة•
ا•للسياسات•والمعايير•المعتمدة•مع•مراعاة•عدم•ترشيح•أي•شخص•سبق•إدانته•بجريمة•مخلة•بالشرف•واألمانة،•المراجعة•السنوية•لالحتياجات•المطلوبة•من•المهارات•المناسبة•لعضوية•المجلس•وإعداد•

ً
بالترشيح•لعضوية•المجلس•وفق

وصف•للقدرات•والمؤهالت•المطلوبة•لعضويته•بما•في•ذلك•تحديد•الوقت•الذي•يلزم•أن•يخصصه•العضو•ألعمال•مجلس•اإلدارة،•وكذلك•مراجعة•هيكل•مجلس•اإلدارة•ورفع•التوصيات•في•شأن•التغييرات•التي•يمكن•إجرائها•وتحديد•
ا•التأكد•بشكل•سنوي•من•استقاللية•األعضاء•المستقلين،•وعدم•وجود•أي•تعارض•مصالح•إذ•كان•العضو•يشغل•عضوية•مجلس•إدارة•

ً
جوانب•الضعف•والقوة•في•المجلس•واقتراح•معالجتها•بما•يتفق•مع•مصلحة•الشركة،•ومن•مهامه•أيض

شركة•أخرى،•ووضع•سياسات•واضحة•لتعويضات•ومكافآت•أعضاء•مجلس•اإلدارة•وكبار•التنفيذيين•مع•مراعاته•عند•وضع•تلك•السياسات•استخدام•معايير•ترتبط•باألداء.

هذا•ويستمر•عمل•اللجنة•بالتزامن•مع•دورة•المجلس•الحالية•التي•تنتهي•في•2015/03/03•م.

الجدول•رقم•)17(:•أسماء•أعضاء•لجنة•الترشيحات•والمكافآت•ونسبة•حضور•اجتماعات•اللجنة

نسبة احلضورعدد االجتماعاتالصفةاالسمم
100%3رئيس•اللجنة•/•عضو•مجلس•اإلدارة•الدكتور•ناصر•بن•عقيل•الطيار1

100%3عضو•اللجنة•/•عضو•مجلس•اإلدارةعبدالرحمن•بن•حسن•آل•الشيخ2

100%3عضو•اللجنة•/•عضو•مجلس•اإلدارةاالستاذ/•محمد•بن•عبدالله•المهنا3
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2.3 جلنة املراجعة : 
تتكون•لجنة•المراجعة•من•عدد•3•أعضاء•اثنين•حسب•البيان•الموضح•في•الجدول•رقم•18•من•هذا•التقرير•منهم•من•أعضاء•مجلس•اإلدارة•الغير•تنفيذيين•أما•العضو•الثالث•فإنه•من•خارج•المجلس•وهو•الدكتور•نبيه•عبد•الرحمن•الجبر•

الذي•يعتبر•من•المختصين•بالشئون•المالية•والمحاسبية،•وقد•عقدت•اللجنة•خالل•العام•2014•م•عدد•5•اجتماعات.

••وتؤدي•اللجنة•دورها•وتضطلع•بمهامها•من•خالل•صالحياتها•المبينة•في•الئحة•لجنة•المراجعة•المجازة•من•الجمعية•العامة•والئحة•الحوكمة•الخاصة•بالشركة••المجازة•من•مجلس•اإلدارة،•ومن•المهام•والمسئوليات••التي•تقوم•بها•اللجنة،•
اإلشراف•على•إدارة•المراجعة•الداخلية•في•الشركة،•من•أجل•التحقق•من•مدى•فاعليتها•في•تنفيذ•األعمال•والمهمات•التي•حددها•لها•مجلس•اإلدارة،•ودراسة•نظام•الرقابة•الداخلية•ووضع•تقرير•مكتوب•عن•رأيها•وتوصياتها•في•شأنه،•
ودراسة•تقارير•المراجعة•الداخلية•ومتابعة•تنفيذ•اإلجراءات•التصحيحية•للمالحظات•الواردة•فيها،•والتوصية•لمجلس•اإلدارة•بتعيين•المحاسبين•القانونيين•من•بين•العروض•المقدمة•وعزلهم•وتحديد•أتعابهم،•ويراعى•عند•التوصية•بالتعيين•
التأكد•من•استقالليتهم،•ومتابعة•أعمال•المحاسبين•القانونيين،•ودراسة•خطة•المراجعة•مع•المحاسب•القانوني•وإبداء•مالحظاته•عليها،•ودراسة•مالحظات•المحاسب•القانوني•على•القوائم•المالية•ومتابعة•ما•تم•في•شأنها،•ودراسة•القوائم•
المالية•األولية•والسنوية•قبل•عرضها•على•مجلس•اإلدارة•وإبداء•الرأي•والتوصية•في•شأنها،•ودراسة•السياسات•المحاسبية•المتبعة•وإبداء•الرأي•والتوصية•لمجلس•اإلدارة•في•شأنها،•والتأكد•من•أن•كافة•أعمال•الشركة•وشركاتها•التابعة•تتم•
•لألنظمة•واللوائح•والقواعد•والتعليمات•الصادرة•من•وزارة•التجارة•والصناعة•وهيئة•السوق•المالية•والجهات•المختصة•التي•تهدف•إلى•إبراز•

ً
•لمجموعة•المبادئ•األساسية•التي•وردت•في•النظام•األساسي•للشركة•ونظام•الشركات•ووفقا

ً
وفقا

السياسات•والقواعد•والمعايير•التي•تتبعها•الشركة.

وقد•أعاد•مجلس•اإلدارة•تشكيل•لجنة•المراجعة•بموجب•قراره•المؤرخ•في•2015/01/07م•وذلك•عقب•تعيين•عضو•مجلس•اإلدارة•األستاذ•عبدالله•بن•ناصر•آل•داود•رئيسا•تنفيذيا•للمجموعة•بحيث•تم•استبداله•بعضو•مجلس•اإلدارة•
األستاذ•محمد•بن•عبدالله•المهنا•حسب•البيان•الموضح•في•الجدول•رقم•19•من•هذا•التقرير

هذا•ويستمر•عمل•اللجنة•بعد•إعادة•التشكيل•بالتزامن•مع•دورة•المجلس•التي•تنتهي•في•2015/03/03م

الجدول•رقم•)18(:•أسماء•أعضاء•لجنة•المراجعة•ونسبة•حضور•اجتماعات•اللجنة•قبل•التعديل

نسبة احلضورعدد االجتماعاتالصفةاالسمم
100%5رئيس•اللجنة•/•عضو•مجلس•اإلدارة•المهندس•أحمد•سامر•بن•حمدي•الزعيم1

100%5عضو•اللجنة•/•عضو•مجلس•اإلدارةاألستاذ•عبدالله•ناصر•آل•داوود2

80%4عضو•اللجنة•/•من•خارج•مجلس•اإلدارةالدكتور•نبيه•عبد•الرحمن•الجبر3

الجدول•رقم•)19(:•أسماء•أعضاء•لجنة•المراجعة•بعد•التعديل

الصفةاالسمم
رئيس اللجنة / عضو مجلس اإلدارة المهندس أحمد سامر بن حمدي الزعيم1

عضو اللجنة / عضو مجلس اإلدارةاالستاذ/ محمد بن عبدالله المهنا2

عضو اللجنة / من خارج مجلس اإلدارة الدكتور نبيه عبد الرحمن الجبر3
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املراجعة والرقابة الداخلية :

املراجعة اخلارجية :. 1
جددت•الجمعية•العامة•غير•العادية•للشركة•خالل•اجتماعها•المنعقد•يوم•الخميس•1435/05/19هــ•الموافق•2014/03/20م•الثقة•للسادة•شركة•الفوزان•والسدحان•KPMG•مراجعين•قانونيين•لتدقيق•حسابات•الشركة•للسنة•المالية•
المنتهية•في•2014/12/31م•والبيانات•المالية•ربع•السنوية•لعام•2014•والربع•األول•من•العام•2015م•وذلك•بناًء•على•توصية•مجلس•اإلدارة•حسب•التوصية•المرفوعة•له•من•لجنة•المراجعة•التي•رأت•مالئمة•العرض•الفني•والمالي•المقدم•
•بالمكاتب•األخرى•وقد•بلغت•أتعابهم•مبلغ•وقدره•750•ألف•ريال،•ويقر•مجلس•اإلدارة•بأنه•لم•يوصي•خالل•عام•2014م•باستبدال•المحاسب•القانوني•حيث•ظلت•شركة•الفوزان•والسدحان•

ً
من•شركة•الفوزان•والسدحان•KPMG•مقارنة

•لحسابات•الشركة•خالل•العام•2014م••
ً
KPMG••مراجعا

نتائج املراجعة الداخلية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية . 2
تماشيا•مع•تعليمات•هيئة•السوق•المالية•وقواعد•التسجيل•واإلدراج•للتحقق•من•كفاية•و•فعالية•الرقابة•الداخلية•في•المجموعة،•تقوم•إدارة•المراجعة•الداخلية•بمراجعة•اإلدارات•المختلفة•والشركات•التابعة•للمجموعة•والتي•تتضمن•فحص•
وتقييم•مدى•كفاية•وفعالية•نظم•الرقابة•الداخلية•من•خالل•اسلوب•منهجي•منظم•لتقييم•وتحسين•فاعلية•عمليات•الحوكمة•وإدارة•المخاطر•والرقابة•الداخلية•بما•يمكن•من•تحقيق•أهداف•المجموعة•وحماية•موجوداتها•باإلضافة•الي•
مراجعة•كافة•السياسات•والممارسات•واإلجراءات•لجميع•إدارات•المجموعة•والشركات•التابعة•لها•مع•التركيز•على•أعمال•المراجعة•الداخلية•لألنشطة•والوظائف•ذات•المخاطر•العالية••وذلك•من•خالل•تنفيذ•مجموعة•من•برامج•المراجعة•
التي•تمكن•من•الوصول•الي•نتائج•يتم•تبليغها•إلى•المسؤؤلين.•تقدم•إدارة•المراجعة•الداخلية•تقريرها•إلي•لجنة•المراجعة•المنبثقة•عن•مجلس•اإلدارة•باإلضافة•الي•نسخة•من•التقارير•لنائب•رئيس•مجلس•اإلدارة•والعضو•المنتدب•وهذه•
التقارير•تتضمن•نتائج•وتوصيات•إدارة•المراجعة•ويقوم•رئيس•اللجنة•بإبالغ•مجلس•اإلدارة•باألمور•الجوهرية•التخاذ•اإلجراء•الالزم.•ولضمان•استقاللية•إدارة•المراجعة•فان•المدير•التنفيذي•للمراجعة•الداخلية•يتبع•مباشرة•لجنة•المراجعة•

في•كافة•االمور•الوظيفية•والتي•يتم•التقرير•عنها•بصفة•دوري•.

خالل•عام•2014م•ال•يوجد•اية•امور•هامة•او•قصور•او•انتهاكات•هامة•تتطلب•اإلفصاح•عنها•فيما•يتعلق•بسالمة•األنظمة•المالية•والمحاسبية•وما•له•صله•بإعداد•التقارير•المالية•والسياسات•الداخلية•،•كما•ان•كافة•المالحظات•والتوصيات•
التي•قدمت•من•خالل•تقارير•إدارة•المراجعة••يتم•اخذ•كافة•اإلجراءات•التصحيحية•لمعالجتها•من•قبل•اإلدارة•التنفيذية•ويتم•متابعة•ذلك•من•قبل•إدارة•المراجعة•الداخلية•والتقرير•عن•ذلك•للتأكد•من•فعالية•اإلجراءات.

املكافآت والتعويضات املدفوعة لكبار التنفيذيني :. 3
بلغ•إجمالي•ما•تم•صرفه•لكبار•التنفيذيين•23,374,283•ريال•لعام•2014•م•بما•فيها•من•رواتب•وتعويضات•وبدالت•ومكافآت•سنوية•على•النحو•التالي•:•

الجدول•رقم•)20(:•مكافآت•وتعويضات•كبار•التنفيذيين

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيني بالشركة عدد 5 أعضاء مبا فيهم العضو املنتدب واملدير املايلالبيان

20132014السنة•

8.124.000 ريال8.040.000  ريالالرواتب

2.031.000 ريال2.060.000  ريالالبدالت

13.219.283 ريال10.930.645  ريالالمكافآت•الدورية•والسنوية

23.374.283  ريال20.130.645  ريالاإلجمالي
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ملكية كبار التنفيذيني :

الجدول•رقم•)21(:••ملكية•كبار•التنفيذيين•والنسبة•إلى•إجمالي•األسهم•في•الشركة•في•نهاية•2014م•مقارنة•بملكيتهم•في•بداية•عام•2014•م

أسماء كبار التنفيذينيم

األسهم اململوكة

عدد األسهم يف 
بدية عام 2014

النسبة 
إىل إجمايل 
األسهم %

عدد األسهم يف 
نهاية عام 2014

النسبة إىل 
إجمايل األسهم 

%
22,293,07318.57827,866,34118.578الدكتور ناصر بن عقيل الطّيار1

اليوجداليوجداليوجداليوجدالدكتور علي التيجاني أحمد2

اليوجداليوجداليوجداليوجداألستاذ يوسف موسى يوسف3

اليوجداليوجداليوجداليوجداألستاذ عبد الله بن عقيل الطّيار4

اليوجداليوجداليوجداليوجدمحمد البدوي عبدالله5

مالحظة  :حسب االقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة ألٍي من زوجات أو أوالد أٍي من كبار التنفيذيين  خالل عام 2014 م
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التزامات الشركة بلوائح احلوكمة
• نظام•حوكمة•	 اإلدارة• الشركات،•حيث•وضع•مجلس• بقواعد•حوكمة• التام• االلتزام• الشركة•على• حرصت•

خاص•بالشركة•ال•يشكل•أي•تعارض•مع•أحكام•الئحة•الحوكمة•الصادرة•عن•هيئة•سوق•المالية•وذلك•
استنادا•للفقرة•)ج(•من•المادة•العاشرة•من•الئحة•حوكمة•الشركات•الصادرة•من•مجلس•هيئة•السوق•المالية،•
كما•أن•الجمعية•العامة•أجازت•الئحتي•لجنة•المراجعة•ولجنة•الترشيحات•والمكافآت•استنادا•للفقرتين•
)ب(•من•المادتين•الرابعة•عشرة•والخامسة•عشرة•على•التوالي•من•الئحة•حوكمة•الشركات•في•المملكة•
التي• المكتوبة• السياسة• المجلس• أقر• كما• المالية،• السوق• هيئة• مجلس• من• الصادرة• • السعودية• العربية•
تنظم•تعارض•المصالح•ألعضاء•مجلس•اإلدارة•والمديرين•التنفيذيين•والمساهمين•واألطراف•ذوي•العالقة•
وضمان•عدم•إساءة•استخدام•أصول•الشركة•استنادا•للفقرة•)1/ب(•من•المادة•العاشرة•من•الئحة•حوكمة•

الشركات•الصادرة•من•مجلس•هيئة•السوق•المالية.

• •مجلس•اإلدارة•وضع•سياسات•ومعايير•وإجراءات•واضحة•ومحددة•للعضوية•في•مجلس•اإلدارة•وقد•	
ً
أيضا

أقرتها•الجمعية•العامة•في•اجتماعها•المنعقد•يوم•األحد•1433/04/11هـ•الموافق•2012/03/04م•وذلك•
استنادا•للفقرة•)د(•من•المادة•العاشرة•من•الئحة•حوكمة•الشركات•الصادرة•من•مجلس•هيئة•السوق•المالية.•
كما•تم•وضع•سياسة•مكتوبة•تنظم•العالقة•مع•أصحاب•المصالح•لحمايتهم•وحفظ•حقوقهم•وفقا•للفقرة•هـ•

من•المادة•العاشرة•من•الئحة•حوكمة•الشركات•الصادرة•من•مجلس•هيئة•السوق•المالية.•

• لألنظمة•	 الشركة• احترام• تضمن• التي• واإلجراءات• السياسات• وضع• اإلدارة• مجلس• فإن• سبق• لما• إضافة•
واللوائح•والتزامها•باإلفصاح•عن•المعلومات•الجوهرية•للمساهمين•والدائنين•وأصحاب•المصالح•اآلخرين•
استنادا•للفقرة•)و(•من•المادة•العاشرة•من•الئحة•حوكمة•الشركات•الصادرة•من•مجلس•هيئة•السوق•المالية.

• واستنادا•للفقرتين•)ج(•من•المادة•األولى،•َو•)أ(•من•المادة•التاسعة•لالئحة•حوكمة•الشركات•الصادرة•عن•	
التصويت• التزمت•بكافة•بنود•وفقرات•ومواد•الئحة•الحوكمة•عدا•بند• المالية،•فإن•الشركة• هيئة•السوق•

التراكمي،•على•النحو•التالي:

إجتماعات الجمعية العامة :

عقدت•الشركة•خالل•العام•2014•م•جمعية•عامة•غير•عادية•بتاريخ•2014/03/20م•تمت•الدعوة•إليها•ونشر•
•للنظام•في•موقع•تداول•والصحف.•تم•خاللها•إجازة•جميع•ما•ورد•في•جدول•اعمالها•ومن•أهم•ما•تم•

ً
إعالنها•وفقا

إجازته••في•هذه•الجمعية•هو••زيادة•رأس•مال•الشركة•من•1.200•مليون•الى•1.500•مليون•بنسبة•زيادة•بلغت•
25•%•وذلك•عن•طريق•رسملة•300•مليون•ريال•من••األرباح•المبقاة•بهدف•تغطية•خطط•الشركة•التوسعية،•وقد•
تم•منح•المساهمين•المقيدين•في•تاريخ••انعقاد•الجمعية•الموضح•بعالية•سهم•واحد•مقابل•كل•اربعة•اسهم.•
كما•انه•تم•إجراء•تعديالت•في•النظام•األساسي•للشركة•شملت•المادة•رقم•7••والبند•)ج(•من•الفقرة•الرابعة•من•
المادة•رقم•)15(•.•كما•ان•الجمعية•قد•أجازت•جميع•األعمال•التي•تختص•بها•الجمعية•العامة•العادية.•هذا•وقد•
تم•في•الجمعية•اتاحة•الفرصة•للمساهمين•لمناقشة•مجلس•اإلدارة•فيما•تضمنه•جدول•اعمال•الجمعية•وقدم•
المجلس•كافة•اإليضاحات•واألجوبة•على•أسئلة•المساهمين.•ولم•يتم•وضع•أي•قيود•أو•إجراءات•تعيق•استخدام•
المساهمين•لحقهم•في•التصويت.•كما•تم•إتاحة•الفرصة•للمساهمين•لإلطالع•على•محضر•الجمعية•وذلك•عبر•

•.
ً
موقع•الشركة•اإللكتروني•ومقر•الشركة•الرئيسي.•وقد•تم•تزويد•الهيئة•بنسخة•من•المحضر•في•الموعد•المحدد•نظاما

كما•تم•إعالم•السوق•بنتائج•الجمعية•العامة•حسب•المواعيد•النظامية.

حقوق المساهمين والجمعية العامة

التي• األرباح• من• نصيب• على• الحصول• في• النظامية• لحقوقهم• المساهمين• ممارسة•جميع• على• الشركة• نظام• ينص•
واالشتراك• المساهمين• جمعيات• وحضور• تصفيتها،• حال• في• الشركة• موجودات• من• نصيب• وعلى• توزيعها،• يتقرر•
المسؤولية• اإلدارة•ورفع•دعوى• قراراتها•والتصرف•في•األسهم•ومراقبة•أعمال•مجلس• في•مداوالتها•والتصويت•على•
على•أعضاء•المجلس•واالستفسار•وطلب•معلومات•بما•ال•يضر•الشركة•وال•يتعارض•مع•نظام•السوق•المالية•ولوائحه•

التنفيذية.•وقد•تأكدت•الشركة•من•إتاحة•المعلومات•للمساهمين•على•حد•سواء•دون•أي•تمييز.

حصول المساهمين على المعلومات

الهامة• التطورات• اإلفصاح•عن• لسياسات• •
ً
وفقا المساهمين• لعموم• الكامل• بالشكل• المعلومات• الشركة•جميع• تتيح•

•للمتطلبات•القانونية•واللوائح•المعمول•بها•والتعليمات•الواردة•من•الجهات•ذات•
ً
والبيانات•المالية•و•تقارير•األداء•وفقا

االختصاص•دون•تمييز•بين•المساهمين،•بحيث•تمكنهم•من•ممارسة•حقوقهم•على•أكمل•وجه•بحيث•تكون•هذه•
•،) المالية•)•تداول• المواعيد•المحددة•في•موقع•هيئة•السوق• المعلومات•وافية•ودقيقة•ومحدثة•بطريقة•منتظمة•وفي•

وموقع•الشركة•اإللكتروني•والصحف•اليومية.•

سياسة توزيع األرباح 

تعتمد•سياسة•الشركة•في•توزيع•األرباح•السنوية•الصافية•على•ما•ورد•بالنظام•األساسي•للشركة•)م/34(•بعد•خصم•
جميع•المصروفات•العمومية•والتكاليف•األخرى•على•الوجه•اآلتي•:

• يجنب•10%•من•األرباح•الصافية•لتكوين•احتياطي•نظامي•ويجوز•للجمعية•العامة•العادية•وقف•هذا•التجنيب•متى•	
بلغ•االحتياطي•المذكور•نصف•رأس•المال.••

• يجوز•للجمعية•العامة•العادية•بناًء•على•اقتراح•مجلس•اإلدارة•أن•تجنب•نسبة•ال•تتجاوز•20%•من•األرباح•الصافية•	
لتكوين•احتياطي•اتفاقي•لغرض•أو•أغراض•معينه.

• يوزع•الباقي•من•بعد•ذلك•دفعة•أولى•للمساهمين•تعادل•5•%•من•رأس•المال•المدفوع•على•األقل.•	

الباقي•لمكافأة•مجلس•اإلدارة•بحيث•ال•تتعدى•في•جميع• بالمائة•من• يخصص•بعد•ما•تقدم•نسبة•ال•تجاوز•10•%•
األحوال•الحدود•القصوى•المسموح•بها•وفقا•للقرارات•والتعليمات•الرسمية•الصادرة•من•الجهات•المختصة•في•هذا•

الشأن.

يجوز•للجمعية•العامة•أن•تقتطع•نسبة•10•%•من•األرباح•الصافية•إلنشاء•مؤسسات•اجتماعية•لموظفي•الشركة.

يوزع•الباقي•بعد•ذلك•على•المساهمين•كحصة•إضافية•في•األرباح.

الموافق•• الخميس•1435/05/19•هـ• المنعقدة•يوم• العادية• العامة•غير• الجمعية• قرار• الشركة•بموجب• وقد•اعتمدت•
2014/03/20م•سياسة•توزيع•األرباح•للعام•2014م•بتفويض•مجلس•اإلدارة•بتوزيع•أرباح•نصف•سنوية•ريالين•لكل•
سهم•على•أساس•األسهم•الجديدة•بعد•المنحة•بإجمالي•مبلغ•600•مليون•ريال،•وقد•وزعت•الشركة•خالل•عام•2014م•

•بمعدل•ريالين•للنصف•األول•من•العام•2014م.
ً
أرباحا



41

السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح  

وضع•مجلس•اإلدارة•سياسات•وإجراءات•مكتوبة•تتعلق•باإلفصاح•والشفافية•التي•تكفل•تحقيق•مبدأ•العدالة•في•توفير•المعلومات•المناسبة•في•الوقت•المناسب•بغرض•مساعدة•المستثمرين•على•اتخاذ•القرارات•االستثمارية•بناء•على•
معلومات•صحيحة•ووافية•وضمان•عدم•نشر•المعلومات•إلى•بعض•المستثمرين•دون•البعض•اآلخر.

•وتلتزم•الشركة•بالسياسات•واإلجراءات•التي•يضعها•مجلس•اإلدارة•بناء•على•االنظمة•ذات•العالقة•وما•يرد•من•تعليمات•من•هيئة•السوق•المالية•والجهات•ذات•االختصاص•بهدف•تعزيز•مستوى•الشفافية•واإلفصاح.

مصالح أعضاء جملس اإلدارة

الجدول•رقم•)22(:•قائمة•بمصالح•بعض•أعضاء•مجلس•اإلدارة•في•الشركة•

مدة العقدقيمة العقدطبيعة العقدطبيعة العالقةالبيانم

اإلدارة•شركة•الطيار•للتطوير•العقاري•1 مجلس• عضو• فيها• يملك•
نسبة• الطيار• عقيل• ناصر• الدكتور•

%•90

سنة•واحدة50.000•ريال•شهرياتقديم•خدمات•سفر•وسياحة•

اإلدارة•شركة•بنيان•المدائن )1(•2 مجلس• عضو• فيها• يملك•
نسبة• الطيار• عقيل• ناصر• الدكتور•

%•34

ثالث•سنوات45•مليون•ريال•سعوديعقد•مقاوله•وإدارة•مشروع•بقيمة

اإلدارة•شركة•انبعاث•التقنية•3 مجلس• عضو• فيها• يملك•
نسبة• الطيار• عقيل• ناصر• الدكتور•

%•15

سنة•واحدة50.000•ريال•شهرياتقديم•خدمات•السفر

اإلدارة•فور•بس•الشرق•األوسط•4 مجلس• عضو• فيها• يملك•
نسبة• الطيار• عقيل• ناصر• الدكتور•

%•40

سنة•واحدةحسب•الطلب•ووفقا•للقيمة•السوقية•األدنىتقديم•خدمات•الدعاية

شركة•المدينة•للصحافة•والطباعة•5
والنشر.

اإلدارة• مجلس• عضو• فيها• يملك•
الدكتور•ناصر•عقيل•الطيار•

نسبة•16.85•%

سنة•واحدةحسب•الطلب•ووفقا•للقيمة•السوقية•األدنىتقديم•خدمات•إعالنات•صحفية

اإلدارة•شركة•النيل•للطيران•6 مجلس• عضو• فيها• يملك•
نسبة• الطيار• عقيل• ناصر• الدكتور•

%•40

سنة•واحدةحسب•المبيعات•الفعليةعقد•وكالة•عامة•لمبيعات•التذاكر

)1(•تم•ترسية•العقد•عن•طريق•المناقصة•العامة.
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اإلدارة•شركة•عمر•علي•بالشرف•للتجارة•7 مجلس• عضو• فيها• يملك•
عمر•علي•بالشرف••

سنة•واحدة60.000•ريال•شهرياتقديم•خدمات•السفر•

اإلدارة•شركة•بطل•ديزاين•السعودية•8 مجلس• عضو• فيها• يملك•
نسبة• الطيار• عقيل• ناصر• الدكتور•

%•50

سنة•واحدة50.000•ريال•شهرياتقديم•خدمات•السفر

اإلدارة•شركة•سمامه•للتشغيل•واإلدارة•9 مجلس• عضو• فيها• يملك•
ناصر•محمد•المطوع•نسبة•96•%

سنة•واحدة100.000•ريال•شهرياتقديم•خدمات•السفر

10
شركة•االمتياز•الغذائية•المحدودة•

اإلدارة• مجلس• عضو• فيها• يملك•
نسبة• الطيار• عقيل• ناصر• الدكتور•

%•50

سنة•واحدة50.000•ريال•شهرياتقديم•خدمات•السفر

الشركة•الدولية•الخليجية•للتجارة•11
واالستثمار•العقاري•المحدودة•

اإلدارة• مجلس• عضو• فيها• يملك•
أحمد•سامر•الزعيم•نسبة•30•%

سنة•واحدة200•ألف•ريال•شهرياتقديم•خدمات•السفر

اإلدارة•شركة•كابالت•الرياض•12 مجلس• عضو• فيها• يملك•
أحمد•سامر•الزعيم•نسبة•5•%

سنة•واحدة50.000•ريال•شهرياتقديم•خدمات•السفر

ناصر•13 للدكتور• المملوك• الفندق•
بن•عقيل•الطّيار

يملكه•عضو•مجلس•اإلدارة

•الدكتور•ناصر•عقيل•الطيار

سنة•واحدةحسب•ايجار•المثلاستئجار•مقر•للشركة•بمنطقة•مكة•المكرمة
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األحكام التي مل يتم تطبيقها من الئحة احلوكمة : 
التصويت الرتاكمي :

لم•يتم•تطبيق•التصويت•التراكمي•عند•اختيار•أعضاء•مجلس•اإلدارة•وذلك•لعدم•موافقة•الجمعية•العامة•غير•العادية•
التي•عقدت•اجتماعها•في•2012/03/04•م•على•تطبيق•هذا•البند،•وبالتالي•ال•يوجد•في•النظام•األساسي•للشركة•

ما•يشير•إلى•التصويت•التراكمي•

 إقرارات جملس اإلدارة :
يؤكد•المجلس•ويقر•أنه•:

1• عدت•بالشكل•الصحيح..
ُ
أن•سجالت•الحسابات•أ

2• ذ•بفاعلية..
ّ
ف
ُ
•على•أسس•سليمة•ون

ّ
عد

ُ
•أن•نظام•الرقابة•الداخلية•أ

3• •أنه•ال•يوجد•أي•شك•يذكر•في•قدرة•الشركة•على•مواصلة•نشاطها..

4• وكبار•. الشركة• إدارة• مجلس• ألعضاء• تعود• اكتتاب• وحقوق• تعاقدية• مالية• وأوراق• مصلحة• أي• توجد• ال•
التنفيذيين•وأقربائهم•وزوجاتهم•وأوالدهم•القصر•في•أسهم•أو•أدوات•دين•الشركة•أو•الشركات•التابعة،•عدا•ما•

تم•اإلفصاح•عنها•في•هذا•لتقرير

5• أو•حقوق•مشابهة•. اكتتاب• أو•مذكرات•حق• تعاقدية• مالية• أوراق• وأي• للتحويل• قابلة• دين• أدوات• توجد• ال•
أصدرتها•أو•منحتها•الشركة•أو•شركاتها•التابعة•خالل•السنة•المالية•2014م

6• ال•يوجد•أي•استيراد•أو•شراء•أو•إلغاء•من•جانب•الشركة•ألي•أدوات•دين•قابلة•لالستيراد.

7• ال•يوجد•أي•أسهم•أو•أدوات•دين•صادرة•من•الشركة•للشركات•التابعة.

8• ال•يوجد•أي•استرداد•أو•شراء•أو•إلغاء•من•جانب•الشركة•ألي•أدوات•دين•قابلة•السترداد.

9• ال•يوجد•أي•حقوق•تحويل•أو•اكتتاب•بموجب•أدوات•دين•قابلة•للتحويل•أو•أوراق•مالية•تعاقدية•أو•مذكرات•.
حق•االكتتاب•أو•حقوق•متشابهة•أصدرتها•أو•منحتها•الشركة•خالل•السنة•المالية•2014م•

10• السعودية•. الهيئة• عن• الصادرة• المحاسبية• المعايير• حسب• الصحيح• بالشكل• الشركة• سجالت• إعداد• تم• •
للمحاسبين•القانونيين•وال•يوجد•أي•فروقات•واختالفات•عن•معايير•المحاسبة•المطبقة•الصادرة•عن•الهيئة•

السعودية•للمحاسبين•القانونيين•تطلب•اإلفصاح.

11• السياسات•. ذلك• في• بما• وتطبيقها• الشركات• حوكمة• الئحة• متطلبات• استيفاء• على• دائما• الشركة• تعمل•
واإلجراءات•المتعلقة•باإلفصاح•والشفافية

12• لم•تقدم•الشركة•أي•قرض•نقدي•من•أي•نوع•ألعضاء•مجلس•إدارتها،•كما•لم•تضمن•أي•قرض•يعقده•واحد•.
منهم•مع•الغير.

13• عدم•ملكية•أي•عضو•من•أعضاء•مجلس•إدارة•الشركة•حصة•في•رأس•مال•الشركات•التابعة•للشركة،•ولم•تقم•.
الشركة•بإبرام•أي•أعمال•أو•عقود•فيها•مصلحة•ألحد•أعضاء•مجلس•اإلدارة•وكبار•التنفيذيين•أو•إلي•شخص•
ذي•عالقة•بهم•أو•بموظفي•الشركة•عدا•ما•تم•اإلفصاح•عنه•في•هذا•التقرير•فيما•يتعلق•بمعامالت•الشركة•من•

أطراف•ذات•عالقة•أو•ملكية•أسهم•في•الشركة.

14• لم•تتسلم•الشركة•من•المحاسب•القانوني•طلًبا•بانعقاد•الجمعية•العامة•خالل•السنة•المالية•المنتهية•ولم•يتم•.
انعقادها

15• لم•تتسلم•الشركة•من•مساهمين•يملكون•5%•من•رأس•المال•أو•أكثر•طلًبا•بانعقاد•الجمعية•العامة•خالل•.
السنة•المالية•المنتهية•في•2014/12/31•ولم•يتم•انعقادها

16• لم•يطلب•مساهمون•يملكون••5%••أو•أكثر•من•أسهم•الشركة•بإضافة•موضوع•أو•أكثر•إلى•جدول•أعمال•.
الجمعية•العامة•عند•إعداده.•

17• أو•. إشرافية• أو•من•أي•جهة• الهيئة• الشركة•من• احتياطي•مفروض•على• قيد• أو• أو•جزاء• ال•يوجد•أي•عقوبة•
تنظيمية•أو•قضائية•أخرى،•عدا•الغرامة•المفروضة•على•الشركة•من•هيئة•السوق•المالية•بسبب•افشاء•الشركة•
في•صحيفة•الجزيرة•بتاريخ•2013/10/30•م•عن•معلومات•وبيانات•سرّية•يحظر•إفشاءها•قبل•تزويد•الهيئة•

بها•وإعالنها.

18• لم•يتم•عقد•القروض•التي•تتجاوز•آجالها•3•سنوات•ولم•يتم•بيع•عقارات•الشركة•او•رهنها•ولم•يتم•إبراء•مديني•.
الشركة•من•أي•التزامات•لهم•تجاه•الشركة•خالل•عام•2014•م،•عدا•ما•تم•اإلفصاح•عنها•في•هذا•التقرير.•••••••

19• لم•تضع•الشركة•أي•إجراء•قد•يؤدي•إلى•إعاقة•استخدام•المساهم•لحقه•في•التصويت.

20• ا•في•أي•عقد•يكون•فيه•أو•كانت•توجد•فيه•مصلحة•جوهرية•ألحد•أعضاء•مجلس•اإلدارة•.
ً
ليست•الشركة•طرف

أو•للرئيس•التنفيذي•أو•للمدير•المالي•أو•إلي•شخص•ذي•عالقة•بأي•منهم•خالل•العام•المالي•2014•م•إال•ما•
ذكر•في•هذا•التقرير

21• ال•يوجد•ترتيب•أو•اتفاق•تنازل•بموجبه•أحد•مساهمي•الشركة•عن•أي•حقوق•في•األرباح•خالل•العام•المالي•.
2014•م

22• ال•يوجد•ترتيب•أو•اتفاق•تنازل•بموجبه•أحد•أعضاء•مجلس•إدارة•الشركة•أو•أحد•كبار•التنفيذيين•عن•أي•.
راتب•أو•تعويض•خالل•العام•المالي•2014•م•

23• أو•. تحفظات• أي• 2014م• المالي• للعام• السنوية• المالية• القوائم• على• القانوني• المراجع• تقرير• يتضمن• لم•
مالحظات•جوهرية.

24• ال•توجد•توصية•من•مجلس•اإلدارة•باستبدال•المحاسب•القانوني•قبل•انتهاء•ثالث•سنوات•مالية•متتالية.•.

25• ليس•لدى•الشركة•أسهم•امتياز•أو•أسهم•تتمتع•بأولوية•خاصة•في•التصويت•)•سواء•للمساهمين•أو•أعضاء•.
مجلس•اإلدارة•أو•منسوبيها(•وأن•كل•أسهم•الشركة•عبارة•عن•أسهم•عادية•متساوية•القيمة•االسمية•ومتساوية•

في•حقوق•التصويت•وغيرها•من•الحقوق•حسب•النظام.•

26• بقيد•. وتقوم• السعودية،• العربية• المملكة• في• والدخل• الزكاة• مصلحة• ألنظمة• ا•
ً
وفق للزكاة• الشركة• تخضع•

مخصص•الزكاة•المستحقة•سنوًيا•وتحمله•على•قائمة•الدخل•و•يتم•قيد•التعديالت•التي•تطرأ•عند•الربط•
النهائي•للزكاة•)إن•وجدت(•في•الفترة•التي•يتم•فيها•الربط.
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27• لم•يقم•المراجع•الخارجي•للشركة•خالل•العام•المالي•2014•بتقديم•أي•خدمات•ذات•طبيعة•استشارية•.
للشركة•ولم•يتلقى•أي•أتعاب•في•هذا•الخصوص.••

28• ال•توجد•أي•مصلحة•في•فئة•األسهم•ذات•األحقية•في•التصويت•تعود•ألشخاص•عدا•أعضاء•مجلس•اإلدارة•.
وكبار•التنفيذيين•وأقربائهم•أبلغو•الشركة•بتلك•الحقوق•حسب•مقتضيات•المادة•45•من•قواعد•التسجيل•

واإلدراج.

قضايا الشركة:
• يؤكد•مجلس•اإلدارة•عدم•وجود•أي•قضايا•أقيمت•خالل•السنة•المالية•2014•من•أو•ضد•الشركة•تتجاوز•	

قيمتها•5•%•من•صافي•أصول•الشركة.

• يؤكد•مجلس•اإلدارة•عدم•وجود•أي•قضايا•أقيمت•خالل•السنة•المالية•2014•م•ضد•أحد•أعضاء•مجلس•	
•من•كبار•التنفيذيين•في•الشركة•فيما•يتعلق•بعملهم•

ً
اإلدارة•أو•أحد•الشركاء•في•الشركات•التابعة•أو•ضد•أيا

في•الشركة.
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معامالت أطرف ذات عالقة :
الجدول•رقم)23(:•معامالت•وأرصدة•األطراف•ذات•العالقة•للعام•المالي•2014

مدة العقدتكاليف اخرى/)ايرادات (مدفوعاتحتصيالتمشرتياتمبيعات اسم االطرافم

سنة•واحدة)43,083(7989,108,28230011,597,736شركة•طيران•فيلكس1

حساب•جاري--123,306,438--93,345,365--شركة•عمرو•للسياحة2

حساب•جاري)18(5,979,225--5,916,286--شركة•الشامل•الدولية•القابضة3

حساب•جاري199,741--------أحمد•التيجاني•أحمد4

حساب•جاري)766,533(--------ماجد•بن•عزيز•النفيعي5

سنة•واحدة)12,265(--------عبدالله•عقيل•عبدالله•الطيار6

سنة•واحدة----2,925,771--2,845,336شركة•عمر•علي•بلشرف•للتجارة7

سنة•واحدة)3,526,934(--3,998,214--7,924,804شركة•سمامة•للتشغيل•واإلدارة8

سنة•واحدة)15,178,680(16,373,208------شركة•بنيان•المدائن9

سنة•واحدة)5,102,639(318,8802,525,671--603,697شركة•انبعاث•التقنية10

سنة•واحدة)303,661(2,942,172------فوربس•الشرق•األوسط11

حساب•جاري)237,863(71,777307,163--5,655شركة•المدينة•للصحافة•والطباعة•والنشر12

سنتين)103,826(98,340126,132,2021,237,954111,471,478طيران•النيل13

سنة•واحدة1,680,895--543,399--579,150شركة•بطل•ديزاين•السعودية14

سنة•واحدة)33,753(36,226------شركة•االمتياز•الغذائية•المحدودة15

حساب•جاري----------مجموعة•المدينة•للطباعة16

حساب•جاري)10,737,267(--2,872,753--4,958,532شركة•الطيار•للتطوير•العقاري17

سنة•واحدة•----339,761--460,992مجموعة•كابالت•الرياض18

سنة•واحدة•----705,000--646,961الشركة•الدولية•الخليجية•للتجارة19

حساب•جاري)99,197(--------اشرف•السيد•20
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معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام املايل 2013
جدول•رقم•)24(:•معامالت•وأرصدة•األطراف•ذات•العالقة•للعام•المالي•2013

مدة العقدتكاليف اخرى/)ايرادات (مدفوعاتحتصيالتمشرتياتمبيعات اسم االطرافم

سنة•واحدة8,157,7382,000,317-10,408,118-شركة•طيران•فيلكس1

حساب•جاري-136,612,837-212076928-شركة•عمرو•للسياحة2

حساب•جاري-7,990,0903,966-1,0907897187شركة•الشامل•الدولية•القابضة3

حساب•جاري-----أحمد•التيجاني•أحمد4

حساب•جاري-----ماجد•بن•عزيز•النفيعي5

سنة•واحدة-----عبدالله•عقيل•عبدالله•الطيار6

سنة•واحدة--3,349,049-3,155,956شركة•عمر•علي•بلشرف•للتجارة7

سنة•واحدة-5,404,280-3,199,792-5,475,760شركة•سمامة•للتشغيل•واإلدارة8

سنة•واحدة-7,719,9817,725,431---شركة•بنيان•المدائن9

سنة•واحدة-3,517,5531,298,544--109,776شركة•انبعاث•التقنية10

سنة•واحدة-801,397894,610--30,146فوربس•الشرق•األوسط11

حساب•جاري--431,981-448,843شركة•المدينة•للصحافة•والطباعة•والنشر12

سنتين3,021,3142113,826,44998,591-111524طيران•النيل13

سنة•واحدة48,750-405,834-453,043شركة•بطل•ديزاين•السعودية14

سنة•واحدة-----شركة•االمتياز•الغذائية•المحدودة15

حساب•جاري-809,901899,341--57,045مجموعة•المدينة•للطباعة16

حساب•جاري-129,683613,324,386689,165-2,968,436شركة•الطيار•للتطوير•العقاري17

سنة•واحدة•--345,915-378,387مجموعة•كابالت•الرياض18

سنة•واحدة•--520,000-566,680الشركة•الدولية•الخليجية•للتجارة19
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صندوق التكافل االجتماعي :
تولي•شركة•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة•رعاية•خاصة•لمنسوبيها•وكادرها•البشري•انطالقا•من•مسئوليتها•االجتماعية

نحوهم•بإنشاء•صندوق•تكافل•اجتماعي•تقدم•من•خالله•حزمة•من•المساعدات•اإلنسانية•والدعم•المادي•عند•زواج

الموظف•أو•وفاته•أو•تعرضه•إلى•ظروف•طارئة،•كما•أهتم•الصندوق•باألنشطة•الثقافية•واالجتماعية•والرياضية•والعمل

على•تنميتها•ودعمها•وذلك•بسعيها•نحو•إنشاء•نادي•ثقافي•اجتماعي•للموظفين،•وقد•خصصت•الشركة•نسبة•1•%

من•صافي•أرباحها•السنوية•لدعم•أنشطة•الصندوق،•وقدتم•تدعيم•رصيد•الصندوق•خالل•عام•2014•م•بمبلغ•12

مليون•ريال•سعودي•ليبلغ•رصيد•صندوق•التكافل•االجتماعي•بنهاية•العام•2014•م•مبلغ•64•مليون•ريال.

التزامات اجملموعة نحو اجملتمع :
انطالقا•من•حرص•المجموعة•والتزامها•الوطني•بخدمة•وتلبية•احتياجات•المجتمع،•واصلت•جهودها•في•تبني•وتنفيذ

العديد•من•برامج•خدمة•المجتمع•خالل•العام•المالي•2014•م•التي•تأتي•مسجلة•مع•رسالة•المجموعة•وقيمها،•من

خالل•لجنة•خاصة•بالمسؤولية•االجتماعية•التي•تسعى•لتأسيس•عالقة•متينة•مع•المجتمع،•وقد•ساهمت•المجموعة

بمبلغ•قدرة•18•مليون•ريال•سعودي•ضمن•برامج•المسئولية•االجتماعية.



إدارة اخملاطر
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إن•إدارة•المخاطر•جزء•ال•يتجزأ•من•نشاط•المجموعة،•ويتم•إدارة•المخاطر•بصفة•مستمرة•من•خالل•تحديد•
الخطر،•وتقييمه•من•خالل•احتمالية•حدوثه•وأثره•على•أنشطة•المجموعة.•وبصفة•عامة•تقوم•إدارة•المجموعة•
,وااللتزام• والمالية• التشغيلية• بالنواحي• إلى•مخاطر•خارجية•وداخلية•سواء•كانت•متعلق• المخاطر• بتصنيف•
والموارد•البشرية.•تقوم•إدارة•المجموعة•بتفعيل•آليات•للحد•من•تلك•المخاطر•وتجنبها•واحتوائها•من•خالل•
والتقارير• استشارية• وخدمات• تأكيدات• وتقدم• وموضوعية• باستقاللية• تعمل• داخلية• مراجعة• إدارة• تفعيل•
المرتبطة• المخاطر• من• العديد• وهناك• واإلجراءات.• السياسات• إلى• باإلضافة• دورية• بصفة• المقدمة• المالية•

بأنشطة•المجموعة•منها:

الفرد• ودخل• إنفاق• يتأثر• فقد• السعودية• العربية• المملكة• في• االقتصادية• بالحالة• المجموعة• أداء• يرتبط•
والشركات•الذي•يمثلون•العمالء•المستهدفون•بتلك•الحالة•االقتصادية.

يرتبط•أداء•المجموعة•بالحالة•واالستقرار•السياسي•مما•قد•يؤثر•على•اإلقبال•بصفة•عامة•على•السفر•والسياحة.

يرتبط•نمو•المجموعة•بقدرتها•على•افتتاح•فروع•جديدة•وتقوم•المجموعة•في•ضوء•ذلك•بكثير•من•األنشطة•
فيما•يتعلق•بالمواقع•والتراخيص•ومناقشة•أسعار•اإليجار•وتهيئة•الموقع•وتجهيزه•بأنظمة•الكمبيوتر•والحجز•
وربطها•بالمركز•الرئيسى،•وبالتالي•فإن•نجاح•المجموعة•في•تحقيق•نمو•يرتبط•إلى•حد•كبير•باستكمال•هذه•

األنشطة.

التشغيل•وإدارة•األصول• تعتمد•المجموعة•بشكل•كبير•على•استخدام•أنظمة•الحاسب•اآللي•في•عمليات•
فأن•استمرار•نجاح•المجموعة•في•أداء•نشاطها•على•شكل•عالي•مرتبط•بمدي•عمل•وفاعلية•تلك•األنظمة.

إن•نشاط•المجموعة•يحتاج•إلى•كوادر•مؤهله•ملمة•بنشاط•السفر•والسياحة•وأنظمة•الحجز•المتعلقة•بشركات•
المجموعة• إن• المؤهلين.• األشخاص• على• الطلب• زيادة• إلي• يودي• مما• العالمية،• الحجز• أنظمة• أو• الطيران•

مستمرة•بسياسة•تدريب•معتمدة•لتفادي•خسارة•بعض•العناصر•البشرية.•

خماطر االئتمان:
هي•عدم•مقدرة•طرف•ما•على•الوفاء•بالتزاماته•مما•يؤدي•إلى•تكبد•الطرف•اآلخر•لخسارة•مالية.•ليس•لدى•
المجموعة•تركيز•جوهري•لمخاطر•االئتمان•نظرا•لكون•نسبة•هامة•من•عمالئها•كيانات•حكومية•في•المملكة•
العربية•السعودية•باإلضافة•إلى•تم•إيداع•النقد•وما•في•حكمه•لدى•بنوك•محلية•وعالمية•ذات•تصنيف•ائتماني•

مرتفع.•تستحق•الذمم•المدينة•التجارية•واألخرى•بشكل•رئيسي•من•عمالء•محليين•وأطراف•ذات•عالقة.

•مخاطر•القيمة•العادلة•والتدفقات•النقدية•ألسعار•العموالت:•

•هي•التعرض•لمخاطر•متعددة•تتعلق•بتأثير•التغيرات•في•أسعار•العموالت•السائدة•في•السوق•على•المركز•
المالي•والتدفقات•النقدية•للمجموعة.•تتعلق•المخاطر•التي•تواجهها•المجموعة•بشأن•التغيرات•في•أسعار•
العموالت•السائدة•بالسوق•بشكل•أساسي،•بالودائع•والقروض•البنكية•قصيرة•األجل•والقروض•طويلة•األجل•
بعمولة•عائمة.•تخضع•كل•الودائع•والقروض•إلعادة•التسعير•بشكل•منتظم.•تقوم•اإلدارة•بمراقبة•التغيرات•في•
أسعار•العموالت•وتعتقد•أن•تأثير•مخاطر•القيمة•العادلة•والتدفقات•النقدية•ألسعار•العموالت•التي•تتعرض•

•.
ً
لها•المجموعة•ليس•جوهريا

خماطر السيولة: 
هي•مخاطر•عدم•مقدرة•المجموعة•على•توفير•األموال•الالزمة•للوفاء•بالتزاماتها•المتعلقة•باألدوات•المالية.•تنتج•
مخاطر•السيولة•عند•عدم•القدرة•على•بيع•أصل•مالي•بسرعة•وبمبلغ•يقارب•قيمته•العادلة.•تدار•مخاطر•السيولة•

وذلك•بمراقبتها•بانتظام•للتأكد•من•توفر•السيولة•الكافية•للوفاء•بااللتزامات•المستقبلية•للمجموعة.

خماطر العمالت:
تمثل•المخاطر•الناجمة•عن•تذبذب•قيمة•األدوات•المالية•نتيجة•للتغيرات•في•أسعار•صرف•العمالت•األجنبية.•
إن•معامالت•المجموعة•تتم•بصورة•رئيسية•بالريال•السعودي•والدوالر•األمريكي.•المعامالت•األخرى•بالعمالت•

األجنبية•ليست•جوهرية.•تتم•إدارة•مخاطر•العمالت•على•أساس•منتظم.•

الزكاة واملدفوعات النظامية:

 
جدول•رقم)25(:•المدفوعات•النظامية•التي•تمت•خالل•السنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014•م

2013 م2014 ماملدفوعات النظامية
25,318,723 42,871,682الزكاة•وضريبة•الدخل

11,933,9589,514,978المؤسسة•العامة•للتأمينات•االجتماعية•

4,824,2892,125,882رسوم•أخرى

59,629,92934,199,447اإلجمالي
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موجز خطط اجملموعة لعام 2015 م
• تحقيق•الهدف•البيعي•المعتمد•لعام•2015•م.	

• العربية•	 المملكة• انحاء• في•جميع• فروع•جديدة• افتتاح• المدروس•من•خالل• الجغرافي• واالنتشار• التوسع•
السعودية.

• لخدمات•	 المكملة• االستثمارات• في• والتوسع• المستهدفة• األسواق• في• كبيرة• حصص• على• االستحواذ•
المجموعة.

• استحداث•مصادر•الدخل•من•خالل•االمتياز•التجاري•والبيع•عن•بعد•والشاحن•المتنقل.•	

• استمرار•العمل•على•تطوير•البرامج•السياحية•مثل•برامج•سياحة•العطالت•والمقاصد•والمزارات•السياحية•	
وخدمات•المؤتمرات•والمعارض.

• التوسع•في•استقطاب•شركات•الطيران•العاملة•في•المملكة•العربية•السعودية•لتمثيلها•بصفة•الوكيل•العام•	
للمبيعات•لنقل•الركاب•والبضائع•وتطوير•الشراكات•اإلستراتيجية•معها•ما•يتيح•خيارات•أوسع•أمام•العمالء•

ويرفع•من•حصة•المجموعة•في•األسواق•المستهدفة.

• تجويد•	 من•خالل• والشركات• الحكومية• المؤسسات• استقطاب• طريق• عن• األعمال• قطاع• قاعدة• توسيع•
الخدمات•المقدمة•من•المجموعة•ورفع•التنافسية.

• توظيف•كافة•األدوات•المتاحة•التشغيلية•والتقنية•واإلدارية•والتنظيمية•وتطويرها•لرفع•كفاءة•األداء•العام•	
للمجموعة•وشركاتها•التابعة.

• تطوير•آليات•برامج•توطين•الوظائف•في•المجموعة•وشركاتها•التابعة•والعمل•على•استقطاب•المزيد•من•	
الشباب•السعودي•والكوادر•السعودية•وتدريبها•وفق•برامج•التدريب•المعتمدة.
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كلمة ختامية
نتمنى•بأن•يكون•العرض•المقدم•لكم•في•التقرير•السنوي•لشركة•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة•عن•نتائج•األعمال•
للسنة•المالية•المنتهية•في•31•ديسمبر•2014•م•قد•نال•رضاكم.•ولقد•وفقنا•ولله•الحمد•في•العمل•الجاد•في•
إطار•مجلس•اإلدارة•والمجلس•التنفيذي•للشركة•وبتعاون•جميع•العاملين•في•المجموعة•إلى•تحقيق•النتائج•التي•
لمستموها•أثناء•إطالعكم•على•هذا•التقرير،•وسوف•نستمر•في•الحفاظ•على•مستوى•النمو•واالزدهار•لجميع•
أنشطة•شركتكم•بإذن•الله•تعالى.•وختاما،•يسر•أعضاء•مجلس•إدارة•شركة•مجموعة•الطيار•للسفر•القابضة•أن•
يتقدموا•بخالص•الشكر•والتقدير•لكل•من•ساهم•في•تحقيق•هذه•اإلنجازات•المقدرة،•كما•نشكركم•مساهمينا•
الكرام•على•تعاونكم•الدائم.•والشكر•موصول•أيضا•إلى•جميع•شركاؤنا•في•النجاح•على•دعمهم•المتواصل.•فما•
كنا•لنحقق•هذا•النجاح•لوال•توفيق•الله•عز•وجل•ثم•تفهمكم•ووفائكم•لمسيرة•هذه•المجموعة•واستراتيجيتها•

العامة،•متمنين•بأن•يكون•عام•2015•م•عام•خير•عليكم•وعلى•المجموعة.

رئيس جملس اإلدارة 
 سمو األمري سلطان بن حممد بن سعود الكبري آل سعود



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لقابضةر امجموعة الطیار للسفشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 وشركاتھا التابعة
 القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 الحسابات  يمع تقریر مراجع
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 

 الشركة وشركاتھا التابعة وأنشطتھا الرئیسیة  .۱

ة السعودیة الریاض بالمملكة العربی مدینةفي  مساھمة سعودیةشركة ك) (مجموعة الطیار للسفر سابقاً  القابضةمجموعة الطیار للسفر  شركةت تأسس
م (یطلق علیھا ۱۹۹۷نوفمبر  ۲٤ھـ الموافق ۱٤۱۸رجب  ۲٤الصادر من مدینة الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۱٤۸۰۳۹بموجب السجل التجاري رقم 

  م.۲۰۱۲ یونیو ٤ بتاریخ(تداول)  سعودیةال المالیة السوقفي  الشركةأسھم  جھذا وقد تم إدرا فیما بعد "الشركة" أو "الشركة األم").

م وافقت الجمعیة العامة لمساھمي الشركة على منح أسھم مجانیة وذلك عن طریق توزیع أسھم منحھ بعدد سھم واحد ۲۰۱٤ مارس ۲۰ بتاریخ
ملیار لایر سعودي مقسم  ۱٫٥ الشركة األم رأس مال بعد اصدار األسھم المجانیة یكونوللشركة. رصید األرباح المبقاة  من خالل أسھم أربعةلكل 

 . سعودي لایر ۱۰ للسھم إسمیة بقیمةملیون سھم عادي  ۱٥۰على عدد 

 مناسباتوال والمؤتمرات والعمرة والحج والنقل والشحن والسیاحة السفر وكاالت أنشطة منالطیار للسفر القابضة  مجموعةنشاط شركة  یتكون
 .والسیاحة السفر بقطاع العالقة ذات األخرى والمنتجات الخدماتو والسفن الطائرات وحجز والتعلیم

 

 المقر الرئیسي للشركة في مدینة الریاض  یقع
 ۱۱٥۷۳الریاض - ٥۲٦٦۰.ب ص

 السعودیة العربیة المملكة

 "المجموعة"): بـ مجتمعة إلیھا(یشار  التالیة التابعة والشركات األم الشركة نشاط الموحدةالقوائم المالیة  تتضمن

 أسماء الشركات التابعة الدولة دیسمبر  ۳۱نسب الملكیة الفعلیة كما في  السنة المالیة المنتھیة في 
   م۲۰۱٤ م۲۰۱۳ 

 شركة المكتب الوطني للسیاحة والسفر المحدودة السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 المحدودةشركة الصرح للسفر والسیاحة  السعودیة ٪۸۰ ٪۸۰ دیسمبر ۳۱
 شركة وكالة الطیار العالمیة للنقل الجوي المحدودة السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة عطالت الطیار للسفر والسیاحة المحدودة السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة الطیار للسفر والسیاحة والشحن المحدودة السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 عطالت الطیار ترافل جروب مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 الجمركي والتخلیص للشحن الطیار شركة مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة إي الطیار للسیاحة  مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة إي الطیار تورز  مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة نایل ھولیداي للسیاحة  مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة الطیار لتأجیر السیارات مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 لینا للسفر والسیاحة لبنان ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة بیالنترا ھولیداى مالیزیا ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة الطیار الدولیة المحدودة  السودان ٪۷٥ ٪۷٥ دیسمبر ۳۱
 دبي  –فرع الطیار  اإلمارات ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركھ تقنیتك لتقنیة المعلومات السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة الطیار للتطویر واالستثمار السیاحي والعقاري السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة الطیار لوساطة التأمین السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة الطیار لتأجیر السیارات السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 مجلة المسافر السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة الموسم للسفر والسیاحة المحدودة السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 شركة جولة لتنظیم الرحالت السیاحیة السعودیة ٪٥۱ ٪٥۱ دیسمبر ۳۱
٪٥۱ دیسمبر ۳۱  ٥۱٪  للسیاحة وخدمات المعتمرین المحدودةشركة مواسم  السعودیة 
 الجزیرة للسفر  السعودیة ۷۰٪ ۷۰٪ دیسمبر ۳۱
٪٦۰ دیسمبر ۳۱  ٦۰٪  تي   أيفالي  السعودیة 
٪۷٥ دیسمبر ۳۱  ۱۰۰٪  شركة مثمرة لالستثمار العقاري  السعودیة 
٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱  ۱۰۰٪  شركة عالم السعودیة للسفر والسیاحة السعودیة 
 شركة مواسم للسفر والسیاحة المحدودة  المملكة المتحدة ٪۱۰۰ -- دیسمبر ۳۱
 إلیجینت ریزورت المحدودة والشركات التابعة  المملكة المتحدة ٪۱۰۰ -- دیسمبر ۳۱
 دیسمبر ۳۱

 

 شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة  السعودیة ۱۰۰٪ --
 شركة الھانوف للسیاحة والخدمات  مصر ٪۷۰ -- دیسمبر ۳۱

 
 المحدودة  ۱اب للسفر -شركة كو المملكة المتحدة ٪۱۰۰ -- دیسمبر ۳۱
 كونكتینغ للتجارة والخدمات  لبنان ٪٥۱ -- دیسمبر ۳۱
 شركة وكالة فیفا للسفر والسیاحة السعودیة ٪۱۰۰ -- دیسمبر ۳۱

 
 
 
٥ 

 



 
 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱

 (یتبع) الشركة وشركاتھا التابعة وأنشطتھا الرئیسیة .۱
 

 كما تتضمن القوائم المالیة الموحدة االستثمارات التالیة:
السنة المالیة 
 المنتھیة في

نسب الملكیة الفعلیة كما 
 الدولة دیسمبر ۳۱في 

 بطریقة حقوق الملكیة إستثمارات

   م۲۰۱٤ م۲۰۱۳ 
 شركة فیلكس للطیران المحدودة الیمن ٪۳۰ ٪۳۰ دیسمبر ۳۱
  شركة الشامل الدولیة القابضة كى. أس. سي (مقفلة) الكویت ٪۳۰ ٪۳۰ دیسمبر ۳۱
 شركة عمرو للسیاحة  كندا ٪٤۹ ٪٤۹ دیسمبر ۳۱
 أبو ظبي –شركة الطیار للسفر والسیاحة  اإلمارات ٪٤۹ ٪٤۹ دیسمبر ۳۱
 * شركة تقنیتك لالتصاالت (تقنیتك مشروع مشترك) السعودیة ٪۷۰ ٪۷۰ دیسمبر ۳۱
 شركة توشیر للتقنیة الناشئة السعودیة ٪۳٥ ٪۳٥ دیسمبر ۳۱
 و السفر نت للسیاحة اإلمارات ٪٤٤٫۳ -- دیسمبر ۳۱
 انكربوریشنكریم  جزر فیرجین البریطانیة ٪۱۸ -- دیسمبر ۳۱

 

 * یوجد تأثیر جوھري ولكن لیس سیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة للمشروع المشترك.
 

السنة المالیة 
 المنتھیة في

نسب الملكیة الفعلیة كما 
 استثمارات متاحة للبیع الدولة دیسمبر ۳۱في 

   م۲۰۱٤ م۲۰۱۳ 
 طیران الوفیر السعودیة ٪۱۲٫۷٥ ٪۱۲٫۷٥ دیسمبر ۳۱

 شركة الطائف لالستثمار والسیاحة السعودیة ٪۰٫۰۹ ٪۰٫۰۹ دیسمبر ۳۱

 :تابعة شركات
  شركة المكتب الوطني للسیاحة والسفر المحدودة

ھـ ۰٤/۰۱/۱٤۰٥بتاریخ  ۱۰۱۰۰٥٥۷۲٤ش����ركة ذات مس����ئولیة محدودة مس����جلة بالمملكة العربیة الس����عودیة بموجب الس����جل التجاري رقم 
 م. یتمثل نشاط الشركة في وكاالت السفر. ۲۹/۰۹/۱۹۸٤الموافق 

 شركة الصرح للسفر والسیاحة المحدودة
ھـ ۱۷/۰٤/۱۳۹۸بتاریخ  ۱۰۱۰۰۱٥٥٤۸یة بموجب الس����جل التجاري رقم ش����ركة ذات مس����ئولیة محدودة مس����جلة بالمملكة العربیة الس����عود

 م. یتمثل نشاط الشركة في أعمال السفر والسیاحة. ۲٦/۰۳/۱۹۷۸الموافق 

 شركة وكالة الطیار العالمیة للنقل الجوي المحدودة
ھـ ۰۹/۰۹/۱٤۲٥بتاریخ  ۱۰۱۰۲۰۲۷٤۱ش����ركة ذات مس����ئولیة محدودة مس����جلة بالمملكة العربیة الس����عودیة بموجب الس����جل التجاري رقم 

 م. یتمثل نشاط الشركة في خدمات السفر والسیاحة، إمتالك وتأجیر الطائرات.۲۲/۱۰/۲۰۰٤الموافق 

 شركة عطالت الطیار للسفر والسیاحة المحدودة
ھـ ۰۲/۰۷/۱٤۲۲بتاریخ  ۱۰۱۰۱٦۹۳٤۱ة محدودة مس����جلة بالمملكة العربیة الس����عودیة بموجب الس����جل التجاري رقم ش����ركة ذات مس����ئولی

 م. یتمثل نشاط الشركة في السفر والسیاحة، التربتك، رخص القیادة الدولیة.۱۹/۰۹/۲۰۰۱الموافق 

 شركة الطیار للسفر والسیاحة والشحن المحدودة
ھـ الموافق ۰۲/۰۷/۱٤۲۲بتاریخ  ۱۰۱۰۱٦۹۳٤۰بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة

 م. یتمثل نشاط الشركة في خدمات الشحن الجوي والبحري والبري، خدمات التخلیص الجمركي والبواخر.۱۹/۰۹/۲۰۰۱

 (مجموعة الطیار للسفر والسیاحة سابقا) جروب ترافلالطیار  عطالت
م. یتمثل نشاط الشركة ۰۸/۰۳/۲۰۰۰بتاریخ  ٤۸٤٦ذات مسئولیة محدودة مسجلة بجمھوریة مصر العربیة بموجب السجل التجاري رقم شركة 

 في أعمال السفر والسیاحة.

 الجمركي والتخلیص للشحن الطیار شركة
م. یتمثل نشاط الشركة ۱٤/۱۱/۲۰۰۲ بتاریخ ۹۲۳٥ رقم التجاري السجل بموجب العربیة مصر بجمھوریة مسجلة محدودة مسئولیة ذات شركة

 ، خدمات التخلیص الجمركي.والبري والبحري الجوي الشحن خدمات
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة شركة(      

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة      
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱       

 
 (یتبع) الرئیسیة وأنشطتھا التابعة وشركاتھا الشركة.  ۱

 

 (یتبع) تابعة شركات
 (شركة إي الطیار للنقل السیاحي سابقا) للسیاحة الطیار إي شركة

م. یتمثل ۲۳/۰۱/۲۰۰۰بتاریخ  ۳۲۸۷۱۹ش��ركة ذات مس��ئولیة محدودة مس��جلة بجمھوریة مص��ر العربیة بموجب الس��جل التجاري رقم 
 نشاط الشركة في تأجیر السیارات.

 (شركة إي الطیار لیموزین سابقا) تورز الطیار إي شركة
م. یتمثل ۱۸/۱۲/۱۹۹۹بتاریخ  ۳۲۸۱۳۸ش��ركة ذات مس��ئولیة محدودة مس��جلة بجمھوریة مص��ر العربیة بموجب الس��جل التجاري رقم 

 نشاط الشركة في تأجیر السیارات.

 (شركة نیو الطیار لیموزین سابقا)  للسیاحة ھولیداي نایل شركة
م. یتمثل ۱۰/۰٤/۲۰۰٤بتاریخ  ۱۳۲۱٥ة محدودة مس���جلة بجمھوریة مص���ر العربیة بموجب الس���جل التجاري رقم ش���ركة ذات مس���ئولی

 نشاط الشركة في تأجیر السیارات. 

 شركة الطیار لتأجیر السیارات
ل نشاط م. یتمث۱۲/۱۰/۱۹۹۹بتاریخ  ۳۹٦٥شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بجمھوریة مصر العربیة بموجب السجل التجاري رقم 

 الشركة في تأجیر السیارات.

 شركة لینا للسفر والسیاحة
الشركة في  نشاطم. یتمثل ۱۹۸۹/ ۲/ ۱٤بتاریخ  ۰۳۰۹۹٦شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست في لبنان بموجب السجل التجاري رقم 

 السفر والسیاحة. أعمال

 شركة بیالنترا ھولیداى
في أعمال السفر  الشركةت. یتمثل نشاط -٦٥۳٦٤۲شركة ذات مسئولیة محدودة خاصة تأسست في مالیزیا بموجب السجل التجاري رقم 

بیالنترا ھولیداي مس��جلة باس��م طرف ثالث مالیزي  م. ش��ركة۲۰۰٦والس��یاحة. اس��تحوذت الش��ركة األم على الش��ركة التابعة خالل س��نة 
 قابي علیھا وال یوجد لھ أي تدخل على الموجودات التشغیلیة للشركة.  الجنسیة حیث ال یمارس أي دور ر

 شركة الطیار الدولیة المحدودة 
م. یتمثل نش��اط الش��ركة في ۰٦/۱۲/۱۹۹۹بتاریخ  ۱٤٤۱۲ش��ركة ذات مس��ئولیة محدودة مس��جلة بالس��ودان بموجب الس��جل التجاري رقم 

 أعمال السفر والسیاحة.

 دبي  –فرع الطیار 
 ۷۰٦۹۹المجموعة بموجب الترخیص رقم  باسمدولیة للسفر والسیاحة مسجلة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ولیست  مؤسسة فردیة

ال  والذيدكتور ناصر الطیار المساھم الرئیسي بالمجموعة الم. المؤسسة مسجلة باسم ۰۹/۰۸/۱۹۹۷ ھـ الموافق۰۳/۱۲/۱٤۲۰بتاریخ 
بالكامل  المؤسسة علىي تدخل على الموجودات التشغیلیة للمؤسسة. وعلیھ تسیطر الشركة األم یمارس أي دور رقابي علیھا وال یوجد لھ أ

 نشاط المؤسسة في تنظیم وإعداد البرامج السیاحیة بدبي. یتمثل. ٪۱۰۰وبنسبة 

 شركة تقنیتك لتقنیة المعلومات / شركة تقنیتك لالتصاالت (تقنیتك مشروع مشترك)
. ھـ۰۳/۱۲/۱٤۲۸بتاریخ  ۱۰۱۰۲۳۰٤۷٥لة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم شركة ذات مسئولیة محدودة مسج

ع السید الشركة مشروع مشترك (شركة تقنیتك لالتصاالت) م لدىنشاط شركة تقنیتك لتقنیة المعلومات في تقدیم خدمات االتصاالت.  یتمثل
 توجد والم وكانت تعمل في مجال خدمات االتصاالت.  ۰۱/۰۲/۲۰۰۸افق ھـ المو ۱۳/۰۱/۱٤۲۸صبحي عزمي أردني الجنسیة بتاریخ 

 .ةتشغیلیشركة تقنیتك لالتصاالت أنشطة ل حالیاً 
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (یتبع) الرئیسیة وأنشطتھا التابعة وشركاتھا الشركة.  ۱

 (یتبع) تابعة شركات

 السیاحي والعقاري  واالستثمارشركة الطیار للتطویر 
. ھـ���۰۸/۰۹/۱٤۲۹بتاریخ  ۱۰۱۰۲٥٦۰٦٥شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 ، والمرافق الترفیھیة واألنشطة األخرى ذات الصلة.فندقیةیتمثل نشاط الشركة الرئیسي في قطاع الفنادق الذي یتضمن أجنحة وشقق 

 شركة الطیار لوساطة التأمین
م. ۰٥/۰۲/۲۰۰۷بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲۹۳۳۲شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 بالش��ركةالمس��اھم و الش��ركة رئیس نائبمن حقوق ملكیة الش��ركة محتفظ بھا كأمانة من قبل  ٪٥۰غرض الش��ركة ھو مجال التأمین العام. 
لش�����ركة. ما زالت لعن الش�����ركة األم وال یمارس أي دور رقابي على الش�����ركة وال یوجد لھ أي تدخل في الموجودات التش�����غیلیة  باإلنابة

 ة الخاصة بنقل ملكیة الشركة المذكورة إلى الشركة األم لم تنتھي بعد.اإلجراءات القانونی

 شركة الطیار لتأجیر السیارات
ھـ ۱/۸/۱٤۲۲بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲۸۲۲٦ش��ركة ذات مس��ئولیة محدودة مس��جلة في المملكة العربیة الس��عودیة بموجب الس��جل التجاري رقم 

ھـ���������� للقیام بكل الخدمات المتعلقة بتأجیر ۲۱/۱۲/۱٤۲۱بتاریخ  ۱۰۱۰۲۰٥۰۸۰۰وقد تم الترخیص للش����ركة من قبل وزارة النقل برقم 
 السیارات.

 مجلة المسافر
ھـ. ۱۳/۷/۱٤۱٤بتاریخ  ۱۰۱۰۱۱۹٦۷۳شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 اإلعالنیة. دماتوالطباعة والخیتمثل غرض الشركة في تقدیم وسائل اإلعالم 

 شركة السرعة الفائقة للنقل المحدودة

ھـ��������. ۷/۷/۱٤۲٥بتاریخ  ۱۰۱۰۲۰۱۰۰٤شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 
 یتمثل غرض الشركة في توفیر مساحات تخزینیة للبضائع وتسویقھا.

 شركة الموسم للسفر والسیاحة المحدودة
ھـ���. ۱٦/۰۳/۱۳۹۷بتاریخ  ۱۰۱۰۰۱۱٤۲۲شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 ذات الصلة. والخدمات األخرىیتمثل غرض الشركة في تقدیم خدمات السفر والسیاحة 

 شركة جولة لتنظیم الرحالت السیاحیة
ھـ���. ۲۲/۰٥/۱٤۲٦بتاریخ  ٤٦٥۰۰۳٦٥٥۰كة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالممل

 من الھیئة العامة للسیاحة واآلثار.  الصادرة موافقةرحالت داخل المملكة العربیة السعودیة بموجب ال بتنظیمشركة ال تقوم

 شركة مواسم للسیاحة وخدمات المعتمرین المحدودة
ھـ���. ۰۷/۰۳/۱٤۲۰بتاریخ  ٤۰۳۰۱۲۷٤۱۷شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 من الخدمات المتعلقة بالسیاحة. والسفر وغیرھافنادق  والعمرة،الحج  السیاحة، السفر،یتمثل نشاط الشركة في 
 

 الجزیرة للسفر
ھـ���. ۱٥/۰۱/۱٤۳۳بتاریخ  ٤۰۳۰۲۱۹٤٦۳شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 خدمات سفر.  ووغیرھا منالسیاحة  السفر،یتمثل نشاط الجزیرة للسفر في 

 فالي أي تي

ھـ. ۱۹/۰٥/۱٤۳۲بتاریخ  ٤۰۳۰۲۱۱٦۱٦التجاري رقم  شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل
 المتعددة. ورسائل الوسائطیتمثل نشاط فالي أي تي في توفیر خدمات الرسائل النصیة 

 العقاري لالستثمار مثمرة شركة

ھـ. ۰۸/۰۳/۱٤۳۳بتاریخ  ۱۰۱۰۳۲۷۰۹۹ رقم التجاري السجل بموجب السعودیة العربیة بالمملكة مسجلة محدودة مسئولیة ذات شركة
 .في تطویر وتشغیل مباني سكنیة وتجاریة في منطقة مكة المكرمةالرئیسي  النشاط یتمثل
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
                                                                      

 (یتبع) الرئیسیة وأنشطتھا التابعة وشركاتھا الشركة.   ۱ 

 (یتبع) تابعة شركات
 والسیاحة للسفر السعودیة عالم شركة
ھـ ۲۳/۰۹/۱٤۳۲ بتاریخ ۱۰۱۰۳۱٥۱۱٦ رقم التجاريذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  شركة

 السیاحة وغیرھا من خدمات سفر. السفر،یتمثل نشاط شركة عالم السعودیة للسفر والسیاحة في 
 

 شركة مواسم للسفر والسیاحة المحدودة
ھـ الموافق ۱٤۳٥ربیع األول  ۱بتاریخ  ۸۸۳۱٤۲٤شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في إنجلترا وویلز بموجب السجل التجاري رقم 

 السفر والسیاحة.تقدیم خدمات الشركة في یتمثل نشاط م. ۲۰۱٤ینایر  ۳
 

 إلیجینت ریزورت المحدودة والشركات التابعة
. تعمل الشركة في تشغیل جوالت ۰۲۱۰۰۹۱۳مسجلة في إنجلترا وویلز بموجب السجل التجاري رقم  ذات مسئولیة محدودةشركة 

 العطالت الفارھة.
 

 شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة
جمادى األولى  ۲۷بتاریخ  ۱۰۱۰۱۸۸٦٤۸شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 م. تم تسجیل الشركة المتالك وتشغیل الطائرات وتقدیم خدمات الشحن.۲۰۱۳ابریل  ۸ھـ الموافق ۱٤۳٤
 

 الھانوف للسیاحة والخدماتشركة 
ابریل  ۱۰ھـ الموافق ۱٤۲۲محرم  ۱٦بتاریخ  ۳۹۱۷شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في مصر بموجب السجل التجاري رقم 

 خدمات السفر والسیاحة وخدمات الحج والعمرة.م. یتمثل نشاط الشركة في تقدیم ۲۰۰۱
 

 المحدودة ۱اب للسفر -كوشركة 
. یتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدمات ۰۷٤۱۳۸۰۱مسجلة في إنجلترا وویلز بموجب السجل التجاري رقم  ذات مسئولیة محدودة شركة
 وكالة السفریات.إدارة 

 
 كونكتینغ للتجارة والخدمات

. یتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدمات السفر ۱۰۰۱۹٦٦محدودة مسجلة في لبنان بموجب السجل التجاري رقم شركة ذات مسئولیة 
 والسیاحة.

 
 شركة وكالة فیفا للسفر والسیاحة 

. یتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدمات ۱۰۱۰۳۱۳۰۱٤شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في الریاض بموجب السجل التجاري رقم 
 والسیاحة.السفر 

  
 :الملكیة حقوق بطریقة استثمارات

 المحدودة للطیران فلیكس شركة
. یتمثل نشاط شركة م۰٤/۱۱/۲۰۰۷ بتاریخ ۷۹۲ رقم التجاري السجل بموجب الیمنیة بالجمھوریة مسجلة محدودة مسئولیة ذات شركة

 فلیكس للطیران المحدودة في توفیر خدمات لشركات الطیران المحلیة والدولیة داخل وخارج الیمن. 
 

 ي.أس.سي (مقفلة) القابضة الدولیة الشامل شركة
 األنشطة إن. م۱۲/۰۳/۱۹۹٦ بتاریخ ٦٥۱۳٤ رقم التجاري السجل بموجب قابضة كشركة تأسست مقفلة كویتیة مساھمة شركة ھي

 وممتلكات ولأص امتالك الشركات،منح القروض لتلك  واألجنبیة،لالستثمار في حقوق الملكیة للشركات المحلیة  ھيالرئیسیة للشركة 
  .مماثلة شركات تكوینمنقولة وغیر منقولة والمشاركة في 

 
 عمرو للسیاحة  شركة

 .وخدمات الحجزالشركة في توفیر وكاالت سفر  ویتمثل نشاط م۹/۱/۱۹۹٥ في الكندیة التجاریة الشركات قانون بموجب تأسست
 

 ظبي أبو -الطیار للسفر والسیاحة  شركة
 توفیر في الشركة نشاط یتمثل. ۱۰۰۷۳ رقم التجاري السجل بموجب المتحدة العربیة اإلماراتذات مسئولیة محدودة تأسست في  شركة

 .الحجز وخدمات سفر وكاالت
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱

 (یتبع) الرئیسیة وأنشطتھا التابعة وشركاتھا الشركة.   ۱

 (یتبع) الملكیة حقوق بطریقة استثمارات
 

 الناشئة للتقنیة توشیر شركة
یتمثل نشاط الشركة  ۱۰۱۰۲۳۷۰٦۹ رقم التجاري السجل بموجب السعودیة العربیة بالمملكة مسجلة محدودة مسئولیة ذات شركة

 ھـ. ۱٦/۱۱/۱٤۲۸ بتاریخ ۲۸-۱۳-۱۱في توفیر االتصاالت ومركز خدمات االتصاالت بموجب الرخصة رقم
 

 و السفر نت للسیاحة
. یتمثل نشاط الشركة في ٥۳۱۰۹شركة ذات مسئولیة محدودة تاست في االمارات العربیة المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 

 تقدیم الخدمات المتعلقة بالسیاحة.
 

 انكربوریشنكریم 
 لسفر.. یتمثل نشاط الشركة في تقدیم الخدمات المتعلقة با۱۷۲۳۷٥۲شركة تأسست في جزر العذراء البریطانیة برقم 

 

 :للبیع متاحة إستثمارات

 الوفیر  طیران
ھـ ۰٦/۰٤/۱٤۲۹بتاریخ  ۱۷۸۱۰۸ذات مسئولیة محدودة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  شركة

 م.۲۰۱۱ نذم متوقفة للشركة التشغیلیة العملیات إنیتمثل نشاط طیران الوفیر في توفیر رحالت مستأجرة في الحج والعمرة. 
 

 الطائف لالستثمار والسیاحة   شركة
 بتاریخ ٤۰۲۲۰۲۱۱۰۱ رقم التجاري السجل بموجب السعودیة العربیة بالمملكة مسجلة محدودة مسئولیة ذات شركة

 ترفیھال تسھیالت تصمیم، إنشاءات، العقارات، إدارة مجال في والسیاحة لالستثمار الطائف شركة نشاط یتمثلھـ. ۲۰/۰۳/۱٤۲۰
 .والسیاحة

 
  اإلعداد أسس .۲

 االلتزام بالمعاییر المحاسبیة )أ
 ةالمتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادر یةالمرفقة وفقاً للمعاییر المحاسب المالیة الموحدةتم إعداد القوائم 

 عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 السابقة لتتماشى مع طریقة عرض السنة الحالیة.تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للسنة 

 أسس القیاس  )ب
تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة (باس�������تثناء االس�������تثمارات المتاحة للبیع والتي یتم إظھارھا 

 .بقیمتھا العادلة) وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة
أرقام المقارنة بأثر عملیة تخص��یص س��عر الش��راء النھائي الخاص��ة بش��ركة مثمرة لالس��تثمار العقاري خالل تم تعدیل 
 ). ۲-أ-۱۱م (إیضاح رقم ۲۰۱٤اني من عام الربع الث

 عملة العرض والنشاط )ج
 . المجموعة نشاطیتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة بالریاالت السعودیة التي تمثل عملة 

 كم والتقدیرات الح استخدام )د
 التي قد تؤثر في تطبیق واالفتراض�������اتالحكم والتقدیرات  اس�������تخدامیتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة من اإلدارة 

الس���یاس���ات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص���روفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه 
 التقدیرات. 

المتعلقة بھا على أس���اس مس���تمر. مراجعة التقدیرات المحاس���بیة یتم إظھارھا في  واالفتراض���اتتتم مراجعة التقدیرات 
 فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا. 
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مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة  

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 

  اإلعداد أسس .۳

 (یتبع) الحكم والتقدیرات استخدام )    د
المتعلقة بالتقدیرات الھامة التي اس����تخدمت في تطبیق الس����یاس����ات المحاس����بیة والتي لھا تأثیر جوھري على  المعلومات

 :التالیة المالیة القوائم وإیضاحات بنودالقوائم المالیة أدرجت ضمن 

  ٥ إیضاح-ذمم مدینة تجاریة   •
 ۱۱ إیضاح-موجودات غیر ملموسة   •
  ۱۲ إیضاح- أصول ثابتھ  •

لى تعدیل جوھري خالل إالتأكد من التقدیرات والتي لھا مخاطر ھامة تودي  وعدمالمعلومات المتعلقة باالفتراض�������ات 
 تالیة:ال القوائم وإیضاحات بنودالفترة المالیة التالیة أدرجت ضمن 

 ٥ حإیضا-مخصص الذمم المشكوك في تحصیلھا   •
 ۱۱ إیضاح-االنخفاض في الموجودات غیر الملموسة  •
 ۱۳ إیضاح- االستبعاد قید التنفیذ تحت مشروعات  •
  مخصصات •
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  .٤
 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع السنوات المعروضة في القوائم المالیة الموحدة.

 المالیة الموحدةأسس توحید القوائم  )أ
 متأعاله. ت ۱تتض�����من القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للش�����ركة وش�����ركاتھا التابعة والمش�����ار إلیھا في إیض�����اح 

 طریقة حقوق الملكیة. باستخدامالشركات الزمیلة  عنمحاسبة ال

 الشركات التابعة

الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. تتحقق السیطرة عندما تكون المجموعة قادرة على التحكم 
في العملیات والس��یاس��ات المالیة والتش��غیلیة للش��ركات التابعة للحص��ول على منافع من أنش��طتھا. لتقدیر الس��یطرة فإن 

ذھا في الحس�����بان. یتم إدراج القوائم المالیة للش�����ركات التابعة في حقوق التص�����ویت المحتملة التي تمارس حالیاً یتم أخ
 القوائم المالیة الموحدة من تاریخ بدأ السیطرة حتى تاریخ توقفھا. 

 المعامالت المستبعدة في توحید القوائم المالیة   
كافة األرصدة والمعامالت المالیة المتبادلة التي تمت بین الشركة وشركاتھا التابعة وتلك التي تمت فیما بین  استبعادتم 

خسائر غیر محققة ناتجة من المعامالت  أیة أرباح أو استبعادالشركات التابعة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. كما تم 
 وحید القوائم المالیة. المتبادلة بین شركات المجموعة في تاریخ ت

 النقدیة وما في حكمھا )ب

تتكون النقدیة وما في حكمھا من النقد بالص����ندوق ولدى البنوك واالس����تثمارات األخرى قص����یرة األجل ذات الس����یولة          
 العالیة، إن وجدت، والتي یكون تاریخ استحقاقھا ثالثة أشھر أو أقل والمتاحة للمجموعة دون أیة قیود علیھا.

 الذمم المدینة التجاریة      ج)
تظھر الذمم المدینة بقیمة مبلغ الفاتورة األص��لیة مخص��وماً منھا أیة مبالغ ترى اإلدارة عدم إمكانیة تحص��یلھا. یتم إعدام 

 جودو أو بالسداد العمالء التزام عدمأن تشمل  یمكنالتي وموضوعیة  أدلة لظھورالدیون المعدومة عند تحدیدھا ونتیجة 
سداد على إیجابیة غیر راتمؤش  لىع مؤشرات لظھور باإلضافة. باإلعسار تتعلق اقتصادیة لظروف أو للمقرضین ال

 .المدین الطرف إفالس
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (یتبع)السیاسات المحاسبیة الھامة .    ۳

 
 االستثمارات )د

  تحت السیطرة المشتركة (شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) زمیلة وشركاتفي شركات  االستثمارات          

الشركات الزمیلة ھي تلك الشركات التي یكون للمجموعة تأثیر ھام علیھا ولكن لیست سیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة. 
من حقوق  ٪٥۰إلى  ٪۲۰بین  تأثیر ھام عندما تمتلك المجموعة حصة في الشركة المستثمر فیھا تتراوح مایكون للمجموعة 

التصویت في الشركة المستثمر فیھا. الشركات تحت السیطرة المشتركة ھي تلك الشركات التي یكون للمجموعة سیطرة 
 االستراتیجیة.وباإلجماع على القرارات المالیة والتشغیلیة مشتركة على أنشطتھا تأسست بواسطة اتفاقیة تعاقدیة وتتطلب اتفاق 
 فقاوطریقة حقوق الملكیة (شركات مستثمر فیھا  باستخدامتتم محاسبة الشركات الزمیلة والشركات تحت السیطرة المشتركة 

المصروفات اإلیرادات وطریقة حقوق الملكیة) ویتم تسجیلھا مبدئیاً بالتكلفة. تتضمن القوائم المالیة نصیب المجموعة في ل
والتغیرات في حقوق الملكیة للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة من تاریخ بدایة ذلك التأثیر الھام حتى تاریخ توقفھ. 
عندما یتجاوز نصیب المجموعة في الخسائر ملكیتھا في أي شركة زمیلة یتم إلغاء القیمة الدفتریة لحصة المجموعة في الشركة 

و الحاالت التي تتكبد فیھا المجموعة التزامات قانونیة أ باستثناءیلة المستثمر فیھا. ویتم إیقاف تحمل أي خسائر أخرى الزم
ضمنیة أو القیام بمدفوعات باإلنابة عن الشركة الزمیلة. یتم تحمیل حصة المجموعة في أرباح وخسائر الشركات المستثمر 

 لدخل الموحدة.ا ا بطریقة حقوق الملكیة على قائمةفیھ
 المتاحة للبیع االستثمارات

اجرة لغیر أغراض المت مقتناة االستثماراتمتاحة للبیع إذا كانت ھذه  كاستثماراتفي األوراق المالیة  االستثماراتتصنف 
 االستثماراتاقتصادیة. یتم قید  منافع الكتساب فیھا المستثمر ھام أو سیطرة على الشركة للمجموعة تأثیرال یكون  عندماو

الدائم)  النخفاضا(فیما عدا خسائر  العادلة القیمة فيالالحقة  التغیراتبالقیمة العادلة، ویتم إثبات  االقتناءالمتاحة للبیع بعد 
ط وبخالف في حالة وجود سوق نش لالستثماركبند مستقل ضمن حقوق الملكیة. تتحدد القیمة العادلة بناءاً على القیمة السوقیة 

  .االستثماراتھي القیمة العادلة لھذه  االستثماراتالمتحققة في ھذه  االنخفاضذلك تعتبر التكلفة مخصوم منھا قیمة 
 

  األصول الثابتةھـ)     
دة في القیمة (إن وجدت). تتضمن التكلفة النفقات العائ االنخفاضبالتكلفة، بعد خصم اإلھالك المتراكم وخسارة  األصول الثابتة تظھر

األصل. تتم رسملة أعباء التمویل على القروض المستخدمة لتمویل إنشاء الموجودات المؤھلة لتحمل تكلفة االقتراض  القتناءمباشرة 
 .استخدامھاألصل وإعداده لغرض  الستكمالخالل الفترة المطلوبة 

بات كافة النفقات األخرى إث یتم. األصول الثابتة الكامنة في بندالمستقبلیة  االقتصادیةفقط عندما تزید المنافع رسملة النفقات الالحقة  تتم
 في قائمة الدخل عند تكبدھا. 

 تكلفة ھالكإ میت. لألصول الثابتةنتاجي المقدر تحمیل اإلھالك على قائمة الدخل باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإل یتم
 .أقصر أیھما ،أو العمر اإلنتاجي لألصول المعنیة التالیة للعمرة الزمنیة الفترات على المملوكة للطائرات العمرات

 

 :یلي كماھي  والمقارنة الحالیةاألصول للسنة المقدرة لھذه  األعمار

 السنوات                                                                                                       
 ۲۰     مباني

 ومكیفات ھواء  اتصاالتأثاث ومفروشات ودیكورات وأنظمة 
 ۱۰-٦٫٦۷   وأنظمة تبرید ومعدات وبرامج وخزائن 

 ٥   حاسب آلي ومعدات وأنظمة تأمین
 ٤   سیارات

 ۲۰-٦٫٦۷  )٪۱٥-۱۰المكائن وقطع الغیار (القیم المتبقیة المقدرة الطائرات و
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 
  السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).    ۳
 ملموسة غیر موجودات        ) و

  الشھرة
 اختبار میت. األعمال تجمیع عند المقتناة الموجودات لصافي العادلة القیمة عن االستثمارات تكلفة زیادة في الشھرة تمثل

 ال. ) إن وجدت(  القیمة في المتراكمة االنخفاض خسائر ناقصاً  بالتكلفة تسجیلھا ویتم االنخفاض قیمة لتحدید سنویاً  الشھرة
 الدفتریة لقیمةا تتضمن فیھا المستثمر الشركة بیع عن الناتجة الخسائر أو األرباح. إثباتھا بعد االنخفاض خسائر إلغاء یتم

مارات القیمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عن تكلفة االستث زیادة. تتمثل الشھرة السالبة في الشركة بھذه المتعلقة للشھرة
 السالبة في قائمة الدخل الموحدة.  بالشھرةفي دمج األعمال. ویتم االعتراف 

 

 اخرى غیر ملموسة موجودات
الموجودات األخرى غیر الملموسة بما في ذلك برامج الحاسب اآللي والعالمة التجاریة وقوائم العمالء، التي یتم الحصول قیاس  یتم

في القیمة المتراكمة، تتم رسملة  االنخفاضعلیھا من قبل المجموعة ولھا عمر محدد، بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر 
 ید المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتمثلة في األصول المحددة التي ترتبط بھا.  النفقات الالحقة فقط عندما تز

ة القسم الثابت طریق باستخداماإلطفاء من خالل تخفیض تكلفة الموجودات غیر الملموسة بعد خصم القیم المتبقیة المقدرة  احتسابیتم 
 بھا في قائمة الدخل.  االعترافعلى مدى العمر المقدر لھا ویتم 

 -یلي: المقدرة كما اإلنتاجیة األعمار 
 السنوات                                                                                                        

          ٥    برامج حاسب آلي 
          ۲۰                          عالمة تجاریة
 ۱۰     قوائم العمالء

 

 قیمة الموجودات في االنخفاض   )ز
والموجودات غیر المتداولة األخرى للتأكد من وجود أي دلیل على حدوث خسارة نتیجة  لألصول الثابتةمراجعة القیمة الدفتریة  تتم            

لخسارة الناتجة . یتم إثبات الالستردادفي قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیر في الظـروف إلى أن القیمة الدفتریة غیر قابلة  انخفاض
إن القیمة  .في قائمة الدخل الموحدة لالستردادفي القیمة، إن وجدت، والتي تمثل زیادة القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة  االنخفاضعن 

في قیمة  فاضاالنخھي القیمة العادلة بعد خصم مصروفات البیع أو قیمة األصل المستخدمة، أیھما أكبر. لغرض تقییم  لالستردادالقابلة 
 الموجودات، یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا بحیث یمكن تحدید التدفقات النقدیة لكل وحدة بصورة منفصلة.

 ح)      المخصصات

قانوني حالي أو ضمني یمكن تقدیره بشكل موثوق  التزامیتم إثبات مخصص ما إذا كان على المجموعة نتیجة ألحداث سابقة 
 . االلتزامتستخدم لسداد ذلك  اقتصادیةویكون من المحتمل أن یتطلب تدفق منافع 

 ط)      مكافأة نھایة الخدمة
مبلغ  بھا شركات للمجموعة ویمثلتعمل مخصص لمكافأة نھایة الخدمة وفقاً لنظم العمل والعمال في البلدان التي  احتسابیتم 

ھذه المكافأة على أساس قیمة المزایا الحالیة المقررة التي یستحقھا  احتسابمستحق یقید على قائمة الدخل الموحدة. ویتم 
 المركز المالي.الموظف في حالة تركھ العمل في تاریخ قائمة 

 
  ي)      تحقق اإلیرادات

عند إصدارھا وتتحقق اإلیرادات من الخدمات األخرى  -تتمثل في قیمة ھذه التذاكر  والتي-تتحقق اإلیرادات من تذاكر السفر 
طوط خ وتتحقق اإلیرادات من حوافز اكتسابھاباإلیرادات األخرى عند  االعترافمن تقدیم الخدمات كما یتم  االنتھاءعند 

 . اكتسابھاالطیران بمجرد 

 
  

١٣ 
 



 
 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).     ۳

 عقود اإلیجار التشغیلیة  ك)   
یتم تحمیل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي، على قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى 
فترة عقود اإلیجار. یتم تسجیل حوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروفات اإلیجار على مدى فترة 

 اإلیجار.  
 

 المصروفات  ل)   
ع والتسویق تمثل المصروفات الناتجة عن مجھودات وظائف البیع والتسویق والتوزیع. كافة المصروفات مصروفات البی

األخرى بخالف تكلفة اإلیرادات وأعباء التمویل یتم تصنیفھا كمصروفات عمومیة وإداریة. یتم توزیع المصروفات المشتركة 
 العمومیة واإلداریة إن لزم األمر، على أساس منتظم.بین تكلفة اإلیرادات ومصروفات البیع والتسویق والمصروفات 

 
  الزكاة الشرعیة وضریبة الدخل    م)  

تخضع الشركة وشركاتھا التابعة المسجلة في المملكة العربیة السعودیة للزكاة الشرعیة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل 
ت المملكة العربیة السعودیة لألنظمة الضریبیة للبلدان التي أسسبالمملكة العربیة السعودیة. تخضع الشركات التابعة خارج 

 على قائمة الدخل الموحدة الجاریة. األجنبیة فیھا وتمارس أنشطتھا بھا. تحمل الزكاة وضریبة الدخل
 

 (ن)    ترجمة العمالت األجنبیة والقوائم المالیة األجنبیة للشركات التابعة
 تاریخ في السائدة الصرف بأسعار المجموعة شركات نشاط عملة إلىالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة  تحویلیتم 

والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة في تاریخ قائمة المركز المالي یتم تحویلھا إلى عملة نشاط  الموجودات. المعاملة
ذلك التاریخ. یتم تحویل البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة والتي شركات المجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة في 

یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة باستخدام سعر الصرف في تاریخ المعاملة. یتم إثبات فروقات أسعار الصرف الناتجة من  
 الموحدة. الدخل قائمة في األجنبیة العمالت ترجمة

الشركة بدفاترھا وسجالتھا المحاسبیة باللایر السعودي. یتم تحویل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبیة  تحتفظ
إلى اللایر السعودي على أساس أسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي الموحـدة. یتم تحویل بنود حقوق الملكیة 

بینما یتم تحویل  كل بند. نشأةس أسعار التحویل السائدة عند ء األرباح المبقاة، على أسافي الشركات التابعة األجنبیة، باستثنا
 . العامبنود قائمة الدخل للشركات التابعة األجنبیة على أساس المتوسط المرجح ألسعار التحویل خالل 

منفصل  للایر السعودي یتم إدراجھا في بندعن تحویل القوائم المالیة للشركات التابعة األجنبیة إلى ا الناتجة الھامة التسویات
 الموحدة.  ةالمالی القوائمضمن حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة في 

 التقاریر القطاعیة  (س)
عرض معلومات قطاعات أعمال المجموعة وفقاً ألنشطة المجموعة والقطاعات الجغرافیة التي تمارس أنشطتھا فیھا.  یتم

یعتمد النموذج الرئیسي لتقاریر قطاعات أعمال المجموعة على قطاعات األعمال، ویتم تحدید قطاعات األعمال من إدارة 
 .للمجموعة الداخلیة التقاریر لھیكل وللشكل العام اإلدارة لرؤیةالمجموعة وفقاً 

 
 (ع)    توزیعات األرباح 

 األرباح قید یتم كما. اإلدارة مجلس قبل من اعتمادھا یتم التي الفترة في كمطلوبات المرحلیة األرباح توزیعات قید یتم
 من قبل المساھمین.  اعتمادھاالتي یتم  الفترة في النھائیة الموزعة

 
 المالیة األدوات    (ف)

م التعاقدیة لألدوات المالیة. یت االتفاقیاتیتم تسجیل الموجودات والمطلوبات المالیة عندما تصبح المجموعة طرفاً في 
 األصول تكالیف مباشرة مرتبطة بھا. یتم قیاس أیةوفقا لقیمتھا العادلة باإلضافة إلى  وااللتزامات باألصولالمبدئي  االعتراف

ل وتعكس القیمة الدفتریة لألصو انخفاضخسائر  أیةالتكلفة مخصوما منھا  أساسعلى  لياألو االعترافوااللتزامات بعد 
المالیة التي تظھر في القوائم المالیة قیمتھا العادلة تقریباً. وتحدد القیمة العادلة على أساس موضوعي في تاریخ  وااللتزامات

 قائمة المركز المالي. 
 

 

١٤ 
 



 
 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي)

 

 وما في حكمھا  النقدیة .٤
  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

 الصندوق في نقد ۷۸۸,۷,۰٦٦  ٤٫٤۳۰٫۳۷۹
 جاریة حسابات-البنكیة األرصدة ٥۹۲,۱٦۸,۱,۹۳٤  ۱٫۱۹٥٫۳۱۲٫٤٦٥

 ألجل ودائع – مرابحات حسابات – البنكیة األرصدة ٤۰۲,۲۸۲,۱۷  ۹۱۷٫۳٥۱٫۷٥۰
۲٫۱۱۷٫۰۹٤٫٥۹٤  ۱,۹٥۸,٦۳۷,٦٦۲  

 
  صافي تجاریة، مدینة ذمم .٥

 م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  
 تجاریة مدینة ذمم

 
 ۱,۰۹۳,٦۰٦,۷٦۱  ۸۱۰٫۲۷۳٫٥۸۰ 

)۲۲۷٫۰٥۰٫٤۱٤(  (۲۳۸,۲۲۳,۲۷٥)  تحصیلھا في مشكوك ذمم مخصص  

  ۸٥٥,۳۸۳,٤۸٥  ٦۸۳٫۲۲۳٫۱٦٦ 

 
 .۳۰ إیضاح ضمنتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بالذمم التجاریة  مدى عن اإلفصاح تم

 

١٥ 
 



 
 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر 

 

 العالقة ذات األطراف وأرصدة معامالت .٦
 العالقة العالقة ذو الطرف
 زمیلة شركة فیلكس طیران شركة
 زمیلة شركة للسیاحة عمرو شركة
 زمیلة شركة القابضة الدولیة الشامل شركة

 اإلدارة مجلس عضو قبل من فیھا مستثمر شركةشركة زمیلة /  انكربوریشن ریمك
 فیھا مستثمر شركة الوفیر طیران

 السودان – المحدودة الدولیة الطیار شركة في أقلیة مساھم أحمد التیجاني أحمد
 المحدودة المعتمرین وخدمات للسیاحة مواسم شركة في أقلیة مساھم النفیعي عزیز بن ماجد

 مساھم أقلیة في شركة الھانوف  أشرف السید
 نائب الرئیس التنفیذي للشؤون العامة  الطیار عبدهللا عقیل عبدهللا
 اإلدارة مجلس عضو قبل من فیھا مستثمر شركة  للتجارة بلشرف علي عمر شركة
  اإلدارة مجلس عضو قبل من فیھا مستثمر شركة واإلدارة للتشغیل سمامة شركة

 اإلدارة مجلس عضو قبل من فیھا مستثمر شركة الریاض كابالت مجموعة
 اإلدارة مجلس عضو قبل من فیھا مستثمر شركة  والعقارات للتجارة العالمیة الخلیج شركة
 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة المدائن بنیان شركة

 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة شركة توشیر للتقنیة الناشئة
 األوسط الشرق فوربس

 
 

 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة
  والنشر والطباعة للصحافة المدینة شركة

 
 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة

 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة  النیل طیران
 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة  السعودیة دایزین شركة بطل

 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة یلنزالر - المحدودة اللبنانیة المأكوالت شركة
 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة العقاري للتطویر الطیار شركة
 المجموعة في الرئیسي المساھم قبل من فیھا مستثمر شركة أخرى

 اعتمادھا مویت علیھا متفق لشروط وفقاً  تتم والتي المقدمة والخدمات والمبیعات المشتریات في العالقة ذات األطراف معامالت تمثل )أ
 .اإلدارة قبل من

م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة   
 

 
 
 

 مدفوعات تحصیالت مشتریات مبیعات
 /تكالیف أخرى

 )إیرادات(
 (٤۳,۰۸۳) ۱۱,٥۹۷,۷۳٦ ۳۰۰ ۹,۱۰۸,۲۸۲ ۷۹۸ فیلكس طیران شركة
 -- ۱۲۳,۳۰٦,٤۳۸ -- ۹۳,۳٤٥,۳٦٥ -- للسیاحة عمرو شركة
 (۱۸) ٥,۹۷۹,۲۲٥ -- ٥,۹۱٦,۲۸٦ -- القابضة الدولیة الشامل شركة
 ۱۹۹,۷٤۱ -- -- -- -- أحمد التیجاني أحمد
 النفیعي عزیز بن ماجد

 
-- -- -- -- (۷٦٦,٥۳۳) 

 (۱۲,۲٦٥) -- -- -- -- الطیار عبدهللا عقیل عبدهللا
 -- -- ۲,۹۲٥,۷۷۱ -- ۲,۸٤٥,۳۳٦ للتجارة بلشرف علي عمر شركة
 (۳,٥۲٦,۹۳٤) -- ۳,۹۹۸,۲۱٤ -- ۷,۹۲٤,۸۰٤ واإلدارة للتشغیل سمامة شركة

 -- -- ۳۳۹,۷٦۱ -- ٤٦۰,۹۹۲ الریاض كابالت مجموعة
 -- -- ۷۰٥,۰۰۰ -- ٦٤٦,۹٦۱ والعقارات للتجارة العالمیة الخلیج شركة
 (۱٥,۱۷۸,٦۸۰) ۱٦,۳۷۳,۲۰۸ -- -- -- المدائن بنیان شركة

 (٥,۱۰۲,٦۳۹) ۲,٥۲٥,٦۷۱ ۳۱۸,۸۸۰ -- ٦۰۳,٦۹۷ شركة توشیر للتقنیة الناشئة
 (۳۰۳,٦٦۱) ۲,۹٤۲,۱۷۲ -- -- -- األوسط الشرق فوربس
 (۲۳۷,۸٦۳) ۳۰۷,۱٦۳ ۷۱,۷۷۷ -- ٥,٦٥٥ والنشر والطباعة للصحافة المدینة شركة
 (۱۰۳,۸۲٦) ۱۱۱,٤۷۱,٤۷۸ ۱,۲۳۷,۹٥٤ ۱۲٦,۱۳۲,۲۰۲ ۹۸,۳٤۰ النیل طیران

 ۱٫٦۸۰٫۸۹٥ -- ٥٤۳,۳۹۹ -- ٥۷۹,۱٥۰ السعودیة دایزین شركة بطل
 (۳۳,۷٥۳) ۳٦,۲۲٦ -- -- -- یلنزالر - المحدودة اللبنانیة المأكوالت شركة
 (۱۰,۷۳۷,۲٦۷) -- ۲,۸۷۲,۷٥۳ -- ٤,۹٥۸,٥۳۲ العقاري للتطویر الطیار شركة
 (۹۹,۱۹۷) -- -- -- -- السید  أشرف

١٦ 
 



 
 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر 

 (یتبع) العالقة ذات األطراف وأرصدة معامالت .٦
 م۲۰۱۳دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة 

 
 
 

 مدفوعات تحصیالت مشتریات مبیعات
 /تكالیف أخرى

 )إیرادات(
 ۲٫۰۰۰٫۳۱۷ ۸٫۱٥۷٫۷۳۸ -- ۱۰٫٤۰۸٫۱۱۸ -- فیلكس طیران شركة
 -- ۱۳٦٫٦۱۲٫۸۳۷ -- ۲۱۲٫۰۷٦٫۹۲۸ -- للسیاحة عمرو شركة
)۳٫۹٦٦( ۷٫۹۹۰٫۰۹۰ -- ۷٫۸۹۷٫۱۸۷ ۱٫۰۹۰ القابضة الدولیة الشامل شركة  
)۷٥۷( -- -- -- -- أحمد التیجاني أحمد  
 النفیعي عزیز بن ماجد

 
-- -- -- -- ۳۷۸٫۲۲۸ 

)٦۰٫۰۰۰( -- -- -- -- الطیار عبدهللا عقیل عبدهللا  
 -- -- ۳٫۳٤۹٫۰٤۹ -- ۳٫۱٥٥٫۹٥٦ للتجارة بلشرف علي عمر شركة
)٥٫٤۰٤٫۲۸۰( -- ۳٫۱۹۹٫۷۹۲ -- ٥٫٤۷٥٫۷٦۰ واإلدارة للتشغیل سمامة شركة  

 -- -- ۳٤٥٫۹۱٥ -- ۳۷۸٫۳۸۷ الریاض كابالت مجموعة
 -- -- ٥۲۰٫۰۰۰ -- ٥٦٦٫٦۸۰ والعقارات للتجارة العالمیة الخلیج شركة
)۷٫۷۲٥٫٤۳۱( ۷٫۷۱۹٫۹۸۱ -- -- -- المدائن بنیان شركة  

)۱٫۲۹۸٫٥٤٤( ۳٫٥۱۷٫٥٥۳ -- -- ۱۰۹٫۷۷٦ شركة توشیر للتقنیة الناشئة  
)۸۹٤٫٦۱۰( ۸۰۱٫۳۹۷ -- -- ۳۰٫۱٤٦ األوسط الشرق فوربس  
 (۸۹۹،۳٤۱) ۸۰۹،۹۰۱ ٤۳۱٫۹۸۱ -- ٥۰٥٫۸۸۸ والنشر والطباعة للصحافة المدینة شركة
 ۹۸٫٥۹۱ ۱۱۳٫۸۲٦٫٤٤۹ ۳۰٫۲۱۳٫۱٤۲ ۸۹٫۹۹۷٫٤٥۲ ۱۱۱٫٥۲٤ النیل طیران

 ٤۸٫۷٥۰ -- ٤۰٥٫۸۳٤ -- ٤٥۳٫۰٤۳ السعودیة دایزین شركة بطل
)۹۱،۲۹٦( ۱٥۸٫۷۹٦ -- -- -- یلنزالر - المحدودة اللبنانیة المأكوالت شركة  
)٦۸۹٫۱٦٥( ۱۳٫۳۲٤٫۳۸٦ ۱٫۲۹٦٫۸۳٦ -- ۲٫۹٦۸٫٤۳٦ العقاري للتطویر الطیار شركة  
)۷٦۳٫۸٦٤( -- ۷٦۳٫۸٦٤ -- أخرى  -- 

 عالقة ذات أطراف من مستحق )ب
  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱ 

 م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

 ۲۳,٦۷۷,٤۹٤  ۷,۷۷۳,۳۳۰ النیل طیران

۹۸٥،۰۲٦،٥ فیلكس طیران شركة   ۱۱۸،٥۸۰،۲  

 --  ۳,٥۲٦,۹۳٤ واإلدارة للتشغیل سمامة شركة

 ٥۸,٦۸۳  ۲,٦۹۷,۱۹٥ األوسط الشرق فوربس

 ۱٤۱,۳٤۰  ۱,۸٥۷,۹۸٦ السعودیة دایزین بطل شركة

المدائن بنیان شركة  ۱,٥٥۷,۸۲۰  ۳٦۳,۲۹۲ 

 ٥٦۲,۹٤٥  ٤۸۲,٥۱۰ للتجارة بلشرف علي عمر شركة

 ۲,٥۹٤,٥۱۰  ۳۰۲,۳٦۰ شركة توشیر للتقنیة الناشئة

 ۳۲,٤۷۲  ۱٥۳,۷۰۳ الریاض كابالت مجموعة

 ٦۷,٥۰۰  ٦۹,۹۷۳ یلنزالر - المحدودة اللبنانیة المأكوالت شركة

 ۳٤,۸۳۷  ۳۸,۰۱٥ والطباعة للصحافة المدینة شركة

 ۸۹,٦۸٤  ۳۱,٦٤٥ والعقارات للتجارة العالمیة الخلیج شركة

 ۱۲,۲٦٥  -- الطیار عبدهللا عقیل عبدهللا

 ۲۳,٥۱۸,٤٥٦  ۳۰,۲۱٥,۱٤۰ 

 
 
 
١٧ 

 



 
 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر 

 (یتبع) العالقة ذات األطراف وأرصدة معامالت .٦
 

 أطراف ذات عالقة إلى مستحق)      ج

 م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱ 

 ۱۰۳,۹۸۱,٤۱٤  ۷٤,۰۲۰,۳٤۱ للسیاحة عمرو شركة      

 ۷,۰۰۹,۱۳۲  ۱٥,٦٦۰,٦۲۰  العقاري للتطویر الطیار شركة

 النفیعي عزیز بن ماجد
 

۸۹۹,٦۰۰  ۱۳۳,۰٦۷ 

 ۳٦۳,٤۳۸  ۳۰۰,٥۱۷ القابضة الدولیة الشامل شركة

 ۳۷٤,۷۰۱  ۱۷٤,۹٦۱ أحمد التیجاني أحمد

 --  ۹۹,۱۹۷ أشرف السید

 ۳۹۹,٦٥٦  -- واإلدارة للتشغیل سمامة شركة

 ۹۱,۱٥٥,۲۳٦  ۱۱۲,۲٦۱,٤۰۸ 

ذیة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفی بأعضاء والمتعلقة السنةعن  ةالموحد المالیة القوائم على المحملة المكافآت إجمالي بلغ )د
ضمن بنود  تحمیلھا. تم ) سعوديلایر  ۲۰٫٦۱۰٫٦٤٥: م۲۰۱۳( سعودي لایر ۲٥٫۳۳٦٫۲۸۳ مبلغبالشركة 

 ومصروفات البیع والتسویق. اإلداریةالمصروفات العمومیة و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨ 
 



 
 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر 

 أخرى مدینة وأرصدة مقدماً  مدفوعة ومصروفات مقدمة دفعات .۷
    

  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱
 :مقدمة دفعات   

 للموردین مقدمة دفعات ٤۱٤,۳۳۲,۹۱۷  ۲۲۳٫٤۰۸٫۲۲۲
 )۲۹إیضاح( تشغیلیة تأجیر لعقود مقدمة دفعات ٥۰۰,۷۷,۱۳۷  ۷۷٫۱۳۷٫٥۰۰
 )۲۸ إیضاح( بنكیة ضمان لخطابات مقدمة دفعات ۷۷۹,۲۱٤,۷٦  ۱۳٫۰۹٦٫۳۳۷

 * طائرات لشراء مقدمة دفعات --  ۱۰۰٫۱٥٤٫٥۲۲
 أخرى مقدمة دفعات ۲٦۸,٤۰٥,۱۳  ۱۰٫۷۰٤٫۹۷۱

٤۲٤٫٥۰۱٫٥٥۲  ٥۰۰٫۲۳۹٫۳۹٦  
 :مقدماً  مدفوعة مصروفات   

 إیجارات ۷۹٦,٤٤۸,۱٦  ۹،۹۰۳،۷٥۷
 تأمین ٦۳۷,٦۹۰,۱۳  ۰٤٤،٥۸٦،٥

 بدل سكن ٤٥۹,۸۹٦  ٤۱۹،۸۱٤
 اشتراكات رسوم ٥۸,۱٥۲  ۲۲،۸٥۳

 أخرى ٤۳۱,٥۹۳,۳  ۲،۲۷۳،۹٦۲
۱۷،٦٦٤،۹۷۲  ۳٤,٥۹۸,٥٦٤  

 :أخرى مدینة أرصدة   
 مستحقة حوافز ۳۷,۳۸۸,۰٥۷  ۱۷٫۷۲٤٫۱٦٤

 عاملین سلف ۱۱,۲۷۱,۱٥۳  ٥٫۱۱٦٫۲٤۸
 مطالبات بھا تصدر لم مستردة تذاكر ۱,۲٤۹,۱٥٤  ۱٫۲٦۹٫٦۲٤

 أخرى ۱۰۰,۲۸٥,۲٤  ۱۸٫٤۷٥٫٤۷۳
٤۲٫٥۸٥٫٥۰۹  ۷٤,۱۹۳,٤٦٤  

٤۸٤٫۷٥۲٫۰۳۳  ٦۰۹,۰۳۱,٤۲٤  
 

 ).۱۲(إیضاح  األصول الثابتةرسملتھا في م وتم ۲۰۱٤قید االستخدام من قبل المجموعة خالل سنة الطائرة *
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 جموعة الطیار للسفر القابضةم شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي) 

 في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  استثمارات .۸

 مستلمة توزیعات *أخرى م۱٤۲۰ دیسمبر ۳۱
) خسارة/(ربح

 الحالیة السنة
 دیسمبر ۳۱
 م۳۲۰۱

 نسبة
 لمساھمةا

 
 

 شركة فیلكس للطیران المحدودة  ۳۰٪ -- -- -- -- --
 شركة الشامل الدولیة القابضة كى. أس. سي  ۳۰٪ ۰٦۷,۱٦۱,۹٥ ۹۰۷,۹۲٥ (۳,۳۷۹,۲۲۱) (۰۰۰,۰۰۰,۳٥) ۸٦٥,٥۹٥,٥۷
تقنیتك لالتصاالت (تقنیتك مشروع شركة   ۷۰٪ ۱,۷٥۲,۱۱۰ -- -- -- ۱,۷٥۲,۱۱۰

 مشترك)
 أبو ظبي –شركة الطیار للسفر والسیاحة   ٤۹٪ ٥۱۲,۲٦۹ -- -- -- ٥۱۲,۲٦۹

 شركة عمرو للسیاحة  ٤۹٪ ۳,۳٥۹,۰۹٦ ۲,۲۳۳,۱٥۷ -- -- ٥,٥۹۲,۲٥۳
 شركة توشیر للتقنیة الناشئة  ٪۳٥ ۰۰۰,۱,۱۰٥ -- -- -- ۰۰۰,۱,۱۰٥
 و السفر نت للسیاحة  ٤٤٫۳٪ -- -- -- ۲۱۰,۱۳۲,٥ ۲۱۰,۱۳۲,٥

 انكربوریشنكریم   ۱۸٪ -- -- -- ۱۷,۲۷۳,۱۰۲ ۱۷,۲۷۳,۱۰۲
۸۹,۰٤۰,۷۳۱ (۱۲,٥۱٦,۷٦٦) (۳,۳۷۹,۲۲۱) ۳,۱٤۱,۰۸۲ ۱۰۱,۷۹٥,٦۳٦    

 استثمارات تمت خالل السنة. – انكربوریشنوكریم  و السفر نت للسیاحة *
بمراجعة القیمة الدفتریة لش���ركة الش���امل الدولیة القابض���ة ض���من المس���تویات التجاریة الحالیة والمتوقعة، وعلیھ تم قید  اإلدارةخالل الس���نة، قامت  *

 ملیون لایر سعودي. ۳٥انخفاض في القیمة بمبلغ 

 عقاریة  استثمارات .۹

سعودیة العربیة المملكة في الدمام بمدینة أرض في اتاالستثمارمن  المجموعة حصة في البند یتمثل  األرض يف االستثمار من الغرض إن. ال
 .وتجاري سكني مجمع لتطویر الستخدامھا ھو

 
 اقتناء مت ھذا وقد .االستثمارات ھذه شراء تكلفة من أقل العادلة القیمة أن مؤشرات توجد ال كما المذكور العقاري لالستثمار نشط سوق یوجد ال

 .م۲۰۰۹ عام خالل االستثمار ھذه

 متاحة للبیع  استثمارات .۱۰
  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

 

 الوفیر طیران    
 التكلفة -  ۲۷٫۲۷۲٫۷۱٥  ۲۷٫۲۷۲٫۷۱٥

 االنخفاض خسائر -  (۲۷٫۲۷۲٫۷۱٥)  )۲۷٫۲۷۲٫۷۱٥(
--  --   

 واالستثمار للسیاحة الطائف شركة  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰   
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 الطیار للسفر القابضةجموعة م شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي)

 موجودات غیر ملموسة، صافي .۱۱
 ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۳م

 

   ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٤م 
 الشھرة (أ) ۲٤٦٫۱٦۸٫۲٤۱  ۱۳۹٫٤۱۲٫٤۱٥

-- اخرى ةغیر ملموس موجودات (ب) ٥٤٫۰۳۲٫٥۹٦    
۱۳۹٫٤۱۲٫٤۱٥  ۳۰۰٫۲۰۰٫۸۳۷   

 الشھرة  )أ(
 تفاصیل ليی وفیما. المقتناةالشھرة في قیمة المبلغ المدفوع بالزیادة عن القیمة العادلة لحصص الشركة في صافي الموجودات  تتمثل

 :الشھرة
   م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱

 السعودیة –المكتب الوطني للسیاحة والسفر   ۲۱۲,۳۱۱,٦  ۲۱۲,۳۱۱,٦
 السعودیة –وكالة الصرح للسفر والسیاحة   ٦۰۰,۰۰۰,۱۱  ٦۰۰,۰۰۰,۱۱
 مصر * –شركة إي الطیار تورز   ۲۹۷,۲۷٤,۲٦  ۲۹۷,۲۷٤,۲٦
 مصر * –شركة الطیار لتأجیر السیارات   ۱۳,۳۹۰,۳۷۲  ۱۳,۳۹۰,۳۷۲
 مصر * –شركة إي الطیار للسیاحة   ۱۱۸,۱۳,۸۰٥  ۱۱۸,۱۳,۸۰٥
 مصر* –شركة نایل ھولیداي للسیاحة   ٤٤۸,٦۰۳,۱۳  ٤٤۸,٦۰۳,۱۳

 اللبنانیة* الجمھوریة-والسیاحةلینا للسفر   ٤۷۹,۲,۷۱۸  ٤۷۹,۲,۷۱۸
 السعودیة –شركة الطیار لتأجیر السیارات   ٤٤,٥۰۰,۰۰۰  ٤٤,٥۰۰,۰۰۰

 السعودیة –مجلة المسافر   ٤۲٦,٦٤٤,۱  ٤۲٦,٦٤٤,۱
 السعودیة –شركة الموسم للسیاحة والسفر   ۱۳,۷٥۰,۰۰۰  ۱۳,۷٥۰,۰۰۰

 السعودیة –شركة جولة لتنظیم الرحالت السیاحیة   ٥۷۸,۲٤۷,۱  ٥۷۸,۲٤۷,۱
 السعودیة –شركة مواسم للسیاحة وخدمات المعتمرین المحدودة  ۰۰۰,۲۱,۲۳٥  ۰۰۰,۲۱,۲۳٥

 السعودیة –الجزیرة للسفر   ۰۰۱,۲,۰۱٤  ۰۰۱,۲,۰۱٤
--  ۳۷,٥ ٦٦۲،۱۷  )۱-أ-۱۱إلیجینت ریزورت المحدودة (إیضاح رقم   
 )۱-أ-۱۱شركة الھانوف للسیاحة وخدمات السفر (إیضاح رقم   ۱٥٦,٦۲٤,۳٦  --
 )۱-أ-۱۱ المحدودة (إیضاح رقم ۱اب للسفر  -شركة كو  ٦٥۲,۹۲۹,۱۱  --
 )۱-أ-۱۱كونكتینغ للتجارة والخدمات (إیضاح رقم   ٦٤٦,٥٦۹,۷  --
 شركة وكالة فیفا للسفر والسیاحة  ۲۸٦,۸٤٦,۱٦  --

۱۷۲،۱۳۰،۸۹٤  ۲۸۱,۸۷ ۰٤۱،٤    
 فروق ترجمة عمالت أجنبیة  (۲,۹۸۷,۳۲۱)  --

۱۷۲،۱۳۰،۸۹٤  ۲۷۸,۸ ۷۲۰،۸٦  إجمالي   
 خسائر اإلنخفاض في الموجودات غیر الملموسة*  (٤۷۹,۳۲,۷۱۸)  (٤۷۹،۳۲،۷۱۸)
۱۳۹،٤۱۲،٤۱٥  ۲٤٦,۱ ۲٤۱٫٦۸  الصافي  

 
ملیون  ۳۰ظروف عدم التأكد المرتبطة باألحوال السیاسیة في جمھوریة مصر العربیة بمبلغ  استمرارخسائر االنخفاض بسبب  نتجت* 

 ملیون لایر سعودي. ۲٫۷لایر سعودي وھذا باإلضافة إلى خسائر االنخفاض في الشھرة الخاصة بشركة لینا للسفر والسیاحة والتي بلغت 
 
 .الستحواذاھي قیمتھا الدفتریة قبل  االستحواذالمحتملة المعترف بھا في تاریخ  االلتزاماتباإلضافة إلى  وااللتزاماتقیمة األصول  إن      

علق ھي القیمة العادلة المقدرة. تت االستحواذالمحتملة قبل  وااللتزامات وااللتزاماتإدارة المجموعة أن القیمة الدفتریة لألصول  تعتبر
مھارات الفنیة والتقنیة لفریق عمل النشاط المستحوذ علیھ والدعم المتوقع الحصول بھا بشكل أساسي في ال االعترافالشھرة التي تم 

 علیھ من دمج ھذه الشركات في أنشطة المجموعة.

 

 

 

٢١ 
 



 
 جموعة الطیار للسفر القابضةم شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي)

 غیر ملموسة، صافي (یتبع)موجودات  .۱۱
 اإلستحواذات خالل العام:     ۱-أ 

المشار إلیھا أدناه خالل الشركات التابعة  اإلستحواذ علىتم ادراج أثر  وقد م.۲۰۱٤قامت المجموعة باالستحواذات التالیة خالل سنة 
ستحوذ للموجودات والمطلوبات المنفصلة الم غیر النقدیة كما تمت تسویة المعامالتفي قائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة الحالیة. السنة

 .لكل بند على حدةعلیھا 

 إلیجینت ریزورت المحدودة
 ۸۹وذلك بمقابل نقدي بلغ  من ملكیة شركة إلیجینت ریزورت المحدودة ٪۱۰۰م استحوذت المجموعة على نسبة ۲۰۱٤فبرایر  ٦بتاریخ 

 الشركة القابضة الجدیدة مواسم للسفر والسیاحة المحدودة (شركة تابعة). ملیون لایر سعودي. تم عمل االستحواذ من خالل
 بلد التأسیس  المملكة المتحدة
 تاریخ اإلستحواذ  ٦ فبرایر ۲۰۱٤م

 المقابل النقدي المدفوع  ۸۹,۱٤۱,۷۱۳
 * القیمة العادلة للموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا  (٥٤۲,٤۹۸,٥۱)

)۱۲٥٫٥۰۹(  العادلة لصافي األصول المستحوذ علیھاالقیمة   
 الشھرة  ۳۷٫٥۱۷٫٦٦۲

 ۲٦٫۷م، تم تخصیص مبلغ ۲۰۱٤من تخصیص سعر الشراء النھائي الذي قامت بھ اإلدارة خالل شھر دیسمبر  االنتھاءوبعد * 
ة األولیة التي سبق اإلعتراف ملیون لایر سعودي للعالمة التجاریة وقائمة العمالء على التوالي من الشھر ۲٤٫۸ملیون لایر سعودي و

 ب).-۱۱بھا (إیضاح رقم 

 السفر وخدمات للسیاحة الھانوف شركة
للسیاحة وخدمات السفر وذلك بمقابل نقدي  الھانوفمن ملكیة شركة  ٪۷۰نسبة  على المجموعة إستحوذتم ۲۰۱٤إبریل  ۱ بتاریخ

  .سعودي لایر ملیون ٤۰٫۹٦بلغ 
 التأسیسبلد   العربیة مصر جمھوریة 

 تاریخ اإلستحواذ  ۱ إبریل ۲۰۱٤م
 المقابل النقدي المدفوع  ٤۰٫۹٥٥٫۳۱٦

)٤٫۷۹۸٫٦۹۲(  القیمة العادلة األولیة لصافي األصول المستحوذ علیھا  
 الشھرة  ۳٦٫۱٥٦٫٦۲٤

 المحدودة (سي. تي. ام) ۱اب للسفر -شركة كو
ملیون  ۸۲المحدودة وذلك بمقابل نقدي بلغ  ۱للسفراب -كو شركةمن أسھم  ٪۱۰۰نسبة  على المجموعة إستحوذتم ۲۰۱٤یولیو  ۱ بتاریخ

 لایر سعودي. تم عمل االستحواذ من خالل الشركة القابضة الجدیدة مواسم للسفر والسیاحة المحدودة (شركة تابعة).
 بلد التأسیس  المملكة المتحدة
 تاریخ اإلستحواذ  ۱ یولیو ۲۰۱٤م
 المقابل النقدي المدفوع  ۸۱٫۹۲۷٫۹۰۰

)۷۰٫۲۷٤٫۹۷۱(  القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیھا  
 الشھرة  ۱۱٫٦٥۲٫۹۲۹
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 جموعة الطیار للسفر القابضةم شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي)

 (یتبع)موجودات غیر ملموسة، صافي  .۱۱

 اإلستحواذات خالل العام (یتبع) ۱-أ

 كونیكتینغ للتجارة والخدمات (سي. تي. اس)
ملیون  ۷٫۸٤للتجارة والخدمات وذلك بمقابل نقدي بلغ  كونیكتینغمن أسھم شركة  ٪٥۱نسبة  على المجموعة إستحوذتم ۲۰۱٤یولیو  ۱ بتاریخ

 لایر سعودي.
   

 بلد التأسیس  لبنان
 تاریخ اإلستحواذ  ۱ یولیو ۲۰۱٤م

 المقابل النقدي المدفوع  ۷٫۸٤٦٫۰۰٦
)۲۷٦٫۳٦۰(  القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیھا  

 الشھرة  ۷٫٥٦۹٫٦٤٦

 
 شركة وكالة فیفا للسفر والسیاحة المحدودة 

من أسھم شركة وكالة فیفا للسفر والسیاحة المحدودة وذلك مقابل نقدي  %۱۰۰المجموعة على نسبة  م إستحوذت۲۰۱٤دیسمبر  ۱بتاریخ 
 ملیون لایر سعودي. ۲۰٫٥بلغ 

 بلد التأسیس  السعودیة
 تاریخ اإلستحواذ  ۱ دیسمبر ۲۰۱٤م

 المقابل النقدي المدفوع  ۲۰٫٥۰۰٫۰۰۰
)۳٫٦٥۳٫۷۱٤(  لصافي األصول المستحوذ علیھا القیمة العادلة  

 الشھرة  ۱٦٫۸٤٦٫۲۸٦

 
 اإلستحواذ في العام السابق للشركة التابعة  ۲-أ

 
 شركة مثمرة لإلستثمار العقاري    

ملیون  ۳۲٥نقدي بلغ  بمقابل ٪۷٥إلى  ٪۳٦نسبة ملكیتھا في شركة مثمرة لإلستثمار العقاري من  الشركةم رفعت ۲۰۱۳مایو  ۳۱ بتاریخ
 كشركة نھاع المحاسبة من بدال تابعة كشركة العقاري لإلستثمار مثمرة لشركة المالیة القوائم توحید االستحواذ ھذه عن نتجلایر سعودي. وقد 

 بأثر ذلك تم تعدیل حصص حقوق الملكیة الغیر مسیطرة بعد عملیة اإلستحواذ. .الملكیة حقوق لطریقة وفقا فیھا مستثمر
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 جموعة الطیار للسفر القابضةم شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي)

 موجودات غیر ملموسة، صافي (یتبع) .۱۱

 ۳۱ يما ف. كللمجموعة الموحدةالقوائم المالیة  ضمن اإلستحواذتاریخ  فيوالمطلوبات لشركة مثمرة لإلستثمار العقاري  الموجودات توحید تم
راء النھائي التي سعر الش تخصیصوبعد تطبیق  المبدئي، التقییمأساس  علىاألصول في القوائم المالیة  صافيتسجیل  تمحیث  م۲۰۱۳ دیسمبر

 في كما المالي المركز قائمة بنودل لمقارنةا أرقام تعدیل تم(كما ھو متطلب من معاییر المراجعة)، م ۲۰۱٤ مایو شھر خاللاإلدارة  بھ قامت
 بمبلغ مسیطرة الغیر الملكیة حقوق وزیادة سعودي لایر ملیون ٤٥ بمبلغ الموجودات قیمة في زیادة ذلك عن نتج وقد. م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱
 الدخل قائمة ضمنأدرجت  سعودي لایر ملیون ۳٤ بمبلغ سالبة شھرة من بأرباح اإلعتراف ذلك على ترتب كما. سعودي لایر ملیون ۱۱

 أرقام تعدیل مت وقد محددة ألصول مستقل مھني تقییم إلى إستناداً  النھائي الشراء سعر تخصیص تطبیق تمھذا وقد . المقارنة فترة عنالموحدة 
  :أدناه موضح ھو كما االستحواذ تاریخ في كما لألصول الدفتریة القیم أساس على المجموعة قبل من ذلك على بناء المقارنة

 العادلةاألولیة  القیمة  
المعترف بھا عند اإلستحواذ 

 مایو ۲۰۱۳م (مبدئي)
 

 المعترف العادلة القیمة
بھا عند اإلستحواذ مایو 

 ۲۰۱۳م (نھائي)

 

 األصول    
 أصول ثابتة ۸۹٫٥۰٦٫۹۹۷  ۸۹٫٥۰٦٫۹۹۷

 مشروعات تحت التنفیذ ۱٫۱۳٦٫۰٥۰٫۲۱۱  ۱٫۰۹۰٫۳۳٥٫٤٦۱
 ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدما ۱۷٫۱۹٥٫۳۹۱  ۱۷٫۱۹٥٫۳۹۱

 النقد وما في حكمھ ۱۲۳٫۱٥٤٫٤۳٦  ۱۲۳٫۱٥٤٫٤۳٦
 ۱٫۳۲۰٫۱۹۲٫۲۸٥  ۱٫۳٦٥٫۹۰۷٫۰۳٥  

 المطلوبات       
)٤۷٤٫۲۱۳٫۹۲٥(  قروض قصیرة األجل )٤۷٤٫۲۱۳٫۹۲٥(  
)۱۲٫۱۷۳٫٥۷٦(  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى )۱۲٫۱۷۳٫٥۷٦(  
)٤۷۱٫۷۸٤(  مكافأة نھایة الخدمة )٤۷۱٫۷۸٤(  
)٤۸٦٫۸٥۹٫۲۸٥(   )٤۸٦٫۸٥۹٫۲۸٥(  
 القیمة األولیة العادلة لصافي الموجودات  ۸۷۹٫۰٤۷٫۷٥۰  ۸۳۳٫۳۳۳٫۰۰۰    

 أرباح من شھرة سالبة )۳٤٫۲۸٦٫۰٦۲(  --
)۲۰۸٫۳۳۳٫۰۰۰(  حقوق الملكیة الغیر مسیطرة )۲۱۹٫۷٦۱٫٦۸۸(  

 تحویل مقابل الشراء ٦۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٦۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰
  اإلستحواذ تكلفة إجمالي   

 العوض النقدي ۳۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۳۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰
 القیمة العادلة السابقة المسجلة وفقا لطریقة حقوق الملكیة ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 اإلجمالي ٦۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٦۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰

 :اإلستحواذ عند النقدیة التدفقات   
 صافي النقدیة المستحوذ علیھا من الشركة التابعة ۱۲۳٫۱٥٤٫٤۳٦  ۱۲۳٫۱٥٤٫٤۳٦

)۳۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  العوض النقدي )۳۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  
)۲۰۱٫۸٤٥٫٥٦٤(  صافي التدفقات النقدیة )۲۰۱٫۸٤٥٫٥٦٤(  

 الزیادة في اإلستثمار –شركة مثمرة لإلستثمار العقاري       ۳-أ
ملیون  ۲۰۸العقاري مقابل  لإلستثمارمن أسھم شركة مثمرة المتبقیة  ٪۲٥المجموعة على نسبة  استحوذتم ۲۰۱٤عام  منالثالث  الربع خالل

ملیون لایر  ۱٦ قیمتھ بلغ ربحأدى ذلك إلى تحقیق  وقدقبل المجموعة  من ٪۱۰۰ إلى ٪۷٥الملكیة من  نسبةزیادة  تمتلایر سعودي وبذلك 
 اإلعترافسبق  التي مسیطرة الغیر الملكیة حقوق حصة إستبعادتم  لذلكقوق الملكیة. بھا في قائمة التغیرات في ح اإلعترافسعودي التي تم 

 .اإلستحواذبھا عند 
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 جموعة الطیار للسفر القابضةم شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي)

 موجودات غیر ملموسة، صافي (یتبع).۱۱

 موجودات أخرى غیر ملموسة  (ب)
 م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ 

  اإلجمالي قائمة العمالء االسم التجاري برامج 

      التكلفة:

 - - - - - ینایر ۱

 - ٥۲٫٥۸٦٫٦۳٥ ۲٤٫۷۹٤٫۱۸۰ ۲٦٫۷۰٤٫۳٦۲ ۱٫۰۸۸٫۰۹۳ االستحواذ من خالل تجمیع األعمال

 - )۲٫۸۲٦٫۳٥۳( )۱٫۳٦۰٫۷٥۹( )۱٫٤٦٥٫٥۹٤( - فروق ترجمة عمالت اجنبیة

 - ۸٫٤٥٥٫۸٦۷ - - ۸٫٤٥٥٫۸٦۷ محول من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ

 - ۸۸٦٫۳۰۸ - - ۸۸٦٫۳۰۸ إضافات خالل السنة

 - ٥۹٫۱۰۲٫٤٥۷ ۲۳٫٤۳۳٫٤۲۱ ۲٥٫۲۳۸٫۷٦۸ ۱۰٫٤۳۰٫۲٦۸ دیسمبر ۳۱

      

      اإلطفاء المتراكم:

 - - - - - ینایر ۱

 - ٥٫۰٦۹٫۸٦۱ ۲٫۱٤۸٫۰٦۳ ۱٫۱٥٦٫۷۷٦ ۱٫۷٦٥٫۰۲۲ المحمل للسنة

 - ٥٫۰٦۹٫۸٦۱ ۲٫۱٤۸٫۰٦۳ ۱٫۱٥٦٫۷۷٦ ۱٫۷٦٥٫۰۲۲ دیسمبر ۳۱

      

      صافي القیمة الدفتریة

 - ٥٤٫۰۳۲٫٥۹٦ ۲۱٫۲۸٥٫۳٥۸ ۲٤٫۰۸۱٫۹۹۲ ۸٫٦٦٥٫۲٤٦ م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

  - - - - م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر  

 صافي ،األصول الثابتة .۱۲

 دیسمبر ۳۱
 م۳۲۰۱

  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ 
 

 طائرة اإلجمالي
 أدوات
 ومعدات

 إتصال أنظمة
 سیارات ھواء مكیفات وحمایة

 آلي حاسب
 مكتبیة ومعدات

 خزائن
 ومباني أراضي وأثاث ودیكورات

 

 التكلفة           
 ینایر ۱ ٤۳٤,٦۳۱,۷۱۸ ٦۱٦,۷٦۰,۹٥ ۳٦,٤٦۸,۷۷۱ ۸۷٦,٤٤٦,۱۲۲ ٦۲۲,۷,۹۳۰ ٤٦۳,٥۲۱,۷ ٥٤۲,۳۳,۱۸۰ -- ۰۲۷,۳۲٤,۹۳٥  ۷۳۳,۳۰۳,۱۷٤
 أجنبیة عمالت ترجمة فروق (٦٤٤,۲۳۷) (٥٤۳,٦۳) (٤۸,۸۸٦) (٥۹۸,۲٦۷,۱) (۱۲,۱٦۱) (۸,۰٤۹) (۱,۰٤٥) -- (٥۹٥,۱,۹٦۹)  (۰٦۹,۲۱۲,٥)
 شركات على إستحواذ عملیة ضمن أصول ۹٦۸,٦٤٤ ٤,٤۹۲,۹۲٤ ۱,۱۰۷,۲۳۲ ٥٥٤,۷۰ ۲۱۰,۲۸٥ ٤٦۳,۷۱ ۲۰,۸۳۹ -- ٦,٦۱۸,۲٦٥  ۸۷۱,۹۹۷,۱۱٦

 التنفیذ رأسمالیة قیدأعمال محول من  ۸۸۹,٤۹٥,۳۳۳ -- -- -- -- -- -- -- ۸۸۹,٤۹٥,۳۳۳  --
 السنة خالل إضافات ۱۸۹,۳٦۳,۷۹۲ ۹,۸٤۰,۰٥۳ ۱۳۹,٤٤٤,۳ ۱۲۷,٦۹,۹۷٥ ٤۷۳,۲۸٥ ٦۳٦,٥۰۱ ۰٥۱,۷۰٤ ۱۰۱,۲۸٥,٤۲۸ ۷۲۲,۳۷٦,۳۷٥  ۱۱۸,۸۰۸,۸۲۷
  السنة خالل استبعادات (۸٥,٤۲۹,۳٥۸) (۳,۱۰۰,۹٦٥) (۹۹۱,۱۷٥) (۳٤,٦٥۳,۷۷۲) (۱٤۱,۱٦٤) -- (٤٤۳,۰۲۲,۱) -- (۲۷۲,۹٤٤,۱۲٤)  (٤٥٦,٤۸٤,۳۰)

  دیسمبر ۳۱ ۰۸۱,٥٥٦,۱,۰٦۹  ۹۲۹,۰۸٥,۱۰٦ ۲٦٥,٤۰,۷۹٥ ٥۱۸,۲٤۰,۱٥٦ ٤٦۰,۸٦۷,۸ ۸,۲۲۱,۳۷۸ ٤٦۱,۳٦٥,۳۲ ۱۰۱,۲۸٥,٤۲۸ ٥۲۳,۹٤۹,۹۸۷,۱  ٤٥۸,۳۰۲,۹۳۳
            
 اإلھالك مجمع           

 ینایر ۱ ۳۷۰,٤۲٥,۳۸ ٦۰۲,۱٦۸,٥۱ ٤٦٤,۲۳,۸۸۹ ۹۳٦,٥٦۰,٤٦ ۸٤۹,۷۹۲,٤ ۹۹۷,۳٤۲,٥ ۹٥۸,۰۰٦,٦  ٦٥٤,۱۷۷,۷۰۷  ۰٥۸,۰٤۸,۱٥٥
 أجنبیة عمالت ترجمة فروق (٤,٤۷۲) (۳۳,۳٦۹) (٤٥۰,٤۰) (٥۳٦,٥٦۳) (۹,۲٤۰) (۹۳۰,٥) (٤٥٦) -- (٤۸۰,٦۳۰)  (٥٦۹,۰۲۲,۱)
 السنة إھالك ۸,۹۱٦,٦٦۲ ۸,۷٤۰,۹٤٥ ۷٤۳,٤,٦۷٤ ۲٤,٤۰۳,۷٤٤ ۷۷۲,۳۸٦ ٦۱۹,۹۰٥ ۱,۳۸٥,٦۲۳ ۳۳۰,۳۳۹,٦ ۳٤۷,۸٤٤,٥٥  ۸٤۲,۱۱۲,٤٤

 السنة خالل استبعادات (۳,۱٦۸,۲۱٤) (۸۱۲,۲۲٤) (٤۳۹,۷۸) (۲۲۷,۲۳,۰٥٤) (٥۹۹,٤۳) -- (٥۲۳,۱۲۳) -- (۲۷,۲۸۰,۲۲٦)  (٥۰٦,۲۲,۱۹۲)
۱۷٦,۱۳۸,٦۳۲  ۲۰٥,٦٤۱,۲۹٦ ٥,۳۳۰,۳۳۹ ۷,۲٦۸,٦۰۲ ٦,٦۱۱,۳۱۷ ٥,٥٦۹,۳۳۹ 

 

  دیسمبر ۳۱ ۱٦۹,۳٤٦,٤٤ ٥۲۰,٤۹۷,٥۹ ۳۱۸,٤٤٥,۲۸ ٥۱٤,٤۷,۷٤۹
 الدفتریة القیمة صافي           
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ ۷۳٥,۳۸٦,۱,۰۲٥ ٥٦٥,٤۳۱,٤۷ ۱۲,۳٤۹,۹٤۷ ٤۹۱,۰۰٤,۱۰۸ ٥۲۸,۲,۸۹۱ ٦۱۰,۰٦۱,۱ ۱۹۲,۷٦۳,۲٥ ۰۸۹,۹٥٥,۹٤ ٦۹۲,۱,۳۱۸,۳۰۸  

 م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱ ٥۹۳,۲۹۳,۰٦٤ ٤٤۸,۱٥۸,٤٤ ٥۷۹،۳۰۷،۱۲ ۷٥,٥۱۰,۳۱٦ ۳,۰۸۰,۸۳۰ ۱۲۱,٥۲٤,۱ ٥۸٤،۲۷،۱۷۳ --   ٦۷۰,۷٥۷,۳۱۹

باستبعاد احد عقاراتھا الفندقیة بحیث سجلت ربحاً م، قامت شركة مثمرة لالستثمار العقاري ۲۰۱٤ل ینایر خال. إھالكھا یتم ال) سعودي لایر ملیون ٤۱٦: ۲۰۱۳( سعودي لایر ملیون ۷۳۲ بمبلغ أراضي والمباني األراضي تتضمن
 ).۲-أ-۱۱ إیضاحذلك ربحاً معدالً بعد تخصیص سعر الشراء (ملیون لایر سعودي عند االستبعاد. ویعتبر  ۲٥بمبلغ 

.للمجموعة تابعةتأجیر  شركات قبل من للعمالء تأجیرھا یتم) سعودي لایر ملیون  ٦۲٫۱: ۲۰۱۳( سعودي لایر ملیون ۸۹ مبلغ م ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في كما الدفتریة قیمتھا صافي بلغت السیارات سیارات بند یتضمن
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر 

  (یتبع) األصول الثابتة.    ۱۲

 
 م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

  

 :یلي كما السنة إھالك مصروف توزیع تم  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱

 اإلیرادات تكلفة على المحمل اإلھالك ٥۷۹,۲۳,۱۹۸  ۱٥٫۲۹٦٫۲۸٥
 )۲۳ إیضاح( التسویق و البیع مصروفات على المحمل اإلھالك ۱۳,۰٥۸,۳۰۷  ۱۱٫۸۱۸٫۳۳۱
 )۲٤ إیضاح( وعمومیة إداریة مصروفات  على المحمل اإلھالك ٤٦۱,٥۸۷,۱۹  ۱۷٫۷۲۷٫٤۹٦
 اإلھالك إجمالي ۳٤۷,۸٤٤,٥٥  ٤٤٫۸٤۲٫۱۱۲

 

 التنفیذ قیدرأسمالیة  مشروعات .۱۳
 م۲۰۱٤ تحویالت إضافات م۲۰۱۳  
    (معدلة)  

 ۹٤۳٫٥۷۱٫۳۰٥ )۳۳۳٫٤۹٥٫۸۸۹( ۱۰۷٫۱۹٥٫۷۸۱ ۱٫۱٦۹٫۸۷۱٫٤۱۳ (أ) العقاري لالستثمار مثمرة شركة
 - العقاري لالستثمار مثمرة شركة

 یدقرأسمالیة قید التنفیذ  مشروعات
 االستبعاد

 

 (ب)

 

)۳٥۹٫۷٤۷٫۰۹۷( 

 

- 

 

- 

 

)۳٥۹٫۷٤۷٫۰۹۷( 
  ۸۱۰٫۱۲٤٫۳۱٦ ۱۰۷٫۱۹٥٫۷۸۱ )۳۳۳٫٤۹٥٫۸۸۹( ٥۸۳٫۸۲٤٫۲۰۸ 

      مشروعات أخرى:
 ۳۹٫۲٤۸٫۲٥۲ - ۱۲٫٥٤٥٫٦۸۰ ۲٦٫۷۰۲٫٥۷۲ (ج) المبنى الجدید للمركز الرئیسي -
 ۲۳٫۱۸۳٫٥۳۷ - ۷٫٦۰۳٫٥۰٦ ۱٥٫٥۸۰٫۰۳۱ (د) مبنى الفندق -
 ۸٫۹۳۰٫٤٥٥ - ۲۳۰٫٤٥۲ ۸٫۷۰۰٫۰۰۳ (ھـ) مبنى سكن العاملین -
 ٦٫۰۷۲٫۰٤۳ - ۹۳۹٫۹٤۷ ٥٫۱۳۲٫۰۹٦ (و) مشروع مركز االتصاالت -
 - )۸٫٤٥٥٫۸٦۷( - ۸٫٤٥٥٫۸٦۷  )TAPROتكلفة برنامج محاسبي ( -
  ۸۷٤٫٦۹٤٫۸۸٥ ۱۲۸٫٥۱٥٫۳٦٦ )۳٤۱٫۹٥۱٫۷٦٦ )٥٦۱٫۲٥۸٫٤۹٥ 

 سعر عملیة تخصیصالناتج عن لتعكس تعدیل القیمة العادلة م ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱كما في المشروعات  أرصدة تم تعدیل )أ
). إن المشروعات الرأسمالیة قید التنفیذ الخاصة بشركة مثمرة والتي یبلغ اجمالھا ۲-أ-۱۱الشراء النھائي (إیضاح رقم 

تكلفة شراء األرض وتطویر الفندق حتى تاریخھ لمشروعات في تعكس م ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ملیون لایر كما في  ٥۸٤
ملیون لایر  ۳۳۳٫٥م، تم االنتھاء من المشروعات البالغ مجموعھا ۲۰۱٤). وخالل أكتوبر ۱٥(إیضاح رقم  المكرمة ةمك

 م مبلغ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في  غ مجموعھااألصول الثابتة. كما تم رسملة نفقات تمویلیة بلسعودي وتم تحویلھا إلى 
 خالل السنة. بالشركة المذكورة ذ الخاصة المشروعات الرأسمالیة قید التنفیملیون لایر سعودي ضمن  ۲٤٫۳

وقد أدرجت األراضي . ملیون لایر سعودي ۳٦۰البند في بعض قطع األراضي وفندق تحت االنشاء بإجمالي مبلغ  یتمثل )ب
المكرمة.  مكة منطقة في اخرى ومشروعات المكي الحرم توسعة مشروع في م۲۰۱۳خالل عام والفنادق المشار الیھا 

مار شركة مثمرة لإلستث تتوقع ال. الدولة قبل من علیھا االستحواذ یتم أن المتوقع من المشروعاتھذه  ونتیجة لذلك فإن
 خالل اإلثنى عشر شھر التالیة لتاریخ القوائم المالیة. باإلضافة الدولة قبل من إلیھا المشار اإلستحواذ عملیة تتم أنالعقاري 

 قید تنفیذال تحت مشروعاتك االصول تصنیف تم وعلیھ. لذلك نتیجة خسارة أیة المذكورة الشركة إدارةإلى ذلك ال تتوقع 
 .اإلستبعاد

 تنفیذهالمتوقع اإلنتھاء من  ومن سعودي لایر ملیون ٤٥ بمبلغللمجموعة  الجدید الرئیسي المركز مبنىتكلفة مشروع  تقدر )ج
 .م۲۰۱٥ عام خالل

  م.۲۰۱٥ عام نھایة في المشروع تنفیذ من اإلنتھاء المتوقع ومن سعودي لایر ملیون ۳۰تكلفة مشروع الفندق بمبلغ  تقدر )د

المتوقع اإلنتھاء من تنفیذ المشروع خالل عام  ومنملیون لایر سعودي  ۱٤تكلفة مشروع سكن العاملین بمبلغ  قدر    )   ھـ
 م.۲۰۱٥

 عام من األول النصف في منھ االنتھاء المتوقع ومن سعودي، لایر ملیون ۷ بملغ االتصاالت مركز مشروع تكلفة تقدر )و
 م.۲۰۱٥

 ملیون لایر سعودي). ۸۱۰م: ۲۰۱۳ملیون لایر سعودي ( ٦٥٥ الدفتریة قیمتھا بلغت أراضيتحت التنفیذ  مشروعاتال تتضمن
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر  

 سحب على المكشوف –تسھیالت بنكیة  .۱٤

 
 ۲۰۱۳م

 

   ۲۰۱٤م 
 تورق  ۹٫۸٤٦٫۷٥۷  ۱٥٫٤۸۸٫٤٤٦

 مرابحة  ٤۰٫۹٤۸  ۱٫۸٥٥

 تسھیالت بنكیة أخرى *  ٤٫۸۹٤٫٤۱۲  -
۱٥٫٤۹۰٫۳۰۱  ۱٤٫۷۸۲٫۱۱۷   

 .االحقة للقوائم المالیةخالل الفترة تتعلق ھذه التسھیالت بالشركات األجنبیة التابعة للمجموعة وسیتم سدادھا  *

 األجل قصیرة قروض .۱٥
   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

     
 لالستثمار مثمرة شركة -(مرابحة)  األجل قصیرة قروض )أ( ۱٥۷,٤٥۲,۰۱٤  ٤۸۹٫۲٤۱٫۲۱۷

  العقاري
 أخرى –جل (مرابحة) االقروض قصیرة   ۱,۰۰۰,۰۰۰  --
 (تورق)جل االقروض قصیرة   ۰۰۰,۰۰۰,٥  --

 أخرى - األجل قصیرة بنكیة قروض )ب( ۱٦۱,۱,۲۸٥  ۱٫۳۸٥٫۱٦۰
٤۹۰,٦۲٦,۳۷۷  ٤٥۹,۲۹۹,۳۱۸   

 

 شركة مثمرة لالستثمار العقاري: –قروض قصیرة االجل (مرابحة)  )أ(

 یسيالرئ (المساھم القابضة مثمرة شركة من العقاري لالستثمار مثمرة بشركة الخاص األجل قصیر القرض على الحصول تم
 من جزءالعقاري ك لالستثمار مثمرة لشركة إلیة المشار القرض تحویل طریق عن) العقاري لالستثمار مثمرة شركة في السابق
 . م۲۰۱٤خالل یولیو  إلى شركة مثمرة لالستثمار العقاري القرض لتحویل القانونیة اإلجراءاتتم االنتھاء من . االستحواذ معاملة

م تم تقدیم ضمانات مع رسوم على بعض ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في . علیھا متفق عموالت إلى ھإلی المشار القرض یخضع
 المشار إلیھ ھ. تم سداد القرضإلی المشار القرض مقابلملیون لایر سعودي  ٦٤۱الموجودات بما في ذلك أراضي مرھونة بقیمة 

 م.۲۰۱٥ینایر  ۱٥في 

 أخرى: –قروض بنكیة قصیرة األجل )     ب( 
 

عمال في مؤسسة جولة للسیاحة لمشروع محدد ومن المقرر سداه بعد نھایة السنة. تم األطویر حكومي لت قرض البند فيیتمثل 
 رھن بعض موجودات مؤسسة جولة للسیاحة مقابل ھذا القرض.
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر  

 أخرى دائنة وأرصدة مستحقة مصروفات .۱٦
   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

 العمالء من مقدمة دفعات  ۱,۳۲۸,۹٥۸,۷۳۸  ۱٫۲۹۰٫۰٥۷٫۳٤۳
  للعاملین االجتماعي الضمان صندوق  ۰٥۳,۸۹٤,٦٤  ٤۸٫۹٤٤٫٦۰٦
 تجاریة غیر دائنة ذمم  ٤٥۷,۷٥۸,٦۲  ۱۷٫۳۷۱٫۳۳۱
 خیریة أعمال عن مستحقة تبرعات  ۸۲۲,٤۹٦,٥۰  ٥۱٥،٦۳۹،٤۱
 مزایا و رواتب  ٤۰۸,٤۲,۷۷۱  ۷۷۲،۳٥،٦۰٦
 التسویة تحت تذاكر  ٤٥٤,۲۷,۳۹۷  ۱۹٫٤۳۹٫٥۸۱
 عموالت و إیرادات غیر محققھ   ۷٦۰,۱۱,۱۸٥  ۱۱،۸٦۹،۹۲۳

 منافع و إیجارات  ۷۲۷,۷۷٦  ۱٫۳۷٦٫٤۲۰
 أخرى  ۲۱۳,۸۷۳,۱٦  ٦۷٦،٤۱۳،۱۳

۱,٤۷۹,۸٥۸,۰۲۸  ۱٫٦۰٤٫۳۱۲٫٤۳٤   
  

 

 الدخل وضریبة الزكاة .۱۷
 السنةخالل  المحمل)      أ

   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱     
: یلي ما الزكاة تضم   -۱     

السعودیة العربیة بالمملكة التابعة الشركات و الشركة على الزكاة ٦۳۰,٦۰۹,۳۹  ۳٥٫۸۸۰٫۸۰۹  
 العربیة المملكة خارج بالبلدان التابعة للشركات الدخل ضریبة  ۱,۹۳۰,۹٤۲  ٥٦۲٫۷۷۰

 السعودیة
 اإلجمالى  ٥۷۲,٥٤۰,٤۱  ٥۷۹,۳٦,٤٤۳

 یلي: فیما تمثلت الزكويللوعاء   الھامة المكونات   -۲

  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱ م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱
  المال رأس ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 المعدل الدخل صافى ۰٥۹,۱,۱٥۹,۸۱٤ ۱٫۰٦۰٫٤۹۰٫٦۳٥
  السنة بدایة في والمخصصات المعدلة الملكیة حقوق ۱۰٥,۲,۰۲۲,۳٤٦ ۱٫٥٤۱٫۹٥۷٫۷٥۸

)۱٫۹۷٦٫۷۷٤٫۷٦۲
( 

 التنفیذ تحت مشروعاتواألصول الثابتة  خصم (۲۸٤,۲,۳۳۹,۳۱٤) 
)۲۷٫۱۰٥٫۰۰۰(  اإلستثمارات خصم (۰۰۰,۲۷,۱۰٥)  
)۱۳۹٫٤۱۲٫٤۱٥(  ملموسة الغیر األصول خصم (۳۰۰,۲۰۰,۸۳۷)  
)٤٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  المدفوعة االرباح توزیعات خصم (٥٤۰,۰۰۰,۰۰۰)  
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱

 )سعودي(لایر 

 (یتبع) الدخل وضریبة الزكاة .۱۷
 

 المستحقة الدخل وضریبة الزكاة)      ب
 :یلي كماالدخل  وضریبةعلى مخصص الزكاة  الحركة

  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱
  السنة بدایة في ٤٤,٦۳۱,۱۷۷  ۳٤٫٤۱۳٫٦۸٦
  السنة على المحمل ٥۷۲,٥٤۰,٤۱  ۳٦٫٤٤۳٫٥۷۹

)۲٦٫۲۲٦٫۰۸۸(   السنة خالل المدفوع (٦۸۲,٤۲,۸۷۱)  
  السنة  نھایة في الرصید ٤۳,۳۰۰,۰٦۷  ٤٤,٦۳۱,۱۷۷

 الزكوي الربط )    ج

لزكویة على الشھادات اتم الحصول والعربیة السعودیة  بالمملكةاإلنتھاء من الربوط الزكویة من قبل مصلحة الزكاة والدخل  تم
 م.۲۰۱۳لكافة السنوات حتى سنة  ةالزكوی اتاإلقرار بتقدیمالشركة  قامت كمام. ۲۰۰۷النھائیة للسنوات حتى 

 خالفات توجد وال فیھا المسجلة للبلدان المتبعة لألنظمة وفقاً  بإنتظام والضریبیة الزكویة إقراراتھا التابعة الشركات جمیع تقدم         
 .إضافیة مخصصات لتكوین تدعو

 
 األرباح توزیعات .۱۸

. م۲۰۱۳ الثاني من عام عن النصفاألرباح المستحقة  عن وذلك م۲۰۱٤ملیون لایر سعودي خالل عام  ۲٤۰مبلغ  سداد تم
النصف  عنمرحلیة  أرباح بتوزیعات القیام على م۲۰۱٤ اغسطس ٦ المنعقدةاإلدارة للشركة خالل جلستھ  مجلس وافق كما

 .م۲۰۱٤سبتمبر  ۸ بتاریخ وسددتملیون لایر سعودي  ۳۰۰ بمبلغ م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  المالیة السنة مناألول 

 النظامي  اإلحتیاطي .۱۹

لتكوین  العاممن صافي ربح  ٪۱۰یجب على الشركة تحویل ما قیمتھ  السعودیةالمملكة العربیة  فيلنظام الشركات  وفقاً 
  بلغ ھذا اإلحتیاطي نصف رأس المال. ىإحتیاطي نظامي ویجوز التوقف عن تجنیب ھذا التحویل مت

استخدامھ لمقابلة خسائر الشركة أو لزیادة رأس  كنإال أنھ من المماإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع على المساھمین  ھذا إن
 . مالھا
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة شركة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱

 )سعودي(لایر 
 

 المسیطرة غیرالملكیة  حقوق .۲۰
 دیسمبر ۳۱
 م۳۲۰۱

 (معدلھ)
 دیسمبر ۳۱
 م٤۲۰۱

 نسبة
  التابعة الشركة الملكیة

۸٫٥۹۳٫۹۳۰  
۹,٦۹٦,۹٤۰ ٤۹٪  وخدمات للسیاحة مواسم شركة 

 المحدودة المعتمرین
 النفیعي عزیز بن ماجد

۷٫۰٤٤٫۹۲۳  ۷,٥۳۱,۳۰۳ ۲۰٪  المھیدب علي مھیدب والسیاحة للسفر الصرح 

--  ۳,٤۱۲,۳۱۷ ۳۰٪  شركة الھانوف للسیاحة والخدمات  
 اشرف السید 

 العریفي حاضر فھد للسفر الجزیرة ٪۳۰ ۱,۰۱۳,۲٤۹  ۷۱٤٫۰٤۹
 السكري حسن  تي أي فالي ٤۰٪ ٦٥۳,۷۸۹  ۱٫۱٥۸٫۲٦۲

٥۷۲٫۱٤۸  ٥۲۹,۸٦٤ ۲٥٪  أحمد التیجاني أحمد الدولیة الطیار شركة 
--  ٤۹٤,٥٦۰ ٤۹٪   جان عبود كونكتینغ للتجارة والخدمات  

۱۱۱٫۰۲۸  ۲۸٥,۱٤ ٥٥۹٪  الحربي سعود السیاحیة الرحالت لتنظیم جولة 
 القابضة مثمرة العقاري رمثمرة لالستثما -- --  ٦۳۰،۲٥۰،۲۱۹ 

      
۲۳۷،۸۲٤،٥۹۰  ۲۳,۷٥۳,۰٤۱    

 صافي اإلیراد، .۲۱
   عن السنة المنتھیة في

   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱
 یراداتاإل إجمالي  ٥۷۲,۹,۷٥۱,۲٤۱  ۸٫۲۳۳٫٥۸٥٫۰۳٥

)۱٫۹۷۳٫۳۱۹٫۸٦٤(  اإلیرادات مردودات  (٦۱۳,۲,۰۳۹,۸٦۹)  
٦,۲٦۰,۲٦٥,۱۷۱  ۷,۷۱۱,۳۷۱,۹٥۹   

 والسیاحة السفر حجوزات/ الطیران تذاكر
 

 رالسف وحجوزات الطیران تذاكر لقیمة اإلجمالیة القیمة تتضمن والسیاحة السفر وحجوزات الطیران تذاكر إیرادات إن
 الطیران تذاكر مبیعات علي المكتسبة العمولة بلغت وقد .المكتسبة العمولة متضمنة المجموعة بواسطة المباعة والسیاحة

      -:یلي كما والسیاحة السفر وحجوزات

   عن السنة المنتھیة في

   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

  والسیاحة السفر وحجوزات الطیران تذاكر مبیعات علي عمولة  ۱۰٦,٦۹٤,٥٦٦,۱  ۱٫۲۹۱٫۷٥۸٫۱٦۹
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مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة  

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي) 

 صافي اإلیراد، تكلفة .۲۲
   عن السنة المنتھیة في

   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

 إلیراداتا تكلفة  ۸,۱۳۰,۳۸۱,۱۸۱  ٦٫۸۹۲٫۱٦٥٫۲۹۹
)۱٫۹۷۳٫۳۱۹٫۸٦٤(  ت اإلیراداتمردودا تكلفة  (٦۱۳,۲,۰۳۹,۸٦۹)  

٤٫۹۱۸٫۸٤٥٫٤۳٦  ٥,۰۹۰,٥۱۱,٥٦۸   
 

 وتسویق بیع مصروفات .۲۳
   عن السنة المنتھیة في

   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱
 عاملین تكالیف  ۸۸۰,۲۸٥,۱۰٤  ۷٤٫۸۷٦٫۰۰٦
 المبیعات وحوافز عمولة  ۳۹,۷۰۳,۳٥۰  ۳۷٫۲٤٦٫۱۸۸
 إیجارات  ٦۹۱,۰۸٤,۳۷  ۲٤٫۱٤۰٫۷٤۳
 إعالن و دعایة  ۷۱۲,۰٤٥,۳٤  ۲۳٫۱٥۰٫۰۲٥
 )۱۲ إیضاح( إھالكات  ۱۳٫۰٥۸٫۳۰۷  ۱۱٫۸۱۸٫۳۳۱
 دیون إعدامات/  تحصیلھا في مشكوك ذمم مخصص  ٦۹۹,۱۰,۰۷۲  ۲٥٫۰۹۷٫۸۳۸

 إطفاءات  ۲,۰۲۷,۹٤٥  --
۱۹٦,۳۲۹,۱۳۱  ۲٤۲,۱٤٥,۷۱٥   

 وعمومیة إداریة مصروفات .۲٤
   عن السنة المنتھیة في

   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱
 عاملین تكالیف  ۲۰۰,٦٦٤,۱۸۹  ۱۳۳٫٦۲٥٫۰۷٦

 )۱۲ إیضاح ( إھالكات  ۱۹٫٥۸۷٫٤٦۱  ۱۷٫۷۲۷٫٤۹٦
 تبرعات  ٤۹۲,۰٥٤,۱۸  ۱٤٫٦۷۷٫۱٤٦

 إستشارات  ٦٥٤,۱۷,۲٦۹  ۸٫۳٦۹٫۹۲۸
 إتصاالت  ٥۱۹,۱۰۰,۱٦  ۸٫۳٦۸٫۲۹٥

 )۱٦ إیضاح( للعاملین اإلجتماعي الضمان صندوق  ۱۲,۰۱۱,۸۸۹  ۱۰٫۰۹٥٫٦۲۰
 تأمین  ۲۳٦,۸,۰۷٥  ٦٫٦٥۸٫٥۸۱
 وصیانة إصالح  ٦,٤۰۰,۹٤٤  ٥٫۳۳۹٫۲٦۹
 مكتبیة أدوات  ۰۱٦,٤٤۳,٦  ٤٫۹٦٦٫۱۷٦
 مھمات  ٥۳۱,۸۲۸,۳  ۲٫۸٦۳٫٥۸۹

 إطفاءات  ۳,۰٤۱,۹۱٦  --
 سفر  ۲,۷۱۷,۰۰۰  ۱٫۹۲۲٫۱٦۹

 ضیافة  ۱,۳۰۷,۱۹٦  ۹۷٦٫۰۲۹
 سیارات صیانة  ۱,۳۰۲,۳٥٥  ۲٫۸۹۰٫٤۳٦

 معلومات تقنیة  ۰۱٤,۱,۱۰٦  ۲۷۱٫٦۹٤
 مخصصات  --  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰

 أخرى مصروفات  ٤,٦۰۷,۱۸٥  ٦٫۳۳۳٫۷٤٥
۲٥۰,۰۸٥,۲٤۹  ۳۱۱,۲۳۱,۸۹٤   
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي) 

 السھم ربحیة .۲٥

 باستخدام المقارنة وسنة الحالیة السنة عن األخرى، اإلیرادات ومن السنة ربح وصافي التشغیل ربح من السھم ربحیة احتساب تم
 ۱٥۰: م۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱( سھم ملیون ۱٥۰ والبالغة م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنة خالل القائمة العادیة األسھم متوسط
 ). ۱ إیضاح – ۲۰۱٤مارس ۲۰ في المصدرة المجانیة األسھم إصدار بأثر تعدیلھا بعد وذلك سھم ملیون

 القطاعیة التقاریر .۲٦
 :التالیة الرئیسیة األعمال قطاعات في المجموعة أعمال قطاعات تتمثل
 والسیاحة السفر حجوزات/ الطیران تذاكر •
 الشحن •
 وأخرى نقل •

 :المذكورة القطاعات ربح ومجمل بإیرادات بیان یلي فیما

  إیرادات
   عن السنة المنتھیة في

   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱
 والسیاحة السفر حجوزات/ الطیران تذاكر  ٤٥۷,۸٦۰,۰۹۳,۷  ٦٫۰٦٥٫۷٥۱٫۱٥۹

 شحن  ٤۱۰,۷٥۸,۱٦۱  ۱۲۹٫۱۸٦٫٤۹۹
 وأخرى نقل  ۹۲,۱۰۱,۱۰۸  ٦٥٫۳۲۷٫٥۱۳

٦,۲٦۰,۲٦٥,۱۷۱  ۷,۷۱۱,۳۷۱,۹٥۹   

 الربح مجمل

   عن السنة المنتھیة في

   م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱  م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱
 والسیاحة السفر حجوزات/ الطیران تذاكر  ۱۰٦,٦۹٤,٥٦٦,۱  ۱٫۲۹۱٫۷٥۸٫۱٦۹

 شحن  ۱٥,٥٥۷,۳٦۰  ۱۳٫۱۰۰٫۲۲۱
 وأخرى نقل  ۳۳۷,۳۹,۱۹٦  ۳٦٫٥٦۱٫۳٤٦

۱,۳٤۱,٤۱۹,۷۳٦  ۱,٦۲۰,۸٦۰,۳۹۱   

 فإنھ ھوعلی أعاله المذكورة الخدمات كافة بتقدیم المجموعة شركات تقوم أن المعتاد من فإنھ المجموعة شركات أنشطة لطبیعة نتیجة
 تالموجودا عرض تم فقد وعلیھ. المذكورة األعمال لقطاعات وفقاً  واإلھالكات والموجودات المطلوبات فصل عملیاً  المناسب غیر من

 الجوي لنقلل العالمیة الطیار شركة في تمثلت والتي المجموعة في الرئیسیة التابعة الشركات بحسب مقسمة واإلھالكات والمطلوبات
 . الحقا سیرد لما وفقاً  العقاري لالستثمار مثمرة وشركة المحدودة والسیاحة للسفر الطیار عطالت وشركة المحدودة

/ الطیران تذاكر قطاعات عدا ما الموحدة اإلیرادات إجمالي من أكثر أو ٪۱۰ نسبة األخرى القطاعات من أي إیرادات تبلغ لم كما
انتھى التعاقد ). ٪۳٤: ۲۰۱۳( حكومیة جھة تخص السنة إیرادات من ٪۳۰ نسبتھ ما فإن لذلك باإلضافة. والسیاحة السفر حجوزات

 لھذا العمیل. خدماتھام. إال أن الشركة مستمرة في تقدیم ۲۰۱٤خالل الربع الثاني من عام المشار إلیھا مع الجھة الحكومیة 

 عام لخال العقاري لالستثمار مثمرة شركة في االغلبیة حصة على االستحواذ بعد وذلك للفنادق قطاع تكوین بصدد المجموعة إن
 أكثر العقاري لالستثمار مثمرة شركة موجودات بلغت م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في كما). ۱۳و۱۲ رقم إیضاح في وارد ھو كما( م۲۰۱۳

 كما الفندقي النشاط من االیرادات بعض بتحقیق العقاري لالستثمار مثمرة شركة بدأت كما الموحدة الموجودات إجمالي من ٪۱۰ من
 .م۲۰۱٥ عام من بدایة التشغیلیة طاقتھا بكامل إلیھا المشار الفنادق تعمل أن المتوقع ومن اإلنشاء قید حالیاً  الفنادق معظم أن
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي) 

 (یتبع) القطاعیة التقاریر. ۲٦

 الجوي لنقلل العالمیة الرئیسیتین الطیار التابعتین بالشركتین المتعلقة والموجودات والمطلوبات واالھالكات الربح ومجمل اإلیرادات
 -یلي:  كما ھي العقاري لالستثمار مثمرة شركة إلى باإلضافة المحدودة والسیاحة للسفر وعطالت الطیار المحدودة

  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة وللسنة في كما  
  

 
 

 للنقل العالمیة الطیار
  المحدودة الجوي

 للسفر الطیار عطالت
 المحدودة والسیاحة

 مثمرة شركة
 إجمالي أخرى العقاري لالستثمار

      
 ۷,۷۱۱,۳۷۱,۹٥۹ ۲,۰٥۹,٥۲۲,۲٦۸ ٥,۸٥۸,۹۰٦ ۲,۳۱۱,۸۲۹,۲٥۰ ۳,۳۳٤,۱٦۱,٥۳٥ اإلیرادات

 ۱,٦۲۰,۸٦۰,۳۹۱ ۲٤۸,٥۱۹,۱۷۱ ٥,٦٤٤,۱۸۲ ۳٤۷,۰٥۳,۲۱۳ ۱,۰۱۹,٦٤۳,۸۲٥ الربح مجمل
 ٥٥,۸٤٤,۳٤۷ ٤۰,٤٥٤,۰۳۷ ۳,۲۱۸,٥٤٤ ٤,۰۷۷,۰۲۸ ۸,۰۹٤,۷۳۸ اإلھالك
 ٦,۲۰۱,۱۲٦,۸۸۰ (۱,۰۷۷,۲۰۲,۳۷۱) ۱,۳٦۸,۸٤۸,۸۷٦ ۲,۳٦۳,۷٥٦,۹۲۱ ۳,٥٤٥,۷۲۳,٤٥٤ الموجودات إجمالي
 ۳,۳۳٦,۰۹٥,۷۱٦ ۲۰٤,۹۹۹,۲۳٥ ٤۷۳,۲٤۲,۳۹٦ ۱,٤۳۲,۲۸۰,۸٦۹ ۱,۲۲٥,٥۷۳,۲۱٦ المطلوبات إجمالي

 
 
 
 
 

     
م۳۲۰۱دیسمبر ۳۱ في المنتھیة وللسنة في كما    

 
 
 

 لللنق العالمیة الطیار
  المحدودة الجوي

 للسفر الطیار عطالت
 المحدودة والسیاحة

 مثمرة شركة
 إجمالي أخرى العقاري لالستثمار

      
 ٦,۲٦۰,۲٦٥,۱۷۱ ۱٫۳۷٥٫٤۰۳٫۰۰٦ ۲٫۷۲۸٫٥۸۲ ۱٫٥۳٤٫٦۳۹٫۹٤۷ ۳٫۳٤۷٫٤۹۳٫٦۳٦ اإلیرادات

 ۱,۳٤۱,٤۱۹,۷۳٦ ۱٥۳٫۹۳٦٫٦٦۳ ۲٫۷۲۸٫٥۸۲ ۲٤٤٫۰۳۸٫٤٤۹ ۹٤۰٫۷۱٦٫۰٤۲ الربح مجمل
 ٤٤,۸٤۲,۱۱۲ ۳۱٫۷۲۳٫۲۰۸ ۲٫۰۲۲٫٦۰۰ ۳٫٥٦۲٫۱٥۰ ۷٫٥۳٤٫۱٥٤ اإلھالك
 ٥،٤۷٤،۲٥٤،٦۳٦ (۳۱٥،٥۰۰،۷۲۳) ۱،۳۸٦،٤۹۳،٤٥۰ ۱٫۸۲۲٫۱۸٦٫٦٥٦ ۲٫٥۸۱٫۰۷٥٫۲٥۳ * الموجودات إجمالي
 ۲،۹۸۷،۰۳۳،٥۲۷ ۲۸٥،۲۷۹،۱٦٥ ٥۰۹٫۰۲۳٫٦۰٦ ۱٫۲٤٤٫۲۰۷٫٥٤۰ ۹٤۸٫٥۲۳٫۲۱٦ المطلوبات إجمالي

 
 .۲-أ-۱۱ إیضاحانظر  –* معدلة 

 
 الجغرافیة القطاعات

 :التالیة األساسیة الجغرافیة المناطق في التابعة المجموعة شركات تتواجد
 السعودیة العربیة المملكة •
 العربیة مصر جمھوریة •
 المملكة المتحدة •
 السودان جمھوریة •
 اللبنانیة الجمھوریة •
 مالیزیا •
 المتحدة العربیة اإلمارات •

 العربیة المملكة قطاعات عدا ما الموحدة اإلیرادات أو الموجودات إجمالي من أكثر أو ٪۱۰ بنسبة أعاله الجغرافیة القطاعات من أي تساھم لم
 .یلي كما وبیانھا السعودیة

  السعودیة العربیة المملكة
  م٤۲۰۱ دیسمبر ۳۱ م۳۲۰۱ دیسمبر ۳۱

 اإلیرادات ۳۷۸,۹٤۸,۰۲٦,٦ ٦٫۱٦۹٫۹۷۹٫۸۰۹
 الربح إجمالي ٥۱۱,٥۳۳,۱۱۲,۱ ۱٫۳۲۲٫۲٥٦٫۰٦۷

 اإلھالك ٦۸٥,٥۸۸,٤۹ ۳۹٫٤٦۹٫۰٦٦
 )۲-أ-۱۱ إیضاح –(معدلة  الموجودات إجمالي ۸۲۹,٤۱٥,٥,٦۰۱ ۲۹۱,۷۳٦,٦٦۷,٥
 المطلوبات إجمالي ٦۸٥,۲,۷۸۰,۱٦۹ ۳۳۸,۲,۸۳٥,٥۲٤
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 القابضة رمجموعة الطیار للسف شركة

 )سعودیة مساھمة شركة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 (لایر سعودي) 

 التشغیلیة اإلیجـار عقود .۲۷
 اإلیجار عقود فترة إن. عاملین سكن التجزئة، منافذ المستودعات، لمكاتبھا، متعددة تشغیلیة إیجارات عقود المجموعة لدى یوجد

 لتعكس نویاً س تزید أو ثابتة إما اإلیجار مدفوعات وتكون. اإلیجار عقود فترات إنتھاء بعد التجدید خیار مع واحدة سنة ھي المبدئیة
 لایر ملیون  ۳۷٫۷ مبلغ م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة اإلیجار مصروفات بلغت وقد ھذا. السوق في السائدة اإلیجارات

 ).سعودي لایر ملیون۲٤٫۱: م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱( سعودي

 المحتملة اإللتزامات .۲۸
 لایر ملیون  ۱٥۰:م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیون ۲۲۳ بمبلغ ضمان خطابات المجموعة لدى م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في

 سعودي لایر ملیون ۷٦٫۸ بلغ نقدي غطاء عنھا محتجز المجموعة بنوك بواسطة الموردین بعض لصالح صادرة) سعودي
ملیون لایر سعودي یتعلق بشركات تابعة جدیدة تم االستحواذ علیھا  ٦۰ یتضمن ذلك مبلغ ).سعودي لایر ملیون ۱۳٫۱: م۲۰۱۳(

 ).۷ إیضاحم (۲۰۱٤خالل سنة 

 الرأسمالیة اإللتزامات .۲۹
  ۲۰۲:م۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیون ۱۸۰ بمبلغ قدرت م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في كما رأسمالیة إلتزامات المجموعة لدى

 .أخري وارتباطات الجدید المجموعة بمبنى یتعلق فیما) سعودي لایر ملیون

 لمشارا العقد تعدیل تم وقد. المكرمة مكة في العقارات بعض الستئجار تشغیلي إیجار عقد المجموعة أبرمت م۲۰۱۳ عام خالل
. م۲۰۱٤ ایرین من إعتباراً  سنوات لثمانیة المبدئیة اإلیجار فترة تكون أن المعدلة اإلتفاقیة تضمنت وقد. م۲۰۱۳ دیسمبر خالل إلیھ

وتقوم المجموعة حالیا بالتفاوض حول تاریخ بدء العقد وذلك نظراً لوجود متطلبات حكومیة من جھة السلطات البلدیة یتعین على 
 لتعكس نویاس وتزید ثابتة اإلیجار دفعات تكون أن على اإلتفاقیة تنص كماالمؤجر اإلنتھاء منھا قبل بدء عملیة التأجیر للمجموعة 

 قامت كما. سعودي لایر ملیار ۲٫٤۷ مبلغ العقد فترة مدى على المستحقة المبالغ وتبلغ ھذا. السوق في ائدةالس اإلیجارات
 ضمن المبلغ ھذا إدراج تم).  لایر سعودي ملیون ۷۷: م۲۰۱۳( سعودي لایر ملیون ۷۷ بمبلغ مقدمة دفعة بدفع المجموعة

 ).۷ إیضاح( األخرى المدینة واألرصدة مقدما المدفوعة المصروفات

 المالیة األدوات .۳۰
 ،إستثمارات وأخرى، تجاریة مدینة ذمم حكمھ، في وما النقد الموحدة المالي المركز قائمة في المدرجة المالیة األدوات تتضمن
 .األجل طویلة وقروض أخرى مطلوبات دائنة، ذمم األجل، قصیرة قروض

 االئتمان مخاطر
 تركیز المجموعة لدى لیس. مالیة لخس�����ارة اآلخر الطرف تكبد إلى یؤدي مما بالتزاماتھ الوفاء على ما طرف مقدرة عدم ھي

 ۳۱ في كما. الس�������عودیة العربیة المملكة في حكومیة كیانات عمالئھا من ھامة نس�������بة لكون نظرا االئتمان لمخاطر جوھري
: م۲۰۱۳دیس���مبر ۳۱( ٪۱٤ نس���بتھ ما یمثالن) عمیلین : م۲۰۱۳دیس���مبر ۳۱( حكومیین عمیلین للمجموعة م٤۲۰۱ دیس���مبر

 ائتماني تص�������نیف ذات وعالمیة محلیة بنوك لدى حكمھ في وما النقد إیداع یتم.  التجاریة المدینة الذمم إجمالي من) ۳۲٪
 یمتھابق إظھارھا تم وقد عالقة ذات وأطراف محلیین عمالء من رئیسي بشكل واألخرى التجاریة المدینة الذمم تستحق. مرتفع

 .لالسترداد القابلة المقدرة

 العموالت ألسعار النقدیة والتدفقات العادلة القیمة مخاطر
 التدفقاتو المالي المركز على السوق في السائدة العموالت أسعار في التغیرات بتأثیر تتعلق متعددة لمخاطر التعرض ھي

 أساسي، لبشك بالسوق السائدة العموالت أسعار في التغیرات بشأن المجموعة تواجھھا التي المخاطر تتعلق. للمجموعة النقدیة
. نتظمم بشكل التسعیر إلعادة القروض و الودائع كل تخضع. عائمة بعمولة اخرى ودیون األجل البنكیة والقروض بالودائع

 التي والتالعم ألسعار النقدیة والتدفقات العادلة القیمة مخاطر أن وتعتقد العموالت أسعار في التغیرات بمراقبة اإلدارة تقوم
 .جوھریاً  لیس المجموعة لھا تتعرض
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 القابضة رمجموعة الطیار للسف شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 )سعودي(لایر 

 (یتبع) المالیة األدوات .۳۰
 

 السیولة مخاطر
 

قدرة عدم مخاطر ھي فاء الالزمة األموال توفیر على المجموعة م ھا للو مات قة بإلتزا یة باألدوات المتعل مال  مخاطر تنتج. ال
 . العادلة قیمتھ یقارب وبمبلغ بسرعة مالي أصل بیع على القدرة عدم عند السیولة

 .لمجموعةل المستقبلیة بااللتزامات للوفاء الكافیة السیولة توفر من للتأكد بانتظام بمراقبتھا وذلك السیولة مخاطر تدار

 ةإمك�انی� المجموع�ة ل�دى یتوفر كم�ا المحلی�ة البنوك بعض من إقتراض ل�دیھ�ا أن كم�ا نق�دي ف�ائض ح�الی�ا للمجموع�ة ویتوفر
 . الحاجة عند األجل قصیر تمویل على الحصول

 
 العمالت مخاطر

 لمجموعةا معامالت إن. األجنبیة العمالت صرف أسعار في للتغیرات نتیجة المالیة األدوات قیمة تذبذب عن الناجمة المخاطر تمثل
 بالجنیھ قةالمتعل خاصة وبصفة األجنبیة بالعمالت األخرى المعامالت. األمریكي والدوالر السعودي باللایر رئیسیة بصورة تتم

 .منتظم أساس على العمالت مخاطر إدارة تتم. بالنسبة لنتائج المجموعة جوھریة لیست المصري

 العادلة القیمة
 ألطرافا مع التعامل شروط بنفس وتتم ذلك في راغبة أطراف بین ما التزام سداد أو أصل تبادل بموجبھا یتم التي القیمة ھي

 الستثماراتا تقییم باستثناء التاریخیة، التكلفة طریقة أساس على للمجموعة المالیة المرفقة القوائم إعداد یتم وحیث. األخرى
. العادلة لقیمةا وتقدیرات الدفتریة القیمة بین فروقات تنتج أن یمكن فإنھ الملكیة، حقوق خالل من العادلة بقیمتھا للبیع المتاحة

 .الدفتریة قیمتھا عن كثیراً  تختلف ال للمجموعة المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة أن اإلدارة تعتقد

 الالحقة األحداث .۳۱

 منحھ أسھم

 بعد أسھم ثالثة لكل واحد سھم بواقع منحة أسھم إصدار م۲۰۱٥ ینایر ۱۳ بتاریخ اجتماعھ خالل المجموعة إدارة مجلس اقترح
. لشركةل المبقاة األرباح من المقترحة المنحة أسھم إصدار یتم أن على. القادمة العامة الجمعیةالمساھمین في  موافقة على الحصول

 لما رأس ة إجراءات الزیادة المقترحة سیتكونمن كاف وبعد اإلنتھاءالمنحة،  أسھمالنظامیة الصدار  اإلجراءاتوبعد استكمال 
 لایر سعودي لكل منھا. ۱۰بواقع  عادي سھم ملیون ۲۰۰ من الشركة

 الشركة السعودیة للضیافة التراثیة في االستثمار

 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰م، دخلت المجموعة كشریك مؤسس في الشركة السعودیة للضیافة التراثیة وذلك من خالل ۲۰۱٥ینایر  ۱۹بتاریخ 
 إجراءات. ھذا ویجري حالیاً تنفیذ المذكورة من رأس مال الشركة ٪۲۰ملیون لایر سعودي. ویمثل المبلغ المذكور  ٥۰سھماً بقیمة 

 لعربیة السعودیة بالمملكة ا . تم اطالق الشركة السعودیة للضیافة التراثیة من قبل الھیئة العامة للسیاحة واآلثاراألسھماالكتتاب بھذه 
المملوكة للدولة واالستثمار فیھا من خالل السكن  طویر المباني التراثیةلایر سعودي بھدف ت ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰مال قدره  برأس

 . التراثیة ةوالضیاف

 الموافقة على القوائم المالیة .۳۲

ھـ (الموافق ۱٤۳٦ ربیع االخر ۳۰األم بتاریخ الموافقة على اصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة بواسطة مجلس إدارة الشركة تم 
 م).۲۰۱٥فبرایر  ۱۹
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