
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 القابضة مجموعة الطیار للسفر شركة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 وشركاتھا التابعة
 الموحدة األولیة  القوائم المالیة

 )دققةم غیر( 
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في تینالمنتھی والسنة أشھر الثالثة لفترة

 الحسابات لمراجعيالفحص  تقریر مع
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 القابضة مجموعة الطیار للسفر شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )دققةم(غیر الموحدة األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  المالیة للسنة

  الرئیسیة وأنشطتھا التابعة وشركاتھا الشركة .۱
الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  مدینةشركة مساھمة سعودیة مسجلة في  القابضةمجموعة الطیار للسفر  شركة

م (یطلق علیھا فیما ۱۹۹۷نوفمبر  ۲٤ھـ الموافق ۱٤۱۸رجب  ۲٤الصادر من مدینة الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۱٤۸۰۳۹التجاري رقم 
    .")بعد "الشركة" أو "الشركة األم

مال الشركة  رأسأسھم مجانیة لزیادة  إصداروافقت الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي الشركة على م ۲۰۱٥ مارس ٤ بتاریخ
 تسجیل بعدرصید األرباح المبقاة وعلیھ فإن رأس المال  باستخدام أسھم ثالثةوذلك عن طریق توزیع أسھم منحھ بعدد سھم واحد لكل 

  .سعودي لایر ۱۰ للسھم إسمیة بقیمةملیون سھم عادي  ۲۰۰ملیار لایر سعودي مقسم على عدد  ۲ أصبح الزیادة

 تمراتوالمؤ والعمرة والحج والنقل والشحن والسیاحة السفر وكاالت أنشطة منالطیار للسفر القابضة  مجموعةنشاط شركة  یتكون
 .السیاحةو السفر بقطاع العالقة ذات األخرى والمنتجات والخدمات والسفن الطائرات وحجز وحجز تذاكر السفر والتعلیم والمناسبات

 

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

 السعودیة العربیة المملكة
 "المجموعة"): بـ مجتمعة إلیھا(یشار  التالیة التابعة والشركات األم الشركة نشاط الموحدة األولیةالقوائم المالیة  تتضمن

 التابعة الشركات أسماء الدولة  دیسمبر ۳۱ في كما الفعلیة الملكیة نسب  المالیة السنة
   م۲۰۱٥ م۲۰۱٤ 

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

 )دققةم(غیر الموحدة األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (یتبع) الرئیسیة وأنشطتھا التابعة وشركاتھا الشركة .۱

 التابعة الشركات أسماء الدولة دیسمبر ۳۱ في كما الفعلیة الملكیة نسب   المالیة السنة
   م۲۰۱٥ م۲۰۱٤ 

 دیسمبر ۳۱

 

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

 
  المحدودة) ۱ للسفر اب-كو سابقا( المحدودة مواسم شركة المتحدة المملكة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
  والخدمات للتجارة كونكتینغ لبنان ٪٥۱ ٪٥۱ دیسمبر ۳۱
  والسیاحة للسفر فیفا وكالة شركة السعودیة ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دیسمبر ۳۱
 والفعالیات المؤتمرات لسیاحة السعودیة الشركة السعودیة ٪۱۰۰ -- دیسمبر ۳۱
  م م ش للتكنولوجیا والتكامل فاضلالت عمان ٪۱۰۰ -- دیسمبر ۳۱
 --          دیسمبر ۳۱

 
 

  للسفر بي تو بي مجموعة أسبانیا ۸۰٪
  للتجارة ھناي شركة السعودیة ٪۸۰ --   دیسمبر ۳۱
 )۱( المتحدة للنقل الشركة السعودیة السعودیة ٪۹۰ -- دیسمبر ۳۱
 )۲( والسفر لسیاحةل المسافر شركة السعودیة ٪٦۰ -- دیسمبر ۳۱

 تأجیر مجال في تعمل .۱۰۱۰۰۷۹٦۹٤ رقم السجل بموجب السعودیة العربیة المملكة في مسجلة محدودة ةمسئولی ذات ةشرك المتحدة للنقل الشركة السعودیة )۱(
 .سعودي لایر مالین ۷ تم االستحواذ علیھا بمبلغ والتي السیارات

 مجال في تعمل. ۱۰۱۰۳٦۳٤٦٥ رقم تجاري سجل بموجب السعودیة العربیة المملكة في مسجلة محدودة مسئولیة ذات ةشرك والسفر للسیاحة المسافر شركة )۲(
 .)أ٥ إیضاح( السیاحیة الباقات بیع

 :التالیة االستثمارات الموحدة األولیة المالیة القوائم تتضمن

   ۳۱ الفعلیة الملكیة نسب  المالیة السنة
 الملكیة حقوق بطریقة إستثمارات دیسمبر

   م۲۰۱٥ م۲۰۱٤ 
 المحدودة للطیران فیلكس شركة الیمن ٪۳۰ ٪۳۰ دیسمبر ۳۱
 )۱( )مقفلة(سي. أس. كى القابضة الدولیة الشامل شركة الكویت ٪۳۰ ٪۳۰ دیسمبر ۳۱
  للسیاحة عمرو شركة كندا ٪٤۹ ٪٤۹ دیسمبر ۳۱
 ظبي أبو – والسیاحة للسفر الطیار شركة اإلمارات ٪٤۹ ٪٤۹ دیسمبر ۳۱
 )۲( لالتصاالت تقنیتك شركة السعودیة ٪۷۰ ٪۷۰ دیسمبر ۳۱
  الناشئة للتقنیة توشیر شركة السعودیة ٪۳٥ ٪۳٥ دیسمبر ۳۱
 للسیاحة نت اإلمارات ٪٤٤٫۳ ٪٤٤٫۳ دیسمبر ۳۱
 )۳( انكوربوریشن كریم البریطانیة فیرجین جزر ٪۲۰ ٪۱۸ دیسمبر ۳۱
--  دیسمبر ۳۱

  
 السعودیة للضیافة األثریة  الشركة السعودیة ۲۰٪

 )٤(المتحدة  إیكونیكس مجموعة اإلمارات ٤۰٪ -- 

 الحالیة النشاط مستویات ضوء في القابضة الدولیة الشامل شركةل الدفتریة القیمة بمراجعة ةاإلدار قامت ۲۰۱٥ عام خالل) ۱(
 .سعودي لایر ملیون ۳۰ بلغت انخفاض خسائرب االعتراف تم فقد لذلك ونتیجة. والمتوقعة

 .ركالمشت المشروع على والتشغیلیة المالیة السیاسات على للمجموعة سیطرة توجد ال أنھ إال ھام تأثیر وجود من الرغم على) ۲(
 سوف اإلضافي االستثمار ھذا إن .انكوربوریشن كریم شركة في سعودي لایر ملیون ۸۰ باستثمار المجموعة قامت م۲۰۱٥ عام خالل )۳(

 .٪۲۰ الى ٪۱۸ من المجموعة حصة وزیادة المذكورة الشركة مال رأس یدیز

 .سعودي لایر ملیون ۸ مقابلالمتحدة  إیكونیكس مجموعة من ٪٤۰ على المجموعة استحوذت م۲۰۱٥ عام خالل )٤(
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )مدققةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر 
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (یتبع) الرئیسیة وأنشطتھا التابعة وشركاتھا الشركة .۱

 العقاري والتطویر لالستثمار زاخر شركة

 الستثمارل ذاخر شركة مال رأس من ٪۲٥ على لالستحواذ مشروطة شراء تفاقیةإ المجموعة وقعت م۲۰۱٥ أغسطس ۱٥ بتاریخ
 على االستحواذ على المجموعة ووافقت م۲۰۱٦ ینایر ٤ في اإلتفاقیة ھذه توقیع تم .سعودي لایر ملیون ٦۷۰ بقیمة العقاري والتطویر

 في جدیدة أسھم إصدار مقابل وذلك. سعودي لایر ملیون ۸۰٤ بقیمة العقاري والتطویر لالستثمار ذاخر شركة مال رأس من ۳۰٪
 لمطلوباالسادة مساھمي الشركة األم و إعتماد فیھا بما النظامیة اإلجراءات من االنتھاء المالیة القوائم تاریخ حتى یتم لم. األم الشركة
 في لمذكورةا الشركة وتعمل .لذلك مالیة اثار أیة المرفقة األولیة المالیة القوائم تتضمن مل وعلیھ إلیھا المشار االستحواذ عملیة إلتمام
 .م۲۰۱٦ عام خالل االستحواذ یكتمل أن المتوقع ومن المكرمة مكة منطقة في والتجاریة السكنیة المباني وتشغیل تطویر مجال

     
 للبیع متاحة استثمارات التأسیس دولة الفعلیة الملكیة نسب المالیة السنة

   م٥۲۰۱ دیسمبر۱۳ م٤۲۰۱ دیسمبر۱۳ 
 الوفیر طیران  السعودیة العربیة المملكة ٪۱۲٫۷٥ ٪۱۲٫۷٥ دیسمبر ۳۱
 والسیاحة لالستثمار الطائف شركة السعودیة العربیة المملكة ٪۰٫۰۹ ٪۰٫۰۹ دیسمبر ۳۱
 األرضیة للخدمات السعودیة الشركة السعودیة العربیة المملكة ٪۰٫۰٤ -- دیسمبر ۳۱

  اإلعداد أسس .۲

 المطبقة المحاسبیة المعاییر )أ

 عن الصادرة ةالسعودی العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبیة للمعاییر وفقاً  المرفقة الموحدة األولیة المالیة القوائم إعداد تم
 مع لتتماش���ى ترةللف المقارنة أرقام بعض تص���نیف إعادة تم. األولیة المالیة للتقاریر المالئمة القانونیین للمحاس���بین الس���عودیة الھیئة

 .الحالیة للفترة العرض طریقة
 

 ینایر ۱۹ الموافق( ھـ�������������۱٤۳۷ الثاني ربیع ۹ بتاریخ اإلدارة مجلس قبل من لإلص������دار الموحدة األولیة المالیة القوائم إعتماد تم
 ).م۲۰۱٦

  القیاس أسس )ب

 بقیمتھا إظھارھا تمی والتي للبیع المتاحة االس��تثمارات باس��تثناء( التاریخیة التكلفة لمبدأ وفقاً  الموحدة األولیة المالیة القوائم إعداد تم
 االستمراریة ومفھوم المحاسبي االستحقاق مبدأ وباستخدام) العادلة

 والنشاط العرض عملة )ج

 . النشاط عملة تمثل التي السعودیة بالریاالت الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه عرض یتم
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 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )مدققةالموحدة (غیر إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (یتبع) اإلعداد أسس   . ۲
  والتقدیرات الحكم إستخدام )د

 السیاسات یقتطب في تؤثر قد التي واإلفتراضات والتقدیرات الحكم إستخدام اإلدارة من الموحدة األولیة المالیة القوائم إعداد یتطلب
  .التقدیرات ھذه عن الفعلیة النتائج تختلف قد. والمصروفات واإلیرادات والمطلوبات للموجودات المبینة المبالغ وعلى

 الفترة فسن في المحاس����بیة التقدیرات تغیرات إدراج یتم. مس����تمر أس����اس على بھا المتعلقة واالفتراض����ات التقدیرات مراجعة تتم
 . بھا تتأثر التي المستقبلیة والفترات المالیة

 القوائم يف جوھري تأثیر لھا والتي المحاس���بیة الس���یاس���ات تطبیق في اس���تخدمت التي الھامة بالتقدیرات المتعلقة المعلومات
 :التالیة المالیة القوائم بنود ضمن المالیة

 تجاریة مدینة ذمم •
 ثابتة أصول •
 ملموسة غیر موجودات •

 لفترةا خالل جوھري تعدیل إلى تودي قد ھامھ مخاطر لھا والتي مؤكدة الغیر والتقدیرات باالفتراض����ات المتعلقة المعلومات
 :التالیة المالیة القوائم بنود ضمن درجتأ التالیة المالیة

 المدینة الذمم مخصص •
 الملموسة غیر الموجودات قیمة نخفاضإ •
 اإلستبعاد قید التنفیذ تحت رأسمالیة أعمال •
 أخرى مخصصات •

 

  الھامةالسیاسات المحاسبیة  .۳
 اتالس����یاس���� تلك مع تتفق الموحدة األولیة المالیة القوائم إعداد في المجموعة قبل من المس����تخدمة المحاس����بیة الس����یاس����ات إن

 . م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة المالیة للسنة الموحدة المالیة القوائم في الموضحة

والتي  م۲۰۱٤ دیس����مبر ۳۱ في المنتھیة المالیة للس����نة الموحدة المالیة القوائم مع الموحدة األولیة المالیة القوائم تقرأ أن یجب
 .تفصیلي بشكل الھامة المحاسبیة السیاسات تتضمن كافة
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 القابضة مجموعة الطیار للسفر شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )دققةم(غیر  الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
  )سعودي(لایر 

 صافي ،ملموسة غیر موجودات .٤
   دیسمبر ۳۱

 دیسمبر ۳۱  م۲۰۱٤
   م۲۰۱٥

     (مدققة)
 الشھرة )أ( ۲۳۳,۰۱۸,۰۹٤  ۱٦۸,۲٤۱,۲٤٦

 تجاریة عالمة  ٦٤٦,٥۹۱,۲۰  ۰۸۱,۹۹۲,۲٤
 العمالء قائمة  ۱۹,۱٥۹,۲۱۱  ۳٥۸,۲۱,۲۸٥

 آلي حاسب برامج  ۱۷٫٥۹۰٫۷۲۲  ۲٤٦,٦٦٥,۸
۳۰۰,۲۰۰,۸۳۷  ۲۹۰٫۳٥۹٫٦۷۳   

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

 :الشھرة تفاصیل یلي
   دیسمبر ۳۱

  م۲۰۱٤
 )مدققة(

 دیسمبر ۳۱ 
  م۲۰۱٥

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

لبنان -والسیاحة للسفر لینا ٤۷۹,۲,۷۱۸  ٤۷۹,۲,۷۱۸  
السعودیة – السیارات لتأجیر الطیار شركة ٤٤,٥۰۰,۰۰۰  ٤٤,٥۰۰,۰۰۰  

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

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

  للسفر الجزیرة ۰۰۱,۲,۰۱٤  ۰۰۱,۲,۰۱٤
۳۷,٥ ٦٦۲،۱۷ المحدودة ریزورت إلیجینت ٦٦۲,٥۱۷,۳۷    
  السفر وخدمات للسیاحة الھانوف شركة ۱٥٦,٦۲٤,۳٦  ۱٥٦,٦۲٤,۳٦
  المحدودة ۱ للسفر اب -كو شركة ٦٥۲,۹۲۹,۱۱  ٦٥۲,۹۲۹,۱۱

  والخدمات للتجارة كونكتینغ ٦٤٦,٥٦۹,۷  ٦٤٦,٥٦۹,۷
والسیاحة للسفر فیفا وكالة شركة ۲۸٦,۸٤٦,۱٦  ۲۸٦,۸٤٦,۱٦  
للتجارة ھناي شركة ۷,۷۳٥,٤۰۹  --  
)أ٥ إیضاح أنظر( والسیاحة للسفر المسافر شركة ۷۸٥,٤۳٤,۱۸  --  

۲۸۱,۸۷ ۰٤۱،٤   ۳۰۸,۰٤٤,۲۳٥  
أجنبیة عمالت ترجمة اتفروق (٤٥۱,۲۱۱,٥)  (۲,۹۸۷,۳۲۱)  

۲۷۸,۸ ۷۲۰،۸٦  اإلجمالي ۳۰۲,۸۳۲,۷۸٤  
* الدائم االنخفاض خسائر (٦۹,۸۱٤,٦۹۰)  (٤۷۹,۳۲,۷۱۸)  
۲٤٦,۱ ۲٤۱،٦۸  الصافي ۲۳۳,۰۱۸,۰۹٤  

 
  



 

 ١٠ 

 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )دققةمالموحدة (غیر إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 )سعودي(لایر  
 (یتبع) صافي ملموسة، غیر موجودات .٤

 
 القیمة مراجعة تمم ۲۰۱٥عام  منخالل الربع الرابع  العربیة مصر جمھوریة في السیاحة قطاع على تأثر التي السلبیة للظروف نتیجةك* 

في قیمة  اإلنخفاض نم بمزید االعتراف تم فقد لذلك، ونتیجة. والمتوقعة الحالیة نشاطال مستویات اإلعتبار في أخذاً  التابعة للشركات الدفتریة
وھذا  ملیون ٦۷ إلىالتابعة في مصر  الشھرة المتعلقة بالشركات في نخفاضاإل إجمالي لیصبح ملیون لایر سعودي ۳۷بمبلغ الشھرة 

 ملیون لایر سعودي. ۲٫۷للسفر والسیاحة والتي بلغت  نخفاض في الشھرة الخاصة بشركة لیناإلباإلضافة إلى خسائر ا
 

 تعتبر. تحواذاالسھي قیمتھا الدفتریة قبل  االستحواذالمحتملة المعترف بھا في تاریخ  لتزاماتإلاباإلضافة إلى  وااللتزاماتقیمة األصول  إن
نیة بھا بشكل أساسي في المھارات الفنیة والتق عترافإلاھي القیمة العادلة المقدرة. تتعلق الشھرة التي تم إدارة المجموعة أن القیمة الدفتریة 

 لفریق عمل النشاط المستحوذ علیھ والدعم المتوقع الحصول علیھ من دمج ھذه الشركات في أنشطة المجموعة.
 

 عمالاأل تجمیع .٥

 م.۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ إلى الحالي الربع في التالیة االستحواذات تمت
 

 في الفترة الحالیة للشركة التابعة  االستحواذ .أ

 :والسیاحة سفرلل المسافر شركة
 لایر ملیون ۲۲٫٥ بمبلغ شركة المسافر للسفر والسیاحة ملكیة من ٪٦۰ نسبة على الشركة استحوذت م۲۰۱٥عام  دیسمبر ٦ بتاریخ

 سعودي.

 التأسیس بلد السعودیة
 االستحواذ تاریخ ٦ دیسمبر ۲۰۱٥م

 المدفوع المبلغ ٥۰۰,۰۰۰,۲۲
 االستحواذ على الموجودات المحددة لصافي العادلة المبدئیة القیمة (۲۱٥,۰٦٥,٤)
 المبدئیة الشھرة ۷۸٥,٤۳٤,۱۸

 
 العادلة القیمة في التغیرات تسجیل .ب

 
 تخصیص من االنتھاء المتوقع ومن. المحددة علیھا المستحوذ والمطلوبات الموجودات مقابل الشراء سعر تخصیص بصدد  ً حالیا الشركةإن 

 الشركة امتق وقد السعودیة، العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة ریمعای لمتطلبات وفقا االستحواذ تاریخ من سنة خالل الشراء سعر
 . ھاعلی المستحوذ والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة تقارب والتي الدفتریة القیمة باستخدام االستحواذ عملیة بتسجیل مبدئیا

 
 شھرة أو رةكشھ أعاله للمعامالت علیھا المستحوذ الموجودات لصافي العادلة والقیمة لالستحواذ النقدي المقابل بین بالفروقات عترافإلا یتم

 في مطلوباتوال للموجودات الدفتریة القیم أساس على للمعامالت العادلة القیمة عن المبدئیة بالمحاسبة الشركة قامت وقد. الحالة بحسب سالبة
 .االستحواذ تاریخ

 
 

 
  



 

 ١١ 

 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )مدققةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر 
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

 (لایر سعودي) 
  التنفیذ تحت رأسمالیة أعمال .٦
 رأسمالیة تحت التنفیذ أعمال   )أ

من خالل  عملیة الشراءملیار لایر سعودي. تم تمویل  ۱٫٥مكة المكرمة بمبلغ منطقة المجموعة بشراء فندق في  قامت م۲۰۱٥ فبرایر خالل
ملیون لایر سعودي  ٥۲٫٦تم رسملة ترتیبات القرض وتكلفة التمویل البالغة وقد  .الفندقالمشار إلیھ  بضمان على قرض طویل األجل. الحصول

 تحت التنفیذ. الرأسمالیة إلى األعمال 

للتطویر شركة الطیار من  ت عملیة الشراءتم وقد. سعودي لایر ملیون ۲٦۰ بمبلغ جدة في فندق شراء تم قد ،م۲۰۱٥ عام دیسمبر شھر خالل
 ضمن وأدرجت أقساط على على أن یتم سداد مقابل الشراء. مستقل طرف من وذلك بعد الحصول على تقییم عالقة ذو طرف ھيو العقاري
 .عالقة ذات أطراف إلى مستحق حساب

 االنتھاء ۲۰۱٦ خالل المتوقع ومن. التنفیذ قید الرأسمالیة األعمال أدرجت وبالتالي الكامل، حالیاً ألعمال التجدید أعاله المذكورة الفنادق تخضع
 .التجدید المشار إلیھا أعمال من

 االستبعاد قید رأسمالیة أعمال )ب
 المكي لحرما توسعةحكومة المملكة العربیة السعودیة ل مشروع في إدراجھا تم والتي االنشاء تحت وفندق األراضي قطع بعض في البند یتمثل

 ةالمعنی المحلیة السلطات ستقوم وعلیھ ،مثمرة لالستثمار العقاري لشركةمملوكة  م۲۰۱۳ عام منذ المكرمة مكةمنطقة  في اخرى ومشروعات
 شھر شرع االثني خالل إلیھا المشار االستحواذ من االنتھاء یتم أن العقاري لالستثمار مثمرة شركة تتوقع ال. المشروعات ھذه على باالستحواذ

إضافة  .اتالمشروع ھذه على المحلیة السلطات استحواذ عن تنتج خسارة أي اإلدارة تتوقع ال ذلك إلى باإلضافة. المالیة القوائم لتاریخ التالیة
إجراءات بعض قطع األراضي تحت التنفیذ لتحویلھا إلى إسم شركة مثمرة لالستثمار العقاري والتي یتوقع  لم یتم اإلنتھاء بعد منإلى ذلك 

 م.۲۰۱٦اإلنتھاء منھا خالل 

 المكشوف على سحب .۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
 )مدققة(

  دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٥

  

 تورق  ۹۸۱,۸,۰۰٦  ۷٥۷,۹,۸٤٦
 مرابحة  --  ٤۰,۹٤۸

 * أخرى أرصدة -المكشوف على سحب  ۲,۸۱۷,۱۲٤  ۸۹٤,٤۱۲,٤
۱٤,۷۸۲,۱۱۷  ۱۰,۸۲٤,۱۰٥   

 .السنة ةلنھای الالحقة الفترة في سدادھا المتوقع ومن للمجموعة التابعة األجنبیة لشركاتا ببعض تتعلق المكشوف على السحب أرصدة إن* 

 األجل قصیرة قروض .۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
  )مدققة(

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

  

 )۱( العقاري لالستثمار مثمرة شركة -) مرابحة( األجل قصیرة بنكیة قروض  --  ٤٥۲٫۰۱٤٫۱٥۷
 )۲( أخرى –) مرابحة( األجل قصیرة بنكیة قروض  ۰۰۰،۱۸۸،۱٤٤  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 ) تورق( األجل قصیرة بنكیة قروض  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰
 أخرى – األجل قصیرة بنكیة قروض  ۲۰۰،۱٦۱  ۱٫۲۸٥٫۱٦۱

٤٥۹٫۲۹۹٫۳۱۸  ۱۹۸،۳٤٤،۱٦۱   

 .م۲۰۱٥ من األول الربع خالل العقاري لالستثمار مثمرة شركةب الخاص األجل قصیرة القروض سداد تم   )۱(
. لشروط تجاریة إعتیادیةمن بنوك محلیة وفقا على القروض قصیرة االجل  تم الحصول   )۲(   

 أخرى دائنة وأرصدة مستحقة مصروفات .۹

 لمقدمةا الدفعات رصید بلغ وقد. الحكومیین العمالء بعض من مقدمة دفعات األخرى الدائنة واألرصدة المستحقة المصروفات تتضمن
 ).سعودي لایر ملیار ۱٫۳۳: م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر لیارم ۱٫۰٥ مبلغ م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في كما المذكورة

  



 

 ١٢ 

 مجموعة الطیار للسفر القابضة شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )مدققةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر 
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 )سعودي(لایر 

 األجل طویل قرض .۱۰

 لتمویل سعودي لایر ملیار ۱٫۲۳ بمبلغ المحلیة البنوك أحد من) تورق( األجل طویل قرض على الحصول تم م۲۰۱٥ فبرایر خالل
 ائداً ز )سایبور( السعودیة البنوك بین السائد الفائدة معدل باستخدام القرض منح تم). أ٦ إیضاح( المكرمة مكة في فندق على االستحواذ

 مكة في إلیھ المشار الفندق مقابل مضمونو سنوات ۱۰ خالل متساویة أقساط على القرض سداد یتم. القرض اتفاقیة في محدد ھامش
 م.۲۰۱٥ عام خالل التنفیذ تحت رأسمالیة أعمال على سعودي لایر ملیون ٥۲٫٦ بلغت تمویلیة مصروفات رسملة تم .المكرمة

 

 القطاعیة التقاریر .۱۱
 :التالیة الرئیسیة االعمال قطاعات في المجموعة عمالأ قطاعات تتمثل

 والسیاحة السفر حجوزات/ الطیران تذاكر •
 الشحن •
 أخرىو نقل •

 

 :المذكورة للقطاعات الربح ومجمل بإیرادات بیان یلي فیما
 

  إیرادات
   في المنتھیة الفترة عن

      دیسمبر ۳۱
    دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱٤

 م ۲۰۱٥
  

 وسیاحة سفر حجوزات/  طیران تذاكر  ۸۸۳,۱۱۳,۸,۱٤٥  ۷٤۷,۹۰٤,۷,۳۷٦
 شحن  ۱٥۹,۸٥۲,۱۹٥  ٤۱۰,۷٥۸,۱٦۱
 وأخرى نقل  ۳۰۸,۹۳۲,۳۲٥  ۱۷۳,۲۱۳,۲۹۷

۷,۷۱۱,۳۷۱,۹٥۹  ۸,٦۳۱,۰٤٤,۲٤۰   

 الربح مجمل
   في المنتھیة الفترة عن

     دیسمبر ۳۱
    دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱٤

 م ۲۰۱٥
  

 وسیاحة سفر حجوزات/ طیران تذاكر  ۱,۷۱۳,۷٥۸,۸۸۹  ٦۱۱,٤۳۱,٥٥۹,۱
 شحن  ۲۲٤,٤۷۱,۱٥  ۱٥,٥٥۷,۳٦۰
 وأخرى نقل  ۸٦,٦۳٦,٥۲٤  ٤۲۰,۸۷۱,٤٥

۱,٦۲۰,۸٦۰,۳۹۱  ۱,۸۱٥,٦۱۹,۸۸٤   

 من إنھف وعلیھ أعاله المذكورة الخدمات كافة بتقدیم المجموعة شركات تقوم أن الطبیعي من فإنھ المجموعة شركات أنشطة لطبیعة نتیجة
 الموجودات عرض تم فقد وعلیھ. المذكورة األعمال لقطاعات وفقاً  واإلھالكات والموجودات المطلوبات فصل عملیاً  المناسب غیر

 المحدودة الجوي للنقل العالمیة الطیار شركة في تمثلت والتي المجموعة في الرئیسیة التابعة الشركات بحسب مقسمة واإلھالكات والمطلوبات
 .أدناه سیرد لما وفقاً  العقاري لالستثمار مثمرة وشركة المحدودة والسیاحة للسفر الطیار عطالت وشركة

 تذاكر قطاعات عدا ما الموحدة اإلیرادات إجمالي من أكثر أو ٪۱۰ نسبة أعاله إلیھا المشار االخرى القطاعات من أي إیرادات تبلغ لم كما
 التعاقد إن ).٪۳۰: م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱( حكومیة جھة تخص الفترة إیرادات من ٪۳۰ نسبتھ ما إن. والسیاحة السفر وحجوزات الطیران

 .واألحكام الشروط بنفس) م۲۰۱۷ فبرایر الموافق( ھـ۱٤۳۸ اآلخرة جمادى حتى مدیدهت تم الحكومیة الجھة ھذه مع
 

 في أخرى جدیدة وفنادق م۲۰۱۳ خالل العقاري لالستثمار مثمرة شركة على االستحواذ بعد وذلك للفنادق قطاع تكوین بصدد المجموعة إن
 إجمالي من ٪۱۰ یتجاوز ما العقاري لالستثمار مثمرة شركة موجودات تمثل م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في كما. م۲۰۱٥ ودیسمبر فبرایر

 المملوكة الفنادق غالبیة نأ . إالالفندقي النشاط من االیرادات بعض بتحقیق العقاري لالستثمار مثمرة شركة بدأت كما الموحدة الموجودات
 الخاص والقرض الفندق ومطلوبات موجودات أدناه المدرجة خرىاأل الشركات قطاع تضمنی .اإلنشاء قید ھي المجموعة لشركات

  ).۱۰ و ٦ إیضاحي( م۲۰۱٥ عام من األول الربع خالل علیھ الحصول تم الذيو الفندق على باالستحواذ



 

 ١٣ 

 القابضة مجموعة الطیار للسفر شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )دققةمالموحدة (غیر إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 )سعودي(لایر 

 
 (یتبع) القطاعیة التقاریر .۱۱

 

 الطیار عطالت وشركة المحدودة الجوي للنقل العالمیة الطیار بشركة المتعلقة والمطلوبات والموجودات واالھالكات الربح ومجمل اإلیرادات
 -: یلي كما ھي العقاري لالستثمار مثمرة شركة إلى باإلضافة المحدودة والسیاحة للسفر

م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنة وعن في كما   
 

 
 
 

 للنقل العالمیة الطیار
 المحدودة الجوي

 
 للسفر الطیار عطالت

 المحدودة والسیاحة

 
 مثمرة شركة

 العقاري لالستثمار

/  أخرى شركات 
 القوائم على تسویات

 الموحدة المالیة

 

 إجمالي

          

 ۸,٦۳۱,۰٤٤,۲٤۰  ۲,۷۹۳,٤۹۷,۱۱۷  ۲۸,۷٤۰,۰۱۸  ۲,۰۲۰,۳٤٦,۱۰٤  ۳,۷۸۸,٤٦۱,۰۰۱ اإلیرادات

 ۱,۸۱٥,٦۱۹,۸۸٤  ۲۹۰,۹۲٥,۷۳٦  ۲۸,٤۸۱,٦۱٦  ٤٥۲,۹۷۷,۲۷٥  ۱,۰٤۳,۲۳٥,۲٥۷ الربح مجمل
 ۸۳,٥٦۱,۱۰٦  ٥۷,۷٥۷,۱۲٥  ۱۲,۸۸۳,۸٥٦  ٤,۸٤۹,٤۱۰  ۸,۰۷۰,۷۱٥ اإلھالك
 ۸,٤۲۳,۸۹۱,۱۰٦  ۷٦۲,۳۲۲,۸٦٥  ۱,۳۲۹,۱۳٦,٥۸٤  ۲,٥۹٦,۱۷۲,۰۹۲  ۳,۷۳٦,۲٥۹,٥٦٥ الموجودات إجمالي
 ٤,٤۱۸,۰۸٥,۲۷۳  ۱,٤۷٦,٥۰٦,٤٦۲  ٤۷۱,۸٥۹,۳٤۰  ۱,۲۳۹,۸۹٦,۷۱۹  ۱,۲۲۹,۸۲۲,۷٥۲ المطلوبات إجمالي

 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م۲۰۱٤دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنة وعن في كما 
 
  

 
 

 للنقل العالمیة الطیار
  المحدودة الجوي

 
 للسفر الطیار عطالت

 المحدودة والسیاحة

 
 مثمرة شركة
 العقاري لالستثمار

/  أخرى شركات 
 القوائم على تسویات
 الموحدة المالیة

 
 إجمالي

          
 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
 المطلوبات إجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱,۲۲٥,٥۷۳,۲۱٦  ۱,٤۳۲,۲۸۰,۸٦۹  ٤۷۳,۲٤۲,۳۹٦  ۲۰٤,۹۹۹,۲۳٥  ۳,۳۳٦,۰۹٥,۷۱٦ 
 

 والسیاحة السفر حجوزات/  الطیران تذاكر
 

 العمولة ةمتضمن المجموعة بواسطة المباعة الطیران تذاكر لقیمة اإلجمالیة القیمة تتضمن والسیاحة السفر وحجوزات الطیران تذاكر إیرادات
 -: یلي كما والسیاحة الطیران تذاكر مبیعات على المكتسبة العمولة صافي كان وقد .المكتسبة

     

   في المنتھیة الفترة عن
   م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱  م ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱

۱٫٥٥۹٫٤۳۱٫٦۱۱ 
  ةوالسیاح السفر وحجوزات الطیران تذاكر مبیعات على عمولةال صافي  ۱,۷۱۳,۷٥۸,۸۸۹ 



 

 ١٤ 

 القابضة مجموعة الطیار للسفر شركة
 )سعودیة مساھمة(شركة 

 )دققةمالموحدة (غیر إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 )سعودي(لایر  

 (یتبع) القطاعیة التقاریر .۱۱
 

 الجغرافیة القطاعات
 مھوریةج إسبانیا، عمان، ،السودان جمھوریة ،السعودیة العربیة المملكة تشمل التي الجغرافیة المناطق خالل من المجموعة تعمل
 .المتحدة المملكةو المتحدة العربیة اإلمارات ،مالیزیا ،اللبنانیة الجمھوریة ،العربیة ،مصر

 عدا ما الموحدة اإلیرادات أو الموجودات إجمالي من أكثر أو ٪۱۰ بنسبة أعاله الجغرافیة القطاعات من أي تساھم لم
 :یلي كما وبیانھا المتحدة والمملكة السعودیة العربیة المملكة قطاعات

 السھم ربحیة .۱۲

 / السنةالفترة ربح وصافي )المصروفات/(األخرى اإلیرادات وصافي التشغیل ربح من السھم )خسارة(/ربح احتساب تم
 دیسمبر ۳۱( سھم ملیون ۲۰۰ لبالغةا م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في كما القائمة العادیة سھماأل عدد باستخدام والمقارنة الحالیة
 .م۲۰۱٥ مارس ٤ في المنحة أسھم بناتج المقارنة أرقام تعدیل بعد )سھم ملیون ۲۰۰: م۲۰۱٤

 الرأسمالیة االلتزامات .۱۳

 ۱۸۰ :م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیون ۲۷۹ بمبلغ م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في كما رأسمالیة إلتزامات المجموعة لدى
 مباني انشاءو الفنادق على أخرى وتحسینات العقاري، لالستثمار مثمرة بشركة رئیسیة بصورة تتعلق سعودي لایر ملیون
  .جدیدة مكتبیة

 المحتملة لتزاماتإلا .۱٤

 ملیون ۲۲۳:م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱( سعودي لایر ملیون ۳۰٤ بمبلغ ضمان خطابات م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في المجموعة لدى
 .المجموعة بنوك بواسطة الموردین بعض لصالح صادرة) سعودي لایر

 يوضع السوق الحال .۱٥

 قد ال تكون ةینتائج السنة الحال فإن ،وظروف السوق المحلي والعالمي والسیاحة السفر أنشطةبطبیعة  تتعلق لعوامل اً رنظ
 .خرىأ قتصادیھإعالمیة وظروف ألوضاع السوق المحلیة والحتملة المثار األبسبب القادمة سنوات للدقیقا  مؤشرا

  في المنتھیة وللسنة في كما 
  السعودیة العربیة المملكة  المتحدة المملكة

 
  م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱

    دیسمبر ۳۱
  م۲۰۱٥

 
    دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥    دیسمبر ۳۱  م۲۰۱٤
 

 اإلیراد ۷٫۳٦۳٫۷۸٤٫۰٥۰  ٦٫۹٤۸٫۰۲٦٫۳۷۸  ۹٤٦٫۲۲۱٫۸۳٦  ٥٥٥٫٤٥۲٫۲۰۲

 الربح مجمل ۱٫٦۹۰٫۹۷٦٫۰۲۲  ۱٫٥۳۳٫۱۱۲٫٥۱۱  ۸٥٫۳۹٥٫٥۲۸  ٦۰٫۲٤٥٫۲٥۰

٤٤٤٫٦۱۹  ٫٤۲۳٫٤٤۰۱  استھالك ۷٤٫۷۰۹٫۹٥۰  ٤۹٫٥۸۸٫٦۸٥  

 الموجودات إجمالي ۷٫۷۸٦٫۹۳۱٫۹۰۹  ٥٫٦۰۱٫٤۱٥٫۸۲۹  ۳۱۱٫۸۳۰٫۲٥٥  ۳۳۱٫۱۰۳٫۷۰٦

 المطلوبات إجمالي ۳٫۸۱۹٫۰٥۱٫٥۰۳  ۲٫۷۸۰٫۱٦۹٫٦۸٥  ۳۱۳٫۱۳۳٫۰۱۹  ۳۳۱٫٤۷۸٫۲٤۹
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