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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
 
 
 

٩ 
 



 
 

 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. 

١٠ 
 



 
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

 

١١ 
 



 
 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
  

١٢ 
 



 
 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 
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 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
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 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 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

١٩ 
 



 
 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.
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 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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