ﻧﺸﺮة إﺻﺪار
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﻴﺎر ﻟﻠﺴﻔﺮ

ﻫـ١٤٢٦/٠٥/٠٧  اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ٨١١ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ
(م٢٠٠٥/٠٦/١٤) اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ٪٣٠ ( أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺗﻤﺜﻞ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) ﻃﺮح
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﻴﺎر ﻟﻠﺴﻔﺮ
 رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ٥٧ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﺴﻌﺮ

 ﻓﺈﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ،ن اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻫﺘﻤﺎﻣﻚ

(م٢٠١٢/٥/٢٠ ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤٣٣/٦/٢٩ ﺣﺪªم( إﻟﻰ ﻳﻮم ا٢٠١٢/٥/١٤ ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤٣٣/٦/٢٣  ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ:ﻓﺘﺮة اﻛﺘﺘﺎب
,`g1426/5/7 ïjQÉàH QOÉ°üdG 811 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á∏é°ùe ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("áYƒªéŸG" hCG "ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª›" hCG "ácô°ûdG"`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª› ácô°T
ºK Ω1979 ΩÉY ‘ QÉ«£dG ˆGóÑY øH π«≤Y øH ô°UÉf QƒàcódG É¡ÑMÉ°üd ájOôa á°ù°SDƒªc ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª› â°ù°SCÉJ .Ω1997/11/25 ≥aGƒŸG ,`g1418/07/24 ïjQÉàH QOÉ°üdG 1010148039 ºbQ …QÉŒ πé°Sh ,Ω2005/6/14 ≥aGƒŸG
IOÉjR ”h .1010148039 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (1^000^000) √Qób ∫Ée ¢SCGôH ,"ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª› ácô°T" º°SÉH ,(Ω1997/11/25 ≥aGƒŸG) `g1418/07/24 ‘ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ≈dEG âdƒ–
øY ∫ÉŸG ¢SCGQ OGR ºK .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) ≈dEG ,(Ω1998/12/05 ≥aGƒŸG) `g1419/08/16 ïjQÉàH …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY á©HQCG (14^000^000) ≠∏ÑÃ IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G á∏ª°SQ ≥jôW øY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
(80^000^000) ≠∏ÑÃ É¡dÉe ¢SCGQ ácô°ûdG äOGR ,(Ω2004/05/30 ≥aGƒŸG) `g1425/04/11 ïjQÉàHh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ≈dEG ,(Ω2001/4/7 ≥aGƒŸG) `g1422/01/13 ïjQÉàH AÉcô°ûdG øe ájó≤f áªgÉ°ùe ≥jôW
É¡dÉª°SCGQ íÑ°ü«d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY ióMEG (11^000^000) ≠∏ÑÃ ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’Gh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh á©°ùJ (69^000^000) ≠∏ÑÃ IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G øe IOÉjõdG ≠∏Ñe πjƒ– ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚfÉªK
É¡dÉe ¢SCGQ íÑ°ü«d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªN (50^000^000) ≠∏ÑÃ IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G á∏ª°SQ ≥jôW øY iôNCG Iôe É¡dÉe ¢SCGQ ácô°ûdG äOGR ,(Ω2004/11/09 ≥aGƒŸG) `g1425/09/26 ‘h .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000)
≥aGƒŸG) `g1429/1/18 ‘h .(Ω2005/06/14 ≥aGƒŸG) `g1426/05/07 ïjQÉàH QOÉ°üdG 811 ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e QGôb ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG âdƒ– ºK ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉe (150^000^000)
Ú©HQCGh á°ùªN (45^000^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCG (450^000^000) íÑ°ü«d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉªKÓK (300^000^000) ≠∏ÑÃ IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G á∏ª°SQ ≥jôW øY ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ” ,(Ω2008/1/27
íÑ°ü«d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉe (150^000^000) ≠∏ÑÃ IÉ≤Ñe ìÉHQCG πjƒ– ≥jôW øY ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ™aQ ” ,(Ω2008/9/13 ≥aGƒŸG) `g1429/9/13 ‘h .º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e
≠∏ÑÃ É¡dÉª°SCGQ ácô°ûdG äOGR ,(Ω2009/11/17 ≥aGƒŸG) `g1430/11/29 ‘h .º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e Úà°S (60^000^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉªà°S (600^000^000)
∫ÉŸG ¢SCGQ íÑ°ü«d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªK (80^000^000) ≠∏ÑÃ ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’Gh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉe (120^000^000) ≠∏ÑÃ IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ‘ IOÉjõdG ≠∏Ñe πjƒ– ≥jôW øY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200^000^000)
Oó©d ("ÜÉààc’G") ácô°ûdG ‘ ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°Sh õª¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e ÚfÉªK (80^000^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉ‰ÉªK (800^000^000)
Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ÚKÓK (%30) É¡∏ªéÃ πã“h πeÉµdÉH áYƒaóe ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤Hh ä’ÉjQ 57 ô©°ùH ("ÜÉààcG º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààc’G º¡°SCG") º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©HQCG (24^000^000)
:≈∏Y º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh ,ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª› ácô°ûd
IOófi á°UÉN ÒjÉ©e Ö°ùëH Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸGh ácô°ûdG ™e QhÉ°ûàdG ó©H äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe É¡ÑWÉN »àdG ("áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸÉH" á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûjh) äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› πª°ûJh :äÉ°ù°SDƒŸG øe ¿hôªãà°ùŸG :(CG) áëjô°ûdG
¬fCG Ék ª∏Y .Qƒ¡ª÷G ≈∏Y áMhô£ŸG ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe áFÉŸÉH áFÉe (%100) πã“ º¡°S ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á©HQCG (24^000^000) áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d ¢ü°üNo óbh .("áÄ«¡dG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g πÑb øe Ék ≤Ñ°ùe
(12^000^000) ≈àM áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóŸ ≥ëj ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ (√ÉfOCG (Ü) áëjô°ûdG ‘ ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÜÉààcG ádÉM ‘
.ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe áFÉŸÉH Ú°ùªN (%50) πã“ º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY ≈æKG
`H Gk OôØæe ¬«dEG QÉ°ûj) É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G ∂dP πª°ûjh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG (Ü) áëjô°ûdG
.Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øŸ Ék «Z’ ÜÉààc’G ó©jh .ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG ≈∏Y ("ÚÑààµŸG " `H Ú©ªà›h "ÖààµŸG"
.ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe áFÉŸÉH Ú°ùªN (%50) πã“ º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY »æKG (12^000^000) ≈°übCG óëH OGôaC’G ÚÑààµª∏d ¢ü°üî«o °Sh
¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏àª«°Sh .ácô°ûdG º¡°SCG øe (%100) ÜÉààcÓd º¡°SC’G ìôW πÑb ¿ƒµ∏Á GƒfÉc øjòdGh ("Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) "∑" áëØ°üdG ‘ øjQƒcòŸG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG ™«H ºà«°S
º∏à°ùJ ødh ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe º¡æe πc á«µ∏e áÑ°ùæd Ék ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ÜÉààc’G äÓ°üëàe ´RƒJ ±ƒ°Sh .ácô°ûdG ‘ Iô£«°S á°üëH ¿ƒ¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh ,ÜÉààc’G AÉ¡àfG ó©H º¡°SC’G øe áFÉŸÉH Ú©Ñ°S (%70) áÑ°ùf
‘ º¡°SC’G ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S IóŸ º¡ª¡°SCG ™«H É¡dÓN º¡«∏Y ™æÁ ô¶M IÎØd ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ™°†î«°Sh .("á«£¨àdÉH ó¡©àdG" º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G º¡°SCG πeÉµd á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” óbh .ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe …CG ácô°ûdG
.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG
Ëó≤J øµÁh .("ÜÉààc’G IÎa ") (Ω2012/5/20 ≥aGƒŸG) `g1433/6/29 óMC’G Ωƒj ≈dEG Ωƒj ƒgh ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG ák ∏eÉ°T ΩÉjCG (7) á©Ñ°S IóŸ ôªà°ùjh (Ω2012/5/14 ≥aGƒŸG) `g1433/6/23 ÚæK’G Ωƒj øe Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
.ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W
ºà«°Sh ,Öààµe πµd º¡°SCG Iô°ûY (10) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿CG ÚM ‘ .º¡°S ∞dCG ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe (250^000) ƒg Öààµe πµd ≈°übC’G ó◊G ¿CÉH Éª∏Y ,≈fOCG óëc º¡°SCG Iô°ûY (10) `H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG øe πc ≈∏Y Öéj
¿EÉa ,Öààµe ∞dCG »àFÉeh ¿ƒ«∏e (1^200^000) ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y Ak ÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y - äóLh ¿EG - ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤Ñàj Ée ¢ü«°üîJ
IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .áÄ«¡dG √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,Öààµe ¿ƒ«∏e ô°ûY »æKG (12^000^000) ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°S òÄæ«Mh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG
.(Ω2012/5/27 ≥aGƒŸG) `g1433/7/6 óMC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG -óLh ¿EG - ÜÉààc’G ¢†FÉa
.Iô°ûædG √òg ‘ ("ÜÉààc’G - ÜÉààc’G äÉª«∏©J h •hô°T "º°ùb) h (" ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ " º°ùb ™LGQ)
øjô°ûY (20) ∂∏àÁ ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh .óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j å«M ,á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M …CG ºgÉ°ùe …CG ≈£©j ’h ,ÜÉààc’G º¡°SCGh Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG º¡°SCG º°†J IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ¿ƒµJ ±ƒ°S
º°ùb ™LGQ) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh ÜÉààc’G IÎa ájGóH ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG …CG ‘ É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S
.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S"
áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h .á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb ôNBG ¿Éµe …CG hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ácô°ûdG º¡°SC’ ¥ƒ°S óLƒj ⁄
º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG
QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh É¡«a ÖfÉLC’G Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ " º°ùb ™LGQ) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL AÉØ«à°SGh
.¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdÉH ,ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY ÖfÉLC’Gh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ "IôWÉîŸG πeGƒY "h " ΩÉg QÉ©°TEG " »ª°ùb á°SGQO Öéj

¢ù«FôdG ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àeh äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóeh ÜÉààc’G ôjóeh ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG
¿hóYÉ°ùŸG ÜÉààcE’G á«£¨J hó¡©àe
áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G

‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh ."áÄ«¡dG"`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› ,Iô°ûædG √òg øe "ê" áëØ°üdG
…CG øe áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc É¡e á«dƒÄ°ùe
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إشعار هام
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل كاملة حول املعلومات املتعلقة بال�شركة وبالأ�سهم املطروحة لالكتتاب .و�سوف يعامل امل�ستثمرون الذين يتقدمون بطلبات
لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة على �أ�سا�س املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من املقر الرئي�سي ملدير االكتتاب� ،شركة
�سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار (ي�شار �إليها فيما بعد بـ»�سامباكابيتال» �أو «امل�ست�شار املايل» ،ومن �أي من اجلهات امل�ستلمة �أو من موقع ال�شركة على الإنرتنت
(� )www.altayyargroup.comأو موقع هيئة ال�سوق املالية (� )www.cma.org.saأو موقع �سامباكابيتال (.)www.sambacapital.com
عينت ال�شركة �سامباكابيتال م�ست�شار ًا مالي ًا لها فيما يخت�ص باالكتتاب بالإ�ضافة �إلى دورها كمدير ل�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومدير ًا لالكتتاب ومتعهد تغطية
االكتتاب الرئي�س .كما مت تعيني �شركة اجلزيرة كابيتال و�شركة ال�سعودي الهولندي املالية و�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كمتعهدي التغطية امل�ساعدين.
وحتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة (و امل�شار �إليها بـ
«الهيئة») .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املذكورة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة «ج» ،جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة
الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أية حقائق �أو معلومات �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم
ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة فيها م�ضللة .وقد �أجرت ال�شركة التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ
�إ�صدارها ،علما ب�أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع م�أخوذة من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى �سامباكابيتال �أو �أي من م�ست�شاري
ال�شركة (املذكورين يف ال�صفحة «هـ  -و» �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة
م�ستقلة من املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع .وعليه ،ف�إنه ال يوجد �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحة �أي من هذه املعلومات �أو اكتمالها.
�إن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �صدورها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة ،وميكن لقيمة �أ�سهم االكتتاب
�أن تت�أثر ب�شكل �سلبي بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم والتكاليف املالية ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو �أية عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى
خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة ،وال ينبغي اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أية معلومات �شفهية �أو خطية تتعلق ب�أ�سهم االكتتاب على �أنها وعد �أو �إقرار
بتحقيق �أية �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
كذلك ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه تو�صية من جانب ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو امل�ساهمني البائعني �أو �أي من م�ست�شاريهم ،للم�شاركة يف االكتتاب.
وتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة ومت �إعدادها دون الأخذ يف احل�سبان �أية �أهداف ا�ستثمارية �أو و�ضع مايل �أو �أية احتياجات ا�ستثمارية
لأي �شخ�ص يقدم طلب ًا لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب ،ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب م�س�ؤولية احل�صول على
ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�إن هذا االكتتاب موجه �إلى�( :أ) امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات («امل�ؤ�س�سات املكتتبة») التي مت االت�صال بها من قبل مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،و(ب) الأ�شخا�ص
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها ويعد الغي ًا من
ال�سعوديني مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
اكتتب با�سم مطلقته .و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب
هذا ويحظر توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب يف �أية دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .ويطلب امل�ساهمون البائعون و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدير
االكتتاب من متلقي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية تتعلق بهذا الطرح وبيع �أ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

المعلومات المالية
�أعدت �إدارة ال�شركة القوائم املالية املوحدة للفرتة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب من الأعوام 2008م و2009م و2010م و2011م ،والإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي متت
مراجعتها من قبل �شركة كي بي ام جي الفوزان و ال�سدحان ( ،)KPMGومت �إدراجها يف الن�شرة وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونني ،علما ب�أن ال�شركة ت�صدر بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة جرى تقريبها بالزيادة �أو النق�صان ،وعليه قد ال يكون جمموع الن�سب .٪100

�

معلومات عن السوق والقطاع
�إن املعلومات الواردة يف ق�سم («نظرة عامة على �سوق ال�سياحة وال�سفر») م�ستمدة من تقارير �أعدتها �شركة بوز �أند كومبني ( )Booz & Companyح�صري ًا
ل�صالح ال�شركة ،علما ب�أن �شركة بوز �أند كومبني ال متتلك هي وال �أي من �شركاتها التابعة وال �أي من م�ساهميمها �أو مدرائها �أو �أقاربهم� ،أية م�صلحة مهما كان
نوعها يف ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابع لها .وقد �أعطت بوز �أند كومبني موافقتها اخلطية على ا�ستعمال بياناتها وبحوثها ال�سوقية ب�أية طريقة كانت يف هذه
الدرا�سة ،ومل يتم �سحب تلك املوافقة.
ت�أ�س�ست بوز �أند كومبني يف �شيكاغو ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1914م ،وهي �أول من ا�ستخدم م�صطلح «م�ست�شار �إداري» .وتعد بوز �أند كومبني من
ال�شركات املتميزة واملعروفة يف جمال اال�ست�شارات ودرا�سات ال�سوق ،وتتمتع بخربة طويلة يف جمال �إعداد درا�سات ال�سوق والتقارير الإح�صائية.

أسعار تحويل العمالت
مت حتويل بع�ض املبالغ الواردة يف هذه الن�شرة �إلى الريال ال�سعودي .وللقوائم املالية لعام 2009م مت ا�ستخدام �سعر حتويل يبلغ  1.616جنيه �سوداين لكل ريال
�سعودي وهو �سعر التحويل الفوري املعمول به بتاريخ 2009/12/31م ومعدل �سعر حتويل  1.665جنيه �سوداين للعام 2009م .ومت ا�ستخدام �سعر حتويل يبلغ
 0.683جنيه م�صري لكل ريال �سعودي وهو �سعر التحويل الفوري املعمول به بتاريخ 2009/12/31م ومعدل �سعر حتويل  0.675جنيه م�صري للعام 2009م.
كما مت حتويل بع�ض املبالغ الواردة يف هذه الن�شرة من الدرهم الإماراتي �إلى الريال ال�سعودي ب�سعر حتويل يبلغ  1.02درهم �إماراتي ،وهو �سعر التحويل الفوري
املعمول به بتاريخ 2009/12/31م.
وللقوائم املالية لعام 2010م مت ا�ستخدام �سعر حتويل يبلغ  1.497جنيه �سوداين لكل ريال �سعودي وهو �سعر التحويل الفوري املعمول به بتاريخ 2010/12/31م
ومعدل �سعر حتويل  1.554جنيه �سوداين للعام 2010م .ومت ا�ستخدام �سعر حتويل يبلغ  0.646جنيه م�صري لكل ريال �سعودي وهو �سعر التحويل الفوري املعمول
به بتاريخ 2010/12/31م ومعدل �سعر حتويل  0.664جنيه م�صري للعام 2010م .كما مت حتويل بع�ض املبالغ الواردة يف هذه الن�شرة من الدرهم الإماراتي �إلى
الريال ال�سعودي ب�سعر حتويل يبلغ  1.02درهم �إماراتي لكل ريال �سعودي ،وهو �سعر التحويل الفوري املعمول به بتاريخ 2010/12/31م.
وللقوائم املالية لعام 2011م مت ا�ستخدام �سعر حتويل يبلغ  1.399جنيه �سوداين لكل ريال �سعودي وهو �سعر التحويل الفوري املعمول به بتاريخ 2011/12/31م
ومعدل �سعر حتويل  1.409جنيه �سوداين للعام 2011م .مت ا�ستخدام �سعر حتويل يبلغ  0.621جنيه م�صري لكل ريال �سعودي وهو �سعر التحويل الفوري املعمول
به بتاريخ 2011/12/31م ومعدل �سعر حتويل  0.631جنيه م�صري للعام 2011م .كما مت حتويل بع�ض املبالغ الواردة يف هذه الن�شرة من الدرهم الإماراتي �إلى
الريال ال�سعودي ب�سعر حتويل يبلغ  1.02درهم �إماراتي لكل ريال �سعودي ،وهو �سعر التحويل الفوري املعمول به بتاريخ 2011/12/31م.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل
ف�إنه ال يوجد �أي �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
متثل بع�ض التوقعات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار «�إفادات م�ستقبلية» .وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض الكلمات مثل «تعتزم» �أو
«تقدر» �أو «يتوقع» �أو «من املمكن» �أو «�سوف» �أو «ينبغي» �أو «متوقع» �أو «قد» �أو «يعتقد» �أو ال�صيغ النافية لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة
لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�شركة احلالية فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل
التي قد ت�ؤثر يف الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج التي حتققها ال�شركة وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما كان متوقع ًا �صراح ًة �أو �ضمني ًا وفق الإفادات
املذكورة .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إيل مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من الن�شرة (راجع ق�سم «عوامل
املخاطرة») .وفيما لو حتقق �أي واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري امل�ؤكدة �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن
النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم ،تلتزم �شركة جمموعة الطيار لل�سفر بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى هيئة ال�سوق املالية �إذا تبني لل�شركة
يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار وقبل ت�سجيل �أ�سهمها يف القائمة الرئي�سية�( :أ) حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة
�أو يف �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو (ب) ظهور �أية م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وفيما عدا احلالتني
املذكورتني ،ف�إن جمموعة الطيار لل�سفر ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سوا ًء
كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو حوادث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر الأخرى ،والأمور غري امل�ؤكدة واالفرتا�ضات ،ف�إن توقعات الأحداث
والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا .وعليه ،ف�إنه يجب على امل�ستثمرين املحتملني النظر
يف جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات مع عدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.
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دليل الشركة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل

ال�صفة

تنفيذي  /غري تنفيذي

م�ستقل  /غري م�ستقل

�سمو الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري �آل �سعود

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

الدكتور نا�صر عقيل عبداهلل الطيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -الع�ضو املنتدب

تنفيذي

غري م�ستقل

نا�صر بن حممد املطوع

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

عمار بن عبدالواحد فالح اخل�ضريي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

�أحمد �سامر بن حمدي �سعد الدين الزعيم

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

عمر بن علي عبيد بال�شرف

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

�شاغر*

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

�شاغر*

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

�شاغر*

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
*�سيتم تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�شاغرين يف �أول اجتماع للجمعية العامة العادية لل�شركة بعد االنتهاء من عملية الإكتتاب.

تدار ال�شركة حالي ًا من قبل جمل�س �إدارة مكون من � 9أع�ضاء متت ت�سمية  6منهم وبقى ثالثة �سيتم تعيينهم يف �أول جمعية عامة بعد �إمتام عملية الطرح ،حيث
�سيتم انتخاب ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني لإكمال عدد �أع�ضاء املجل�س �إلى � 9أع�ضاء ح�سب ن�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة ومتا�شي ًا مع متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات.
عنوان الشركة
�شركة جمموعة الطيار لل�سفر
الريا�ض /حي العليا � -شارع التخ�ص�صي
�ص ب  52660الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 4633667 :
فاك�س+966 1 4644572 :
الربيد االلكرتوينaltayyar@altayyargroup.com :
املوقع االلكرتوينwww.altayyargroup.com :
ممثل الشركة المعتمد لدى هيئة السوق المالية
نا�صر بن عقيل الطيار (نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -الع�ضو املنتدب)
الريا�ض /حي العليا � -شارع التخ�ص�صي
�ص ب  52660الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 4725289 :
فاك�س+966 1 4722642 :
الربيد االلكرتوينnasser@altayyargroup.com :
سكرتير مجلس اإلدارة
�أحمد بن حممد الع�صيمي
الريا�ض /حي العليا � -شارع التخ�ص�صي
�ص ب  52660الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 4633667 :
فاك�س+966 1 4644572 :
الربيد االلكرتوينvp.sc@altayyargroup.com :

ج

مسجل األسهم
تداول
� 700أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل ،طريق امللك فهد
�ص.ب  60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 218 1200 :
فاك�س+966 1 218 1220 :
املوقع االلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
البنوك الرئيسية للشركة
البنك ال�سعودي لال�ستثمار
�شارع املعذر
�ص ب  3533الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 478 6000 :
فاك�س+966 1 477 6781 :
املوقع االلكرتوينwww.saib.com.sa :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  22622الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 3030 :
فاك�س+966 1 401 3030 :
املوقع االلكرتوينwww.riyadbank.com :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص ب  56006الريا�ض 1155
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 289 9999 :
فاك�س+966 1 404 2311 :
املوقع االلكرتوينwww.alfransi.com.sa :

د

المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
�سركة �سامبا لال�سول و�إد�رة �ال�ستثمار
مركز اململكة ،الطابق � ،14سارع العليا
�س.ب  220007الريا�س 11311
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 477 4770 :
فاك�س+966 1 211 7438 :
املوقع اللكرتوينwww.Sambacapital.com :
مستشار العناية المهنية المالية وبيان رأس المال العامل
بر�ي�ض ووتر هاو�ض كوبرز
مركز اململكة ،الطابق � ،21سارع العليا
�س.ب  ،13933الريا�س 11414
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 211 0400 :
فاك�س+966 1 477 4924 :
املوقع اللكرتوينwww.pwc.com :
مستشار دراسة السوق
بوز �ند كومبني ()Booz & Company
مركز اململكة ،الطابق � ،52سارع العليا
�س.ب  ،6790الريا�س 11452
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 211 0300 :
فاك�س+966 1 211 0330 :
املوقع اللكرتوينwww.booz.com :
المستشار القانوني لالكتتاب
مكتب عبد�لعزيز بن حمد �لفهد حمامون وم�ست�سارون
جرير بالزا � -سارع العليا العام
�س.ب  15870الريا�س 11454
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 464 8081 :
فاك�س+966 1 463 4968 :
املوقع اللكرتوينwww.fahadlaw.com :
المستشار القانوني لمتعهد تغطية االكتتاب
مكتب �ملحامي حممد �آل �ل�سي ,ïبالتعاون مع ليثم �آند و�تكنز �ل�.ل.بي
طريق امللك فهد ،اأبراج التطوير – الربج الأول – الدور ال�سابع
�س.ب  17411الريا�س 11484
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 207 2500 :
فاك�س+966 1 207 2577 :
املوقع اللكرتوينwww.lw.com :

Law Ofﬁce of Mohammed A. Al-Sheikh in association with

LLP

ه

مراجع الحسابات
كي.بي�.إم.جي الفوزان وال�سدحان حما�سبون ومراجعون قانونيون
مبنى كي بي �إم جي ،امللز� -شارع �صالح الدين الأيوبي
�ص.ب  ،92876الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 291 4350 :
فاك�س+966 1 291 4351 :
املوقع االلكرتوينwww.kpmg.com.sa :

تنويه :امل�ست�شارون املذكورون �أعاله �أعطوا موافقتهم اخلطية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم يف هذه الن�شرة ،ومل يتم �سحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
وال ميلك �أي من امل�ست�شارين �أعاله �أو �أي من العاملني لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أ�سهم ًا يف ال�شركة ،ولي�س لأي منهم م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف ال�شركة
�أو �أي �شركة تابعة لها.
متعهد تغطية االكتتاب الرئيس
�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار
مركز اململكة ،الطابق � ،14شارع العليا
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 477 4770 :
فاك�س+966 1 211 7438 :
املوقع االلكرتوينwww.Sambacapital.com :
متعهدو تغطية االكتتاب المساعدون
�شركة اجلزيرة كابيتال
طريق املدينة  -مركز امل�ساعدية التجاري
�ص.ب  ،6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 669 2669 :
املوقع االلكرتوينwww.aljaziracapital.com :
�شركة ال�سعودي الهولندي املالية
العليا � -شارع العليا العام
�ص.ب  1467الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 279 6345 :
فاك�س+966 1 216 9102 :
املوقع الإلكرتوينwww.shc.com.sa :
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
طريق املعذر
�ص.ب  1290الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 1111 215 :
فاك�س+966 1 2353 215:
املوقع الإلكرتوينwww.sfc.sa :

و

الجهات المستلمة
جمموعة �سامبا املالية
املركز الرئي�سي� ،شارع امللك عبدالعزيز
�ص.ب  ،833الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 477 4770 :
فاك�س+966 1 477 9402 :
املوقع االلكرتوينwww.samba.com :
�شركة اجلزيرة كابيتال
طريق املدينة  -مركز امل�ساعدية التجاري
�ص.ب  ،6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 669 2669 :
املوقع االلكرتوينwww.aljaziracapital.com :

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�شارع املعذر
�ص.ب  56006الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 404 2222 :
فاك�س+966 1 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :

البنك ال�سعودي الهولندي

�شارع ال�ضباب
�ص.ب ،1467 .الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 0288 :
فاك�س+966 1 403 1104 :
املوقع الإلكرتوينwww.shb.com.sa :

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 649 3333 :
فاك�س+966 2 264 7426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com.sa :

م�صرف الراجحي

طريق العليا
�ص.ب  28الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 462 9922 :
فاك�س+966 1 462 4311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

بنك الريا�ض

طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  22622الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 3030 :
فاك�س+966 1 404 2707 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbankb.com.sa :

ز

ملخص االكتتاب

ح

ال�شركة

�شركة جمموعة الطيار لل�سفر هي �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم  811ال�صادر بتاريخ 1426/5/7هـ،
املوافق 2005/6/14م ،وال�سجل التجاري رقم  1010148039وال�صادر بتاريخ 1418/7/24هـ ،املوافق 1997/11/25م

ن�شاط ال�شركة

جمموعة الطيار لل�سفر هي �شركة متخ�ص�صة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة لعمالئها من ال�شركات والأفراد ،حيث تقدم لعمالئها
جمموعة من خدمات ال�سفر مبختلف �أنواعها اجلوي والربي والبحري .وتزاول املجموعة ن�شاطها يف خم�سة قطاعات رئي�سية هي
ال�سفر وال�سياحة وال�شحن وخدمات النقل وال�سياحة للأغرا�ض الدينية والإيواء .وتقدم كذلك خدمات عديدة مكملة (كو�ساطة
الت�أمني وتنظيم امل�ؤمترات واالجتماعات) .وتقدم ال�شركة خدماتها لقطاع الأفراد من خالل فروع ال�شركة التي يزيد عددها على
 300فرع داخل وخارج اململكة� ،إ�ضافة �إلى خدمات الإنرتنت التي تقدمها ال�شركة لعمالئها با�ستخدام حمرك احلجز الإلكرتوين
عرب �شبكة الإنرتنت من خالل الرابط)www.altayyaronline.com( :

ر�أ�س املال

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )800.000.000ثمامنائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )80.000.000ثمانني مليون �سهم عادي
بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم

االكتتاب

طرح � 24.000.000سهم عادي من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة املدفوعة القيمة بالكامل ومتثل  ٪30من ر�أ�س مال ال�شركة عن
طريق االكتتاب العام ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم

�سعر االكتتاب

 57رياالت �سعودية لل�سهم

القيمة اال�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم

عدد الأ�سهم امل�صدرة

� 80.000.000سهم

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

� 24.000.000سهم

ن�سبة �أ�سهم االكتتاب للأ�سهم امل�صدرة

٪30

القيمة الإجمالية لأ�سهم االكتتاب ب�سعر االكتتاب

 1٫368٫000٫000ريال �سعودي

امل�ستثمرون الأفراد امل�صرح لهم باالكتتاب

ي�شمل ذلك الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،ويجوز للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي
�أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد االكتتاب الغي ًا
ملن اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للم�ستثمرين الأفراد

�سيتم توفري مناذج طلبات االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة ،وعلى املوقع الإلكرتوين ملدير
االكتتاب .وميكن �أي�ض ًا االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي
تقدم �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا �شريطة �أن )1 :يكون
للمكتتب ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،و� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغريات على املعلومات �أو البيانات
اخلا�صة باملكتتب منذ �آخر عملية اكتتاب �شارك فيها

عدد الأ�سهم املطروحة للمكتتبني الأفراد

( )12.000.000اثنا ع�شر مليون �سهم كحد �أق�صى متثل ( )٪50خم�سني باملائة من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب

احلد الأدنى لالكتتاب ل�شريحة الأفراد

� 10أ�سهم

قيمة احلد الأدنى لالكتتاب ل�شريحة الأفراد

 570ريال �سعودي

احلد الأعلى لالكتتاب ل�شريحة الأفراد

� 250٫000سهم

قيمة احلد الأعلى لالكتتاب ل�شريحة الأفراد

 14٫250٫000ريال �سعودي

عدد �أ�سهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

� 24.000.000سهم

�إجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

 1٫368٫000٫000ريال �سعودي

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب للأفراد

�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1433/7/6هـ (املوافق 2012/5/27م) .ويف
حال زاد عدد الأ�سهم املكتتب بها عن الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،ف�سيتم تخ�صي�ص ( )10ع�شرة �أ�سهم لكل مكتتب كحد �أدنى،
و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من �أ�سهم االكتتاب � -إن وجدت -على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمايل
الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد مليون ومائتي �ألف مكتتب ( ،)1.200.000ف�إن ال�شركة ال
ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة لالكتتاب �ضمن �شريحة املكتتبني الأفراد بالت�ساوي فيما بني
املكتتبني .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني ( )12.000.000اثني ع�شر مليون مكتتب ف�سيتم التخ�صي�ص بح�سب ما تقرره الهيئة

عدد الأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

� 24.000.000سهم متثل  ٪100من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب ،ويحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة
الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى اثنى ع�شر مليون �سهم ( )12.000.000متثل خم�سني باملائة
( )٪50من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور يف حال اكتتاب الأفراد يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

امل�ؤ�س�سات املكتتبة امل�صرح لها باالكتتاب

امل�ؤ�س�سات املحددة (وي�شار �إليها جمتمعة بـ «امل�ؤ�س�سات املكتتبة») التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بالت�شاور مع
ال�شركة وامل�ساهمني البائعني بح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل هيئة ال�سوق املالية

احلد الأدنى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

� 100.000سهم

قيمة احلد الأدنى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

 5٫700٫000ريال �سعودي ريال �سعودي

احلد الأق�صى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

ال يوجد

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

يحق للم�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة وامل�ساهمني البائعني بح�سب معايري خا�صة
حمددة م�سبق ًا من قبل الهيئة التقدم بطلب لالكتتاب .و�سوف يوفر مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات مناذج طلبات االكتتاب
للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب ب�شكل نهائي للم�ؤ�س�سات املكتتبة عن طريق مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات املكتتبة بعد �إمتام
عملية اكتتاب الأفراد

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

�سوف يتم توزيع �صايف متح�صالت االكتتاب البالغة  1٫318٫000٫000ريال �سعودي ريال �سعودي (بعد خ�صم م�صاريف
االكتتاب والتي تقدر بحوايل  50.000.000ريال �سعودي) على امل�ساهمني البائعني على �أ�سا�س تنا�سبي ح�سب عدد الأ�سهم
التي ميلكها امل�ساهم البائع من �أ�سهم االكتتاب .ولن ت�ستلم ال�شركة �أي جزء من متح�صالت االكتتاب (راجع ق�سم «ا�ستخدام
متح�صالت االكتتاب»)

فرتة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب يف يوم االثنني 1433/6/23هـ (املوافق 2012/5/14م) وي�ستمر ملدة � 7أيام �شامل ًة �آخر يوم لإغالق االكتتاب وهو
يوم الأحد 1433/6/29هـ (املوافق 2012/5/20م)

رد فائ�ض االكتتاب

�سوف ترد �أموال فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت� ،إلى املكتتبني دون اقتطاع �أية ر�سوم �أو عموالت من قبل اجلهات امل�ستلمة .و�سيتم الإعالن
عن التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد ،يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1433/7/6هـ (املوافق 2012/5/27م)

حقوق الت�صويت

�سوف تكون �أ�سهم ال�شركة من فئة واحدة ت�ضم �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني و�أ�سهم االكتتاب ،وال يعطى �أي م�ساهم �أي حقوق
تف�ضيلية ،حيث يعطي كل �سهم حامله احلق يف �صوت واحد ويحق للم�ساهم الذي ميلك � 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات
اجلمعية العمومية للم�ساهمني والت�صويت فيها .ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة ق�سم «و�صف الأ�سهم» من هذه الن�شرة

فرتة احلظر

بعد انتهاء عملية االكتتاب ،ال يجوز للم�ساهمني البائعني بيع �أ�سهمهم (خالف تلك التي يجري بيعها �ضمن هذا الطرح) خالل
فرتة �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي .وبعد انق�ضاء فرتة احلظر هذه ،يجب احل�صول
على موافقة م�سبقة من الهيئة قبل �أي عملية بيع من قبل امل�ساهمني البائعني

توزيع الأرباح

�سوف ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد فرتة االكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها .للمزيد من
التفا�صيل على توزيع الأرباح ف�ض ًال راجع الق�سم «�سيا�سة توزيع الأرباح»

ت�سجيل الأ�سهم

مل توجد �سوق لأ�سهم �شركة جمموعة الطيار لل�سفر� ،سوا ًء داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو �أي مكان �آخر ،قبل طرحها لالكتتاب
العام .وقد تقدمت ال�شركة بطلب لدى الهيئة بغر�ض ت�سجيل �سهمها يف القائمة الر�سمية ،ومت احل�صول على جميع املوافقات
الر�سمية للقيام بعملية طرح الأ�سهم .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص
الأ�سهم .ف�ض ًال راجع ق�سم «تواريخ مهمة للمكتتبني»

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب ،والتي ميكن ت�صنيفها كالتايل�( :أ) خماطر تتعلق بال�شركة و�شركاتها
التابعة (ب) خماطر تتعلق بال�سوق و (ج) خماطر تتعلق ب�أ�سهم االكتتاب .وقد مت �شرح هذه املخاطر يف ق�سم «عوامل املخاطرة»
من هذه الن�شرة ،والتي يجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب

ط

تواريخ مهمة للمكتتبين
اجلدول الزمني لالكتتاب
فرتة االكتتاب

من يوم االثنني 1433/6/23هـ (املوافق 2012/5/14م) �إلى يوم الأحد 1433/6/29هـ (املوافق
2012/5/20م)

�آخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

يوم الأحد 1433/6/29هـ (املوافق 2012/5/20م)

الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم

يوم الأحد 1433/7/6هـ (املوافق 2012/5/27م)

�إعادة الفائ�ض (�إن وجد)

يوم الأحد 1433/7/6هـ (املوافق 2012/5/27م)

تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والإجراءات النظامية ذات العالقة.
�سيتم الإعالن عن بدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�صحف املحلية وموقع تداول ()www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف ال�شريحة (�أ) على امل�ؤ�س�سات املكتتبة ،بينما يقت�صر االكتتاب يف ال�شريحة (ب) على الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،وي�شمل ذلك
املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة والتي لها �أوالد ُق ّ�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها ،على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة
�أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد ال ُق ّ�صر ،ويعد االكتتاب الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم
الطلب .و�سيتم توفري طلبات االكتتاب للمكتتبني الأفراد خالل فرتة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب وفروع اجلهات امل�ستلمة ،وعلى املوقع الإلكرتوين ملدير
االكتتاب ( .)www.sambacapital.comوميكن للمكتتبني الأفراد االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق الإنرتنت والهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة
للجهات امل�ستلمة التي تقدم �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف �أي من االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا �شريطة �أن )1 :يكون
للمكتتب ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،و� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ �آخر
عملية اكتتاب �شارك فيها.
يجب على كل مكتتب تعبئة تلك الطلبات وفق ًا للتعليمات املبينة يف ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب تعبئة كل الفقرات
الواردة يف منوذج طلب االكتتاب واملوافقة عليها .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب لالكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حالة عدم ا�ستيفاء �أي مكتتب �أي ًا
من �شروط االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب و�سحبه بعد ا�ستالمه من مدير االكتتاب �أو �إحدى اجلهات امل�ستلمة ،حيث يعترب طلب االكتتاب عندئذ اتفاق ًا
ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة( .راجع ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب»).

ي

المساهمون البائعون
اجلدول التايل يو�ضح ح�ص�ص ملكية كل واحد من امل�ساهمني قبل و بعد االكتتاب:
ملكية الأ�سهم فبل االكتتاب
امل�ساهمون

ملكية الأ�سهم بعد االكتتاب

عدد الأ�سهم

٪

ر�أ�س املال

عدد الأ�سهم

٪

ر�أ�س املال

�شركة الطيار لال�ستثمار والتطوير والعقاري

26.666.667

٪33.33

266.666.670

18.666.667

٪23.33

186.666.669

نا�صر بن عقيل عبد اهلل الطيار

21.231.497

٪26.54

212.314.970

14.862.049

٪18.58

148.620.479

م�ؤ�س�سة البالد للتجارة واالقت�صاد

5.509.653

٪6.89

55.096.530

3.856.757

٪4.82

38.567.571

�شركة �أموال اخلليج لال�ستثمار والتجاري

3.989.322

٪4.99

39.893.220

2.792.525

٪3.49

27.925.254

�شركة �سمامة للت�شغيل والإدارة

3.088.160

٪3.86

30.881.600

2.161.712

٪2.70

21.617.120

�سلمان بن ابراهيم بن عبد اهلل �آل م�سعود

2.133.333

٪2.67

21.333.330

1.493.333

٪1.87

14.933.331

الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري �آل �سعود

1.437.333

٪1.80

14.373.330

1.006.133

٪1.26

10.061.331

روال نافذ �صالح م�صطفي

1.101.920

٪1.38

11.019.200

771.344

٪0.96

7.713.440

خالد بن عمر البلطان

1.066.667

٪1.33

10.666.670

746.667

٪0.93

7.466.669

�شركة �صالح حمود الطامي واخوانه للتنمية

1.066.667

٪1.33

10.666.670

746.667

٪0.93

7.466.669

فهد بن حممد بن �صالح العذل

1.066.667

٪1.33

10.666.670

746.667

٪0.93

7.466.669

حكمت �سعد الدين عبد احلميد الزعيم

880.000

٪1.10

8.800.000

616.000

٪0.77

6.160.000

م�ؤ�س�سة الطيار اخلريية

740.750

٪0.93

7.407.500

518.525

٪0.65

5.185.250

حممد بن �سامل بن عاي�ض املري

730.587

٪0.91

7.305.870

511.411

٪0.64

5.114.109

ال�شركة الدولية اخلليجية للتجارة واال�ستثمار العقاري

550.987

٪0.69

5.509.870

385.691

٪0.48

3.856.909

خالد بن ابراهيم بن عبد العزيز �آل ابراهيم

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

نا�صر بن عبد اهلل نا�صر املهو�س

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�سعيد بن حممد بن �سامل با�سميح

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة اجلرب التجارية

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة بيوت الرجاء لال�ستثمار العقاري املحدودة

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة عبد الرحمن عبد اهلل املو�سي و�شركائه

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة �أبناء عبداهلل حمود ال�شويعر للتجارة واملقاوالت

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة عبد اهلل ف�ؤاد القاب�ضة

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة �أبناء عبدالعزيز العجالن لال�ستثمار التجاري والعقاري

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن اجلري�سي

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

عبد الغني بن احمد بن �سعيد العجو

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

عبد اهلل بن علي بن عبيد بال�شرف

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

عمر بن علي بن عبيد بال�شرف

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

معاذ بن عبد اهلل بن حممد �آل ال�شيخ

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

نوال عبد اهلل الر�شيد

500.000

٪0.63

5.000.000

350.000

٪0.44

3.500.000

فهد بن حممد ال�شرثي

400.000

٪0.50

4.000.000

280.000

٪0.35

2.800.000

�سلمان بن عبد الرحمن بن خزمي

177.778

٪0.22

1.777.780

124.445

٪0.16

1.244.446

�سمر �سميع احلق

100.000

٪0.13

1.000.000

70.000

٪0.09

700.000

ابت�سام عبد اهلل البداح

74.074

٪0.09

740.740

51.852

٪0.06

518.518

عبد الرحمن بن ح�سن �آل ال�شيخ

21.276

٪0.03

212.760

14.893

٪0.02

148.932

اجلمهور

0

٪0.00

0

24.000.000

٪30

240.000.000

املجموع

80.000.000

٪100

800.000.000

80.000.000

٪100

800.000.000

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

ك

ملخص المعلومات األساسية
نبذة عن الشركة
جمموعة الطيار لل�سفر هي �شركة متخ�ص�صة يف تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة لعمالئها من ال�شركات والأفراد عرب جمموعة من خدمات ال�سفر مبختلف
�أنواعها اجلوي والربي والبحري .وتزاول املجموعة ن�شاطها يف خم�سة قطاعات رئي�سية هي ال�سفر وال�سياحة وال�شحن وخدمات النقل وال�سياحة للأغرا�ض الدينية
والإيواء .وتقدم ال�شركة كذلك خدمات عديدة مكملة مثل و�ساطة الت�أمني وتنظيم امل�ؤمترات واالجتماعات .وتقدم ال�شركة خدماتها لقطاع الأفراد من خالل
فروعها التي يزيد عددها عن  300فرع داخل وخارج اململكة� ،إ�ضافة �إلى خدمات الإنرتنت التي تقدمها ال�شركة لعمالئها با�ستخدام حمرك احلجز الإلكرتوين
عرب �شبكة الإنرتنت من خالل الرابط.)www.altayyaronline.com( :
ت�أ�س�ست جمموعة الطيار لل�سفر كم�ؤ�س�سة فردية ل�صاحبها الدكتور نا�صر بن عقيل بن عبداهلل الطيار يف عام 1979م ،ثم حتولت �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة يف 1418/07/24هـ (املوافق 1997/11/25م) ،با�سم «�شركة جمموعة الطيار لل�سفر» ،بر�أ�س مال قدره ( )1.000.000مليون ريال �سعودي مبوجب
ال�سجل التجاري رقم  .1010148039ومت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق ر�سملة الأرباح املبقاة مببلغ (� )14.000.000أربعة ع�شر مليون ريال �سعودي بتاريخ
1419/08/16هـ (املوافق 1998/12/05م)� ،إلى ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي .ثم زاد ر�أ�س املال عن طريق م�ساهمة نقدية من ال�شركاء
بتاريخ 1422/01/13هـ (املوافق 2001/04/07م)� ،إلى ( )20.000.000ع�شرين مليون ريال �سعودي .وبتاريخ 1425/04/11هـ (املوافق 2004/05/30م)،
زادت ال�شركة ر�أ�س مالها مببلغ ( )80.000.000ثمانني مليون ريال �سعودي عن طريق حتويل مبلغ الزيادة من الأرباح املبقاة مببلغ ( )69.000.000ت�سعة و�ستون
مليون ريال �سعودي واالحتياطي القانوين مببلغ (� )11.000.000إحدى ع�شر مليون ريال �سعودي لي�صبح ر�أ�سمالها ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.
ويف 1425/09/26هـ (املوافق 2004/11/09م) ،زادت ال�شركة ر�أ�س مالها مرة �أخرى عن طريق ر�سملة الأرباح املبقاة مببلغ ( )50.000.000خم�سني مليون
ريال �سعودي لي�صبح ر�أ�س مالها ( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي ،ثم حتولت �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار معايل وزير التجارة
وال�صناعة رقم  811ال�صادر بتاريخ 1426/05/07هـ (املوافق 2005/06/14م) .ويف 1429/1/18هـ (املوافق 2008/1/27م) ،مت زيادة ر�أ�سمال ال�شركة عن
طريق ر�سملة الأرباح املبقاة مببلغ ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �سعودي لي�صبح (� )450.000.000أربعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى
( )45.000.000خم�سة و�أربعني مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم .ويف 1429/9/13هـ (املوافق 2008/9/13م) ،مت رفع
ر�أ�سمال ال�شركة عن طريق حتويل �أرباح مبقاة مببلغ ( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي لي�صبح (� )600.000.000ستمائة مليون ريال �سعودي
مق�سمة �إلى (� )60.000.000ستني مليون �سهم بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم .ويف 1430/11/29هـ (املوافق 2009/11/17م) ،زادت
ال�شركة ر�أ�سمالها مببلغ ( )200.000.000مائتي مليون ريال عن طريق حتويل مبلغ الزيادة يف الأرباح املبقاة مببلغ ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون
ريال �سعودي واالحتياطي القانوين مببلغ ( )80.000.000ثمانون مليون ريال �سعودي لي�صبح ر�أ�س املال ( )800.000.000ثمامنائة مليون ريال �سعودي مق�سمة
�إلى ( )80.000.000ثمانني مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم.
ويف عام 2011م ،بلغت �إيرادات ال�شركة  4.607مليون ريال �سعودي و�أرباحها  612مليون ريال �سعودي (بزيادة قدرها  ٪20.5و ٪23.3على التوايل) .وتعمل
املجموعة الآن من خالل �أكرث من  270فرع ًا منت�شرة يف جميع مناطق ومدن اململكة ويف بع�ض اجلهات احلكومية من م�ست�شفيات ودوائر حكومية �أخرى� ،إ�ضافة
�إلى �شركات القطاع اخلا�ص.
كما تزاول ال�شركة ن�شاطها خارج اململكة من خالل �شركاتها التابعة وفروعها و�أكرث من  500وكيل منت�شرين يف كافة �أنحاء العامل وفروع متواجدة يف عدد من دول
خمتلفة متثل وجهات رئي�سية ملعظم �شرائح املجتمع ال�سعودي (العائالت ،الأفراد ،رجال الأعمال والطالب) ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر :الواليات املتحدة
الأمريكية وكندا وماليزيا وجمهورية م�صر العربية ولبنان.

رسالة الشركة
تتطلع املجموعة �إلى تعزيز م�ستوى جودة خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن والإيواء التي تقدمها لت�صبح �شركة رائدة عاملي ًا وحمط ثقة عمالئها.

رؤية الشركة
تطمح ال�شركة �أن تكون االختيار الأول يف جمال ال�سياحة وال�سفر بالن�سبة لل�شركات والأفراد يف الأ�سواق التي تعمل فيها.

قيم الشركة
 العمل ب�أق�صى درجة من االحرتافية وال�شفافية
 ال�صدق والأمانة
 التميز والإخال�ص

ل

سياسة الشركة وأهدافها





تقدمي خدماتها بجودة عالية و�أ�سعار مناف�سة
التطوير امل�ستمر ملوظفيها و�أعمالها وخدماتها
امل�ساهمة يف تطوير املجتمع
تدريب الكوادر الوطنية وت�أهيلها وتوظيفها من �أجل تنمية �صناعة ال�سفر وال�سياحة وال�شحن

المزايا التنافسية واإلنجازات
تتمتع ال�شركة بعدد من املميزات والقوى التناف�سية ،والتي من �أبرزها:














ا�سم جتاري عريق وقوي يف �سوق ال�سفر وال�سياحة وال�شحن
�أكرب �شركة متخ�ص�صة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن يف ال�شرق الأو�سط
دور ريادي يف تنمية �سوق ال�سفر وال�سياحة وال�شحن يف اململكة
�أكرب �شبكة مكاتب لل�سفر وال�سياحة يف ال�شرق الأو�سط
الوحيدة التي تقدم خدماتها على مدار ال�ساعة طوال العام
تواجد مكاتب املجموعة يف جميع مطارات اململكة الداخلية والدولية
مالءة مالية قوية
قاعدة عري�ضة من العمالء الأوفياء
القدرة على بناء عالقات جتارية مميزة مع �شركات الطريان الإقليمية والعاملية
بنية حتتية قوية متكاملة
خربة طويلة يف عمليات اال�ستحواذ وتكامل العمليات لتحقيق القيمة امل�ضافة
ا�ستخدام التقنية احلديثة ل�ضبط التكاليف وزيادة الإنتاجية
�إدارة كوادر م�ؤهلة متتاز بالكفاءة العالية واخلربة الوا�سعة

م

نبذة عن السوق
عاملي ًا ،متكنت ال�شركات الرائدة يف �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال من املحافظة على منوها ودورها القيادي عن طريق اال�ستحواذ على ال�شركات املناف�سة الأ�صغر
حجم ًا وتبني �أحدث التقنيات والرتكيز على تقدمي خدمات للعمالء ذات قيمة حقيقية وتوفري خدمات راقية لقطاع كبري من امل�سافرين .وقد �أدى ذلك �إلى التكيف
مع احلوافز املتغرية من �شركات الطريان والفنادق وموردي اخلدمات الأخرى.
على ال�صعيد العاملي ،ثبت �أن الهوام�ش والعائدات من �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال �أكرث جاذبية من �سوق �سفر الأفراد بالن�سبة ل�شركات ال�سفر وذلك لأن العمالء
من قطاع الأعمال �أقل ح�سا�سية للأ�سعار و�أكرث تركيز ًا على اجلودة واخلدمة من العمالء الأفراد .وهذا ما يحث �شركات ال�سفر على التمييز وتعزيز خدماتها من
خالل تقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة ،مبا يف ذلك التواجد على مدى �24ساعة يومي ًا ،والت�سهيالت االئتمانية واخلدمات الإدارية العامة املتعلقة بال�سفر.
و قد زاد اهتمام �شركات ال�سفر بقطاع الأعمال من قدراتها على تقدمي خدماتها عرب االت�صال املبا�شر مع العميل مما �أدى �إلى:
 جذب العمالء واالحتفاظ بهم بدرجة �أف�ضل
 توفري عرو�ض اقت�صادية عرب ت�شكيلة وا�سعة من اخلدمات مما �أدى �إلى �إدارة �أف�ضل
 تخفي�ض تكاليف ال�سفر لدى قطاع الأعمال وذلك بتنظيم برامج ال�سفر ملن�سوبيها ب�أ�سعار �أف�ضل
1
ويف اململكة ،وبح�سب درا�سة بوز �أند كومبني ،يقدر احلجم الكلي ل�سوق ال�سفر وال�سياحة يف عام 2010م بحوايل  62مليار ريال �سعودي� ،شام ًال ذلك جميع و�سائل
النقل وقطاع الإيواء .وقد �سجل هذا القطاع منو ًا ملحوظ ًا بني الأعوام 2005م 2010 -م مبعدل منو تراكمي �سنوي ما يقارب الـ .٪10
(مليار ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

ن�سبة النمو الرتاكمي ال�سنوي

العطالت والرتفيه

14.1

12.5

17.8

27.3

29.6

31.8

٪17.7

9.1

9.2

13.0

12.9

11.9

12.7

٪7.0

15.6

17.5

17.7

17.3

16.2

17.4

٪2.2

38.8

39.2

48.5

57.6

57.7

61.9

٪9.8

الأعمال
ال�سياحة للأغرا�ض الدينية
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املجموع
امل�صدر :تقديرات بوز �أند كومبني

ينطوي قطاع ال�سفر وال�سياحة وال�شحن يف اململكة العربية ال�سعودية على فر�ص كبرية ومقومات لالزدهار ويوفر العديد من الفر�ص لل�شركات العاملة فيه ،مثل
جمموعة الطيار لل�سفر ،ومن �أبرزها:
 النمو املت�سارع لل�سوق ال�سعودي وبخا�صة يف جمال ال�سفر للخارج
 �أ�صبحت �شركات ال�سفر ال�سعودية كمثيالتها العاملية �أكرث اعتماد ًا على م�شروعات احلوافز املتغرية يف القطاع و�أ�صبحت عموالت البيع تعتمد على زيادة
حجم املبيعات
 الإنفاق احلكومي امل�ستمر من جانب الوزارات والإدارات احلكومية وطلب خدمات �شركات ال�سفر ،وذلك ح�سب متطلبات منظمة التجارة العاملية
ويف املقابل ،ف�إن �شركات ال�سفر تواجه متغريات يف طبيعة القطاع وحدة املناف�سة ،مما قد ت�ؤثر على منوها وم�ستوى �أرباحها .ومن هذه التهديدات على �سبيل
املثال ال احل�صر:
 تغري النمط ال�شرائي لقطاع الأعمال يف جمال ال�سفر �أخذ ًا بعني الإعتبار تكاليف وجودة اخلدمات والقيمة امل�ضافة املقدمة من �شركات ال�سفر
 ا�ستبدال العموالت بر�سوم خدمات �ضمنية يدفعها العميل
 دخول �شركات �أجنبية ذات �إمكانات وقدرات �أف�ضل

 1امل�صدر :بوز �أند كومبني
 2ال�سياحة للأغرا�ض الدينية :ال�سياحة لغر�ض احلج والعمرة والزيارة

ن

ملخص النتائج المالية
يجب قراءة القوائم املالية امللخ�صة واملدرجة �أدناه مع القوائم املالية املراجعة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و 2009م و 2008م ،مبا يف ذلك
الإي�ضاحات املرفقة بها ،امل�ضمنة يف ق�سمي «تقرير مراجعي احل�سابات» و»مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل لل�شركة ونتائج الأعمال».
الو�صف (ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

معدل النمو
الرتاكمي ال�سنوي

�أهم م�ؤ�شرات قائمة الدخل املوحدة
�صايف املبيعات

2.771.446.237

3.068.987.190

3.824.215.177

4.607.409.134

٪18.5

تكاليف املبيعات

()2.308.392.578

()2.421.729.010

()2.934.460.878

()3.578.059.252

٪15.7

الربح الإجمايل

463.053.659

647.258.180

889.754.299

1.029.349.882

٪30.5

279.274.926

395.715.199

496.309.491

611.977.609

٪29.9

3.49

4.95

6.20

7.65

�صايف الدخل
ربحية ال�سهم
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�أهم م�ؤ�شرات قائمة املركز املايل املوحدة
�إجمايل املوجودات املتداولة

613.286.991

678.556.045

1.367.487.814

1.412.406.654

-

�إجمايل املوجودات

1.742.842.369

1.932.743.000

2.197.703.004

2.240.040.698

-

�إجمايل املطلوبات املتداولة

584.812.518

621.856.144

1.010.635.241

1.031.521.570

-

�إجمايل املطلوبات

946.631.898

865.706.630

1.034.502.884

1.062.160.391

-

�إجمايل حقوق امللكية

796.192.471

1.067.036.370

1.163.200.120

1.177.880.307

-

م�ؤ�شرات قائمة التدفقات النقدية املوحدة
834.186.040

616.357.553

-

�صايف النقدية الناجتة من(/امل�ستخدمة يف)
الت�شغيلية

279.513.472

516.317.138

()76.566.899

-

�صايف النقدية الناجتة من(/امل�ستخدمة يف)
الأن�شطة اال�ستثمارية

()910.464.256

()149.375.407

167.514.871

-

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية

620.855.216

()262.707.805

()751.118.829

()512.630.391

-

النقدية وما يف حكمها

20.933.307

125.167.233

280.275.895

407.436.158

�أهم امل�ؤ�شرات املالية
٪16.71

٪21.09

٪23.26

٪22.3

-

هام�ش الربح الإجمايل
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٪10.08

٪12.89

٪12.98

٪13.3

-

�إجمايل املطلوبات على �إجمايل املوجودات

٪54.32

٪44.79

٪47.07

٪47.3

-

�إجمايل املطلوبات على �إجمايل حقوق امل�ساهمني

٪118.89

٪81.13

٪88.94

٪90.2

-

العائد على حقوق امل�ساهمني

٪35.08

٪37.09

٪42.67

٪52.0

-

العائد على املوجودات

٪16.02

٪20.47

٪22.58

٪27.3

-

هام�ش �صايف الربح
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امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

 3مت احت�ساب ربح ال�سهم الواحد على �أ�سا�س  80مليون �سهم وهو عدد الأ�سهم يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة وقد مت احت�سابها ب�أثر رجعي على ال�سنوات الثالث ال�سابقة
 4مت �إحت�ساب هوام�ش الربح بنا ًء على �صايف املبيعات

�
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1.1تعريفات واختصارات
الإدارة

�إدارة �شركة جمموعة الطيار لل�سفر

املجموعة �أو ال�شركة

�شركة جمموعة الطيار لل�سفر

الأ�سهم

� 80.000.000سهم عادي مت ّثل �أ�سهم ال�شركة ومدفوعة بالكامل ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم

�أ�سهم االكتتاب

� 24.000.000سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة

جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة �شركة جمموعة الطيار لل�سفر

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/بتاريخ  22ربيع الأول 1385هـ ،بتعديالته

م�صر

جمهورية م�صر العربية

لبنان

اجلمهورية اللبنانية

اجلهات امل�ستلمة

جمموعة �سامبا املالية ،اجلزيرة كابيتال ،البنك ال�سعودي الفرن�سي ،البنك ال�سعودي الهولندي ،البنك الأهلي التجاري ،م�صرف
الراجحي ،بنك الريا�ض

امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد تغطية
االكتتاب الرئي�س ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات

�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة الإ�ستثمار

متعهدو تغطية االكتتاب امل�ساعدون

�شركة اجلزيرة كابيتال و�شركة ال�سعودي الهولندي املالية و�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية

اجلريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى

ريال

ريال �سعودي

ال�سوق

ال�سوق املالية ال�سعودية

ال�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري

الهيئة

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية

الهيئة العامة لل�سياحة والآثار

هيئة حكومية هدفها االهتمام بال�سياحة يف اململكة ،وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها ,والعمل على تعزيز دور قطاع ال�سياحة
وتذليل عوائق منوه ،باعتباره رافد ًا مهم ًا من روافد االقت�صاد الوطني ،وذلك مبا يتوافق مع مكانة اململكة وقيمها ،واالهتمام
بالآثار واملحافظة عليها وتفعيل م�ساهمتها يف التنمية الثقافية واالقت�صادية ،والعناية باملتاحف والرقي بالعمل الأثري يف اململكة،
وي�ضطلع القطاع اخلا�ص بالدور الرئي�س يف �إن�شاء املن�ش�آت ال�سياحية اال�ستثمارية

فرتة االكتتاب

من يوم االثنني 1433/6/23هـ (املوافق 2012/5/14م) وت�ستمر حتى نهاية يوم �إغالق االكتتاب وهو يوم الأحد 1433/6/29هـ
(املوافق 2012/5/20م)

الطرح

طرح � 24.000.000سهم متثل  ٪30من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 2004-11-3وتاريخ 1425/8/20هـ (املوافق
2004/10/4م) ،بناء على نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق
2003/7/31م) ،املعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2012-4-1وتاريخ 1433/2/28هـ (املوافق 2012/1/22م)

القائمة الر�سمية

قائمة بالأوراق املالية تعدّها الهيئة مبقت�ضى قواعد الت�سجيل والإدراج

املكتتب

كل �شخ�ص يكتتب يف الأ�سهم املطروحة

عوامل املخاطرة

هي جمموعة امل�ؤثرات املحتملة التي يجب الإملام بها والتح ّوط لها قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار

اململكة �أو ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

امل�ساهم الرئي�سي

الدكتور نا�صر بن عقيل بن عبداهلل الطيار

امل�ساهمون البائعون

م�ساهمو ال�شركة الواردة �أ�سما�ؤهم يف �صفحة «ك» من هذه الن�شرة

ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة

هذه الن�شرة املعدّة بتاريخ 1433/6/16هـ (املوافق 2012/5/7م) من قبل ال�شركة ،واملتع ّلقة باالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب

املناف�سون

امل�ؤ�س�سات الفردية وال�شركات التي متار�س ن�شاط ًا مماث ًال لن�شاط ال�شركة يف بع�ض تخ�ص�صاتها �أو كلها

�سوق ال�سفر لقطاع الأعمال

هو ال�سوق املتعلق ب�سفر ال�شركات اخلا�صة واجلهات احلكومية

�أياتا ()IATA

املنظمة العاملية للنقل اجلوي

�سيرب ()Sabre

نظام عاملي حلجز رحالت ال�سفر وحجز املقاعد يربط بني خطوط الطريان يف العامل

جاليليو ()Galileo

نظام عاملي حلجز رحالت ال�سفر وحجز املقاعد يربط بني خطوط الطريان يف العامل
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�أماديو�س ()Amadeus

نظام عاملي حلجز رحالت ال�سفر وحجز املقاعد يربط بني خطوط الطريان يف العامل

�سار�س ()SARS

نظام عاملي حلجز رحالت ال�سفر وحجز املقاعد يربط بني خطوط الطريان يف العامل وهو النظام املعتمد لدى اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية

ورلد �سبان ()Worldspan

نظام عاملي حلجز رحالت ال�سفر وحجز املقاعد يربط بني خطوط الطريان يف العامل

GSA

وكيل عام للمبيعات

الرتبتيك

الأوراق النظامية لإجراءات مرور ال�سيارات من بلد �إلى �آخر

التعرف ال�صوتي ()Voice Recognition

برنامج لتقدمي خدمات احلجوزات عرب الهواتف

جمموعة موا�سم

تتكون من� )1 :شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين املحدودة و� )2شركة موا�سم للعطالت وهي �شركات متخ�ص�صة يف
جمال ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

منظمة فياتا الدولية

املنظمة الدولية لل�شحن اجلوي

منظمة واكو لل�شحن اجلوي

منظمة ت�ضم حتت لوائها �أكرث من � 65شركة عاملية يف جمال ال�شحن اجلوي

2.2عوامل المخاطرة
بالإ�ضافة �إلى املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�شرة ،على كل م�ستثمر حمتمل �أن يدر�س بعناية عوامل املخاطرة املحددة �أدناه قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار
يف �أ�سهم االكتتاب ،علم ًا ب�أن املخاطر املو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل من املمكن وجود خماطر �إ�ضافية لي�ست معلومة
لل�شركة يف الوقت احلايل �أو تعتربها ال�شركة يف الوقت احلا�ضر غري ذات �أهمية ،والتي قد تعيق عملياتها �أي�ض ًا.
وقد يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�صورة �سلبية جوهرية ب�سبب حدوث �أو حتقق �أي من هذه املخاطر التي يعتقد جمل�س
�إدارة ال�شركة يف الوقت احلا�ضر �أنها غري مهمة� ،أو بحدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سن للمجل�س حتديدها� ،أو تلك التي يعتربها غري جوهرية� ،أو �إذا �أ�صبحت هذه
الأخرية خماطر جوهرية .وقد ي�ؤدي حدوث واحد �أو �أكرث من عوامل املخاطرة هذه �إلى انخفا�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق ب�شكل حاد ،وقد يخ�سر امل�ستثمر
ا�ستثماره يف �أ�سهم ال�شركة جزئي ًا �أو كلي ًا .ويتعني على املكتتب املحتمل �أن ي�ست�شري م�ست�شارين ماليني وقانونيني وغريهم من امل�ست�شارين املهنيني بخ�صو�ص
املخاطر التي ترتتب على اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب ومدى مالءمة هذا اال�ستثمار للمكتتب.

2 22 -2المخاطر الخارجية
2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالسوق
هناك مناف�سة قوية يف جمال خدمات ال�سفر وال�سياحة تتطلب املراقبة امل�ستمرة لأ�سعار اخلدمات االتي تقدمها ال�شركة ب�أ�سعار اخلدمات التي يقدمها املناف�سون.
وقد ت�ضطر ال�شركة �إلى تخفي�ض هام�ش الربح على اخلدمات املقدمة مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أرباحها .كما قد يت�أثر الأداء امل�ستقبلي لل�شركة ب�شكل �سلبي نتيجة
لدخول �شركات مناف�سة جديدة �إلى الأ�سواق التي تعمل فيها ال�شركة �أو اندماج املناف�سني ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أرباح ال�شركة.
2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بالتراخيص
تخ�ضع ال�شركة للأنظمة التي ت�صدر عن الهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يخ�ص خدمات ال�سفر وال�سياحة واخلدمات ذات العالقة.
ولكي ت�ستمر ال�شركة يف تقدمي خدماتها يتعني عليها احل�صول على عدد من الرخ�ص واملوافقات الر�سمية من اجلهات احلكومية والتنظيمية املخت�صة ،مبا فيها
وزارة التجارة وال�صناعة والهيئة العامة لل�سياحة والآثار وهيئة الطريان املدين ووزارة احلج و�أياتا .ومع �أن ال�شركة م�ستمرة يف جتديد تلك الرخ�ص والت�صاريح
فور انتهاء �أي منها دون �أية عوائق� ،إال �أنه لي�س هناك ما ي�ضمن ب�أن ال�شركة �ستتمكن من جتديدها يف امل�ستقبل .وعليه� ،إذا ما تعذر على ال�شركة احل�صول على �أية
رخ�صة من هذا القبيل� ،أو جتديد تلك الرخ�صة ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا وب�شكل جوهري على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف مزاولة ن�شاطها.
2 22 -22 -2نمط العمالء
ترتبط مبيعات ال�شركة ارتباط ًا وثيق ًا بالأو�ضاع املالية لعمالئها والتي تت�أثر بالعوامل االقت�صادية العامة .كما �أن انخفا�ض �إنفاق الفرد ي�ؤثر على قراراته ال�سياحية
مما ي�ؤثر بالتايل �سلب ًا على عمل ال�شركة ب�شكل عام وعلى و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2المنافسة
تعمل املجموعة يف بيئة عالية املناف�سة .وعليه� ،إذا مل ت�ستطع ال�شركة التناف�س بقوة مع ال�شركات املناف�سة ،ف�إنها قد ت�شهد تراجع ًا يف حجم ن�شاطها بدرجة ت�ؤثر
�سلب ًا على �أدائها املايل .كما �أن ا�ستمرار جناح ال�شركة يعتمد ب�شكل كبري على قدرتها على التناف�س الف ّعال يف الأ�سواق التي يوجد فيها العديد من ال�شركات
املناف�سة ،والتي يتمتع بع�ضها مبوارد �أكرب مما لدى ال�شركة كاملوارد املالية والت�سويقية والب�شرية.
ومن العوامل التي ت�ؤثر على جناح �شركات ال�سفر الكربى خدمة العمالء وتوفر خم�ص�ص تذاكر ال�سفر املتاح من املوردين ،والأ�سعار املالئمة ،وتطور نظام احلجز
والنطاق اجلغرايف للمنتجات واخلدمات التي تقدمها تلك ال�شركات وقدرتها على ت�صميم املنتجات واخلدمات بطريقة جذابة للم�سافرين ،مبا يف ذلك ال�سعر
وتوفر خدمات ال�سفر من مقدمي اخلدمات و�سمعة الوكالة و�شهرة ا�سمها يف ال�سوق و�سهولة تقدمي خدماتها ومنتجاتها والر�سوم التي تتقا�ضاها من امل�سافرين
و�إمكانية الو�صول �إليها وجودة خدمة العمالء وم�صداقيتها .وقد يكون لعدد من ال�شركات املناف�سة �أ�سماء �أكرث �شهرة يف ال�سوق �أو موارد مالية ومرونة �أعلى يف
متويل بناء وتعزيز ا�سمها يف ال�سوق .فال�شركة تتناف�س مع �شركات �سفر تقليدية و�أخرى تقدم خدماتها �إلكرتوني ًا عرب الإنرتنت �إ�ضافة �إلى �شركات تقدم برامج
ال�سفر ،ومنها املواقع التي تقدم عرو�ضا من عدة �شركات.
من جهة �أخرى ،قد ت�ستطيع بع�ض ال�شركات املناف�سة ت�أمني خدمات ومنتجات من مزودي خدمات ال�سفر ب�شروط �أف�ضل بالن�سبة للم�سافرين .ي�ضاف �إلى ذلك �أن
طرح تقنيات جديدة وتو�سع التقنيات احلالية ميكن �أن يزيد من م�ستوى التناف�س يف ال�سوق .وقد يت�سبب ارتفاع حدة املناف�سة يف هبوط هام�ش الأرباح الت�شغيلية
لدى ال�شركة ورمبا يف انخفا�ض ح�صتها يف ال�سوق وتراجع �سمعتها .وبناء عليه ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أنها �ستتمكن من التناف�س بنجاح مع
ال�شركات املناف�سة احلالية �أو تلك التي قد تدخل ال�سوق م�ستقب ًال .وقد يكون ل�ضغوط املناف�سة التي تواجهها ال�شركة ت�أثري �سلبي كبري على ن�شاطها وو�ضعها املايل
ونتائج عملياتها.
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2 22 -22 -2التغيرات باألنظمة ومتابعتها
تعمل ال�شركة يف بيئة تخ�ضع للرقابة النظامية امل�شددة .وعليه ،ف�إن �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها ميكن �أن تت�أثر �سلب ًا بفعل �أية تغريات يف القوانني
�أو الأنظمة �أو اللوائح ال�سائدة �أو جراء فر�ض قوانني �أو �أنظمة جديدة ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى خف�ض الطلب على منتجات ال�شركة وخدماتها� ،أو �إلى زيادة
التكاليف �أو يرتب على ال�شركة التزامات وم�س�ؤوليات �إ�ضافية .عالوة على ذلك ،يبقى لل�سلطات النظامية املخت�صة كامل ال�صالحية يف منح الرتاخي�ص واملوافقات
وجتديدها و�سحبها وفر�ض �أنظمة جديدة ،وهذا يعني �أن هذه ال�سلطات ميكنها �أن متنع ال�شركة من ممار�سة بع�ض �أعمالها �أو جميعها �أو وقفها عن العمل م�ؤقت ًا
�أو فر�ض عقوبات عليها �إذا وجدت �أن ال�شركة ال تلتزم بالأنظمة ذات العالقة �أو ال ت�ستويف متطلبات الرتخي�ص �أو �أي تف�سري لهذه املتطلبات من قبل ال�سلطات
املخت�صة .وبناء عليه ،ف�إن عدم تقيد ال�شركة ب�أي من املتطلبات �أو التف�سريات ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا وبدرجة كبرية على ن�شاطها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2الملكيات غير المسجلة باسم المجموعة
ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال توجد �أي �شركات مملوكة للمجموعة وم�سجلة ب�أ�سماء م�ساهمني م�ؤ�س�سني �أو �أطراف ذات عالقة عدا امللكيات امل�شار �إليها �أدناه:








مت ت�سجيل  ٪50من ر�أ�س مال �شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني ب�إ�سم الدكتور نا�صر الطيار ،ويعود ال�سبب �إلى ت�سجيل  ٪50من ح�ص�ص هذه ال�شركة �إلى
الدكتور نا�صر الطيار �أن �سيا�سة م�ؤ�س�سة النقد ملنح تراخي�ص للمهن الو�سيطة يف الت�أمني كانت بالإ�ضافة �إلى املالءة املالية �أن يكون مقدم الطلب من ذوي
اخلربة الطويلة يف جمال عمل الت�أمني �أو �أن يكون من الأفراد الطبيعني امل�ؤهلني ت�أهي ًال �أكادميي ًا عالي ًا .لذا فقد حتفظت امل�ؤ�س�سة على منح املوافقة ل�شركة
جمموعة الطيار وال�شركات التابعة لها حيث �أن ن�شاطها هو ن�شاط �سفر و�سياحة ولي�س ن�شاط ت�أمني ،ومل تتجاوز الدرجات املمنوحة �آنذاك لكل �شركات
املجموعة  45من  100درجة وهو �شرط ملنح املوافقة .فتم �إدخال بع�ض م�ؤ�س�سي جمموعة الطيار من الأفراد امل�ؤهلني ت�أهي ًال �أكادميي ًا عالي ًا فتم تر�شيح ك ًال
من �سمو الأمري رئي�س جمل�س الإدارة والدكتور نا�صر الطيار حل�صوله على درجة الدكتوراة يف العلوم الإدارية .ومت اختيار الدكتور نا�صر الطيار ك�شريك
بالإ�ضافة �إلى �شركتني وهما جمموعة الطيار لل�سفر و�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر.
مت ت�سجيل  ٪100من ر�أ�س مال م�ؤ�س�سة الطيار دبي ب�إ�سم الدكتور نا�صر الطيار .ويعود ال�سبب �إلى ت�سجيل  ٪100من ح�ص�ص هذه ال�شركة �إلى الدكتور
نا�صر الطيار �أنه يف ال�سابق كان اال�ستثمار يف ن�شاط ال�سياحة وال�سفر مق�صور ًا على مواطني الدولة والأفراد اخلليجيني ،ومت ال�سماح م�ؤخر ًا بدولة الإمارات
العربية املتحدة لل�شركات اخلليجية اململوكة بالكامل مل�ستثمرين خليجيني باال�ستثمار يف ن�شاط ال�سياحة وال�سفر .ولذلك قامت ال�شركة باال�ستثمار من
خالل م�ؤ�س�سة فردية م�سجلة يف دبي با�سم الدكتور نا�صر الطيار .وبعد ال�سماح لل�شركات اخلليجية باال�ستثمار كما هو مذكور �أعاله ،قررت ال�شركة �إن�شاء
�شركة �سياحية يف دبي متلكها �شركتان تابعتان للمجموعة .وبعد �إن�شاء هذه ال�شركة �سيتم نقل �أ�صول وموظفي م�ؤ�س�سة الطيار دبي (القائمة حالي ًا) �إلى هذه
ال�شركة ثم ت�صفية امل�ؤ�س�سة .ورغم �أن النظام حالي ًا ي�سمح بالقيام بالإجراءات املذكورة �أعاله� ،إال �أن �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة ونقل �أ�صول امل�ؤ�س�سة �إليها
وت�صفية امل�ؤ�س�سة قد تواجه عقبات نظامية �أو �إجرائية مل تكن معلومة قد ت�ؤدي �إلى ت�أخري االنتهاء من تلك الإجراءات �أو عدم �إمتامها ،الأمر الذي قد ينتج
عنه ت�أخري م�صالح ال�شركة وتكبدها م�صاريف �إ�ضافية غري اعتيادية.
مت ت�سجيل  ٪62٫5با�سم حممد فوزي عكا�شة و  ٪12٫5با�سم �أمري ر�ضوان عثمان و ٪12٫5با�سم �أبو بكر ا�سماعيل و ٪12٫5با�سم حممد رودز م�صطفى من
احل�ص�ص يف �شركة بالنرتا هوليداي املاليزية� .إال �أن هذا الأمر الي�ؤثر على ملكية ال�شركة للح�ص�ص يف �شركة بالنرتا هوليداي املاليزية ،حيث �أن ملكيتها
حممية ومكفولة بالنظام يف ماليزيا .ورغم �أن النظام يف ماليزيا ال ي�سمح بت�سجيل ملكية �أكرث من  ٪30للم�ستثمر الأجنبي يف �أي �شركة تعمل يف جمال ال�سفر
وال�سياحة ،ورغم ذلك ،ف�إن تلك الأنظمة والتعليمات قد يطر�أ عليها تغيريات قد متنع ال�شركة يف امل�ستقبل من التملك املبا�شر يف ماليزيا ،الأمر الذي قد
ي�ؤدي �إلى �إقفال هذا الن�شاط يف ماليزيا.
وكذلك هناك مالك من الأفراد ميلكون ن�سبا متفاوتة يبلغ �أق�صاها ( )٪0.5يف ال�شركات التابعة للمجموعة يف جمهورية م�صر العربية ،وذلك ل�ضمان
ع�ضوية جمل�س الإدارة ح�سب القوانني املتبعة يف م�صر ،و يف ما يلي �أ�سماء املالك وملكياتهم ح�سب كل �شركة:
جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة )٪0.5( :عرب الدكتور نا�صر الطيار و( )٪0.25عرب ي�سري عبدالوهاب و( )٪0.25عرب عزيزة زيدان
�شركة نيو الطيار ليموزين )٪0.5( :عرب الدكتور نا�صر الطيار و( )٪0.5عرب ي�سري عبدالوهاب
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات )٪0.07( ،عرب الدكتور نا�صر الطيار و( )٪0.03عرب ي�سري عبدالوهاب
�شركة �آي الطيار ليموزين )٪0.5( ،عرب الدكتور نا�صر الطيار و( )٪0.5عرب ي�سري عبدالوهاب
�شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي )٪0.5( ،عرب الدكتور نا�صر الطيار و( )٪0.5عرب ي�سري عبدالوهاب
�شركة الطيار لل�شحن والتخلي�ص اجلمركي )٪0.05( ،عرب ي�سري عبدالوهاب و( )٪0.05عرب مين حممد �أحمد و( )٪0.05عرب عزيزة زيدان
وملزيد من املعلومات ف�ض ًال راجع ق�سم «احل�ص�ص واملمتلكات الأخرى».

2 22 -2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة
2 22 -22 -2االعتماد األساسي إليرادات الشركة على قطاع السفر
امل�صدر الأ�سا�سي لإيرادات ال�شركة ي�أتي من قطاع ال�سفر وال�سياحة العاملية ،وهذه الإيرادات تزداد وتنخف�ض تبع ًا حلجم حركة ال�سفر وخ�صو�ص ًا يف قطاع ال�سفر
اجلوي ،وتت�أثر الإيرادات بدرجة كبرية بحاالت الهبوط �أو التوقف التي تطر�أ على حركة ال�سفر ،ال �سيما ال�سفر جو ًا ،لعدة عوامل خارج نطاق �سيطرة ال�شركة،
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ومن هذه العوامل:
 الأوبئة �أو الأمرا�ض كانفلونزا الطيور وال�سارز وانفلونزا اخلنازير وغريها
 الكوارث الطبيعية كالأعا�صري والزالزل وما �إلى ذلك
 الأو�ضاع االقت�صادية العامة ،حيث �أن تراجع االقت�صاد ي�سبب انخفا�ض يف حركة ال�سفر
 املالءة املالية ملوردي خدمات ال�سفر ،مبا يف ذلك �شركات الطريان والفنادق ،ومدى ت�أثري ذلك على ارتفاع تكاليف ال�سفر وو�سائل النقل والغرف الفندقية
  ارتفاع �أ�سعار الوقود
 تغري الأنظمة والت�شريعات التي حتكم قطاع الطريان وال�سفر
 توقف العمل ب�سبب �إ�ضراب العمال عن العمل
 نق�ص الكفاءات يف �سوق العمل يف �أي من �شركات الطريان الكربى �أو املطارات الرئي�سية
 زيادة الإجراءات الأمنية يف املطارات ،الأمر الذي يقلل من متعة ال�سفر جوا
 وجود انطباع لدى امل�سافرين باحتمال وقوع حوادث يف ال�سفر
ً
ً
ً
للأ�سباب املذكورة �أعاله ،قد يكون هناك تراجع يف حركة ال�سفر بدرجة ملمو�سة ولفرتة طويلة ،وخ�صو�صا يف قطاع ال�سفر اجلوي ،وبالتايل ي�ؤثر ت�أثريا �سلبيا على
ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وم�ستوى ال�سيولة لديها ومواردها الر�أ�سمالية.
2 22 -22 -2المخاطر المرتبطة باالستثمارات
تقوم املجموعة من حني �إلى �آخر با�ستثمارات يف �شركات تزوال ن�شاطها يف قطاع ال�سفر وال�سياحة �إ�ضافة �إلى قطاعات ذات عالقة ،وذلك لتعزيز دور املجموعة
الريادي يف خدمات �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال وقد ت�ضطر ال�شركة لت�سجيل خم�ص�صات لتغطية جزئية �أو كلية لهذه الإ�ستثمارات بنا ًء على �أداء هذه ال�شركات
والعوامل الإقت�صادية العامة و�إن حدث فقد يكون له ت�أثري ًا �سلبي ًا على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بعمليات اإلستحواذ
تقوم املجموعة من حني �إلى �آخر ب�إ�ستحواذات يف �شركات �سفر و�سياحة لتعزيز دورها املجموعة الريادي يف خدمات �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال واال�ستفادة من
البنية التحتية وحجم املبيعات لتح�سني الأداء املايل لل�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم «ال�شركة  -ا�سرتاتيجية اال�ستحواذ» ملزيد من املعلومات) .وكنتيجة لهذه العمليات
تقوم املجموعة بت�سجيل قيمة ال�شهرة املتعلقة بعملية اال�ستحواذ والتي تتمثل يف الفرق بني قيمة �شراء ح�صة املجموعة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها (قيمة ال�صفقة)
والقيمة الدفرتية لهذه احل�صة.
وقد ت�ضطر ال�شركة يف مثل هذه احلاالت �إلى االعتماد جزئي ًا على طرف ثالث للقيام بدرا�سة العناية املهنية املالية �أو القانونية الالزمة (.)due diligence
ويف حال قللت ال�شركة �أو تلك الأطراف الثالثة من تقييم املخاطر وامل�س�ؤوليات املرتبطة بالأ�صول املعنية بعمليات اال�ستحواذ� ،أو ف�شلت يف حتديد تلك املخاطر
وامل�س�ؤوليات ،مبا يف ذلك نقاط ال�ضعف و�أوجه اخلالف يف اللوائح القانونية والتنظيمية املحلية ،كتلك املتعلقة بثبوت امللكية ف�إن ال�شركة قد تتكبد التزامات غري
متوقعة .كما قد ال تتمكن ال�شركة من احل�صول على الت�صاريح الالزمة� ،أو قد تواجه م�شاكل بيئية �أو عيوب هيكلية �أو ت�شغيلية تتطلب معاجلتها� ،أو رمبا ال يكون
�أداء الأ�صول امل�ستحوذ عليها وفقا لتوقعات ال�شركة ويالتايل ت�ضطر ال�شركة �إلى �شطب جزئي �أو كلي ل�شهرة الإ�ستثمار ذات العالقة ح�سب املعايري املحا�سيبة
املعمول بها يف اململكة وذلك من خالل مراجعة �سنوية لبند ال�شهرة و �إعادة تقييم هذا البند من قبل مكاتب ا�ست�شارية بنا ًء على طلب املحا�سب القانوين وفقا ملبد�أ
الأهمية الن�سبية التي يحددها.
وتقوم املجموعة بهذه الإجراءات من �أجل حتديد �أي انخفا�ض حمتمل وو�ضع املخ�ص�صات الالزمة تبع ًا لذلك ،حيث �أن �أي انخفا�ض يف تقييم ال�شهرة �سي�ؤدي
�إلى انخفا�ض الربح ال�صايف لل�شركة ،مما قد ي�ؤثر على نتائج عملياتها وو�ضعها املايل .مثلت خ�سائر انخفا�ض ال�شهرة املتعلقة با�ستثمارات املجموعة يف جمهورية
م�صر العربية نتيجة للأحداث ال�سيا�سية يف م�صر مببلغ  15مليون ريال �سعودي يف عام 2010م و  15مليون ريال �سعودي يف عام 2011م( .ف�ض ًال راجع ق�سم «
مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل املوحد للمجموعة ونتائج الأعمال» ملزيد من املعلومات).
وبالرغم من �أن ال�شركة متتلك خربة طويلة يف جمال اال�ستحواذ حيث ا�ستحوذت ال�شركة على �أكرث من � 15شركة خالل الع�شرين �سنة املا�ضية ،ف�إن ما ذكر �سابق ًا
ميكن �أن يحدث ،و�إن حدث فقد يكون له ت�أثري ًا �سلبي ًا على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها مبا فيها �أرباح ال�شركة التي قد تنخف�ض جراء �شطب
�شهرة الإ�ستثمارات (ف�ض ًال راجع ق�سم «مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل املوحد للمجموعة ونتائج الأعمال»).
2 22 -22 -2المشاكل التقنية
تعتمد ال�شركة على ا�ستخدام تقنيات املعلومات ونظمها املتطورة خ�صو�ص ًا نظم احلجز واالت�صاالت وال�شراء والإدارة .ومع ازدياد عمليات ال�شركة حجم ًا ونطاق ًا،
ف�إنه يتحتم عليها موا�صلة تطوير ورفع كفاءة �أنظمتها وبنيتها التحتية لكي ت�ستمر يف تزويد عمالئها وموردي خدمات ال�سفر بخدمات ومنتجات متطورة متتاز
ب�أرقى اخل�صائ�ص والفعالية العملية ،مع احلفاظ على موثوقية �أنظمتها وبنيتها التحتية و�سالمتها .كما يعتمد جناح ال�شركة م�ستقب ًال على قدرتها على �سرعة
مواكبتها للتقنيات املتغرية يف �سوق ال�سياحة وال�سفر وخا�صة يف جمال املنتجات واخلدمات عرب الإنرتنت وعلى تغيري �أنظمتها وخدماتها ومنتجاتها وبنيتها التحتية
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من �أجل التكيف مع املعايري املتغرية يف جمال ال�سفر وال�سياحة ورفع م�ستوى �أدائها وتطوير خدماتها وموثوقيتها مبا ي�ضمن ا�ستمرارية قدرتها على املناف�سة
ومواكبة ما ي�ستجد يف ال�سوق من خدمات ومنتجات ويلبي احتياجات ال�سوق �أو ًال ب�أول .وال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن ال�شركة �ستتمكن من املحافظة على �أنظمتها
احلالية �أو من احل�صول على تقنيات ونظم جديدة� ،أو من ا�ستبدال �أو ا�ستخدام تقنيات و�أنظمة جديدة ب�سرعة تواكب معها ال�شركات املناف�سة وبطريقة جمدية
من حيث التكلفة .كذلك لي�س هناك من ت�أكيد ب�أن ال�شركة �سوف حتقق املزايا املتوقعة �أو املطلوبة لأي تقنيات �أو نظم جديدة� ،أو ب�أنها �ست�ستطيع توفري املوارد
املالية القتناء التقنيات والنظم اجلديدة يف امل�ستقبل ،مما قد ي�ؤثر على قدرتها يف مواكبة التطور التقني يف �صناعة ال�سفر وال�سياحة والذي بدوره قد ي�ؤثر �سلبا
على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها .عالوة على ما �سبق ،قد تواجه ال�شركة يف ا�ستخدامها لهذه التقنيات دعاوى ب�أنها اعتدت على حقوق امللكية
الفكرية اخلا�صة بالغري كحقوق الت�أليف وبراءة االخرتاع وغريها ،الأمر الذي قد ينتج عنه ت�أثريات �سلبية جوهرية من جراء تلك الدعاوى.
2 22 -22 -2التقلبات الموسمية في السفر والسياحة
تواجه بع�ض �أن�شطة ال�شركة تقلبات مو�سمية قد ت�ؤثر �سلب ًا على املنتجات واخلدمات التي تقدمها .كذلك قد تت�أثر نتائج ال�شركة بتقلبات مو�سمية يف املخ�ص�ص
املتاح لها من موردي خدمات ال�سياحة وال�سفر .فمث ًال� ،أثناء الفرتات املو�سمية التي يرتفع فيها الطلب على هذه اخلدمات ،قد يفر�ض املوردون قيود ًا على
خمزونهم من تذاكر ال�سفر متنع ال�شركة من بيع التذاكر يف تلك الفرتات .ونتيجة لذلك ،قد ت�ضطر ال�شركة �إلى اقرتا�ض مبالغ نقدية لتمويل عملياتها �أو للوفاء
بالتزاماتها �أثناء موا�سم �ضعف العمل �أو غريها من الأوقات .وهكذا ،ف�إن عدم قدرة ال�شركة على متويل احتياجاتها �أثناء فرتات الركود املو�سمية �أو غريها قد
يكون له ت�أثري ًا �سلبي ًا كبري ًا على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل.
2 22 -22 -2الدعاوى القضائية
ال ت�ستطيع ال�شركة �أن تتوقع ب�شكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى �أو الإجراءات الق�ضائية التي ميكن �أن تقيمها �أو تقام �ضدها �أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى �أو
الأحكام التي ت�صدر فيها وما تت�ضمنه من تعوي�ضات �أو جزاءات .وبالتايل ،ف�إن �أية نتائج �سلبية ملثل هذه الق�ضايا قد ت�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة .ورمبا ت�شمل هذه
الدعاوى والإجراءات الق�ضائية الأخرى على �سبيل املثال ال احل�صر الإجراءات التي تتعلق بامللكية الفكرية ،وخ�صو�ص ًا تلك التي رمبا تقام �ضد ال�شركة فيما يتعلق
بانتهاك حقوق امللكية وبراءة االخرتاع ،وامل�سائل ال�ضريبية وقانون العمل والأ�ضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال �أو االحتيال من قبل �أ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سات
ب�شكل يكون خارج نطاق �سيطرة ال�شركة .وكما بتاريخ هذه الن�شرة ف�إن ال�شركة ت�ؤكد ب�أن الدعاوى املقامة منها �أو �ضدها ال ت�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا على الو�ضع املايل
لل�شركة ،حيث مت تخ�صي�ص خم�ص�صات مالية لكافة الدعاوى واملطالبات ومت ت�صنيفها كديون م�شكوك يف حت�صيلها .للإطالع على جميع الدعاوي الق�ضائية
(ف�ض ًال راجع ق�سم «املعلومات القانونية  -الدعاوي واملطالبات»).
2 22 -22 -2القدرة على استقطاب الكفاءات البشرية وتدريبهم
تعتمد ال�شركة ب�صورة كبرية على ا�ستمرار خدمة م�س�ؤوليها الأ�سا�سيني و�إدارتها العليا وموظفيها الأكفاء و�أدائهم ،وبخا�صة املتميزين منهم وذوي اخلربة العميقة
يف ن�شاط ال�شركة وعملياتها .ولكن ،ال ت�ستطيع ال�شركة �إعطاء �أي ت�أكيد ب�ش�أن ا�ستمرار �أي من ه�ؤالء العاملني يف اخلدمة لديها ،وال �سيما و�أن اكت�ساب املهارات
املتخ�ص�صة التي يحتاجها عمل ال�شركة يعد �أمر ًا �صعب ًا وي�ستغرق قدر ًا كبري ًا من الوقت يف ظل النق�ص امللحوظ يف العمالة والذي يتوقع �أن ي�ستمر .ي�ضاف �إلى
ذلك �أنه يف حالة ترك عدد من املوظفني الأكفاء لل�شركة ،ف�إن عملية توظيف البديل واالحتفاظ بهم قد ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال .ومن هنا ،ف�إن عدم قدرة ال�شركة على
ا�ستقطاب العدد الكايف من املوظفني املهرة وتوظيفهم وتدريبهم واالحتفاظ بهم ميكن �أن يعيق �أعمالها ب�شكل جوهري ،وهو ما قد ينعك�س يف عدة وجوه منها على
�سبيل املثال �إعاقة قدرة ال�شركة على طرح منتجات وخدمات جديدة يف ال�سوق �أو تعطيل جناح عملياتها .وحتى لو متكنت ال�شركة من االحتفاظ بكوادرها ،ف�إن
املوارد التي حتتاجها ال�ستقطاب ه�ؤالء املوظفني واالحتفاظ بهم قد ت�ؤثر �سلب ًا على �أرباحها ومنوها وهوام�ش �أرباحها الت�شغيلية.
2 22 -22 -2المخاطر المرتبطة بتحقيق نسبة السعودة
يتعني على جميع املن�ش�آت العاملة يف قطاع الإيواء وال�سياحة االلتزام بن�سبة ال�سعودة املفرو�ضة من قبل وزارة العمل .وقد �أطلقت م�ؤخر ًا وزارة العمل برنامج
«نطاقات» لتحفيز املن�ش�آت على توطني الوظائف كمعيار جديد لل�سعودة ،والذي يعنى با�ستبدال العمالة الوافدة بعمالة �سعودية وفق مراحل تدريجية ذات جوانب
كمية من حيث العدد ،ونوعية من حيث املهن والقطاعات .وتقوم فكرة الربنامج الأ�سا�سية على ت�صنيف املن�ش�آت �إلى �أربع درجات (�أحمر � /أ�صفر � /أخ�ضر /
ممتاز) ح�سب تفاوتها من حيث توطينها للوظائف حيث تكون املن�ش�آت الأقل توطين ًا يف الدرجتني احلمراء وال�صفراء بينما ت�صنف املن�ش�آت الأعلى توطين ًا يف
الدرجتني اخل�ضراء واملمتازة ،علم ًا ب�أن تقييم املن�ش�أة يتم من خالل مقارنة �أدائها باملن�ش�آت الأخرى.
وبالتايل ،ف�إن الت�صنيف �أدناه ينطبق على ال�شركة فيما يخ�ص ن�سب التوطني التي يجب �أن تلتزم بها وفق ًا لربنامج نطاقات من بداية �شهر �شوال يف عام 1432هـ.
تقع جمموعة الطيار لل�سفر و�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة و�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة و�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن اجلوي و�شركة الطيار لال�ستثمار العقاري وال�سياحي و�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة و�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحةو�شركة موا�سم
لل�سفر وال�سياحة و�شركة ال�صرح لل�سياحة وال�سفر حالي ًا يف النطاق الأخ�ضر .وب�شكل عام بلغت ن�سبة ال�سعودة يف املجموعة داخل اململكة  ٪35.2يف عام 2011م.
(ف�ض ًال راجع ق�سم «الهيكل التنظيمي لل�شركة-املوارد الب�شرية») .
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ويرتتب على ال�شركات الواقعة يف النطاق الأخ�ضر ما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه:
الجدول  :1حوافز النطاق األخضر وتاريخ تفعيلها
احلافز

فرتة التطبيق

ا�ستقبال طلبات الت�أ�شريات وفق قواعد دليل معايري ا�ستقدام العمالة اجلديدة �شريطة عدم نزول الكيان دون النطاق الأخ�ضر بعد
املنح وعدم التقدمي لطب ت�أ�شريات �أكرث من مرة كل �شهرين

من  23رجب 1432هـ (املوافق  25يونيو 2011م)

متنح الكيانات يف النطاق الأخ�ضر احلق يف احل�صول على ت�أ�شرية واحدة بديلة عن كل ت�أ�شريتي خروج نهائي

� 12شوال 1432هـ (املوافق � 10سبتمرب 2011م)

متنح الكيانات الواقعة يف النطاق الأخ�ضر احلق يف تغيري املهن للعمالة الوافدة لديها با�ستثناء التغيري للمهن املق�صورة على
ال�سعوديني

� 12شوال 1432هـ (املوافق � 10سبتمرب 2011م)

تعطى الكيانات يف النطاق الأخ�ضر مهلة �ستة �أ�شهر ت�ستمر فيها وزارة العمل بتقدمي اخلدمات للكيان يف حال انتهاء �شهادة الزكاة
والدخل فقط

� 12شوال 1432هـ (املوافق � 10سبتمرب 2011م)

القدرة على جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة بغ�ض النظر عن مدد �إقامتها �شريطة �أال يكون الوقت املتبقي يف �إقامة العامل
يزيد عن ثالثة �أ�شهر يوم جتديد رخ�صة العمل

 9رجب 1432هـ (املوافق  11يونيو 2011م)

القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة يف النطاق الأحمر ونقل خدماتها دون موافقة �صاحب العمل (�شريطة
عدم نزول الكيان دون امل�ستوى الأ�صفر)

 1حمرم 1433هـ (املوافق  26نوفمرب 2011م)

القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة يف النطاق الأ�صفر ونقل خدماتها دون موافقة �صاحب العمل
(�شريطة عدم نزول الكيان دون امل�ستوى الأ�صفر)

 1ربيع الثاين 1433هـ (املوافق  23فرباير 2012م)

امل�صدر  :وزارة العمل

واجلدير بالذكر �أن ال�شركة المتلك �شركات تابعة م�صنفة �ضمن النطاق الأحمر.
2 22 -22 -2سيطرة المساهمين البائعين على قرارات الشركة
�سوف يبقى امل�ساهمون البائعون يف و�ضع ميكنهم من ال�سيطرة على القرارات التي تتطلب موافقة اجلمعية العمومية لل�شركة مبا يف ذلك اتخاذ القرارات املتعلقة
باختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،حيث �سيمتلك امل�ساهمون البائعون  ٪70من �أ�سهم ال�شركة بعد االكتتاب ،الأمر الذي �سيمكنهم جمتمعني بالت�أثري على القرارات
التي حتتاج �إلى موافقة اجلمعية العمومية .وقد ي�ستخدم هذا الو�ضع بطريقة قد ت�ؤثر ب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
2 2 2 -22 -2العمليات الدولية
تنطوي العمليات الدولية لل�شركة على خماطر قد ال تظهر بالن�سبة للأعمال املح�صورة يف اململكة ،حيث �أن التعرف على العمالء والثقافات يف خمتلف البلدان،
وخ�صو�صا فيما يتعلق بالعادات وال�سلوكيات املرتبطة بال�سفر ،يعترب مهمة �صعبة .وبالتايل ،ف�إن ف�شل ال�شركة يف ذلك ميكن �أن ي�ؤدي �إلى تباط�ؤ منوها يف تلك
الدول .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن عدم قدرة ال�شركة على االحتفاظ بالرتاخي�ص التي تخولها العمل يف تلك الدول� ،أو فر�ض تغريات يف ال�سيا�سة ،قد ي�ؤثر �سلب ًا
على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 2 2 -22 -2العقود الحكومية
تعترب ال�شركة �إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة واخلدمات ذات العالقة على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية ،حيث ت�ستحوذ
على ح�صة كبرية من �سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة .وبنا ًء على ذلك ،فقد متكنت ال�شركة من �إبرام عدة عقود مع جهات حكومية عديدة منها وزارة التعليم
العايل .والغر�ض من تلك العقود هو تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن والت�أمني وغريها من اخلدمات ذات العالقة لتلك اجلهات .وت�شكل تلك العقود ن�سبة
كبرية من الأن�شطة واخلدمات التي تقدمها ال�شركة والتي متكنها من اال�ستحواذ على ن�سبة عالية من �سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة ،حيث ت�شكل املبيعات من
العقود احلكومية �أكرث من  ٪40من �إجمايل مبيعات املجموعة .كما �أن عقد ال�شركة مع وزارة التعليم العايل قد �شكل ن�سبة  ٪40.2من �إجمايل املبيعات يف عام
2011م و ٪44.2يف 2010م و ٪35.1يف 2009م .وقد مت توقيع هذا العقد بتاريخ 1426/3/7هـ ،ومت جتديده بتاريخ 1432/6/1هـ ملدة ثالثة �سنوات تنتهي يف
1435/5/30هـ.
وتقدم ال�شركة تلك اخلدمات بنا ًء على عقود ترتاوح مدتها ما بني �سنة �إلى ثالث �سنوات تتجدد معظمها تلقائي ًا ملدة حمددة �أو مدد مماثلة ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر برغبته بعدم التجديد .ولي�س هناك ما ي�ضمن قدرة ال�شركة على جتديد تلك العقود واالحتفاظ مبركزها التناف�سي يف ال�سوق الأمر الذي قد ي�ؤدي
�إلى انخفا�ض احل�صة ال�سوقية احلالية �أو عدم حتقيق احل�ص�ص ال�سوقية امل�ستهدفة لل�شركة ،مما قد ي�ؤثر على نتائج عملياتها وو�ضعها املايل( .يرجى مراجعة
ق�سم «ملخ�ص العقود املهمة» للتفا�صيل عن �شروط هذه العقود)
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2 2 2 -22 -2مخاطر التمويل
�أبرمت ال�شركة عقود ًا مع عدة بنوك يف اململكة لتمويل م�شاريعها وتو�سعة �أن�شطتها املختلفة .ومع �أن ال�شركة تتمتع مبركز مايل قوي وم�ؤ�شرات مالية �إيجابية ،مما
يدعم موا�صلة �سعيها للح�صول على ا�ستثمارات ت�ساعد على النمو امل�ستمر ،ف�إنه لي�س هناك ما ي�ضمن توفر م�صادر التمويل من البنوك ،وقد ي�ؤثر ذلك على �سعي
ال�شركة نحو تنمية م�شاريعها وتنويع �أن�شطتها.
2 2 2 -22 -2قيام المساهم الرئيسي ببيع أسهمه
ميتلك امل�ساهم الرئي�سي (الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار) ح�صة م�ؤثرة يف ال�شركة و�سيحق له بعد انتهاء فرتة احلظر بيع �أ�سهمه يف ال�شركة ،وهذا ما قد يكون له
ت�أثري �سلبي على �سعر ال�سهم و�إلى انخفا�ض قيمة �أ�سهم امل�ساهمني الآخرين وتكبدهم خ�سائر مالية جراء ذلك� ،إ�ضافة �إلى العواقب الأخرى التي ميكن �أن تنتج
عن بيع �أ�سهم امل�ساهم الرئي�سي وت�أثريها على نتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
2 2 2 -22 -2االعتماد على عمالء رئيسيين
للمجموعة عقد مع وزارة التعليم العايل �شكل ن�سبة  ٪40.2من اجمايل املبيعات يف عام 2011م و ٪44.2يف 2010م و ٪35.1يف 2009م .وقد مت توقيع هذا العقد
بتاريخ 1426/3/7هـ ومت جتديده بتاريخ 1432/6/1هـ ملدة ثالثة �سنوات تنتهي يف 1435/5/30هـ .وميكن لهذا العقد �أن يكون له ت�أثري على مبيعات ال�شركة
يف حالة �إلغائه ،حيث �أنه لي�س هناك �أي �ضمان �أو ت�أكيد مبقدرة ال�شركة على احلفاظ على هذا العقد �أو على جميع عمالئها احلاليني �أو امل�ستقبليني .وتلتزم
�إدارة ال�شركة ببذل طاقتها الق�صوى للحفاظ عليهم وتثق مبقدرتها على تر�سيخ عالقتها بهم واملحافظة على عقودها مع عمالئها ،خا�صة عمالء قطاع الأعمال.
كما تعمل �إدارة ال�شركة جاهدة على ا�ستقطاب عمالء جدد �آخرين يكون لهم دور يف منو املبيعات وتن�شيطها وتعوي�ضها يف حال فقدت ال�شركة �أي من العمالء
الرئي�سيني.

2 22 -2المخاطر المتعلقة باألسهم العادية
2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة
مل يوجد �سوق لتداول �أ�سهم �شركة جمموعة الطيار لل�سفر �سواء داخل �أو خارج اململكة ،وال يوجد �ضمان بتو ّفر �سوق ن�شطة لتداول تلك الأ�سهم املطروحة بعد
الإدراج يف القائمة الر�سمية ،و�إن وجدت فال يوجد �ضمان ال�ستمراريتها ،وقد يت�أثر �سعر ال�سهم بعوامل عدّة منها النتائج الت�شغيلية لل�شركة والأو�ضاع االقت�صادية
ب�شكل عام.
ٍ
2 22 -22 -2تداول أسهم الشركة
قد ي�ؤدي طرح كميات كبرية بعد بدء تداول �أ�سهم ال�شركة� ،أو االعتقاد بطرحها� ،إلى الت�أثري ب�شكل �سلبي على �سعر ال�سهم ،علم ًا ب�أنه ي�سري على امل�ساهمني
البائعني حظر يحد من قدرتهم على بيع �أ�سهمهم ملدة �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء التداول ،وقد ي�ؤدي طرحهم لكميات كبرية من �أ�سهمهم بعد انتهاء احلظر �إلى
الت�أثري ب�شكل �سلبي على �سعر ال�سهم.
2 22 -22 -2توزيع األرباح
يعتمد قرار ال�شركة بتوزيع �أية �أرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل منها حتقيق الأرباح واملركز املايل ومتطلبات ر�أ�س املال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود
االئتمان املتاحة لل�شركة بالإ�ضافة �إلى الو�ضع االقت�صادي العام .كما يعتمد ذلك على عدة عوامل �أخرى تخ�ضع لتقييم جمل�س الإدارة .وعليه ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن
للم�ساهمني احلاليني �أو م�ساهميها يف امل�ستقبل �أنه �سيتم توزيع �أية �أرباح يف امل�ستقبل �أو ت�ؤكد مقدار الأرباح التي �سيتم توزيعها �إذا ما مت �إقرار التوزيع.
2 22 -22 -2المخاطر االقتصادية
ال يزال الناجت املحلي الإجمايل للمملكة مرتبط ًا بنتائج قطاع النفط ب�شكل كبري على الرغم من حماوالت اململكة الناجحة وامل�ستمرة لتنويع م�صادر الدخل والإنتاج
االقت�صادي .و�سوف ت�ؤثر �أية تقلبات يف �أ�سعار النفط ب�شكل مبا�شر على اقت�صاد اململكة ،وبالتايل على بقية القطاعات االقت�صادية مبا فيها قطاع ال�سفر وال�سياحة
وبالتايل على قيمة ال�شركة ال�سوقية.
2 22 -22 -2مخاطر انخفاض الملكية
تت�ضمن خطط النمو التي تنتهجها ال�شركة اال�ستحواذ على عدد من الأ�صول يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وخارجها .وقد يتطلب ذلك جمع ر�أ�س مال �إ�ضايف،
رمبا يكون على �شكل �إ�صدار حقوق �أولوية .ويف هذه احلالة ف�إن عدم م�شاركة بع�ض امل�ساهمني يف ال�شركة ،يف عملية �إ�صدار حقوق �أولوية قد ت�ؤدي �إلى انخفا�ض
ح�ص�صهم من حيث احلجم والقيمة.
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3.3نظرة عامة على سوق السياحة والسفر
�إن املعلومات الواردة يف ق�سم («نظرة عامة على �سوق ال�سياحة وال�سفر») م�ستمدة من تقارير �أعدتها �شركة بوز �أند كومبني ( )Booz & Companyح�صري ًا
ل�صالح ال�شركة .وال متتلك بوز �أند كومبني وال �أي من �شركاتها التابعة وال �أي من م�ساهميها �أو مدرائها �أو �أقاربهم �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة
�أو يف �أي �شركة تابعه لها .وقد �أعطت �شركة بوز �أند كومبني لال�ست�شارات موافقتها اخلطية على ا�ستعمال بياناتها وبحوثها ال�سوقية ب�أية طريقة كانت يف هذه
الدرا�سة ،ومل ت�سحب تلك املوافقة.
ت�أ�س�ست �شركة بوز �أند كومبني يف �شيكاغو  ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1914م ،وهي �أول من ا�ستخدم م�صطلح «م�ست�شار �إداري» .وتعد بوز �أند كومبني
من ال�شركات املتميزة واملعروفة يف جمال اال�ست�شارات ودرا�سات ال�سوق ،وتتمتع بخربة طويلة يف جمال �إعداد درا�سات ال�سوق والتقارير الإح�صائية.
مت �إعداد تقرير درا�سة ال�سوق يف تاريخ 2010/7/24م ومت حتديث بع�ض الأق�سام يف التقرير بتاريخ 2012/2/24م ،وتقر �شركة بوز �أند كومبني �أنه ال يوجد تغيري ًا
جوهري ًا يف وجهات النظر والتحليالت الواردة يف التقرير .وبالتايل ،وجهات نظرن ًا ب�ش�أن تطور �سوق ال�سفر واجتاهاته مل تتغري حتى تاريخ هذه الن�شرة( ،ف�ض ًال
راجع خطاب ال�شركة يف امل�ستندات املتاحة للمعاينة).

3 33 -3سوق السفر لقطاع األعمال العالمي
3 33 -33 -3نظرة عامة
حقق �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال العاملي بني عام 2005م �إلى عام 2008م منو ًا مبعدل منو تراكمي �سنوي يقدر بـ  ،٪2.5وقد قدرت عائدات �سفر الأعمال العاملية
يف العام 2008م 2.325 ،مليار ريال �سعودي.5
بعد �أحداث الأزمة املالية التي طر�أت يف عام 2008م ،ت�أثر �سوق �سفر ال�شركات والأعمال التجارية ب�شكل ملحوظ مما �أدى �إلى هبوط �إيرادات ال�سفر الإجمالية
خالل عام 2009م بحوايل � ٪8إلى  2.138مليار ريال �سعودي .حالي ًا ،يتلقى �سوق �سفر ال�شركات والأعمال التجارية دعم ًا من �أ�سواق الدول املتقدمة ب�صورة
رئي�سية ،حيث ت�شكل �أ�سواق �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا و�آ�سيا ال�شرقية  ٪90من جمموع الإنفاق يف �سوق ال�سفر العاملي .ويف عام 2009م� ،ساهمت منطقة ال�شرق
الأو�سط بن�سبة ٪2.1من �إجمايل �إنفاق رجال الأعمال على ال�سفر.
وتغطي «�شريحة �سفر قطاع الأعمال» �إ�صدار التذاكر وامل�صروفات امل�صاحبة للخدمات املكملة التي تقدم للم�سافرين من قطاع الأعمال والتي ت�شتمل على خدمات
الليموزين والرحالت التجارية والفنادق واملطاعم وغريها .وقد بلغ حجم هذه ال�شريحة حوايل  1.103مليار ريال �سعودي ( 270مليار دوالر ًا �أمريكي ًا) يف العام
2009م.
وعلى مدى الع�شر �سنوات القادمة تتوقع بوز �آندكومبني �أن ترتفع عائدات �سفر ال�شركات والأعمال التجارية عامليا مبعدل منو تراكمي �سنوي بنحو � ٪3.7سنوي ًا
�إلى  3.206مليار ريال �سعودي ( 855مليار دوالر ًا �أمريكي ًا).
3 33 -33 -3المنافسون العالميون الرئيسيون
يعترب �سوق �إدارة �سفر قطاع الأعمال �سوق ًا مت�شعب ًا يف طبيعته ،وهناك �أربعة مناف�سني عامليني رئي�سيني ي�سيطرون على حوايل  ٪25من �سوق �سفر قطاع الأعمال.
وهذه ال�شركات هي كارل�سون واغونليت «�سي دبليو تي» و�أمريكان �إك�سربي�س «�أمك�س» و�شركة بي �سي دي القاب�ضة و�شركة هوغ روبين�سون « ات�ش ار جي» (انظر
اجلدول �أدناه) ،ويبلغ ن�صيب هذه ال�شركات جمتمعة ربع �إيرادات �سوق �سفر ال�شركات والأعمال التجارية يف العامل ،على الرغم من االختالف الكبري يف املواقع
اجلغرافية لكل واحدة من هذه ال�شركات .وترتكز �أعمال الغالبية العظمى من املناف�سني يف �سوق �إدارة �سفر ال�شركات على تقدمي اخلدمات على امل�ستوى املحلي
والإقليمي.

5

تقديرات امل�صدر بوز اند كومبني

9

الجدول :2نبذة عن المنافسين العالميين
ا�سم ال�شركة

نبذة خمت�صرة

ح�صتها من ال�سوق عام 2009م

كارل�سون واغونليت لل�سفر
(�سي دبليو تي)

٪10.4

وتعمل يف حوايل  158دولة ومنطقة حول العامل ولديها حوايل � 22ألف موظف .و�أ�صبحت ال�شركة يف الآونة الأخرية �أكرب
�شركة من نوعها يف العامل يف جمال �إدارة ال�سفر وذلك بف�ضل جناح ا�سرتاتيجيتها اال�ستحواذية �ضمن �أ�شياء �أخرى

�أمريكان �إك�سربي�س

٪8.9

بي �سي دي القاب�ضة
لل�سفر

٪5.6

مقرها يف الواليات املتحدة الأمريكية وهي واحدة من �شركات اخلدمات العاملية وتركز خدماتها يف جماالت البطاقات
االئتمانية والقرو�ض وتقدم �أي�ض ًا خدمات يف جمال ال�سفر للأفراد وقطاع الأعمال حول العامل.
ومتار�س ال�شركة ن�شاطاتها يف جماالت وا�سعة من املنتجات واخلدمات �أهمها بطاقات االئتمان� ،إدارة امل�صروفات،
خدمات ال�سفر للأفراد ورجال الأعمال ،حفظ املقتنيات القيمة كال�شيكات ال�سياحية واملنتجات الأخرى م�سبقة الدفع،
ر�سوم اخلدمات ،مبا يف ذلك حتليل ال�سوق واالجتاهات جنب ًا �إلى جنب مع اخلدمات اال�ست�شارية ذات ال�صلة وبرنامج
املكاف�آت ووالء العمالء
ً
ً
وهي �شركة هولندية عائلية ويعمل فيها حوايل  13.000موظفا ومتتلك  30موقعا للعمليات ،ويعمل �شركا�ؤها و�شركاتها
التابعة يف �أكرث من  90دولة

هوغ روبن�سون (ات�ش
�آر جي)

٪0.2

وهي �شركة �سفر خمت�صة بقطاع ال�شركات ،لديها مكاتب يف  25دولة يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا و�آ�سيا ال�شرقية وتقدم
خدماتها يف �أكرث من  120دولة ويتم تداول �أ�سهمها يف بور�صة لندن ويعمل لديها  6.800موظف ًا يف جميع �أنحاء العامل.

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

اجلدول �أدناه يلخ�ص الن�شاطات املالية ل�شركتي �س دبليو تي وات�ش �آر جي 6يف جمال التذاكر
الجدول  :3إصدار التذاكر – الجوانب المالية
ال�شركة

الربح الت�شغيلي

هام�ش الربح

الربح الت�شغيلي

عام 2007م

هام�ش الربح

عام 2008م

الربح الت�شغيلي

هام�ش الربح

الربح الت�شغيلي

عام 2009م

هام�ش الربح

عام 2010م

�سي دبليو تي

 190مليون دوالر

٪0.64

 208مليون دوالر

٪0.64

 160مليون دوالر

٪0.64

-

ات�ش �آر جي

 72مليون دوالر

٪10.79

 43مليون دوالر

٪7.25

 45مليون دوالر

٪8.63

 59مليون دوالر

٪10.61

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

�أظهرت ال�شركات الرائدة يف جمال �إدارة ال�سفر لل�شركات منو ًا ثابت ًا منذ عام 2005م . 7فعلى �سبيل املثال حققت �شركة ات�ش �آر جي يف �سنة 2010م هام�ش ربح
وقدره  ٪10.6وذلك من خالل تقدمي خدمات وحلول �سفر مبتكرة تتما�شى مع احتياجات عمالئها من قطاع الأعمال� ،إ�ضافة �إلى خدمات ال�سياحة املقدمة ب�صفة
خا�صة �إلى الأفراد.
3 33 -33 -3االتجاهات الرئيسية في سوق السفر لقطاع األعمال
زيادة التطوير والتوقعات من قبل العمالء من قطاع الأعمال
يف ال�سنوات املا�ضية تطور عمالء منتجات ال�سفر من قطاع الأعمال تطور ًا مطرد ًا ،حيث بد�أ العمالء يف الرتكيز على ما هو �أكرث من جمرد الأ�سعار املناف�سة ،حيث
كان هناك حتول وا�ضح نحو تف�ضيل وجود �شريك �سفر متكامل يقدم خدمات �سفر ذات قيمة �إ�ضافية ترتكز على ا�ستقطاب امل�سافرين من رجال الأعمال والتقارير
اخلا�صة التي ت�سمح لعمالئها ب�ضبط تكاليف ال�سفر وب�إدارة نفقاتهم ب�شكل �أكرث فعالية.
الأهمية املتزايدة لعمولة املبيعات يف تركيبة الإيرادات
تتلقى �شركات ال�سفر عادة عموالت من �شركات الطريان تتمثل يف الآتي:
 عمولة �أ�سا�سية
تدفع العمولة من �شركة الطريان ل�شركة ال�سفر لقاء خدماتها
املق�صود من العمولة هو تغطية تكاليف البيع و�إ�صدار التذاكر من قبل ال�شركة
ي�شهد ال�سوق حالي ًا �ضغوطا متزايدة على �شركات ال�سفر لتمرير العمولة الأ�سا�سية �إلى العمالء من ال�شركات على �شكل ح�سومات
�شركات الطريان التي ال تعطي عموالت جتعلها يف املقابل كر�سوم خدمات
تدفع �شركات �أنظمة احلجز العاملية عموالت ل�شركات ال�سفر
  6ال تتوفر البيانات املالية لل�شركات اخلا�صة املذكورة يف اجلدول �أعاله
 7دون الأخذ بعني االعتبار �سنة 2009م ،ال�سنة التي ت�أثر فيها االقت�صاد العاملي بالأزمة املعروفة ب�أزمة (� )subprimeأو الأزمة العاملية
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 عموالت احلوافز
متثل مبالغ تدفع ل�شركة ال�سفر لقاء الأداء والوالء
تاريخي ًا ،تعتمد عمولة احلوافز على حجم املبيعات التي حققتها ال�شركة ومدى منوها ال�سنوي
تهتم حالي ًا بع�ض �شركات الطريان و�أنظمة احلجز العاملية بنمو ح�صتها ال�سوقية وزيادة والء العمالء وت�شجيع التحويل من �شركات طريان �أخرى
با�ستخدام عمولة احلوافز
وعلى ال�صعيد الدويل ،خ�ضعت حمفزات الربحية لدى �شركات ال�سفر لتغيري هيكلي بعد �أن اعتمدت �شركات الطريان الرئي�سية نظام احلوافز املتغري على �أ�سا�س
حجم املبيعات ،بهدف خف�ض تكلفة التوزيع .وقد �أدى هذا �إلى تغيري يف مزيج بني العمولة الأ�سا�سية وعمولة احلوافز ،مع ازدياد ن�سبة عمولة احلوافز يف جمموع
الدفعات التي تتلقاها �شركات ال�سفر .واجلدير بالذكر �أن �شركات الطريان منحت عموالت حتفيز املبيعات مما �أعطى �شركات ال�سفر الرائدة ميزة تناف�سية
على املناف�سني الأ�صغر حجما ،وقدرة �أكرب على التفاو�ض مع املوردين والنمو من خالل تقدمي خدمات مطورة ومو�سعة مبا يف ذلك لعب دور اجلامع للمبيعات
(.)consolidator
اخلدمة املتكاملة والنمو من خالل اال�ستحواذ
متكنت �شركات ال�سفر الرائدة يف قطاع الأعمال من تعزيز نفوذها وموقعها يف ال�سوق من خالل ما يلي:
 اال�ستحواذ من �أجل التو�سع اجلغرايف وزيادة ح�صتها ال�سوقية
 قدرات �أف�ضل خلدمة العمالء عاملي ًا
 اال�ستحواذ على البنية التحتية .تاريخي ًا ،تو�سعت هذه ال�شركات جغرافي ًا عن طريق عمليات اال�ستحواذ
 عمل ال�شركات الرائدة كجامع للمبيعات.
اجلدول �أدناه يلقي ال�ضوء على عمليات اال�ستحواذ التي قامت بها �شركات �إدارة ال�سفر العاملية يف الفرتة ما بني 1996م – 2009م:
الجدول  :4عمليات االستحواذ من قبل المنافسين العالميين
اال�سم

عدد عمليات اال�ستحواذ

ن�شاط ال�شركات امل�ستحوذة

�سي دبليو تي

12

�شركة �سفر� ،شركة �سفر م�ساهمة� ،سفر ال�شركات والأعمال التجارية العاملية ومقدم خدمات

بي �سي دي

9

�شركة �سفر ،مقدم خدمات �سفر و�شركة �إدارة �سفر

�أمريكان �إك�سربي�س

6

�شركة بطاقات ائتمانية عاملية و�شركة �سفر متخ�ص�صة يف قطاع الأعمال ،وال�سياحة

ات�ش ار جى

6

�شركة �سفر ،مقدم خدمات �سفر و�شركة �إدارة �سفر

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

التقدم التكنولوجي
لقد زاد التقدم التكنولوجي من ال�ضغوط على �شركات ال�سفر التقليدية من جانب املناف�سني الذين تبنوا التكنولوجيا مبكر ًا .وبذلك �أ�صبح اال�ستثمار يف التكنولوجيا
�ضروريا للحفاظ على القوة يف ال�سوق مبا يف ذلك املناف�سة يف القدرات والإمكانات التكنولوجية وم�ستخدميها من الطرف الآخر .وت�سعى �شركات ال�سفر با�ستمرار
تطوير قدراتها التكنولوجية والقوى العاملة لتقدمي خدمات متخ�ص�صة ح�سب الطلب ومعاجلة طلبات العمالء واحتياجاتهم بنا ًء على ما يلي:
 احلجز بالإنرتنت والهاتف اجلوال
 �إدارة ال�سفر وتقارير امل�صروفات والتحليالت وغريها
 اال�ست�شارات يف جمال ال�سفر من حيث تقدير التكلفة وتطوير ال�سيا�سات وت�صميم احللول.
3 33 -33 -3الخالصة
متكنت ال�شركات الرائدة يف �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال العاملي من املحافظة على منوها ودورها القيادي عن طريق اال�ستحواذ على ال�شركات املناف�سة الأ�صغر
حجم ًا ،وتبني �أحدث التكنولوجيا الرتكيز على تقدمي خدمات للعمالء ذات قيمة حقيقية وتوفري خدمات راقية لقطاع كبري من امل�سافرين ،وقد �أدى ذلك �إلى
التكيف مع احلوافز املتغرية من �شركات الطريان والفنادق وموردي اخلدمات الآخرين.
على ال�صعيد العاملي ،ثبت �أن الهوام�ش والعائدات من �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال �أكرث جاذبية من �سوق �سفر الأفراد بالن�سبة ل�شركات ال�سفر لأن عمالء قطاع
الأعمال �أقل ح�سا�سية للأ�سعار و�أكرث تركيز ًا على اجلودة واخلدمة من العمالء الأفراد .وهذا ميكن �شركات ال�سفر من التميز وتعزيز خدماتها من خالل تقدمي
اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة ،مبا يف ذلك التواجد على مدى � 24ساعة يومي ًا والإدارة العامة ل�ش�ؤون ال�سفر.
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و قد زاد اهتمام �شركات ال�سفر لقطاع الأعمال من قدراتها يف تقدمي اخلدمات عرب االت�صال املبا�شر مع العميل ،مما �أدى �إلى:
 جذب العمالء واالحتفاظ بهم بدرجة �أف�ضل
 توفري عرو�ض اقت�صادية عرب ت�شكيلة وا�سعة من اخلدمات �أدت �إلى �إدارة �أف�ضل
 تخفي�ض تكاليف ال�سفر لدى قطاع الأعمال وذلك بتنظيم برامج ال�سفر ملن�سوبيها بالأ�سعار �أف�ضل

3 33 -3سوق السفر والسياحة في المملكة
3 33 -33 -3نظرة عامة
يقدر احلجم الكلي ل�سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة يف عام 2010م بحوايل  862مليار ريال �سعودي� ،شام ًال ذلك جميع و�سائل النقل وقطاع الإيواء .وقد �سجل
هذا القطاع منو ًا ملحوظ ًا يف الفرتة ما بني 2005م 2010 -م مبعدل منو تراكمي �سنوي ما يقارب الـ .٪10
الجدول  :5سوق السفر والسياحة السعودي (2005م – 2010م)  -بحسب الغرض
القطاع امل�ستهدف (مليار ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

ن�سبة النمو الرتاكمي ال�سنوي

العطالت والرتفيه

14.1

12.5

17.8

27.3

29.6

31.8

٪17.7

الأعمال

9.1

9.2

13.0

12.9

11.9

12.7

٪7.0

ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

15.6

17.5

17.7

17.3

16.2

17.4

٪2.2

املجموع

38.8

39.2

48.5

57.6

57.7

61.9

٪9.8

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

الجدول  :6سوق السفر السعودي (2005م – 2010م)  -بحسب االتجاه
االجتاه (مليار ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

ن�سبة النمو الرتاكمي ال�سنوي

املغادرة

9.7

7.9

12.2

15.6

18.1

19.8

٪15.4

القادمة

19.8

22.0

25.8

30.8

28.0

30.5

٪9.1

املحلية

9.3

9.3

10.5

11.1

11.6

11.6

٪4.3

38.8

39.2

48.6

57.5

57.7

61.9

٪9.8

املجموع
امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

يف عام 2010م� ،شكلت الرحالت املغادرة لغر�ض العطالت والرتفيه والرحالت القادمة لل�سياحة للأغرا�ض الدينية �أهم �شرائح �سوق ال�سفر يف اململكة وقد بلغت
�إيراداتها حوايل  16.4مليار ريال �سعودي و 13.6مليار ريال �سعودي على التوايل.
الجدول  :7سوق السفر السعودي (2010م)  -بحسب الغرض واالتجاه
الهدف/االجتاه (مليار ريال �سعودي)

الرحالت القادمة

الرحالت املغادرة

املحلية

العطالت والرتفيه

5.6

16.4

7.6

الأعمال

8.9

1.7

1.3

ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

13.6

-

2.6

28.0

18.1

11.6

املجموع
امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كو مبني

يف عام 2009م� ،شكلت تكاليف النقل حوايل  ٪56من �إجمايل قطاع ال�سفر .وت�شتمل هذه ال�شريحة الإنفاق على كافة �أنواع و�سائل النقل مبا فى ذلك النقل اجلوي،
البحري والربي .واجلدير بالذكر �أن من الناحية التاريخية �شكلت �شريحة النقل اجلوي العامل الأكرب من قطاع النقل وميثل حوايل  ،٪80من حيث القيمة الكلية
ل�شريحة النقل يف عام 2009م (انظر اجلدول �أدناه)

 8امل�صدر  :تقديرات بوز اند كومبني
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الجدول  :8سوق النقل السعودي  -حسب وسيلة النقل
الو�سيلة (مليار ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

اجلوي

14.0

16.8

22.5

24.3

25.8

الربي

4.0

5.1

5.9

5.9

6.0

البحري

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

الإجمايل

18.2

22.0

28.6

30.4

32.1

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

بدء ًا من عام 2009م� ،أ�صبحت خدمات الإيواء ت�شكل حوايل  ٪44من احلجم الكلي ل�سوق ال�سفر وال�سياحة ال�سعودي .وت�شتمل خدمات الإيواء على النفقات لكل
مرافق الإيواء مبا يف ذلك  )1الأجنحة وال�شقق املفرو�شة� )2 ،سل�سلة الفنادق )3 ،الفنادق امل�ستقلة )4 ،وكل و�سائل الإيواء.
3 33 -33 -3المالمح الرئيسية لقطاع السفر في السعودية
 جاء النمو يف �سوق ال�سفر وال�سياحة نتيجة لتزايد عدد ال�سكان الوافدين يف اململكة ،وي�شتمل ذلك على الرحالت القادمة من الأ�صدقاء والأقارب لزيارة
الوافدين من ال�سكان ،ورحالت الوافدين املغادرة لزيارة بالدهم يف العطالت ال�صيفية ،بالإ�ضافة لتح�سن م�ستويات الدخل بالن�سبة لل�سعوديني ورغبتهم
يف ال�سفر للخارج من �أجل ق�ضاء العطالت.
 ال�سياحة للأغرا�ض الدينية ال تزال من �أهم مكونات �سوق ال�سفر ال�سعودي خا�صة للحجاج والزوار الوافدين.
 يحتل قطاع الأعمال مكانة كبرية �ضمن مكونات ال�سفر ال�سعودي ويعود ذلك الزدهار االقت�صاد ال�سعودي الذي �ساعد يف انتعا�ش الرحالت القادمة واملغادرة.
3 33 -33 -3دوافع نمو القطاع
م�ستويات الدخل املت�صاعدة والنمو ال�سكاين
منذ عام 2007م ،ارتفع معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي لعدد ال�سكان يف اململكة لي�صل �إلى  ،٪2.7حيث بلغ عدد ال�سكان  27.3مليون ن�سمة يف عام 2010م .ومن
املتوقع �أن ي�ستمر النمو ال�سكاين بقوة لتبلغ ن�سبة معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي �أكرث من  ٪2يف الفرتة ما بني بني 2010م – 2015م.
ويبدو �أن التوقعات املنظورة لالقت�صاد الكلي ال�سعودي �ستظل �إيجابية نتيجة للنمو ال�سكاين واال�ستقرار ال�سيا�سي وم�ستويات الأ�سعار العالية للبرتول واال�ستثمارات
احلكومية ال�ضخمة املتوقعة يف م�شروعات البنية التحتية خالل ال�سنوات اخلم�سة القادمة .ويتوقع لهذه العوامل �أن ت�سهم يف النمو القوي يف دخل الفرد من الناجت
القومي الإجمايل خالل ال�سنوات اخلم�سة القادمة .وت�شري التوقعات �إلى �صلة قوية بني دخل الفرد من الناجت املحلي الإجمايل وم�ستويات الإنفاق على الطريان،
ويتوقع ا�ستمرار منو الإنفاق على الطريان متا�شي ًا مع الأداء القوي لالقت�صاد الكلي.
ا�ستثمارات البنية التحتية املتعلقة بال�سياحة يف القطاعني العام واخلا�ص
عمدت احلكومة ال�سعودية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية �إلى زيادة الإنفاق على م�شروعات البنية التحتية يف �إطار �سيا�سات تو�سعية �شاملة ،ففي عام 2010م
ر�صدت احلكومة حوايل  46مليار ريال �سعودي لإن�شاء م�شروعات للبنية التحتية بزيادة بلغت حوايل  10.6مليار ريال �سعودي عما مت �إنفاقه يف �إطار ميزانية عام
2009م .وعالوة على ذلك ر�صدت احلكومة �أي�ض ًا حوايل  21.7مليار ريال �سعودي لدعم م�شروعات اخلدمات البلدية. 9
و�سيجري تخ�صي�ص جزء كبري من ميزانية البنية التحتية لتو�سع م�شروعات الإيواء وتطوير البنية التحتية مل�شروعات النقل اجلوي والربي والبحري وال�سكك
احلديدية بالقرب من احلرمني ال�شريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وذلك لتلبية الطلب املتزايد من ال�سياحة الدينية.
وبالإ�ضافة ملا �سبق ،مت تخ�صي�ص جزء كبري من ميزانية البنية التحتية مل�شروعات متنوعة ،منها  )1امل�شروعات التعليمية (مث ًال جامعة الأمرية نوره بنت عبد
الرحمن وتو�سعة جامعة امللك �سعود وجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية) )2 ،املدن الطبية يف عدد من مناطق اململكة .وت�شكل الزيادة يف �إجمايل الإنفاق
احلكومي دافع ًا للنمو وزيادة يف فر�ص العمل يف هذه القطاعات ،الأمر الذي يرفع بالتايل م�ستوى الإنفاق على �سفر املوظفني داخلي ًا وخارجي ًا.
وتخ�ص�ص احلكومة ال�سعودية �أي�ضا جزء ًا كبري ًا من الإنفاق العام على تطوير البنية التحتية للنقل يف البالد .ففي �إطار اخلطة اخلم�سية التا�سعة (2010م
– 2014م) ،خ�ص�صت احلكومة ما يقرب من  111مليار ريال �سعودي لتطوير قطاعي النقل واالت�صاالت ،وهو ما ي�شكل نحو  ٪7.7من �إجمايل �إنفاق اخلطة
اخلم�سية التا�سعة ويعادل �ضعف املبلغ املخ�ص�ص للقطاع يف �إطار اخلطة اخلم�سية الثامنة .كما تهدف اخلطة التا�سعة �إلى تو�سعة �شبكة ال�سكك احلديدية والطرق
وكذلك تطوير مطارات جديدة وتو�سيع املطارات احلالية .ويف ال�سنوات املقبلة �ست�ضيف اململكة العربية ال�سعودية  3.800كيلو مرت ًا من ال�سكك احلديدية وما
يقرب من � 27.8ألف كيلومرت ًا من الطرق اجلديدة.

 9امل�صدر تقرير «جاي �أل �أل» « »JLLعن احلرمني ال�شريفني يف يونيو 2010م
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يقود النمو يف احلركة اجلوية يف اململكة �إلى ا�ستثمارات �ضخمة يف البنية التحتية وتو�سيع النقل اجلوي .وقد و�ضعت الهيئة العامة للطريان املدين خطط ًا لتعزيز
البنية التحتية للمطارات يف البالد من �أجل خدمة احلركة املتزايدة التي من املتوقع �أن تت�ضاعف خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة .حيث تعتزم الهيئة العامة للطريان
املدين �إنفاق ما يقرب من  20مليار ريال �سعودي حتى عام 2020م وما يقرب من  55مليار ريال �سعودي حتى 2030م لتطوير مطارات جديدة �إلى جانب تو�سيع
املطارات احلالية .وتعتزم الهيئة العامة للطريان املدين تطوير املطارات الداخلية والدولية لت�شمل فنادق خم�س جنوم ومراكز جتارية ومبان �سكنية ومراكز
م�ؤمترات ومناطق ترفيهية ومكاتب جتارية يف منطقة املطار .و�أول مطار يجري تطويره هو مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة وهناك خطة يجري �إعدادها
لتطوير مطاري الريا�ض والدمام .وقد مت الإعالن عن مطارات جديدة يف املدينة املنورة ،جيزان ،الطائف ومدينة الأمري عبد العزيز بن م�ساعد االقت�صادية
(.)PABMEC
و من املتوقع �أن ت�سهم املبادرات املذكورة �أعاله يف �إحداث زيادة قوية يف الإقبال على خدمات ال�سفر والنقل يف اململكة.
اال�صالحات التنظيمية لتطويراحلج والعمرة
تنوي وزارة احلج تطوير البنية التحتية اال�ستيعابية يف الأرا�ضي املقد�سة ال�ستيعاب حوايل ( )1مليون من �ضيوف الرحمن �شهري ًا بحلول عام 2030م ،وقد مت
بالفعل اتخاذ عدد من اخلطوات يف هذا االجتاه ومنها:
 يف عام  1420هـ (املوافق 2000م) ،مت متديد مو�سم العمرة لت�سعة �أ�شهر بدال من �ستة �أ�شهر �سنوي ًا يف الأعوام ال�سابقة.
 ا�ستخدام نظام اليكرتوين جديد و�سهل ال�ستكمال طلبات �إجراءات العمرة عن طريق الإنرتنت
ونتيجة لهذا التطور ازدادت حركة النقل للعمرة بحوايل 10٪68يف عام  1421هـ( ،املوافق 2001م) ،وا�ستمرت بعد ذلك بنحو � ٪18.4سنوي ًا .وتزامن ًا مع هذا
التطور ت�شهد مكة املكرمة ارتفاع ًا يف الطاقة اال�ستيعابية للفنادق والتي من املتوقع �أن ترتفع من � 120.000إلى  142.000غرفة �أي بزيادة  22.000غرفة .و�سوف
ت�صل الطاقة اال�ستيعابية الكلية مع انتهاء امل�شاريع التطويرية يف العا�صمة املقد�سة �إلى حوايل  65مليون ليلة �سياحية ح�سب درا�سة �أعدتها �شركة البلد الأمني.
وتعمل الهيئة ال�سعودية لل�سياحة والآثار حالي ًا على �إ�صالح ينطوي على توحيد ت�صنيف الفنادق (من حيث عدد النجوم) واملبادرات ال�سياحية الأخرى من �أجل
تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع ال�سياحة.
خطة تو�سيع املطارات الإقليمية
لقد �ضاعفت اخلطوط اجلوية من طاقتها اال�ستيعابية مل�ساعدة اململكة على زيادة ح�صتها من ال�سوق .وقد زاد عدد خطوط الطريان العاملة يف ال�سعودية ب�صورة
ملمو�سة مبعدل منو تراكمي �سنوي و�صل �إلى  ٪8مما يعترب انعكا�س ًا لزيادة الطلب على ال�سفر اجلوي يف البالد.
الجدول  :9سعة شركات الطيران العاملة في السعودية – حسب شركة الطيران
2006م

2007م

2008م

2009م

2010م*

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

�شركة الطريان (مباليني الركاب)
اخلطوط ال�سعودية

457

473

489

466

495

462

٪0.2

طريان �أجنبي

183

197

249

284

357

416

٪17.9

طريان نا�س

-

1

14

35

28

45

-

�سما املحدودة

-

-

23

22

14

**15

-

639

670

775

806

895

937

٪7.9

الإجمايل

2005م

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني
*متوقع،
** �أوقفت �سما عملياتها خالل ال�سنة

وقد بد�أت �شركات النقل اجلوية ال�سعودية منخف�ضة التكلفة مثل نا�س و�سما يف العمل يف فرباير 2007م ومار�س 2007م على التوايل ،يف �إطار برنامج حكومي
لتحرير الطريان .وبالإ�ضافة لذلك ويف �إطار خطة لزيادة الطاقة اال�ستيعابية لأ�سطولها ،طلبت اخلطوط اجلوية ال�سعودية �شراء  70طائرة جديدة من طراز
�إيربا�ص وبوينغ يتم ا�ستالمها يف عام 2014م.
كما ا�ستمرت هيئة الطريان املدين ال�سعودي يف تطبيق �سيا�سة الأجواء املفتوحة مت�شي ًا مع اتفاقية منظمة التجارة العاملية التي وقعت عليها اململكة .ويف عام
2010م ،ح�صلت �أكرث من  10خطوط طريان �أجنبية على موافقة هيئة العامة للطريان املدين على الهبوط يف مطارات اململكة ،مما يرفع جمموع اخلطوط الأجنبية
التي تخدم يف اململكة �إلى � 30شركة.

 10امل�صدر :تقديرات بوز �أند كوبني
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3 33 -33 -3سوق السفر واإليواء
�سوق ال�سفر اجلوي
يقدر حجم �سوق ال�سفر ال�سعودي يف عام 2009م بنحو  25.8مليار ريال �سعودي .كما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،وت�شكل �شريحة ال�سفر لغر�ض العطالت والرتفيه
اجلزء الأكرب من �سوق ال�سوق اجلوي ( 14مليار ريال �سعودي) تليها �شريحة قطاع الأعمال ثم ال�سياحة للأغرا�ض الدينية بحوايل  6.6مليار ريال �سعودي و 5.3
مليار ريال �سعودي على التوايل.
الجدول  :10سوق السفر الجوي في السعودية (2009م) – بحسب الغرض واالتجاه
القادمة

املغادرة

املحلية

االجمايل

الغر�ض /االجتاه (مليار ريال �سعودي)
العطالت والرتفيه

4.0

9.1

0.9

14

الأعمال

5.3

1.0

0.3

6.6

ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

5.1

-

0.2

5.3

املجموع

14.3

10.1

1.4

25.9

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

ولقد منا قطاع ال�سفر لغر�ض العطالت والرتفيه مبعدل منو تراكمي �سنوي ي�صل �إلى  ٪17.9بني الأعوام 2005م – 2009م .ومن العوامل التي �أدت �إلى انتعا�ش
هذا القطاع بقوة يف ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية ارتفاع م�ستوى الدخل وزيادة العمالة الأجنبية وزيادة �أعداد امل�سافرين من ال�سعوديني والوافدين يف العطالت
ال�صيفية.
كذلك جاء ازدياد الرحالت القادمة نتيجة لعوامل اقت�صادية ودينية منها:
 القدوم لأداء احلج والعمرة ،حيث ي�ستمر مو�سم العمرة ملدة ت�سعة ا�شهر عدا مو�سم احلج
 موقع اململكة كوجهة جتارية جذابة يف املنطقة .ويف حالة عدم وجود و�سائل موا�صالت �سريعة بديلة ،يعتمد معظم امل�سافرين �إلى اململكة ب�شكل �أ�سا�سي على
ال�سفر اجلوي.
 غالبية الوافدين �إلى اململكة لأغرا�ض ترفيهية هم من عائالت و�أ�صدقاء املقيمني يف اململكة.
وب�سبب تب�سيط الأنظمة املتعلقة باحل�صول �إجراء على ت�أ�شرية الدخول لأداء العمرة ،حدث انتعا�ش ملمو�س يف ال�سياحة للأغرا�ض الدينية يف ال�سنوات اخلم�سة
املا�ضية (مبعدل منو تراكمي �سنوي  )٪19.9وقد حدث هذا التطور يف �إطار برنامج حكومي لت�شجيع ال�سفر املت�صل باحلج والعمرة.
كذلك ازدادت حركة ال�سفر يف قطاع الأعمال من حيث القيمة مبعدل منو تراكمي �سنوي  ٪11.8خالل نف�س الفرتة حيث �أثبت االقت�صاد ال�سعودي مرونته ن�سبي ًا
و�صمد يف مواجهة الأزمة املالية العاملية وارتفعت حركة ال�سفر �إلى اململكة للأغرا�ض التجارية.
يبني اجلدول التايل اجتاهات ال�سفر اجلوي ال�سعودي من حيث الغر�ض بني الأعوام 2005م – 2009م
الجدول  :11سوق السفر الجوي في السعودية (2005م – 2009م)  -بحسب الغرض
الغر�ض (مليار ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

العطالت والرتفيه

7.2

7.6

10.3

12.9

13.9

٪17.9

الأعمال

4.2

5.2

7.6

6.2

6.6

٪11.8

ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

2.6

4.0

4.6

5.1

5.3

٪19.9

14.0

16.8

22.5

24.3

25.9

٪16.5

املجموع

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

ويف �أعقاب �إطالق عمليات �شركتي نا�س و�سما يف عام 2007م ،ازداد حجم النقل اجلوي املحلي ب�صفة عامة ،وحتاول نا�س يف الوقت الراهن املناف�سة ب�شدة
للح�صول على ح�صة �أكرب يف ال�سوق .وحتى وقت انطالق عمليات �شركات الطريان املحلية املخف�ضة ،كان يعتقد �أن �أعداد امل�سافرين العابرين تناف�س �أعداد
امل�سافرين املحليني على القدرة اال�ستيعابية للخطوط اجلوية ال�سعودية .ولكن بعد دخول ال�شركات منخف�ضة التكلفة لل�سوق ازدادت الطاقة اال�ستيعابية املحلية
لتغطية احتياجات ال�سفر اجلوي املحلية ،علم ًا ب�أن �سما غادرت ال�سوق بعد �أن �أعلنت عن �إيقاف عملياتها يف عام 2010م.
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الجدول  :12عدد المسافرين سنويًا جوًا في السعودية – الرحالت المحلية  /الدولية
االجتاه (باملاليني)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

دولية

14.4

14.9

18.7

20.2

21.2

حملية

7.1

4.3

4.9

4.9

5.6

عبور حملي

3.6

6.5

6.7

5.8

5.5

االجمايل

25.1

25.7

30.3

30.9

32.3
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كما �شهدت حركة ال�سفر �إلى اململكة �أي�ض ًا منو ًا قوي ًا يف ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية ،ولكنها تباط�أت يف العامني الأخريين لأ�سباب من بينها:
 تناق�ص يف ال�سياحة للأغرا�ض الدينية يف عام 2009م ب�سبب انت�شار وباء �إنفلونزا اخلنازير «»H1N1
 تقل�ص قطاع �سفر الأعمال ب�سبب انخفا�ض امليزانية املحددة ل�سفر املوظفني يف ظل الأزمة املالية العاملية
اجلدول �أدناه يبني اجتاهات �سوق ال�سفر اجلوي يف ال�سعودية ح�سب نوع الرحالت يف الفرتة من عام 2005م 2009 -م
الجدول  :13سوق السفر الجوي فى السعودية (2005م – 2009م) – بحسب نوع الرحالت
االجتاه (مليار ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

القادمة

7.1

10.2

13.7

13.4

14.3

٪19.1

املغادرة

5.5

5.6

7.6

9.7

10.1

٪16.4

الداخلية

1.4

1.0

1.2

1.2

1.4

-

14.0

16.8

22.5

24.3

25.8

٪16.5

الإجمايل
امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

�سوق الإيواء
يف عام 2009م ،قدر حجم �سوق الإيواء يف اململكة العربية ال�سعودية بنحو  25.6مليار ريال �سعودي .كما هو وا�ضح من اجلدول �أدناه ،وت�شكل العطالت والرتفيه
اجلزء الأكرب من �سوق الإيواء والتي يبلغ حجمها حوايل  13.1مليار ريال �سعودي تليها ال�سياحة للأغرا�ض الدينية و�شريحة الأعمال بحوايل  8.3مليار ريال
�سعودي و  4.1مليار ريال �سعودي على التوايل.
الجدول  :14سوق اإليواء في السعودية (2009م)  -بحسب الغرض واالتجاه
الهدف و التوجه (مليار ريال �سعودي)

القادمة

املغادرة

الداخلية

املجموع

العطالت والرتفيه

1.4

6.2

5.5

13.1

الأعمال

3.0

0.5

0.6

4.1

ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

7.0

-

1.3

8.3

الإجمايل

11.5

6.7

7.4

25.6
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و�إجما ًال يف عام 2009م ،مثلت الرحالت القادمة �أكرب �شريحة �سفر ،والتي تت�ألف من القادمني �إلى اململكة لأغرا�ض الأعمال وال�سياحة للأغرا�ض الدينية ،يف حني
�أن رحالت قطاع العطالت والرتفيه كانت الدافع الرئي�سي للأ�سواق املحلية واخلارجية.
الجدول  :15سوق اإليواء في السعودية (2005م – 2009م)  -بحسب الغرض
االجتاه (مليار ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

العطالت والرتفيه

5.2

3.1

5.6

11.1

13.1

٪26.1

الأعمال

4.4

3.1

2.9

6.1

4.1

()٪1.2

ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

11.1

11.0

11.4

10.0

8.3

()٪6.9

االجمايل

20.7

17.2

19.8

27.1

25.6

٪5.6

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني
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وقد حقق �سوق الإيواء ال�سعودي معدل منو تراكمي يقدر بحوايل  ٪5.6بني 2005م – 2009م ب�سبب الزيادة يف �شريحة ال�سفر املتعلق بقطاع العطالت والرتفيه،
بينما ظلت �شريحة �سفر ال�سياحة للأغرا�ض الدينية ثابتة ن�سبي ًا ،خالل نف�س الفرتة ،عدا عام 2009م ،حيث تراجعت حجم تلك ال�شريحة ب�سبب املخاوف من
انت�شار �إنفلونزا اخلنازير « »H1N1وما �أعقب ذلك من قيود م�شددة فر�ضتها ال�سلطات املحلية على ال�سفر.
�أما فيما يتعلق بقطاع رحالت الأعمال فقد �شهد ازدهار ًا ملحوظ ًا قبل عام 2009م ،وهو العام الذي تراجعت فيه النفقات الكمالية نتيجة لت�أثر ال�شركات بالأزمة
املالية العاملية.
الجدول  :16سوق اإليواء في السعودية (2005م – 2009م)  -بحسب االتجاه
االجتاه (مليار ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

املغادرة

3.3

1.5

4.0

4.6

6.7

٪19.9

الداخلية

6.2

6.0

6.4

7.3

7.4

٪4.6

القادمة

11.2

9.6

9.5

15.2

11.5

٪0.6

20.7

17.2

19.8

27.1

26.6

٪5.6

االجمايل

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني

يالحظ �أن الق�سم الأكرب من الطاقة اال�ستيعابية ل�سوق الإيواء يف اململكة ترتكز يف املنطقة الغربية التي ت�ستقبل جميع احلجاج واملعتمرين وكذلك بع�ض امل�سافرين
من قطاع الأعمال .ويبني اجلدول التايل �أن حوايل ٪66من الطاقة اال�ستيعابية للإيواء تتواجد يف مكة املكرمة واملدينة املنورة يف حني يبلغ ن�صيب مدينة الريا�ض
حوايل  ٪13فقط منها.
الجدول  :17عدد غرف الفنادق واألجنحة المفروشة في السعودية – حسب المدينة
نوع الوحدة

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الريا�ض

املنطقة ال�شرقية

ع�سري

�أخرى

املجموع

الوحدات املفرو�شة

35.806

17.101

16.295

13.182

7.476

8.382

98.242

الغرف الفندقية

60.227

19.676

9.672

7.918

1.710

3.116

102.319

املجموع

98.033

36.777

25.967

21.100

9.186

11.498

200.551

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني ،الهيئة العامة لل�سياحة والآثار  -مركز البحوث للمعلومات وال�سياحة

تنبع �أهمية الأجنحة املفرو�شة للإيواء ب�صورة �أ�سا�سية من طبيعة امل�ستخدمني ،فمث ًال امل�سافرون املحليون يف�ضلون الإقامة بعائالتهم ملدة �أطول ،بينما يف�ضل
امل�سافرون احلجاج ال�سكن امل�شرتك .وكانت معدالت الإ�شغال يف الفنادق حوايل  ٪52يف عام 2008م بينما كانت ن�سبة الإ�شغال يف الوحدات املفرو�شة حوايل .٪55
3 33 -33 -3شرائح عمالء السفر الجوي
يعتمد �سوق ال�سفر امل�ستهدف يف ال�سعودية على �شركات ال�سفر
ح�سب �إح�صاءات بوز �أند كومبني ،هنالك �شريحتان رئي�سيتان للم�سافرين ت�شكالن قطاع ال�سفر اجلوي ،وهما قطاع الأعمال وقطاع الأفراد .وللتعرف على �سوق
ال�سفر اجلوي بالن�سبة ل�شركات ال�سفر يف اململكة يجب �أخذ العوامل الآتية يف االعتبار:
 كل ال�سفر املحلي (مثل الأعمال والعطالت والرتفيه وال�سياحة للأغرا�ض الدينية)
 كل ال�سفر �إلى اخلارج (مثل الأعمال ،العطالت والرتفيه)
 ال�سفر الوافد (مثل الأعمال وال�سياحة للأغرا�ض الدينية)
 �سفر طالب لربنامج االبتعاث (برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي)
ويف املقابل ،ينق�سم �سوق ال�سفر امل�ستهدف يف ال�سعودية من حيث الغر�ض كما يلي:
 �سفر قطاع الأعمال ،ويعنى ال�سفر «لأغرا�ض جتارية بحتة» ويتكون من  )1ال�سفر احلكومي وي�شمل اجلهات احلكومية كالوزارات (مبا فى ذلك برنامج
البعثات التابع لوزارة التعليم العايل) وكذلك بع�ض اجلهات احلكومية الأخرى واجلامعات وامل�ست�شفيات� )2 ،سفر ال�شركات مبا يف ذلك ال�شركات اململوكة
للدولة وال�شركات متعددة اجلن�سيات وال�شركات ال�سعودية اخلا�صة .ويقوم �سوق ال�سفر ال�شركات يف ال�سعودية على االفرتا�ضات التالية:
�سفر موظفي ال�شركات حملي ًا ودولي ًا
�سفر موظفي ال�شركات والقطاع احلكومي لق�ضاء العطالت ال�سنوية
�سفر طالب وزارة التعليم العايل ذهاب ًا و�إياب ًا
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 �سفر قطاع الأفراد ويتكون من كل �أنواع ال�سفر ذات الطابع ال�شخ�صي (با�ستثناء �إجازات الوافدين ال�سنوية والتي يغطيها قطاع ال�شركات) والتي ت�شكل ما
تبقى من ال�سوق .وي�أخذ ال�سفر ال�شخ�صي العوامل الآتية يف االعتبار:
ال�سفر املحلي والقادمني من اخلارج لل�سياحة للأغرا�ض الدينية
ال�سياحة املحلية وال�سفر ال�سياحي املدفوع �إلى اخلارج من غري قطاع ال�شركات
ويو�ضح اجلدول �أدناه اجتاهات �سوق ال�سفر اجلوي ال�سعودي من حيث �شريحة العمالء بني الأعوام 2005م – 2011م
الجدول  :18االنفاق على السفر الجوي السعودي* – حسب شريحة العمالء
�شريحة العمالء (مليار
ريال �سعودي)

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

معدل النمو
الرتاكمي ال�سنوي

قطاع الأعمال

5.4

6.3

6.8

7.9

6.7

7.5

8.4

٪7.6

قطاع الأفراد

3.9

4.3

6.6

8.3

10.3

11.1

12.0

٪20.6

االجمايل

9.3

10.6

13.4

16.2

17.0

18.6

20.4

٪13.8

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كومبني
*الأرقام متثل الأ�سواق امل�ستهدفة

�سوق ال�سفر اجلوي لقطاع الأعمال
�سوق ال�سفر اجلوي لقطاع الأعمال بح�سب ال�شريحة
ي�شمل �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال يف اململكة جميع نفقات ال�سفر التي تغطيها احلكومة وال�شركات .ويتكون �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال من:
 ال�سفر بغر�ض �إجناز �أعمال ر�سمية كاالجتماعات و�إدارة امل�شاريع وغريها ،وي�شمل اجلهات احلكومية وال�شركات
 الإجازات ال�سنوية للوافدين وت�شمل اجلهات احلكومية وال�شركات
 الطالب املبتعثني �ضمن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي
يوفر �إنفاق ال�شركات على رحالت الإجازة ال�سنوية للموظفني الوافدين �إلى بالدهم الأ�صلية فر�ص منو قوية بالنظر �إلى حجم القوى العاملة الوافدة يف اململكة
واالجتاه املتزايد للرحالت التي يرعاها �أ�صحاب العمل .ويف عام 2009م ،كان �إجمايل العاملني غري ال�سعوديني يف اململكة العربية ال�سعودية  4.3مليون عامل ،وهو
ما ميثل  ٪53تقريبا من جمموع القوى العاملة يف اململكة.
متنح احلكومة ال�سعودية ِب َعث ملا يقارب من  55.000طالب �سنوي ًا للدرا�سة يف اخلارج يف �إطار برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ،كما �أعلنت
احلكومة يف يناير 2010م ،وقد مت متديد هذا الربنامج على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة (2010م – 2014م) ،ومن املتوقع �أن ي�صل جمموع عدد الطالب
امل�ستفيدين من هذا الربنامج �إلى  80.000طالب بحلول عام 2015م.
وقد �سجل الإنفاق على الرحالت اجلوية املحلية واملغادرة يف قطاع الأعمال (والذي هو يف الأ�سواق امل�ستهدفة ل�شركات ال�سفر العاملة يف اململكة) مبعدل منو
تراكمي �سنوي ثابت بلغ  ٪5.5خالل الأعوام من 2005م �إلى 2009م بالرغم من حدوث انخفا�ض حاد يف عام 2009م ب�سبب الأزمة املالية العاملية .وت�شري
التقديرات التي قدمتها بوز �أند كومبني� ،أن تكاليف الرحالت اجلوية املحلية واملغادرة و�صلت �إلى  7.8مليار ريال �سعودي يف عام 2010م مقابل  6.7مليار ريال
يف عام 2009م ،وذلك بن�سبة منو قدرها .٪16.4
�سفر قطاع الأعمال
يتمتع �سوق �سفر قطاع الأعمال ال�سعودي ب�آفاق منو قوية بف�ضل مرونة االقت�صاد وتطوير البنية التحتية لل�سفر ذات امل�ستوى العاملي والتي من املرجح �أن ت�سهم يف
زيادة رحالت قطاع الأعمال حملي ًا ودولي ًا.
�إن الإنفاق احلكومي املتزايد على التعليم العام والإدارة والرعاية ال�صحية لي�س فقط يف �سياق زيادة العمالة يف هذه القطاعات ،ولكن زيادة الإنفاق على �سفر
املوظفني املحلية واملغادرة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جمموع النفقات يف اخلطة اخلم�سية التا�سعة (2010م – 2014م) بلغ  1.400مليار ريال �سعودي (385.1
مليار دوالر �أمريكي) يف جماالت التنمية ،مبا يف ذلك تنمية املوارد الب�شرية واخلدمات االجتماعية وال�صحية واملوارد االقت�صادية والنقل واالت�صاالت والإ�سكان.
ويزيد هذا مبا يقارب  ٪67عن املبلغ املخ�ص�ص يف �إطار اخلطة اخلم�سية الثامنة.
وقد بلغ الإنفاق على ال�سفر لأغرا�ض جتارية يف اململكة ما يقرب من  10مليار ريال �سعودي ( 2.7مليار دوالر �أمريكي) يف عام 2009م ،ومتثل �شرائح ال�سفر
الوافد واملغادر واملحلي  ٪76.8و ٪15.1و  ،٪8.1على التوايل ،من جمموع الإنفاق .ويعترب الإنفاق على النقل (الرحالت الدولية واملحلية) �أكرب بند يف النفقات
التجارية للرحالت القادمة واملغادرة ،ويليه الإنفاق على الإيواء للم�سافرين الوافدين واملغادرين من رجال الأعمال ،بينما ت�شكل �أكرب بند يف النفقات للم�سافرين
املحلني من رجال الأعمال.ومن املتوقع �أن يزيد عدد رحالت العمل القادمة يف �ضوء تنامي القدرة التناف�سية للمملكة على ال�ساحة العاملية .وحتتل اململكة املركز
احلادي ع�شر يف التقييمات العاملية «�سهولة الأعمال» لعام 2011م التي ين�شرها البنك الدويل ،وكانت ثامن �أكرب بلد يف العامل يف عام 2009م من حيث ا�ستقطاب
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اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر .كذلك يتوقع تزايد عدد رحالت العمل القادمة نتيجة الزدياد اال�ستثمار الأجنبي يف التنمية االقت�صادية يف اململكة و�أي�ض ًا زيادة عدد
الوافدين �إلى اململكة للأغرا�ض التجارية.
ويف املقابل ،من املتوقع �أن ينمو قطاع ال�سفر املحلي واملغادر يف اململكة نتيجة للمقومات االقت�صادية القوية ومبادرات تطوير البنية التحتية وتزايد التحرر
االقت�صادي وزيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص وزيادة الدعم املايل من قبل احلكومة .ومن املتوقع �أن يت�سارع معدل النمو ال�سنوي للناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
من  ٪2.5خالل الأعوام 2005م – 2009م لي�صل �إلى  ٪4.3خالل الأعوام 2009م – 2015م .ويزيد خم�ص�ص النفقات ال�سنوية مليزانية احلكومة ال�سعودية
لعام 2011م بن�سبة  ٪7.4عن ميزانية عام 2010م ،فيما تزيد النفقات يف �إطار اخلطة اخلم�سية التا�سعة (2010م – 2014م) بن�سبة  ٪67عن الإنفاق يف �إطار
اخلطة اخلم�سية الثامنة .وعالوة على ذلك ،ف�إن القدرة امل�ضافة من اخلطوط اجلوية ال�سعودية وطريان نا�س �ست�ساهم يف تخفيف القيود التي يعاين منها �سوق
الطريان املحلي و�سوف توفر قوة دافعة للنمو يف �سوق �سفر الأعمال الداخلية.
الإجازات ال�سنوية للوافدين
يتمثل اجلزء الأكرب من �سوق �سفر ال�شركات يف اململكة يف الرحالت الرئي�سية ال�سنوية للموظفني الوافدين على ح�ساب �أ�صحاب العمل .وتوفر هذه ال�شريحة
فر�ص منو هائلة نظر ًا حلجم القوى العاملة الأجنبية واالجتاه املتزايد لرحالت العمل التي ترعاها ال�شركات .فقد قدرت �شركة بوز �أند كومبني النفقات على
ال�سفر اجلوي يف رحالت الرئي�سية ال�سنوية للموظفني الوافدين يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2010م بحوايل  4.8مليار ريال �سعودي (متثل نحو  ٪61من
جمموع الرحالت اجلوية املحلية واملغادرة لل�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية) .ومن املتوقع �أن ينمو القطاع مبعدل منو تراكمي �سنوي  ٪6.8خالل الأعوام من
2010م – 2015م .واململكة موطن ملجموعة عظمى من ال�سكان الوافدين التي �أ�صبحت جز ًء ال يتجز�أ من القوى العاملة يف البالد .بينما ت�شكل ن�سبة ال�سكان غري
ال�سعوديني  ٪27فقط من جمموع تعداد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومتثل ما يقرب من  ٪53من جمموع تعداد ال�سكان العاملني يف البالد.
تعترب الرحالت املدفوعة �سنوي ًا �إلى املوظفني الوافدين من املزايا املتطلبات الأ�سا�سية املمنوحة على امل�ستوى العاملي ،وكذلك يف اململكة .ومتنح هذه عادة للموظفني
الوافدين من القطاع العام واخلا�ص يف اململكة وت�شكل الن�سبة الأكرب من الرحالت املغادرة لغر�ض ق�ضاء العطالت .وقد ارتفع جمموع الرحالت املغادرة لغر�ض
ق�ضاء العطالت يف اململكة مبعدل منو تراكمي �سنوي ن�سبته  ٪12.1خالل الأعوام من 2005م – 2009م فيما ارتفع �إجمايل الإنفاق على هذه الرحالت مبعدل
منو تراكمي �سنوي ن�سبته  ٪24.2خالل نف�س الفرتة.
�سفر طالب برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي
تركز احلكومة ال�سعودية على تطوير املواهب ال�سعودية بهدف حتويل البالد �إلى اقت�صاد قائم على املعرفة .وبالإ�ضافة �إلى �إنفاق املليارات من الرياالت على بناء
املدار�س واجلامعات ،ترعى احلكومة تعليم الطالب ال�سعوديني يف اجلامعات الأجنبية .فقد �شرعت وزارة التعليم العايل يف عام 2006م بتنفيذ برنامج خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي الذي مينح الطالب فر�صة الدرا�سة يف اخلارج .ويف العام الدرا�سي 2010م ،كان عدد الطالب املبتعثني للدرا�سة يف اخلارج
 53.100طالب .ويف يناير 2010م� ،أعلنت احلكومة قرارها مبوا�صلة الربنامج لل�سنوات اخلم�س املقبلة .ومن املتوقع �أن ي�صل عدد �إجمايل الطالب املبتعثني �إلى
 80.000بحلول عام 2015م.
وبح�سب تقديرات بوز �أند كومبني ،يف عام 2010م ،كان حجم الإنفاق على ال�سفر اجلوي من خالل الرحالت الطالبية التي ترعاها احلكومة ما يقارب  1.6مليار
ريال �سعودي .ومن املتوقع �أن ينمو الإنفاق بقوة مبعدل منو تراكمي �سنوي ن�سبته  ٪10تقريبا خالل الأعوام من 2010م – 2015م.
وينعك�س تركيز احلكومة على تطوير قطاع التعليم يف زيادة الإنفاق من امليزانية على تنمية املوارد الب�شرية التي منت مبعدل منو تراكمي �سنوي ن�سبته ٪11.0
خالل الأعوام من 2000م 2010 -م .ويف �إطار اخلطة اخلم�سية التا�سعة (2010م – 2014م) ،خ�ص�صت احلكومة لهذا القطاع ما يقارب  732مليار ريال �سعودي
( 195مليار دوالر �أمريكي) ،وهو ما يقرب من  ٪50من �إجمايل املخ�ص�صات املقررة يف �إطار خطة لتنمية املوارد الب�شرية .كما مت تخ�صي�ص  150مليار ريال
�سعودي ( 40مليار دوالر �أمريكي) للتعليم والتدريب يف �إطار امليزانية الوطنية لعام 2011م ،وهو ما ي�شكل نحو  ٪25.9من جمموع الإنفاق يف �إطار امليزانية لعام
2011م ،ويزيد بنحو  ٪9عن املبلغ املخ�ص�ص يف امليزانية الوطنية لعام 2010م .وهكذا� ،سوف يتم تخ�صي�ص ما يقرب من  12مليار ريال �سعودي ( 3.2مليار
دوالر �أمريكي) لربنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي.
�سوق ال�سفر اجلوي لقطاع الأعمال بح�سب ال�شريحة
�شريحة العمالء من القطاعات احلكومية
يف عام 2009م ،قدر حجم الإنفاق على ال�سفر من قبل �شريحة العمالء من القطاعات احلكومية بحوايل  3.3مليار ريال �سعودي� ،شام ًال ذلك ما يلي:
 ال�سفر حل�ضور اجتماعات عمل وما �إلى ذلك وي�شمل الرحالت املغادرة واملحلية
 الإجازة ال�سنوية للمغرتبني وتغطية نفقات ال�سفر املغادرة
 الطالب املبتعثني برعاية وزارة التعليم العايل (يف �إطار برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي) للدرا�سة يف اخلارج ،وي�شمل الرحالت
القادمة واملغادرة.
وت�ستهدف الوزارات غالب ًا �شركات ال�سفر التي تقدم خدمات ال�سفر لقطاع الأعمال لأن لديها نف�س االحتياجات ،ويتم اختيارها ا�ستناد ًا على عوامل ال�سمعة
والأف�ضلية واالنت�شار ،وتقدم الوزارات ل�شركة ال�سفر مقرتحاتها بنا ًء على الأ�سعار الراهنة للخطوط ال�سعودية وجتري �أي�ض ًا مناق�شة لقيمة اخلدمات الإ�ضافية
مثل ال�سياحة وال�شحن ،وامل�ساعدة يف املطارات خدمات الليموزين لكبار ال�شخ�صيات وما �إيل ذلك من اخلدمات الأر�ضية.
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ت�ستخدم هذه اجلهات عادة الأنظمة احلكومية املتبعة يف امل�شرتيات ،ولكن مب�ساحة �أكرب من احلرية .وعادة ما يجري االت�صال ب�شركتي �سفر �أو ثالثة وفق
الإجراءات التالية:
�1.1إعداد خطاب باملتطلبات
�2.2إر�سال اخلطاب لل�شركات ا�ستنادا على ال�سمعة واملعرفة املكت�سبة عرب الوكاالت الأخرى
3.3ثم احلوار مع �شركة ال�سفر حول اخلدمات والأ�سعار
وتعترب كل اجلامعات وامل�ست�شفيات ممتلكات حكومية ولكنها تدار كم�ؤ�س�سات خا�صة .وتقوم باالت�صال ب�شركات ال�سفر .بنا ًء على ال�سمعة �أو عن طريق املناق�صة
املحدودة .وجتري املفاو�ضات حول اخلدمة والأ�سعار0
�شريحة العمالء من ال�شركات اخلا�صة
يقدر ما تنفقه ال�شركات �سنوي ًا على ال�سفر اجلوي بحوايل  3.4مليار ريال �سعودي ح�سب تقديرات عام 2009م .وتتكون هذه ال�شريحة من امل�سافرين من من�سوبي
ال�شركات لق�ضاء العطالت ال�سنوية وح�ضور االجتماعات وامل�ؤمترات واملنا�سبات الأخرى.
وقد بد�أت ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة على طرح املناق�صات وتقييم العرو�ض بنا ًء على م�ستوى اخلدمة ومناق�شة ال�شركات بخ�صو�ص الأ�سعار ونوع
اخلدمات املقدمة .وقد و�ضعت ال�شركات املتعددة اجلن�سيات متطلبات �إ�ضافية وتتجه نحو املوا�صفات القيا�سية العاملية املعتمدة لدى ال�شركات الدولية الرائدة
يف هذا املجال.
نظرة عامة
يعترب ال�سفر اجلوي لل�شركات �شريحة جذابة ومتنامية ،حيث يتوقع ت�صاعد موجة ال�سفر اجلوي للموظفني املحليني واملغرتبني يف العطالت ال�سنوية ،والذين يتوقع
�أي�ض ًا تزايد دخولهم �إلى اململكة يف �إطار االزدهار االقت�صادي الذي ت�شهده.
عال من التطور وبد�أت على طرح املناق�صات التناف�سية الختيار وكيل ال�سفر املنا�سب .ومن اجلدير
وقد �أ�صبحت بع�ض ال�شركات متعددة اجلن�سيات على م�ستوى ٍ
بالذكر �أن دور ال�شركات متعددة اجلن�سيات يعترب �ضئي ًال جد ًا يف �شريحة العمالء يف ال�سفر اجلوي لل�شركات ويعتقد خرباء القطاع �أن بقية ال�سوق �سيتبع هذا
التطور على املدى البعيد .وهذا يعني �أنه من املتوقع �أن تظل القدرة التناف�سية ملعظم القطاعات الفرعية ل�شركات ال�سفر حمدودة ،وذلك للأ�سباب التالية:
 �ستظل االت�صاالت املبا�شرة واملناق�صات املحدودة هي الإجراء املتبع يف امل�شرتيات
 مدى �أهمية �شركة ال�سفر فيما يخت�ص باحل�صول على الت�سهيالت االئتمانية و�ضمان ح�ضور حملي ودويل بارز ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة للوزارات
�سوق ال�سفر لقطاع الأفراد
ت�شري التقديرات لعام 2009م �أن حجم الإنفاق يف �شريحة ال�سفر اجلوي للأفراد يقدر بحوايل  10.3مليار ريال �سعودي .وتتمثل البنود الرئي�سية للإنفاق لهذه
ال�شريحة من امل�سافرين يف  )1ال�سفر للعطالت وال�سياحة )2 ،ال�سياحة للأغرا�ض الدينية.
وت�شري التقديرات الراهنة �أن معظم امل�سافرين بهدف ال�سياحة يف اململكة يعتمدون على �شركات ال�سفر لأ�سباب ثقافية واقت�صادية كما يت�ضح من اجلدول �أدناه:
الجدول  :19شرائح عمالء األفراد  -حسب أسلوب الشراء
الفئة
املواطنون ال�سعوديون

املوظفون الوافدون
 -الكوادر املهنية

املجموع باملاليني

اجلهة املف�ضلة

مالحظات

18.0

�شركة ال�سفر

االهتمام مب�ستوى اخلدمة والعالقة املبا�شرة
ثقة حمدودة يف التعامل مع قنوات الإنرتنت ،ا�ستخدامها فقط يف �أغرا�ض ثانوية
احل�سا�سية بالن�سبة للأ�سعار العالية ن�سبي ًا

2.8

ال�سفر الإليكرتوين

معرفة قنوات ال�سفر على الإنرتنت
احلاجة للعالقة املبا�شرة حمدودة
م�شرتيات متعددة �سنوي ًا
اهتمام �أكرب ن�سبي ًا باخلدمة واملرونة (تذاكر قابلة للتغيري)

�شركة ال�سفر

توفر حمدود �أو معدوم للقنوات الإنرتنت
غالب ًا �سفرة واحدة فقط �سنوي ًا
احل�سا�سية بالن�سبة للأ�سعار العالية ن�سبي ًا
اهتمام قليل بنوع اخلدمة

11

العمالة الوافدة
 -الطبقة العاملة

4.6
12

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كو مبني
 11يت�ضمن حوايل  800.000من الوافدين (�شهادات الدبلوم �أو �أعلى) � +أفراد �أ�سرهم
 12يت�ضمن حوايل  3.4مليون وافد (الطبقة العاملة � +أفراد �أ�سرهم)
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ومن بني املميزات الهامة ل�شريحة ال�سفر لقطاع الأفراد ما يلي:
 ت�شكل العمرة الغر�ض الأكرب لغالبية امل�سافرين يف ال�سعودية على ال�صعيدين املحلي والدويل
الغالبية العظمى من احلجاج يف�ضلون �شراء حزمة �شاملة للحج والعمرة مع ًا
هيمنة �شركات ال�سفر على ال�سياحة للأغرا�ض الدينية ،وتقدم �شركات ال�سفر م�ساعدات يف احل�صول على �إ�صدار الت�أ�شريات وتتحمل خماطر تتعلق
بالإجراءات التنظيمية والت�شغيلية
 تتعر�ض �شركات ال�سفر يف ال�سعودية كذلك ملخاطر �أخرى فيما يتعلق بامل�ستلزمات الكبرية (الفنادق ،تذاكر الطريان ،والغرف املفرو�شة)
التوقعات
 من املتوقع �أن ي�ستمر اعتماد �سوق ال�سفر لقطاع الأفراد يف ال�سعودية على �شركات ال�سفر ،للأ�سباب التالية:
ا�ستمرار اعتماد �سفر ال�سياحة يف ال�سعودية على �شركات ال�سفر لأ�سباب ثقافية
الوافدون من الطبقة العاملة يف�ضلون ال�سفر عن طريق �شركات ال�سفر ب�سبب حمدودية و�صولهم للقنوات االلكرتونية وعدم �سال�سة املعامالت
الإلكرتونية ولعوامل اقت�صادية
 العامل الأ�سا�سي لل�سياحة للأغرا�ض الدينية هو حجم املبيعات ،هام�ش جتاري منخف�ض ل�شركات ال�سفر نظر ًا خل�صو�صية قاعدة العمالء
 ٪61من �أعداد امل�سافرين يقل دخلهم ال�سنوي عن  5.000دوالر �أمريكي
قيمة هذه ال�شريحة تعود بدرجة كبرية �إلى حجمها الكبري ( 10.9مليون م�سافر يف عام 2009م)
 على الرغم من احلجم املغري لهذه ال�شريحة ،ف�إن ال�سياحة للأغرا�ض الدينية تنطوي على خماطر ت�شغيلية كبرية من �أهمها:
امل�س�ؤولية عن احلجاج ،حيث تتحمل �شركة ال�سفر امل�س�ؤولية القانونية ب�صفتها ُم�صدر الت�أ�شرية
حتمل امل�س�ؤولية املرتبطة بامل�ستلزمات الرئي�سية كاحلجز امل�سبق (للرحالت اجلوية وتوفري متطلبات ال�ضيافة) ملواجهة الطلب املتوقع
3 33 -33 -3اتجاهات توزيع سوق السفر
تقليدي ًا ،كانت �شركات ال�سفر تعترب القناة املف�ضلة لعمالء �سوق ال�سفر اجلوي ،وكان ما يقارب  ٪83من �إجمايل امل�شرتيات يف عام 2009م عن طريق �شركات
ال�سفر ،يف حني كانت الن�سبة الباقية على �شكل مبيعات مبا�شرة من قبل �شركات الطريان .وقد لوحظ اجتاه عك�سي يف توزيع ال�سعة الفندقية حيث كان ما يقارب
 ٪89من �إجمايل مبيعات عام 2009م عن طريق القنوات املبا�شرة.
املبيعات الإليكرتونية (الإنرتنت)
ظلت املبيعات الإليكرتونية (الإنرتنت) متدنية بالرغم من انت�شار الإنرتنت يف الآونة الأخرية يف اململكة وبالرغم من وجود منافذ متعددة للبيع عرب الإنرتنت.
الجدول  :20قيمة تعامالت التذاكر الجوية كنسبة من إجمالي قيمة شريحة األفراد
قناة التوزيع

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

مكاتب �شركات ال�سفر

٪100

٪99

٪99

٪99

٪99

٪0

٪1

٪1

٪1

٪1

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

مبيعات الإنرتنت
املجموع
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الجدول  :21قيمة تعامالت اإليواء كنسبة من إجمالي قيمة شريحة األفراد
قناة توزيع

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

مبيعات اخرى

٪98

٪98

٪97

٪97

٪97

مبيعات الإنرتنت

٪2

٪2

٪3

٪3

٪3

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

االجمايل
امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كو مبني
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الجدول  :22استخدام اإلنترنت كنسبة من عدد السكان فى المملكة
قناة توزيع

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

م�ستخدمي الإنرتنت

٪13

٪20

٪30

٪36

٪38
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بينما ارتفعت ن�سبة مبيعات الإنرتنت فيما يخت�ص بتذاكر الطريان ومبيعات الإيواء بني الأعوام 2005م – 2009م مبعدل منو تراكمي �سنوي بلغ  ٪7.2و ٪7.9
على التوايل ،ف�إن امل�ستويات الكلية ال تزال منخف�ضة .ومن الأ�سباب الرئي�سية لهذه الظاهرة ما يلي:
 ال يزال ال�سعوديون يف�ضلون التعامل املبا�شر وجه ًا لوجه بالن�سبة للدفع
 ت�شري الأبحاث احلالية �أن ا�ستخدام الإنرتنت كو�سيلة لل�شراء يكون يف الغالب بوا�سطة العمالء الذين يحاولون املقارنة ما بني ال�سعر وم�ستوى اخلدمات
 عدم متكن القطاع امل�صريف يف اململكة حتى الآن من تطوير �أنظمة مالئمة لتوفري ال�ضمان املطلوب للم�شرتيني والبائعني خلدمات ال�سفر
3 33 -33 -3مستوى المنافسة في سوق السفر في المملكة
فيما يلى املرتكزات الأ�سا�سية مل�ستوى املناف�سة بني مقدمي خدمات ال�سفر يف اململكة:









�سوق ال�سفر يف اململكة يهيمن عليه العمالء املحليون ،مع وجود عدد حمدود من امل�شرتين من الأجانب
بالرغم من ت�شعب قطاع �شركات ال�سفر يف اململكة ،فقد ظل عدد مراكز �شركات ال�سفر الفردية يف حالة تراجع منذ عام 2003م حيث انخف�ض عددها من
حوايل  1.097مركز يف عام 2003م �إلى  976مركز يف عام 2009م ،ويعود ذلك لعدة العوامل منها:
�ضغوط الإيرادات النا�شئة من �شركات ال�سفر نظر ًا لزيادة تركيز ح�صة ال�سوق
التغيري يف نظم العموالت
عدم وجود خطوط طريان حملية كافية يف معظم تلك الفرتة
 يف عام 2010م ،بلغ ن�صيب جمموعة الطيار لل�سفر من مبيعات التذاكر اجلوية حوايل  ٪24مقارنة بحوايل  ٪21يف عام 2009م بينما بلغ ن�صيب �أقرب
مناف�س لها يف ال�سوق حوايل  ٪6فقط
كل املناف�سني ملجموعة الطيار يف قطاع ال�سفر وال�سياحة هم من ال�شركات اخلا�صة التي ال تتوفر معلومات مالية ر�سمية عن ن�شاطاتها .ومن بني ال�شركات
املناف�سة �شركة كانو لل�سفر و�آي�س لل�سفر وفر�سان لل�سياحة
بالن�سبة لل�شركات متعددة اجلن�سيات ،مثل داناتا وبي �سي دي ،فقد تزايد ن�شاطها يف �سوق ال�سفر بتقدمي خدمات متميزة ومتكاملة
ال�شركات الأخرى (كالتي متلكها الدولة ،وال�شركات اخلا�صة والعامة) فمن املتوقع �أن تلحق بالركب ولكن على املدى البعيد
من املتوقع �أن تزيد حدة املناف�سة من جانب ال�شركات العاملية من �أجل اال�ستحواذ على ح�صة �سوقية �أكرب من ال�سوق على ح�ساب اجلوانب القوية يف ال�سوق
ال�سعودي (مقابل املنطقة)

الجدول  :23حصص الشركات في السوق السعودي في عام 2010م
ال�شركة

احل�صة ال�سوقية

جمموعة الطيار لل�سفر

٪24

�شركة الفر�سان لل�سفر وال�سياحة

٪6

�شركة كانو لل�سفر وال�سياحة

٪3

�شركة �أي�س

٪2

�أخرى

٪65

امل�صدر  :تقديرات بوز �أند كو مبني

3 33 -3الهيئة العامة للسياحة و اآلثار
مت �إن�شاء الهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف عام 1421هـ (املوافق 2001م) بغر�ض االرتقاء بخدمات القطاع ال�سياحي وم�ضاعفة عدد ال�سياح وذلك يف �إطار
�سيا�سة تهدف �إلى تنويع فئات الزوار الذين ي�أتون �إلى اململكة ملختلف الأغرا�ض كالعمل وزيارة الأماكن املقد�سة .كما تهدف هذه ال�سيا�سة �إلى تطوير قطاع ال�سفر
للأغرا�ض ال�سياحية.
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ومن جهة �أخرى بادرت احلكومة ال�سعودية ب�إن�شاء منتجعني �سياحيني على �ساحل البحر الأحمر �ضمن خطة لإن�شاء خم�سة مواقع ،كما مت �إن�شاء متحف جديد �ضمن
برامج �أخرى تهدف �إلى جذب ال�سواح ،ومت �أي�ض ًا ترميم العديد من القرى الرتاثية والأثرية واملواقع التاريخية لهذا الغر�ض .ورفعت اململكة مذكرة �إلى منظمة
اليون�سكو التابعة للأمم املتحدة والتي تعتني بالآثار العاملية تطلب فيها ت�سجيل ثالثة مواقع تراثية يف اململكة مبا يف ذلك مدينة جدة القدمية.
وقد اتخذت هذه اخلطوات يف �إطار خطط طموحة لرفع م�ستوى ال�سياحة املحلية وتطويرها بينما جتري حماوالت لال�ستفادة من عائدات ال�سياحة وال�سفر لتدعيم
االقت�صاد املحلي .و�إذا �أخذنا يف االعتبار الزيادة يف عدد ال�سكان والقاعدة املالية العري�ضة التي توفرها الزيادة يف �أ�سعار النفط ،فقد �أنفقت احلكومة حتى الآن
حوايل  499مليون ريا ًال �سعودي ًا لتطوير الن�شاطات ال�سياحية .وقد �أدى اال�ستثمار الكبري يف الفنادق �إلى ظهور من�ش�آت كبرية يف جمال ال�ضيافة يف املنطقة ال�شرقية
وبخا�صة يف مدينة اخلرب كما هو احلال يف مكة املكرمة والريا�ض وجدة.
وبالإ�ضافة �إلى ا�ستحداث نظام فئات الفنادق واملوا�صفات القيا�سية ل�ضمان املناف�سة يف املوا�صفات العاملية واالحتفاظ بها ،فقد نفذت اململكة العديد من
امل�شروعات التنموية الأخرى .والتي ت�شمل ما يلي:












تطوير م�شروعات �سياحية على طول �ساحل البحر الأحمر بتكلفة تقدر بحوايل  31.8مليار ريال
تطوير برامج �سياحية هامة منها )1 :اللقاءات الرتاثية والثقافية )2 ،دورات ريا�ضية �سياحية� )3 ،سياحة املغامرات وال�سياحة الطبيعية )4 ،االجتماعات
واحلوافز والأندية واملعار�ض
برامج الرتخي�ص للأدالء ال�سياحيني
تطوير م�شروعات الآثار وقطاع املتاحف
مركز لأبحاث ال�سياحة واملعلومات
�صيانة وحفظ املوارد الطبيعية
الرتخي�ص مل�شغلي الرحالت ال�سياحية
�إ�صدار ت�أ�شريات دخول جديدة لل�سياح
�إن�شاء فنادق �سياحية يف الأرياف
تطوير منتجعات �سياحية على الطرق الرئي�سية
خدمات الهاتف ال�سياحية

3 33 -3الخالصة
ب�صورة عامة ينطوي قطاع ال�سفر يف اململكة العربية ال�سعودية على فر�ص كبرية ومقومات لالزدهار ويوفر العديد من الفر�ص القيمة لل�شركات العاملة مثل
جمموعة الطيار لل�سفر ،ومن العوامل امل�شجعة املتوفرة يف هذا القطاع ما يلي:
 النمو املت�سارع لل�سوق ال�سعودي وبخا�صة يف جمال ال�سفر للخارج
 �أ�صبحت �شركات ال�سفر ال�سعودية كمثيالتها العاملية �أكرث اعتماد ًا على م�شروعات احلوافز املتغرية يف القطاع و�أ�صبحت عموالت البيع تعتمد على زيادة
حجم املبيعات
 الإنفاق احلكومي امل�ستمر من جانب الوزارات واجلهات احلكومية وزيادة الطلب على طلب خدمات �شركات ال�سفر ،متا�شيا مع متطلبات منظمة التجارة
العاملية
ويف املقابل ،تواجه �شركات ال�سفر خماطر التحوالت يف طبيعة القطاع وحدة املناف�سة والتي قد ت�ؤثر على النمو وم�ستوى الأرباح وت�شتمل هذه املخاطر دون ح�صر:
 االجتاهات على املدى الطويل من جانب امل�شرتين من قطاع الأعمال نحو ا�ستخدام طرق �أكرث تناف�سية لل�شراء ،مما يتطلب �إدارة �أحدث خلدمات ال�سفر
لل�شركات ،ف�ض ًال عن ت�شديد �سيا�سات ال�سفر لل�شركات
 ا�ستبدال العموالت بر�سوم خدمات �ضمنية يدفعها العميل
 دخول �شركات �أجنبية ب�إمكانات وقدرات �أكرب
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4.4الشركة
4 44 -4لمحة عامة
جمموعة الطيار لل�سفر هي �شركة متخ�ص�صة يف تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة لعمالئها من ال�شركات والأفراد عرب جمموعة من خدمات ال�سفر اجلوي والربي
والبحري .وتزاول املجموعة ن�شاطها يف خم�سة قطاعات رئي�سية هي ال�سفر وال�سياحة وال�شحن وخدمات النقل وال�سياحة للأغرا�ض الدينية والإيواء .كما تقدم
ال�شركة خدمات عديدة مكملة مثل و�ساطة الت�أمني وتنظيم امل�ؤمترات واالجتماعات .وتقدم ال�شركة خدماتها لقطاع الأفراد من خالل فروعها التي يزيد عددها
عن  300فرع داخل وخارج اململكة� ،إ�ضافة �إلى خدمات الإنرتنت التي تقدمها ال�شركة لعمالئها با�ستخدام حمرك احلجز الإلكرتوين عرب �شبكة الإنرتنت من
خالل الرابط.)www.altayyaronline.com( :
ت�أ�س�ست جمموعة الطيار لل�سفر كم�ؤ�س�سة فردية ل�صاحبها الدكتور نا�صر بن عقيل بن عبداهلل الطيار يف عام 1979م ،ثم حتولت �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة يف 1418/07/24هـ (املوافق 1997/11/25م) ،با�سم «�شركة جمموعة الطيار لل�سفر» ،بر�أ�س مال قدره ( )1.000.000مليون ريال �سعودي مبوجب
ال�سجل التجاري رقم  .1010148039ومت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق ر�سملة الأرباح املبقاة مببلغ (� )14.000.000أربعة ع�شر مليون ريال �سعودي بتاريخ
1419/08/16هـ (املوافق 1998/12/05م)� ،إلى ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي .ثم زاد ر�أ�س املال عن طريق م�ساهمة نقدية من ال�شركاء
بتاريخ 1422/01/13هـ (املوافق 2001/04/07م)� ،إلى ( )20.000.000ع�شرين مليون ريال �سعودي .وبتاريخ 1425/04/11هـ (املوافق 2004/05/30م)،
زادت ال�شركة ر�أ�س مالها مببلغ ( )80.000.000ثمانني مليون ريال �سعودي عن طريق حتويل مبلغ الزيادة من الأرباح املبقاة مببلغ ( )69.000.000ت�سعة و�ستون
مليون ريال �سعودي واالحتياطي القانوين مببلغ (� )11.000.000إحدى ع�شر مليون ريال �سعودي لي�صبح ر�أ�سمالها ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.
ويف 1425/09/26هـ (املوافق 2004/11/09م) ،زادت ال�شركة ر�أ�س مالها مرة �أخرى عن طريق ر�سملة الأرباح املبقاة مببلغ ( )50.000.000خم�سني مليون
ريال �سعودي لي�صبح ر�أ�س مالها ( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي ،ثم حتولت �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار معايل وزير التجارة
وال�صناعة رقم  811ال�صادر بتاريخ 1426/05/07هـ (املوافق 2005/06/14م) .ويف 1429/1/18هـ (املوافق 2008/1/27م) ،مت زيادة ر�أ�سمال ال�شركة عن
طريق ر�سملة الأرباح املبقاة مببلغ ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �سعودي لي�صبح (� )450.000.000أربعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى
( )45.000.000خم�سة و�أربعني مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم .ويف 1429/9/13هـ (املوافق 2008/9/13م) ،مت رفع
ر�أ�سمال ال�شركة عن طريق حتويل �أرباح مبقاة مببلغ ( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي لي�صبح (� )600.000.000ستمائة مليون ريال �سعودي
مق�سمة �إلى (� )60.000.000ستني مليون �سهم بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم .ويف 1430/11/29هـ (املوافق 2009/11/17م) ،زادت
ال�شركة ر�أ�سمالها مببلغ ( )200.000.000مائتي مليون ريال عن طريق حتويل مبلغ الزيادة يف الأرباح املبقاة مببلغ ( )120.000.000مائة وع�شرون مليون
ريال �سعودي واالحتياطي القانوين مببلغ ( )80.000.000ثمانون مليون ريال �سعودي لي�صبح ر�أ�س املال ( )800.000.000ثمامنائة مليون ريال �سعودي مق�سمة
�إلى ( )80.000.000ثمانني مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم.
ويف عام 2011م ،بلغت �إيرادات ال�شركة  4.607مليون ريال �سعودي و�أرباحها  612مليون ريال �سعودي (بزيادة قدرها  ٪20.5و ٪23.3على التوايل) .وتعمل
املجموعة الآن من خالل �أكرث من  270فرع موزعة على جميع مناطق ومدن اململكة وبع�ض اجلهات احلكومية من م�ست�شفيات ودوائر حكومية �أخرى� ،إ�ضافة �إلى
�شركات القطاع اخلا�ص.
كما تزاول ال�شركة ن�شاطها خارج اململكة من خالل �شركاتها التابعة وفروعها و�أكرث من  500وكيل منت�شرين يف كافة �أنحاء العامل وفروع يف عدد من الدول التي
متثل وجهات رئي�سية ملعظم �شرائح املجتمع ال�سعودي (العائالت ،الأفراد ،رجال الأعمال والطالب) ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر الواليات املتحدة الأمريكية
وكندا وماليزيا وم�صر ولبنان.
وقد ح�صلت ال�شركة على عدة �شهادات تقديرية من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لعدة �أعوام متتالية وعدة جوائز �أخرى من العديد من �شركات الطريان
العربية والأجنبية العاملة باململكة و�شركات الفنادق واملنتجعات ال�سياحية والدوائر والهيئات واملنظمات العاملية.
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4 44 -4تطور رأس مال الشركة
يو�ضح واجلدول التايل التطور يف ر�أ�س مال جمموعة الطيار لل�سفر منذ ت�أ�سي�سها.
الجدول  :24التطور في رأس مال مجموعة الطيار للسفر منذ تأسيسها
التاريخ

احلدث

مبلغ الزيادة

1979م

الت�أ�سي�س كم�ؤ�س�سة فردية بر�أ�س مال قدره  1.000.000ريال �سعودي

-

 25نوفمرب 1997م

التحول �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة بر�أ�س مال قدره  1.000.000ريال �سعودي

-

 5دي�سمرب 1998م

متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  15.000.000ريال �سعودي (عن طريق حتويل مبلغ الزيادة من الأرباح
املبقاة)

 14مليون ريال �سعودي

 7ابريل 2001م

متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  20.000.000ريال �سعودي (عن طريق م�ساهمة نقدية من ال�شركاء)

 5مليون ريال �سعودي

 30مايو 2004م

متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  100.000.000ريال �سعودي (عن طريق حتويل مبلغ  69.000.000من
الأرباح املبقاة و 11.000.000من االحتياطي القانوين)

 80مليون ريال �سعودي

 9نوفمرب 2004م

متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  150.000.000ريال �سعودي (عن طريق حتويل مبلغ الزيادة من الأرباح
املبقاة)

 50مليون ريال �سعودي

 27يناير 2008م

متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  450.000.000ريال �سعودي (عن طريق حتويل مبلغ الزيادة من الأرباح
املبقاة)

 300مليون ريال �سعودي

� 13سبتمرب 2008م

متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  600.000.000ريال �سعودي (عن طريق حتويل مبلغ الزيادة من الأرباح
مبقاة)

 150مليون ريال �سعودي

 17نوفمرب 2009م

متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  800.000.000ريال �سعودي (عن طريق حتويل مبلغ  120.000.000من
الأرباح املبقاة و 80.000.000من االحتياطي القانوين)

 200مليون ريال �سعودي

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

اجلدير بالذكر �أنه يف  23نوفمرب من عام 2004م باع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف جمموعة الطيار  1.2مليون �سهم وهو ما مثل  ٪40من �أ�سهم املجموعة (ب�سعر 242
ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،بقيمة ا�سمية بلغت  50ريال �سعودي لل�سهم الواحد) �إلى عدد من امل�ستثمرين من خالل طرح خا�ص.
الجدول  :25إجمالي المبيعات بحسب أكبر  5عمالء
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العميل (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب
2008م

 31دي�سمرب
2009م

 31دي�سمرب
2010م

الن�سبة من املبيعات
عام 2010م

 31دي�سمرب
2011م

الن�سبة من املبيعات عام
2011م

وزارة التعليم العايل

805.317

1.398.458

2.439.467

٪44.3

2.623.243

٪40.1

جامعة امللك �سعود

92.804

182.425

209.979

٪3.8

157.011

٪2.4

وزارة الرتبية التعليم

-

-

67.086

٪1.2

201.000

٪3.1

جامعة الإمام

-

37.114

43.567

٪0.8

53.843

٪0.8

6.259

31.101

٪0.6

38.589

٪0.6

اجلامعة الإ�سالمية يف املدينة املنورة

-

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

4 44 -4نشاط الشركة
تقدم املجموعة خدماتها ،من خالل �شركاتها التابعة� ،إلى قطاعني �أ�سا�سني من العمالء هما قطاع الأعمال (ال�شركات واجلهات احلكومية) وقطاع الأفراد:
1.1قطاع الأعمال :ي�شمل هذا القطاع � 3أنواع رئي�سية وهي:
 ال�سفر بغر�ض �إجناز �أعمال ر�سمية كاالجتماعات وامل�شروعات وغريها ،مبا يف ذلك اجلهات احلكومية وال�شركات
 ال�سفر لق�ضاء الإجازات ال�سنوية للوافدين يف اجلهات احلكومية وال�شركات
 ال�سفر لأغرا�ض تعليمية كالطالب املبتعثني حتت برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي والذي يديره وزارة التعليم العايل.
 13بلغت �إجمايل املبيعات يف 2011م  6.533مليون ريال �سعودي م�سج ًال منو ًا وقدره  ٪19مقارنة مع عام  2010م ( 5.504مليون ريال �سعودي)
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وتقدم ال�شركة لهذه ال�شريحة من العمالء على �سبيل املثال ال احل�صر اخلدمات التالية:





الت�سهيالت االئتمانية ،حيث تقدم حد لالنفاق لكل ح�ساب (حيث مينح كل عميل مبوجب عقد بيع �آجل �شراء تذاكر على احل�ساب وال�سداد بعد فرتة ال�سماح
املحددة يف العقد والتي ترتواح من ا�سبوعني �إلى  60يوم)
حلول الإنرتنت للتوا�صل بني ال�شركات ()Business to Business internet solutions
متابعة وت�أكيد احلجوزات على قائمة االنتظار على جميع �شركات الطريان الأخرى العاملة داخل اململكة وخارجها
خدمات �إ�ضافية للم�سافرين وت�شمل:
اال�ستقبال والتو�صيل �إلى املطارات
مرافقة العمالء ومتابعة �أمورهم مبحطات الو�صول
خدمات الليموزين
توفري حجوزات �آخر دقيقة عند احلاجة وت�سهيل �سفر عمالئها يف جميع املطارات التي تتواجد فيها املجموعة
خدمات الطوارئ لل�سياح من عمالء املجموعة وغريهم (ومن الأمثلة على ذلك فتح غرفة عمليات على مدار ال�ساعة خالل احلرب على لبنان يف
2006م ،و�أثناء تعطل الطريان يف �أوروبا يف عام 2010م)
�إن�شاء مكاتب خا�صة لل�سيدات مع املرونة لإ�ضافة املزيد خالل موا�سم الذروة

2.2قطاع الأفراد  :يتكون من كل �أنواع ال�سفر ذات الطابع ال�شخ�صي (با�ستثناء �إجازات الوافدين ال�سنوية والتي يغطيها قطاع
الأعمال) والتي ت�شكل ما تبقى من ال�سوق وت�شمل هذه ال�شريحة �أنواع ال�سفر التالية:
 ال�سياحة للأغرا�ض الدينية
 ال�سفر لل�سياحة املحلية واخلارجية عدا الرحالت ذات العالقة بقطاع الأعمال
وبالإ�ضافة �إلى خدمات ال�سفر التي ذكرت �أعاله ،توفر ال�شركة لعمالئها من الأفراد حزمة من خدمات ال�سياحة (ف�ض ًال راجع ق�سم «ال�سياحة») مثل حلول
الإنرتنت للتوا�صل بني ال�شركة والأفراد ( .)Business to consumer internet solutionsوقد فتحت ال�شركة  13مكتب ًا يف خمتلف �أنحاء اململكة متخ�ص�صة
خلدمة العمالء من كبار ال�شخ�صيات من الأفراد.

›ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª

ôØ°ùdG äÉeóN

áMÉ«°ùdG

øë°ûdG
π≤ædG äÉeóNh

áMÉ«°ùdG
á«æjódG ¢VGôZCÓd

AGƒjE’G
iôNC’G äÉeóÿGh

وتزاول ال�شركات التابعة للمجموعة �أن�شطتها ب�صفة �أ�سا�سية يف  5جماالت رئي�سية ،كما هو مبني يف الر�سم �أعاله وهي:
�أ .خدمات ال�سفر :ميثل قطاع الأعمال �شريحة العمالء الأ�سا�سية ملعظم ال�شركات التابعة للمجموعة والعاملة يف قطاع خدمات ال�سفر
ب .ال�سياحة :متثل فروع املجموعة التي تخدم قطاع الأفراد
ج .ال�شحن وخدمات النقل :وتقدم معظم خدماتها لقطاع الأعمال من خالل �شركة واحدة رئي�سية تعمل يف هذا املجال
د .ال�سياحة للأغرا�ض الدينية :تقدم خدمات الإيواء للحجاج واملعتمرين من داخل و خارج اململكة
ه .الإيواء واخلدمات الأخرى :ت�ستهدف قطاع الأفراد مع �إمكانية تقدمي خدمات حمدودة ن�سبي ًا لقطاع الأعمال
وميثل قطاع الأعمال القطاع الرئي�سي لن�شاطات ال�شركة وخا�صة خدمات ال�سفر وال�شحن وخدمات النقل� .أما قطاع الأفراد فيعترب �شريحة رئي�سية لن�شاطات
ال�شركة يف جمال ال�سياحة وال�سياحة للأغرا�ض الدينية� ،إ�ضافة �إلى خدمات الإيواء واخلدمات الأخرى.

26

الجدول  :26أهم المؤشرات لخدمات المجموعة في عام 2010م و2011م
الن�سبة من �إجمايل املبيعات

املبيعات 2011م

الن�سبة من �إجمايل املبيعات

اخلدمة (�ألف ريال �سعودي)

املبيعات 2010م

3.972.527

٪86.2

خدمات ال�سفر

3.368.061

٪73.1

٪5.8

ال�سياحة

275.866

٪6.0

266.908

ال�شحن وخدمات النقل

89.092

٪1.9

131.865

٪2.9

ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

17.070

٪0.4

181.892

٪3.9

خدمات الإيواء واخلدمات الأخرى

74.126

٪1.6

54.217

٪1.2

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

�أ .خدمات ال�سفر
 .3نبذة عن الن�شاط:
تقوم املجموعة بتقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات للم�سافرين و�أهمها على �سبيل املثال ال احل�صر :خدمات ال�سفر اجلوي والربي والبحري التي يحتاجها امل�سافر
من خالل فروعها املنت�شرة داخل اململكة وهي جمهزة ب�أحدث �أنظمة احلجز املتواجدة لدى �أكرب �شركات الطريان يف العامل مثل �أنظمة جاليليو� ،أماديو�س ،ورلد
�سبان و�سار�س للقيام باحلجوزات و�إ�صدار التذاكر الآلية على جميع �شركات الطريان الدولية على مدار � 24ساعة يومي ًا طوال العام ،كما تقوم بتنظيم خط ال�سري
للرحالت اخلا�صة ح�سب طلب العميل ،وبع�ض الفروع مزودة ب�صالة خلدمات كبار العمالء وكذلك �أق�سام خا�صة بالعائالت.
 .4وكاالت الطريان العامة:
تعمل املجموعة كوكيل عام لعدد من �شركات الطريان الإقليمية والعاملية يف اململكة العربية ال�سعودية (يرجى مراجعة ق�سم «ملخ�ص العقود املهمة») ،ومنها:












طريان العربية
الطريان العماين
طريان كنج ف�شر (الهندية) ()King Fisher
طريان ال�سعيدة اليمنية ( )Felixباململكة ودولة الإمارات العربية املتحدة
طريان فالي دبي ()FlyDubai
اخلطوط اجلوية ال�صينية ()Air China
اخلطوط الفليبينية باملنطقة الو�سطى
م�صر للطريان مبنطقة اخلرج
�شركة طريان اجلزيرة
طريان دالو ()Dalu Airways
طريان جوبا ()Juba Airways

الجدول  :27عقود وكاالت الطيران
ال�شركة

تاريخ العقد

مدة العقد

طريان العربية

2010/4/20م

�سنتني

الطريان العماين

2011/8/13م

�سنتني

طريان كنج ف�شر

2011/5/15م

� 3سنوات

طريان ال�سعيدة اليمنية

2010/7/10م

�سنتني

طريان فالي دبي

2010/10/3م

� 3سنوات

اخلطوط ال�صينية

2010/8/15م

�سنتني

اخلطوط الفليبينية

2010/10/1م

�سنتني

م�صر للطريان

1997/1/25م

ال يوجد

طريان اجلزيرة

2008/8/1م

� 4سنوات

طريان دالو

2007/7/21م

� 6سنوات

طريان جوبا

2005/5/22م

� 7سنوات

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
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كما تعمل ال�شركة كوكيل موزع جلميع خطوط الطريان العاملية وهي ع�ضو يف االحتاد الدويل للنقل اجلوي (�أياتا) ،وت�ستخدم املجموعة �أحدث التقنيات العاملية يف
جمال احلجوزات والتذاكر ،الأمر الذي يتيح �إ�صدار التذاكر الإلكرتونية ب�سهولة وي�سر .كما تقوم املجموعة يف هذا اخل�صو�ص مبتابعة احلجوزات وت�أكيدها على
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،و�أغلب �شركات الطريان العاملة داخل اململكة وخارجها ،حيث ت�ستقبل احلجوزات الواردة من جميع وحدات املجموعة وفروعها
ثم يتم متابعتها وت�أكيدها .كما تتعامل املجموعة مع مكاتب ال�سفر يف خمتلف �أنحاء العامل للح�صول على التذاكر للم�سافرين وت�سليمها لهم يف �أي مكان يف العامل.
 .5قنوات التوزيع الإلكرتونية خلدمات التذاكر:
�أطلقت ال�شركة م�ؤخرا حلو ًال �إلكرتونية جديدة على الإنرتنت من خالل الرابط (،)www.altayyaronline.comكقناة توزيع �إ�ضافية لل�شركة لتقدمي خدمات
ال�سفر لعمالئها من قطاع الأعمال عرب حلول الإنرتنت للتوا�صل بني ال�شركات ( .)Business to Business internet solutionsولعمالئها من قطاع الأفراد،
عرب حلول الإنرتنت للتوا�صل بني ال�شركة والأفراد (.)Business to consumer internet solutions
من مزايا الرابط اجلديد:
 ميكن للعميل �أن ي�سجل بياناته والتي تت�ضمن على �سبيل املثال ال احل�صر (ا�سمه ،تفا�صيل اجلواز ،تف�ضيالت من اخلطوط املف�ضلة واملقعد املف�ضل)
 البحث عن رحالت الطريان ،ومن مزايا البحث ميكن االختيار من بني العديد من خطوط الطريان� ،أوقات الإقالع والو�صول� ،أ�سعار التذاكر .وبعد االختيار
ميكن احلجز والدفع من خالل الرابط
 البحث عن فنادق �أو �شقق ،ومن مزايا البحث ميكن االختيار من بني العديد من الفنادق �أو ال�شقق ،فئة الفندق� ،سعر مدة الإقامة واختيار العملة ،ومعلومات
�أخرى عن الفندق .وبعد االختيار ميكن للعميل احلجز والدفع من خالل املوقع
 وميكن �أي�ض ًا للعميل طلب ا�سرتجاع التذاكر من خالل املوقع
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ال�شركة فعلت عدد من املبادرات لتعزيز قنوات التوزيع الإلكرتونية لديها ومنها:
 تطبيقات احلجوزات على �أجهزة اجلوال الذكية
 ا�ستخدام برنامج التعرف ال�صوتي ( )voice recognitionلتقدمي خدمات احلجوزات عرب الهواتف
كما توفر ال�شركة مركز ات�صال يعمل على مدى الأربع وع�شرين �ساعة خلدمة عمالئها من ال�شركات والأفراد الذين ميتلكون ح�ساب ًا مع ال�شركة عن طريق الهاتف
على الرقم .920012333
ومن اجلدير بالذكر �أنه خالل عام 2011م ،كان عدد زوار املوقع حوايل  286.345زائر ًا ،وعدد م�ستخدمي تطبيقات احلجوزات على �أجهزة اجلوال الذكية
 18.063م�ستخدم ،وعدد املت�صلني على مركز ات�صال  294.786مت�صل.
 .6الأداء املايل للن�شاط:
ارتفعت مبيعات التذاكر لقطاع الأعمال من عام 2008م �إلى عام 2011م مبعدل منو تراكمي �سنوي بن�سبة  ،٪29.9ويعود ذلك �أ�سا�س ًا �إلى �إ�ضافة عمالء جدد من
ال�شركات وزيادة حجم ابتعاث الطالب من قبل وزارة التعليم العايل.
الجدول  :28توزيع المبيعات من عام 2008م – 2011م حسب القطاعات الرئيسية
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اخلدمة (مليون ريال �سعودي)

2009م

مبيعات من اجلهات احلكومية

987

1.361

1.822

2.164

٪47.0

مبيعات من ال�شركات

494

452

695

780

٪16.9

مبيعات خدمات ال�سفر لقطاع الأفراد

1.290

1.254

1.288

1.540

٪33.4

املبيعات على وكاالت ال�سفر

4

4

18

124

٪2.7

2.771

3.069

3.824

4.607

املجموع
امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

 14ي�شمل اجلدول  28توزيع �صايف املبيعات
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2008م

2010م

2011م

الن�سبة من املبيعات لعام 2011م

� .7أهم �شركات خدمات ال�سفر التابعة للمجموعة:
ت�ستهدف معظم �شركات املجموعة يف جمال خدمات ال�سفر �شريحة قطاع الأعمال من جهات حكومية و�شركات وهي:
الجدول  :29جدول المبيعات واألرباح شركات خدمات السفر التابعة للمجموعة لعام 2011م
ال�شركة (�ألف ريال �سعودي)

الأرباح

املبيعات
2009م

2010م

2011م

2009م

2010م

2011م

�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة

1.364.031

1.719.879

1.834.432

352.605

364.800

378.466

�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة

994.088

1.155.678

1.435.625

36.914

79.498

196.406

�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة

295.465

317.263

360.748

8.850

14.918

19.134

�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة

-

62.822

123.542

-

1.415

2.739

املجموع

2.653.584

3.255.642

3.754.347

398.369

460.631

596.745

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

قطاع األعمال
�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة
يتمثل ن�شاط هذه ال�شركة �أ�سا�س ًا يف تقدمي خدمات ال�سفر لقطاع الأعمال �إ�ضافة �إلى خدمات �أخرى .وقد بلغت مبيعاتها يف عام 2011م حوايل  1.834مليون
ريال ،حمقق ًة ن�سبة منو قدرها  ٪26.1من عام 2010م حيث بلغت  1.720مليون ريال ،نتيجة الرتفاع متح�صالت عقود اجلهات احلكومية (ف�ض ًال راجع «هيكل
ال�شركات التابعة» ملزيد من املعلومات).
�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة
يتمثل ن�شاط هذه ال�شركة �أ�سا�س ًا يف تقدمي خدمات ال�سفر لقطاع الأعمال وخا�صة القطاع احلكومي �إ�ضافة �إلى خدمات �أخرى .وقد بلغت مبيعاتها حوايل 1.436
مليون ريال �سعودي يف عام 2011م م�سجلة ن�سبة منو قدره  ٪24.2من عام 2010م حيث بلغت  1.156مليون ريال ،نتيجة الرتفاع متح�صالت عقود اجلهات
احلكومية (ف�ض ًال راجع «هيكل ال�شركات التابعة» ملزيد من املعلومات).
�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة
يتمثل ن�شاط هذه ال�شركة �أ�سا�س ًا يف �أعمال ال�سفر اخلا�صة بال�شركات املتو�سطة وال�شركات ال�صغرية� ،إ�ضافة �إلى خدمات �أخرى .وقد ا�ستحوذت املجموعة على
هذه ال�شركة يف عام 2005م بهدف اكت�ساب البنية التحتية الالزمة لتقدمي خدمات ال�سفر لهذه الفئة من ال�شركات والتي متثل جزء ًا مهم ًا من اقت�صاد اململكة.
وقد بلغت مبيعاتها حوايل  360مليون ريال �سعودي يف عام 2011م م�سجلة ن�سبة منو قدره  ٪13.7من عام 2010م حيث بلغت  317مليون ريال( .ف�ض ًال راجع
«هيكل ال�شركات التابعة» ملزيد من املعلومات)
�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة
تزاول هذه ال�شركة ن�شاطها يف قطاع الأعمال وت�ستهدف �أ�سا�س ًا ال�شركات وحاملي بطاقات ائتمان �أمريكان �إك�سربي�س �سنتورين ( )Centurionوكربى ال�شركات
�إ�ضافة �إلى ذوي الدخل العايل .وقد ا�ستحوذت عليها املجموعة من خالل �شركتي املكتب الوطني و�شركة حجوزات �آخر دقيقة بن�سبة  ٪100من ر�أ�س مال ال�شركة
يف عام 2010م ،وقد بلغت مبيعاتها و�صايف �أرباحها حوايل  123مليون ريال و 3مليون ريال على التوايل يف عام 2011م( .ف�ض ًال راجع «هيكل ال�شركات التابعة»
ملزيد من املعلومات).

قطاع األفراد
�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة
يتمثل ن�شاط هذه ال�شركة يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة ،من حجز وبيع للتذاكر وغريها من اخلدمات ال�سياحية .ومتلك املجموعة فيها ح�صة غري مبا�شرة ،حيث
متلك �شركة حجوزات �آخر دقيقة  ٪60من �أ�سهمها ومتلك �شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات ن�سبة الـ  ٪40الباقية( .ف�ض ًال راجع «هيكل ال�شركات التابعة» ملزيد
من املعلومات).
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ب	.ال�سياحة
 .1نبذة عن الن�شاط
تقدم املجموعة خدمات ال�سياحة املنظمة التي تت�ضمن العديد من الربامج مع ترتيب �إجراءات ال�سفر والإقامة والت�أ�شريات والنقل خارج اململكة وت�أجري ال�سيارات
وكافة اخلدمات التي يحتاجها ال�سائح ،حيث تقوم املجموعة بت�صميم برامج فردية وبرامج خا�صة وعامة ح�سب رغبة ال�سائح ،ويتم بيع هذه الربامج ل�شركات
�سفر �أخرى �أو مبا�شرة �إلى الأفراد .وتقدم ال�شركة خدمات ال�سياحة العامة �إ�ضافة �إلى ال�سياحة املتخ�ص�صة.
ال�سياحة العامة:
توفر املجموعة يف هذا املجال للعمالء ت�شكيلة من االختيارات بني الوجهات ال�سياحية والتي ت�صل �إلى �أكرث من  12.000فندق حول العامل ح�سب الطلب ،وتتيح
للم�سافر ت�صميم برنامج �سفره بنف�سه .وقد �أ�سند للمجموعة مهام ت�شغيل وتطوير برنامج «عامل ال�سعودية لل�سياحة الدولية والداخلية» التابع للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية وبرنامج «اكت�شف اململكة العربية ال�سعودية» لل�سياحة برتخي�ص من الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
ومن �أهم اخلدمات التي تقدمها املجموعة يف هذا املجال:
 حجز الفنادق واملنتجعات يف �أي من مدن اململكة
 حجز ال�شقق والفلل يف �أي من مدن اململكة
 حجز الفنادق وال�شقق املفرو�شة والفلل يف العديد من دول العامل ( 150دولة حول العامل)
بالإ�ضافة �إلى تقدمي خدمات الفيزا والت�أ�شريات �إلى جميع الدول وخدمات الت�أمني املختلفة (من ت�أمني طبي وت�أمني ال�سفر وت�أمني �ضد ال�سرقة �أو احلريق وخيانة
الأمانة �أو ت�أمني املركبة) .كما تقدم املجموعة خدمة تنظيم الربامج التعليمية باجلامعات ومعهد اللغات باخلارج.
ال�سياحة املتخ�ص�صة:
بالإ�ضافة �إلى ما ذكر �سابق ًا ،تقدم ال�شركة برامج �سياحية متخ�ص�صة ح�سب احتياجات عمالئها وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر:
 برامج تعليم اللغات باخلارج :توفر ال�شركة برامج تعليمية خا�صة ومتطورة لتعليم اللغات و�أهمها اللغة الإجنليزية يف الواليات املتحدة الأمريكية واململكة
املتحدة و�إيرلندا� ،إ�ضافة �إلى لغات �أخرى كالفرن�سية والإ�سبانية وال�صينية .وت�ستهدف ال�شركة �أ�سا�س ًا طالب برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
اخلارجي �إ�ضافة �إلى الفئات الأخرى من ال�شباب ال�سعودي .وتنظم ال�شركة مع�سكرات �صيفية للأطفال من �سن � 10إلى � 15سنة يف �أوروبا و�أمريكا .وتلقى
هذه الربامج �إقبا ًال متزايد ًا من العمالء ال�شباب الذين ميثلون حوايل  ٪60من املجتمع ال�سعودي.
 برامج ال�سياحة العالجية والنقاهة :توفر ال�شركة برامج العالج اخلا�صة واملتطورة جلميع �شرائح املجتمع مبا فيها كبار ال�سن واملر�ضى �إ�ضافة �إلى برامج
النقاهة يف دول رائدة يف هذا املجال كجمهورية الت�شيك و�أملانيا والنم�سا و�سوي�سرا.
 امل�ؤمترات واالجتماعات :تنظم املجموعة م�ؤمترات حملية ووطنية وعاملية ،كما تتخ�ص�ص يف تنظيم و�إدارة االجتماعات الر�سمية للحكومة ال�سعودية وللقطاع
اخلا�ص .وقد قامت املجموعة خالل ال�سنوات ال�سابقة بتنفيذ العديد من هذه امل�ؤمترات واالجتماعات .ونظر ًا لن�شاطها املتميز يف املجال فقد ح�صلت على
ع�ضوية املنظمة العاملية لالجتماعات وامل�ؤمترات وهي منظمة ت�ضم �أكرث من  20.000ع�ضو على م�ستوى العامل ،يظهر العديد منهم اهتمام ًا متزايدا بعقد
امل�ؤمترات �أو تنظيم االجتماعات يف اململكة .ويبني اجلدول التايل �أبرز امل�ؤمترات التي نظمتها املجموعة:
الجدول  :30أبرز المؤتمرات التي نظمتها المجموعة
التاريخ

امل�ؤمتر

املدينة

2004م

الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي

لندن

2006م

الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي

القاهرة

2009م

الهيئة العامة للطريان املدين «حماية امل�ستهلك يف جمال الطريان»

جدة

2010م

ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي

الريا�ض

2010م

املطارات الداخلية بالهيئة العامة للطريان املدين امللتقى ال�سنوي الرابع «مطاراتنا �شركا�ؤنا»

الطائف
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اخلدمات ال�سياحية الأخرى:
بالإ�ضافة �إلى الن�شاطات ال�سياحية الرئي�سية املذكورة �أعاله ،تقدم ال�شركة حزمة من اخلدمات ال�سياحية املكملة الأخرى لعمالئها يف قطاع الأعمال وقطاع
الأفراد ،ح�سب احتياجات العميل .ومن �أهم هذه اخلدمات على �سبيل املثال ال احل�صر:
ت�أجري ال�سيارات
متار�س املجموعة ن�شاط ت�أجري ال�سيارات كخدمة مكملة للعمالء بحيث يح�صل العميل على كافة اخلدمات التي يطلبها من تذاكر �سفر و�سكن و�سيارة للتنقل.
ومتار�س املجموعة هذا الن�شاط مبوجب عقود وكالة مع �شركات ت�أجري دولية حيث تعترب �شركة «حجوزات �آخر دقيقة» وكي ًال ح�صري ًا يف اململكة ل�شركة هوليداي
اوتوز لت�أجري ال�سيارات (وهي �شركة عاملية ذات ح�ضور كبري يف خمتلف دول العامل) .ومتار�س ال�شركة هذا الن�شاط من خالل �شركة «الطيار لت�أجري ال�سيارات»
مب�صر و�شركة «الطيار لت�أجري ال�سيارات» يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهما �شركتان مملوكتان للمجموعة.
النقل ال�سياحي
متار�س ال�شركة هذا الن�شاط يف م�صر من خالل �شركة «�آي الطيار للنقل ال�سياحي» ويت�ضمن توفري و�سائل النقل ال�سياحي لنقل ال�سائحني فقط حيث ي�شرتط
وح�سب النظام امل�صري �أن يقت�صر النقل على ال�سائحني فقط.
 .2الأداء املايل للن�شاط:
تطور ن�شاط ال�شركة ال�سياحي يف ال�سنوات الأخرية بف�ضل الربامج ال�سياحية التي طورتها ال�شركة ،مبا فيها برامج ال�سياحة العامة واملتخ�ص�صة .وقد �شهدت هذه
الربامج رواج ًا كبري ًا يف ال�سوق يف الآونة الأخرية .ويف ما يلي ملخ�ص لتطور �إيرادات ال�سياحة يف ال�سنوات الأخرية:
الجدول  :31إيرادات السياحة
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
�إيرادات ال�سياحة

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

214.596

255.582

275.866

266.908

٪7.5
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� .3أهم الن�شاطات:
تركز كل ال�شركات التابعة والتي تزاول ن�شاطها يف جمال ال�سياحة على قطاع الأفراد ،ب�صفة رئي�سية ،وقطاع الأعمال ب�صفة ثانوية .وهذه ال�شركات هي:
 �شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات – اململكة العربية ال�سعودية
 �شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية  -اململكة العربية ال�سعودية
 �شركة بالنرتا هوليدي – ماليزيا
 �شركة لينا لل�سفر وال�سياحة – اجلمهورية اللبنانية
 �شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات – جمهورية م�صر العربية
 جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة – جمهورية م�صر العربية
 �شركة نيو الطيار مليوزين – جمهورية م�صر العربية
 �شركة �آي الطيار مليوزين – جمهورية م�صر العربية
 �شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي – جمهورية م�صر العربية
 �شركة الطيار الدولية – جمهورية ال�سودان
 م�ؤ�س�سة الطيار – دبي  -الإمارات العربية املتحدة
(ف�ض ًال راجع «هيكل ال�شركات التابعة» ملزيد من املعلومات)
ج	.ال�شحن وخدمات النقل
 .1نبذة عن الن�شاط
تقدم جمموعة الطيار لل�سفر خدمات ال�شحن اجلوي والبحري والربي�،إ�ضافة �إلى خدمات النقل من و�إلى خمتلف املناطق يف اململكة العربية ال�سعودية .وتقدم
املجموعة هذه اخلدمات من خالل فروع و�شركات يف خمتلف �أنحاء العامل ،ولديها خربة طويلة يف عملية التخلي�ص اجلمركي ،والتعامل بكفاءة مع ال�شحنات يف
امليناء من خالل الطرق املتميزة يف التغليف والنقل بال�شاحنات.
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 .2وكاالت ال�شحن:
تعمل املجموعة كوكيل عام خلدمات ال�شحن لعدد من �شركات الطريان الإقليمية والعاملية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومنها:










اخلطوط العربية ال�سعودية
�شركة طريان االحتاد
بريت�ش ميدالند انرتنا�شونال ()BMI
م�صر للطريان
الطريان العماين
اخلطوط اجلوية الربيطانية ()British Airways
العربية للطريان
طريان كنج ف�شر ()King Fisher
�شركة طريان اجلزيرة

الجدول  :32عقود وكاالت الشحن
تاريخ العقد

مدة العقد

ال�شركة

-

مفتوح

م�صر للطريان

2011/4/16م

�سنتني

بريت�ش ميدالند

2005/10/1م

مفتوح

2012/4/1م

�سنتني

اخلطوط ال�سعودية

طريان االحتاد
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كما تنت�سب املجموعة لع�ضوية عدد من املنظمات الدولية املتخ�ص�صة يف جمال ال�شحن ،ومنها:
 منظمة فياتا الدولية (املنظمة الدولية لل�شحن اجلوي)
 منظمة ال�شحن اجلوي الدولية
 منظمة واكو لل�شحن اجلوي ،وت�ضم �أكرث من � 65شركة �شحن عاملية
ولدى املجموعة �شراكة مع ال�شركات العاملية امل�ستقلة التي تعمل يف جمال ال�شحن ،وتقدم ال�شركة خدمات ح�صرية لبع�ض �شركات ال�شحن املتخ�ص�صة يف اململكة
مثل �شركة دا�شر الأملانية ( )Dasherو�شركة بايونري ( .)Pioneerوتت�ض ّمن �شبكة املجموعة �شركات عاملية يف خمتلف دول العامل .كما تقدم �أعمال التخلي�ص
اجلمركي ونقل ال�شحنات من الباب �إلى الباب وخدمة �إ�صدار دفاتر املرور اجلمركية ،بالإ�ضافة �إلى خدمة الت�أمني على ال�شحنات.
ومن جهة �أخرى تقدم املجموعة خدمات التغليف الآمن املعتمد من الهيئة العامة للطريان املدين جلميع عمليات ال�شحن اجلوي ،علم ًا ب�أن املجموعة تعد من
ال�شركات الرائدة يف هذا املجال.
 .3خدمات النقل:
يعترب النقل �أحد �أهم ركائز التنمية يف كافة البلدان ،خا�صة �إذا كانت الدولة تتمتع ب�شبكة من الطرق املعبدة .واململكة متتلك �أكرب �شبكة طرق معبدة يف ال�شرق
الأو�سط تربط كافة مدن اململكة ببع�ضها البع�ض ،ليزيد ن�شاط حركة النقل الربي لنقل املهمات والب�ضائع بني املدن وبني موانئ اململكة املنت�شرة يف �شرقها
وغربها و�شمالها وجنوبها .وما زاد �أهمية النقل الربي يف اململكة عدم وجود خط �سكك حديدية ت�ساهم يف عملية النقل الربي ومن هذا املنطلق حر�صت املجموعة
على الدخول يف جمال النقل الربي فقامت بت�أ�سي�س �شركة نقل بري حتت ا�سم �شركة «ال�سرعة الفائقة للنقل الربي» وح�صلت على ت�صريح وزارة النقل بالرقم
 20212049600بتاريخ 1425/10/10هـ املوافق 2004/11/23م ومتتلك �شركة ال�سرعة الفائقة عدد من ر�ؤو�س القطر وال�شاحنات تقوم بنقل املهمات والب�ضائع
بني مدن اململكة املختلفة كما تقوم يف املقام الأول بالعمل على نقل ال�شحنات اخلا�صة بعمالء الطيار لل�شحن بني مدن اململكة وميناء جدة الإ�سالمي وت�سعى ال�شركة
لتو�سعة �أ�سطولها حتى تقوم بالنقل بني الدول.
 .4الأداء املايل للن�شاط:
منت �إيرادات قطاع ال�شحن وخدمات النقل ،ح�سب اجلدول  ،33من  61مليون ريال �سعودي يف 2008م �إلى  132مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،م�سج ًال معدل
منو تراكمي قدره  ،٪29.6لنمو قطاع الأفراد نتيجة زيادة حجم ال�شحن للطالب املبتعثني (وزارة التعليم العايل) خالل 2011م ،وزيادة حجم �شحن ال�شركات
وذلك برتكيز ال�شركة على �صناعة الأدوية و�صناعة مود البناء� ،إ�ضافة �إلى حتميل العمالء ر�سوم �إ�ضافية تتعلق بالإجراءات الأمنية وزيادة �أ�سعار الوقود ،والنمو
العام يف حجم ال�شحن.
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الجدول  :33إيرادات شحن وخدمات النقل
2008م

2009م

2010م

2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
قطاع الأفراد

46.444

47.712

61.533

79.050

٪19.4

قطاع ال�شركات

5.357

4.260

15.954

21.009

٪57.7

القطاع احلكومي

7.411

3.814

7.279

8.623

٪5.2

�شركات �سفر

545

1.676

3.446

22.950

٪247.9

�أخرى

831

843

880

232

()٪34.6

املجموع

60.588

58.405

89.092

131.865

٪29.6
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� .5أهم الن�شاطات:

قطاع األعمال
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن اجلوي املحدودة
يتمثل ن�شاط ال�شركة �أ�سا�س ًا يف خدمات ال�شحن اجلوي� ،إ�ضافة �إلى خدمات ال�سياحة الأخرى .ومتلك املجموعة ب�صورة مبا�شرة  ٪95من �أ�سهم �شركة الطيار
لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة� .أما الـ  ٪5الباقية فهي مملوكة من قبل �شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة.
(ف�ض ًال راجع «هيكل ال�شركات التابعة» ملزيد من املعلومات)
د	.ال�سياحة للأغرا�ض الدينية
توفر املجموعة جميع خدمات الإيواء للمعتمرين واحلجاج من الداخل واخلارج من خالل عرو�ض عديدة متميزة ،كما توفر لعمالئها مر�شدين �سياحيني خالل
زيارتهم للم�شاعر املقد�سة ،وتقدم لهم امل�ساعدة يف املطارات وتزودهم بو�سائل النقل املكيفة وتنظم لهم جوالت الت�س ّوق .وتطمح املجموعة لأن تناف�س يف جمال
ال�سياحة للأغرا�ض الدينية واملحافظة على الريادة يف هذا ال�سوق .وتقدم املجموعة خدماتها طوال العام حتت �شعار اجلودة يف الأداء واملحافظة على قيمها
والريادة يف ال�سوق.
وقد ا�ستحوذت ال�شركة يف الربع الأول من عام 2011م على ح�صة �سيطرة من جمموعة موا�سم بن�سبة  . ٪51وهي �شركة متخ�ص�صة يف ال�سياحة الدينية وتعترب
من ال�شركات الرائدة يف هذا املجال ،وتقدم خدمة �إدارة الفنادق ب�صفة عامة ،ويف مكة املكرمة واملدينة املنورة ب�صفة خا�صة .وكانت قيمة اال�ستحواذ  22مليون
ريال �سعودي ومت تقييم ال�شركة على متو�سط ثالثة طرق )1 :طريقة �صايف القيمة الدفرتية مع ال�شهرة )2 ،طريقة م�ضاعف الربحية )3 ،طريقة القيمة احلالية
للتدفقات النقدية .وتنوي ال�شركة ا�ستخدام مواردها لتعزيز قدرات جمموعة موا�سم لرفع م�ستوى �شراء الغرف الفندقية (ف�ض ًال راجع ق�سم «ال�شركات التابعة»)
ه	.الإيواء واخلدمات الأخرى:
متار�س جمموعة الطيار ن�شاط الوحدات ال�سكنية املفرو�شة عرب �شركات الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي والعقاري ومتتلك املجموعة وحدات �سكنية مفرو�شة
بكل من الريا�ض والطائف لتقدمي خدمات ت�أجري الوحدات ال�سكنية املفرو�شة .ويحتوي اجلدول التايل على الطاقة اال�ستيعابية لهذه الوحدات:
الجدول  :34األجنحة والشقق المفروشة
الطاقة اال�ستيعابية (�شقة)

تاريخ الت�شغيل

املدينة
الريا�ض – العليا

43

الربع الرابع 2010م

الريا�ض – املعذر

45

الربع الأول 2011م

الطائف

104

الربع الثالث 2009م
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 .1ت�أجري الطائرات
يوجد باملجموعة ق�سم خا�ص ال�ستئجار وت�أجري الطائرات داخل اململكة وخارجها ،حيث يقوم الق�سم بت�أمني الطائرات من خالل جمموعة اتفاقيات وقعتها
املجموعة مع عدد من �شركات الطريان العاملية .وتعترب املجموعة من �أكرب وكاالت ال�سفر وال�سياحة باملنطقة التي ترتب ا�ستئجار رحالت الطريان .ويبني اجلدول
التايل عدد رحالت الطريان التي رتبتها ال�شركة مبوجب عقود ا�ستئجار:
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الجدول  :35عدد الرحالت من عام 2008م – 2011م
العام

عدد الرحالت الداخلية

عدد الرحالت الدولية

2008م

308

50

2009م

339

54

2010م

370

63

2011م

411

68
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 .2و�ساطة الت�أمني
متار�س املجموعة من خالل �شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني ن�شاط الو�ساطة يف الت�أمني التعاوين وفق مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية حيث تقدم ال�شركة خدماتها ب�صفة
خا�صة لعمالئها يف �أن�شطة خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن .وتقوم ال�شركة بدور الو�سيط بني العمالء ومقدمي خدمات الت�أمني التعاوين.
�	.3أهم �شركات الن�شاط
تركز كل ال�شركات التابعة للمجموعة والتي تزاول ن�شاطها يف جمال الإيواء واخلدمات الأخرى على قطاع الأفراد ،ب�صفة رئي�سية وقطاع الأعمال ب�صفة ثانوية
وهي:





�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي والعقاري املحدودة
�شركة تقنيتك لتقنية املعلومات املحدودة
�شركة جملة امل�سافر املحدودة
�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني املحدودة

4 44 -4استراتيجية عمل الشركة
ت�سعى ال�شركة �إلى تعزيز دورها الريادي يف خدمات �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال ورفع ح�صتها ال�سوقية يف �سوق ال�سفر وال�سياحة لقطاع الأفراد من خالل عدة
�إجراءات تتخذها ح�سب �شريحة العمالء التي تخدمها� ،إ�ضافة �إلى نوع اخلدمة التي تقدمها .وتطمح ال�شركة �إلى اقتنا�ص عدد من فر�ص النمو التي تن�ش�أ يف �سوق
ال�سفر وال�سياحة يف اململكة.
وعليه ،فقد حققت ال�شركة خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية �إجنازات �ساهمت يف تنمية �سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة حيث وقعت يف عام 2005م عقد ًا مع وزارة
التعليم العايل ،تقدم ال�شركة من خالله جمموعة من خدمات ال�سفر للطالب ال�سعوديني امل�ؤهلني للدرا�سة خارج اململكة �ضمن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني
لالبتعاث اخلارجي .ومتثل قيمة هذه اخلدمات جزء ًا مهم ًا من حجم �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال ح�سب درا�سة ال�سوق التي �أجرتها بوز �آند كومبني .ومن املتوقع �أن
ي�ساهم هذا الربنامج يف تطوير هذه ال�شريحة من �سوق ال�سفر ال�سعودي يف ال�سنوات القادمة (ف�ض ًال راجع ق�سم «�سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة»).
كما قامت ال�شركة بالتعاون مع الهيئة العامة للطريان املدين بت�سيري عدد من الرحالت الدولية املبا�شرة ل�شركات الطريان الأجنبية يف عدد من املطارات يف املدن
ال�سعودية (على �سبيل املثال ال احل�صر :قامت �شركة فالي دبي بت�سيري رحالت مبا�شرة �إلى دبي من كل من الريا�ض وجدة و�أبها وينبع).
وتت�ضمن ا�سرتاتيجية ال�شركة الرتكيز على اجلوانب التالية:
1.1خدمات ال�سفر لقطاع الأعمال:
 تعمل ال�شركة على ا�ستقطاب عمالء جدد من اجلهات احلكومية من خالل تقدميها خلدمات ال�سفر واحللول املبتكرة كالتي تقدمها حالي ًا لوزارة التعليم
العايل .وقد جنحت ال�شركة خالل ال�سنوات الأخرية يف توقيع عقود جديدة مع عدد من اجلهات احلكومية ومنها وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم
العايل وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ووزارة العدل� ،إ�ضافة �إلى عدد من اجلامعات وامل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية الأخرى .ويلخ�ص
اجلدول التايل تطور عدد عمالء ال�شركة من اجلهات احلكومية يف ال�سنوات الأخرية:
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الجدول  :36تطور عدد عمالء الشركة من الجهات الحكومية من عام 2005م إلى عام 2011م
2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

اجلهة احلكومية
الوزارات

8

9

10

11

12

14

16

اجلامعات

0

0

4

13

16

19

20

اجلهات احلكومية الأخرى

12

15

19

24

32

41

53

املجموع

20

24

33

48

60

74

89
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 تعمل ال�شركة على ا�ستقطاب عمالء جدد من ال�شركات من خالل تزويدهم بخدمات ال�سفر كالتي تقدمها ال�شركة للجهات احلكومية والرتكيز على كل
�شرائح ال�شركات ،الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية ،وذلك من خالل ال�شركات التابعة للمجموعة واملتخ�ص�صة يف كل نوع من هذه ال�شرائح .فمث ًال ،تركز �شركة
عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة على اجلهات احلكومية ،بينما تركز �شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة على ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية
احلجم .وقد جنحت ال�شركة يف تو�سيع قاعدة عمالئها من ال�شركات لتبلغ حوايل �1.400شركة يف نهاية عام 2011م ،كما هو مبني يف اجلدول التايل:
الجدول  :37تطور عدد عمالء الشركات منذ عام 2005م حتى عام 2011م

عمالء ال�شركات

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

575

942

1.041

1.087

1.155

1.315

1.399

15
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 تقدم ال�شركة لعمالئها يف قطاع الأعمال خدمات مكملة مبا فيها املنتجات واخلدمات ال�سياحية التي توفرها ال�شركات التابعة لها ،مثل خدمات ال�شحن
وال�سياحة للأغرا�ض الدينية ،وت�أجري ال�سيارات وخدمات الإيواء وغريها.
 كما توفر لعمالئها يف قطاع الأعمال احللول الإلكرتونية املتطورة ( )Business to Business internet-based solutionsمن خالل الرابطwww.( :
 )altayyaronline.comلتمكينهم من القيام باحلجوزات و�إ�صدار التذاكر عند الطلب عن طريق الإنرتنت ،بالإ�ضافة خلدمات الإيواء وخدمات ال�سفر
وال�سياحة الأخرى.
الجدول  :38إرادات الشركة من خدمات السفر لقطاع األعمال
مليون ريال �سعودي

2008م

2009م

2010م

2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

جهات حكومية

987

1.361

1.822

2.164

٪29.9

�شركات

494

452

695

780

٪16.4

املجموع

1481

1.813

2.517

2.944

٪25.7

ن�سبة من �إجمايل الإرادات ()٪

٪53.4

٪59

٪65.8

٪63.9
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2.2خدمات ال�سفر لقطاع الأفراد:
 تقدم ال�شركة لعمالئها الأفراد عرو�ض ًا �سياحية تتنا�سب مع �إمكانياتهم ومتطلباتهم ،مبا فيها عرو�ض ال�سياحة وال�سياحة للأغرا�ض الدينية ،وذلك من
خالل عدد من ال�شركات التابعة ك�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية ،و�شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين املحدودة و�شركة موا�سم للعطالت.
 تعمل ال�شركة على ا�ستقطاب املزيد من العمالء الأفراد من خالل �شبكة مكاتب ال�سفر التابعة لها ،مبا فيها مكاتب ال�سفر املوجودة يف مطارات اململكة،
�إ�ضافة �إلى احللول الإلكرتونية.
 توفر ال�شركة لعمالئها الأفراد احللول الإلكرتونية املتطورة ( ))Business to Customer (internet-based solutionsلتمكينهم عند الطلب من
القيام باحلجوزات و�إ�صدار التذاكر عن طريق �شبكة الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إلى خدمات الإيواء وخدمات ال�سفر وال�سياحة الأخرى.
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�شريحة عمالء ال�شركات ت�شمل �شركات القطاع اخلا�ص �إ�ضافة �إلى عدد من كبار ال�شخ�صيات الذي تقدم لهم ال�شركة خدمات البيع بالآجل
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3.3خدمات ال�شحن وخدمات النقل:
 التو�سع يف �سوق ال�شحن من خالل تقدمي خدمات ال�شحن لعمالء ال�شركة يف قطاع الأعمال .ويحتوي اجلدول التايل على تطور مبيعات هذا القطاع لل�شركة
يف ال�سنوات الأخرية:
الجدول  :39تطور مبيعات الشحن وخدمات النقل من عام 2007م حتى عام 2011م
مليون ريال �سعودي
مبيعات ال�شحن وخدمات النقل

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

37

61

58

89

132

٪37.4
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 ا�ستهداف القطاعات التي ت�ستخدم ال�شحن يف عمليات اال�سترياد والت�صدير ك�صناعة الأدوية و�صناعة مواد البناء وغريها من ال�صناعات.
4.4ال�سياحة للأغرا�ض الدينية:
 التو�سع يف �سوق ال�سياحة للأغرا�ض الدينية ،مبا فيها اخلدمات ال�سياحية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،من خالل جمموعة موا�سم
 تطوير حزمة خدمات متخ�ص�صة يف جمال ال�سياحة للأغرا�ض الدينية ،مبا فيها اخلدمات ال�سياحية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وتقدميها لعمالء
ال�شركة يف قطاع الأعمال والأفراد
 ا�ستعمال �شركات ال�سفر التابعة للمجموعة لرفع احلد املخ�ص�ص ملجموعة موا�سم التي متنحها الفنادق يف مكة املكرمة واملدينة املنورة
5.5خدمات الإيواء:
 اال�ستفادة من خربات جمموعة موا�سم وال�شركة يف جمال �إدارة الفنادق والأجنحة املفرو�شة لتطوير ق�سم �إدارة الفنادق بال�شركة
 ا�ستعمال �شركات ال�سفر التابعة للمجموعة لرفع ن�سبة اال�ستيعاب يف الوحدات والأجنحة املفرو�شة لدى ال�شركة
 اقتنا�ص الفر�ص ال�ستئجار مبان خم�ص�صة للفنادق وال�شقق الفندقية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة لإدارتها وت�شغيلها
6.6ا�سرتاتيجية اال�ستحواذ:
توا�صل ال�شركة تنفيذ ا�سرتاتيجية اال�ستحواذ التي اعتمدتها من بداية الت�سعينات حيث جنحت يف اال�ستحواذ على �أكرث من � 15شركة خالل الع�شرين �سنة املا�ضية
كما هو مبني يف اجلدول التايل:
الجدول  :40أبرز عمليات االستحواذ التي نفذتها الشركة
ال�سنة

عملية اال�ستحواذ

1992م

اال�ستحواذ على وكالة هجر لل�سفر وال�سياحة املتواجدة يف الهفوف ،حائل والق�صيم

1994م

اال�ستحواذ على وكالة جدة لل�سفر وال�سياحة باملنطقة الو�سطى

2001م

اال�ستحواذ على وكالة �سمارة خلدمات ال�سفر وال�سياحة يف املنطقة اجلنوبية باململكة ( 12مكتب �سفر)

2002م

اال�ستحواذ على املكتب العربي ،وهي وكالة متخ�ص�صة يف ا�ست�شارات ال�سفر

2004م

اال�ستحواذ على �شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة لقطاع الأفراد ( 12مكتب �سفر)

2005م

اال�ستحواذ على  ٪80من �شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف خدمات ال�سفر لقطاع الأعمال

2005م

اال�ستحواذ على م�ؤ�س�سة حجوزات �آخر دقيقة ،وهي الوكيل احل�صري ل�شركة هوليداي �آتو�س� ،أكرب �شبكة �إلكرتونية يف جمال ت�أجري ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط

2007م

اال�ستحواذ على �شركة بالنرتا هوليدي املاليزية ،وهي �شركة �سياحية متخ�ص�صة يف ال�سوق اخلليجي

2008م

اال�ستحواذ على  ٪75من �شركة لينا تورز لل�سفر وال�سياحة وهي �شركة م�ساهمة لبنانية متخ�ص�صة يف ال�سوق اخلليجي

 2009م

اال�ستحواذ على �شركات النقل ال�سياحي والليموزين وال�شحن مب�صر� 4 :شركات متخ�ص�صة يف جمال النقل ال�سياحي لقطاع الأعمال وخدمات الليموزين وت�أجري
ال�سيارات لل�سياح وال�شحن والتخلي�ص اجلمركي ،وقد متت هذه العمليات مع طرف ذو عالقة

2009م

اال�ستحواذ على  ٪49من �شركة عمرو ترافل بكندا وهي �شركة �سياحية خمت�صة يف ال�سوق اخلليجي

2009م

اال�ستحواذ على  ٪100من �شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات مع طرف ذو عالقة

2010م

اال�ستحواذ على �شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة وهي �شركة خمت�صة يف قطاع الأعمال بال�شراكة مع �أمريكان اك�سربي�س

2010م

اال�ستحواذ على  ٪51من �شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية وهي �شركة خمت�صة يف ال�سياحة وال�سياحة الوافدة

2011م

اال�ستحواذ على  ٪51من جمموعة موا�سم (�شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين� ،شركة موا�سم للعطالت) وهي �شركات متخ�ص�صة يف ال�سياحة للأغرا�ض
الدينية و�إدارة الفنادق

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
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الجدول  :41تفاصيل عن أهم االستحواذات من عام 2008م إلى عام 2011م
ال�شركة

مقر ال�شركة

تاريخ اال�ستحواذ

ن�سبة
امللكية

قيمة ال�صفة

�أرباح ال�شركة*

القيمة

الدفرتية*

ال�شهرة

�شركة لينا لل�سفر وال�سياحة

2008م

جمهورية لبنان

٪75

2.828.649

73.921

74.666

2.718.479

�شركة �آي الطيار ليموزين**

2008م

جمهورية م�صر
العربية

٪100

37.233.712

67.627

10.586.091

26.297.274

�شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي**

2008م

جمهورية م�صر
العربية

٪100

19.546.353

804.666

12.361.533

13.805.118

�شركة نيو الطيار ليموزين**

2008م

جمهورية م�صر
العربية

٪100

19.260.812

95.535

5.536.684

13.603.448

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات**

2008م

جمهورية م�صر
العربية

٪100

18.959.123

381.498

5.737.420

13.390.372

�شركة عمرو ترافل

2009م

كندا

٪49

79.947

2.897.138

4.329.318

ال يوجد

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات**

2009م

اململكة العربية
ال�سعودية

٪100

60.000.000

5.215.440

15.500.000

44.500.000

املو�سم لل�سفر وال�سياحة

2010م

اململكة العربية
ال�سعودية

٪100

16.000.000

1.414.417

3.664.417

13.750.000

�شركة جولة لتنظيم الرحالت
ال�سياحية

2010م

اململكة العربية
ال�سعودية

٪51

1.785.000

()89.564

()333.013

1.909.459

جمموعة موا�سم

2011م

اململكة العربية
ال�سعودية

٪51

22.000.000

3.928.345

6.895.354

21.235.000
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*�سنة اال�ستحواذ
**قد متت هذه العمليات مع طرف ذو عالقة وقد ح�صلت ال�شركة على املوافقات النظامية الالزمة (ف�ض ًال راجع ق�سم «ملخ�ص العقود املهمة -عقود الأطراف ذات العالقة»)

وتهدف ال�شركة من عمليات اال�ستحواذ هذه �إلى حتقيق الأهداف التالية:
 تعزيز دور املجموعة الريادي يف خدمات �سوق ال�سفر لقطاع الأعمال
 زيادة احل�صة ال�سوقية للمجموعة من �سوق ال�سفر وال�سياحة املحلية
 ا�ستقطاب خربات جديدة (ال�سياحة للأغرا�ض الدينية� :شركة جولة� ،إدارة النزل املتخ�ص�صة يف احلج والعمرة ،وخدمات ال�سياحة�:شركة موا�سم لل�سياحة
وخدمات املعتمرين املحدودة و�شركة موا�سم للعطالت).
 تو�سعة قاعدة العمالء يف قطاع الأعمال والأفراد
 التغطية اجلغرافية لل�شركة
 اال�ستفادة من البنية التحتية وحجم املبيعات� ،إ�ضافة �إلى خربة ال�شركة يف القطاع لتح�سني الأداء املايل للمجموعة
وتعتمد ال�شركة يف عمليات اال�ستحواذ معايري اال�ستثمار التالية:







حجم �شريحة العمالء وطبيعتهم
الأداء املايل لل�شركة امل�ستهدفة يف اال�ستحواذ
خربة �إدارة ال�شركة امل�ستهدفة
التوقعات امل�ستقبلية لل�شركة امل�ستهدفة يف اال�ستحواذ
مكانة ال�شركة امل�ستهدفة يف ال�سوق
القيمة امل�ضافة املتبادلة بني املجموعة وال�شركة امل�ستهدفة يف اال�ستحواذ
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4 44 -4الميزات التنافسية للشركة
تتمتع ال�شركة بعدد من امليزات والقوة التناف�سية ،ومن �أبرزها:
ا�سم جتاري قوي وعريق يف �سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة:
يعترب «الطيار» ا�سم ًا جتاري ًا قوي ًا وعريق ًا يف �سوق خدمات ال�سفر وال�سياحة ،مما ميكن ال�شركة من ك�سب ثقة العمالء وتوقيع عقود جديدة مع القطاع احلكومي
والقطاع اخلا�ص وعدد من كبار ال�شخ�صيات (�أكرث من  125عقد ًا وقع يف عام 2011م)� ،إ�ضافة �إلى ال�شراكات اال�سرتاتيجية التي وقعتها ال�شركة واال�ستحواذ على
�شركات ال�سفر املحلية والعاملية وعقود وكاالت العامة مع �شركات الطريان الإقليمية والعاملية (ف�ض ًال راجع ق�سم «ن�شاط ال�شركة»).
�أكرب �شركة لل�سفر وال�سياحة يف اململكة :16
بلغت احل�صة ال�سوقية الكلية ل�شركة الطيار  ٪24يف عام 2010م (ف�ض ًال راجع ق�سم «نظرة عامة على �سوق ال�سياحة وال�سفر») .وبذلك تكون جمموعة الطيار �أكرب
�شركة �سفر و�سياحة يف اململكة من حيث احل�صة ال�سوقية وكذلك من حيث الإيرادات .واجلدير بالذكر �أن احل�صة ال�سوقية لثاين وثالث �أكرب �شركتني يف ال�سوق ال
تتعدى كل واحدة منهما  .٪10وهذا ميكن ال�شركة من اال�ستفادة من اقت�صاديات الوفرة ( )economies of scaleوذلك باحل�صول على �أف�ضل التعاقدات ب�أف�ضل
الأ�سعار من موردي اخلدمات من �شركات الطريان والفنادق� ،إ�ضافة �إلى احل�صول على �أف�ضل الربامج التحفيزية من قبل �أنظمة احلجز العاملية مثل �أماديو�س
وغالليو و�سيرب .ويف عام 2011م ،بلغت �إيرادات ال�شركة  4.607مليون ريال �سعودي و�أرباحها  612مليون ريال �سعودي (بزيادة قدرها  ٪20.5و ٪23.3على
التوايل) ،وبلغت احل�صة ال�سوقية لل�شركة يف قطاع الأعمال وقطاع الأفراد يف عام 2011م ٪35 ،لقطاع الأعمال و  ٪13لقطاع الأفراد ،كما هو مبني يف اجلدول
التايل:
الجدول  :42الحصة السوقية للشركة في قطاع األعمال وقطاع األفراد في 2009م
مليون ريال �سعودي

2007م

2008م

2009م

2010م*

2011م*

قطاع الأعمال
حجم ال�سوق

6.800

7.900

6.700

7.500

8.400

�إيرادات ال�شركة

1.012

1.481

1.812

2.517

2.943

ح�صة ال�شركة من قطاع الأعمال

٪14.9

٪18.7

٪27

٪33.5

٪35.0

قطاع الأفراد
حجم ال�سوق

6.600

8.300

10.300

11.100

12.000

�إيرادات ال�شركة

1.169

1.291

1.257

1.307

1.662

ح�صة ال�شركة من قطاع الأفراد

٪17.7

٪15.6

٪12.2

٪11.8

٪13.8
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*تقديرات �سامباكابيتال بناء على درا�سة ال�سوق

دور ريادي يف تنمية �سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة:
�أحرزت ال�شركة خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية عدة �إجنازات �ساهمت يف تنمية �سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة وتطوير كل �شرائح ال�سوق مبا فيها خدمات ال�سفر
لقطاع الأعمال وقطاع الأفراد .ومن �أبرز هذه الإجنازات:
 وقعت ال�شركة عقد ًا مع وزارة التعليم العايل يف عام 2005م والذي تقدم ال�شركة من خاللها جمموعة من خدمات ال�سفر للطالب ال�سعوديني امل�ؤهلني
للدرا�سة خارج اململكة �ضمن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي .ومتثل قيمة هذه اخلدمات جز ًء مهم ًا من حجم �سوق ال�سفر لقطاع
الأعمال ح�سب درا�سة ال�سوق التي �أجرتها بها بوز �أند كومبني .ومن املتوقع �أن ي�ساهم هذا الربنامج يف تطوير هذه ال�شريحة من �سوق ال�سفر ال�سعودي يف
ال�سنوات القادمة (ف�ض ًال راجع ق�سم «�سوق ال�سفر وال�سياحة يف اململكة»).
 توقيع عقود خمتلفة مع الهيئة العامة للطريان املدين لتقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة الالزمة يف كل مطارات اململكة
 توقيع عقود وكاالت عامة خلدمات ال�سفر ل�شركات طريان �إقليمية وعاملية تزاول ن�شاطها يف اململكة وت�سيرّ رحالت لعدد من الأقطار العربية والعاملية من
عدة من مدن �سعودية (على �سبيل املثال ال احل�صر :طريان العربية ،فالي دبي ،اخلطوط الفلبينية واخلطوط ال�صينية)
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�أكرب �شبكة ملكاتب ال�سفر يف اململكة:
متلك ال�شركة �أكرث من  270مكتب �سفر يف اململكة تغطي معظم املدن الكبرية وال�صغرية ،مبا فيها املدن التي ال يوجد فيها مكاتب ل�شركات الطريان املحلية
والأجنبية ومكاتب �شركات �سفر �أخرى (كجزر فر�سان وفيفا باملنطقة اجلنوبية) .وتتوزع �شبكة مكاتب ال�شركة على النحو التايل:
  219مكتب �سفر و�سياحة
  26مكتبا داخل املطارات تعمل على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع
  26مكتبا متخ�ص�ص ًا (ت�أجري الطائرات اخلا�صة ،الت�أمني على ال�سفر ،ت�أجري ال�سيارات وخدمات ال�سكن)
الجدول  :43عدد الفروع داخل وخارج المملكة بين الفترة من عام 2006م حتى عام 2011م
الفرع

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

مكاتب ال�سفر وال�سياحة

70

129

124

149

160

143

الفروع داخل ال�شركات

32

34

35

33

37

52

فروع ال�شركات التابعة

30

30

30

39

62

69

الفروع داخل امل�ؤ�س�سات احلكومية

23

22

32

40

44

46

مكاتب ال�شحن

3

5

6

7

8

14

158

220

227

268

311

324

املجموع
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واجلدير بالذكر �أن عدد مكاتب ال�سفر وال�سياحة لل�شركة �إنخف�ضت من  160فرع يف 2010م �إلى  143فرع يف 2011م نتيجة قرار اخلطوط ال�سعودية لإلغاء نظام
الوكالة العامة للمبيعات يف اململكة .حيث قامت اخلطوط العربية ال�سعودية وبالتن�سيق مع منظمة الأياتا بالغاء كافة عقود الوكاالت العامة بينها وبني وكاالت ال�سفر
واعتمدت نظام وكالء الأياتا بدي ًال عن وكالء اخلطوط مبا�شرة وذلك لتطبيق نظام الت�سويات البنكية والذي ي�ضمن خلطوط الطريان املختلفة �ضمان م�ستحقاتها
املالية من مبيعات التذاكر من خالل نظام �سداد موحد وحتت مظلة املنظمة الدولية الأياتا.
وقد وقعت املجموعة يف عام 2009م مع الهيئة العامة للطريان املدين عقود ًا خمتلفة ملدة خم�س �سنوات ت�شغل ال�شركة مبوجبها مكاتب يف جميع مطارات اململكة.
وقد مت افتتاح مكاتب للمجموعة يف املطارات التالية:
 املنطقة الو�سطى :مطار امللك خالد الدويل  -مطار الق�صيم  -مطار الدوادمي  -مطار وادي الدوا�سر – مطار القي�صومة
 املنطقة الغربية :مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل  -مطار امللك عبد العزيز الدويل  -مطار الطائف  -مطار ينبع
 املنطقة اجلنوبية :مطار �أبها  -مطار جازان  -مطار الباحة  -مطار جنران  -مطار �شرورة
 املنطقة ال�شمالية :مطار تبوك – مطار حائل – مطار اجلوف  -مطار عرعر
 املنطقة ال�شرقية :مطار امللك فهد بن عبد العزيز الدويل – مطار الهفوف
 وللمجموعة �أي�ضا فروع يف مطارات م�صر ومطار كواالملبور مباليزيا
وتعترب جمموعة الطيار �شركة ال�سفر الوحيدة يف اململكة التي تتمتع بهذا امل�ستوى من االنت�شار ،الأمر الذي ميكنها من حتقيق الأهداف التالية:
 الوفاء باحتياجات كبار العمالء يف كافة �أنحاء اململكة
 ا�ستقطاب عمالء جدد يف عدد من املناطق
مت جتهيز جمموعة الطيار ب�أحدث �أنظمة احلجز امل�ستخدمة من قبل كربيات �شركات الطريان ،ومن هذه الأنظمة جاليليو� ،أماديو�س ،ورلد �سبان للحجز و�إ�صدار
التذاكر الآلية على جميع �شركات الطريان العاملية على مدار � 24ساعة يومي ًا ،طوال �أيام ال�سنة .ومتلك املجموعة �أي�ضا مكاتب يف مواقع دولية رئي�سية خلدمة
امل�سافرين وبالتحديد يف م�صر والإمارات العربية املتحدة وال�سودان ولبنان وماليزيا وكندا والواليات املتحدة الأمريكية .كما تتعامل ال�شركة مع �شركات ال�سفر
الأخرى يف جميع �أنحاء العامل من �أجل توفري خدمات ال�سفر لعمالئها يف �أي مكان حول العامل.
مالءة مالية قوية
يف نهاية عام 2011م ،بلغت حقوق ملكية ال�شركة  1.170مليون ريال وبلغت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية  616مليون ريال �سعودي .ومن �ش�أن هذه
املالءة املالية القوية �أن متكن ال�شركة من البيع بالآجل لعمالئها من ال�شركات والأفراد واحل�صول على عقود جديدة ب�أ�سعار منا�سبة واملحافظة على الإيفاء
بال�سداد ملقدمي اخلدمات مبا فيها �شركات الطريان والفنادق.
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قاعدة عري�ضة من العمالء
يف عام 2011م ،بلغت قاعدة عمالء جمموعة الطيار لل�سفر �أكرث من  1.200ح�ساب يف قطاع الأعمال و�أكرث من  3.000ح�ساب يف قطاع الأفراد يف اململكة .وقد
جنحت ال�شركة يف بناء هذه القاعدة الوا�سعة من العمالء على مدى �سنوات عديدة نتيجة لر�ضى العمالء عن امل�ستوى العايل من اخلدمة املقدمة ،حيث حققت
ال�شركة ن�سبة ر�ضاء العمالء بنحو  ٪95يف عام 2011م.
القدرة على بناء عالقات جتارية مميزة مع �شركات الطريان الإقليمية والعاملية
تعمل املجموعة وكي ًال عام ًا للمبيعات لعدة �شركات طريان ،منها �شركة طريان العربية واخلطوط اجلوية كنغ في�شر الهندية وم�صر للطريان والطريان العماين
وفالي دبي .وتقدم ال�شركة لهذه ال�شركات خدمات يف جمال املبيعات و�إدارة مكاتبها وفروعها .كما تعمل ال�شركة �أي�ض ًا كوكيل توزيع جلميع �شركات الطريان
الدولية وع�ضو االحتاد الدويل للنقل اجلوي (�أياتا).
وكجزء من عالقتها املتميزة مع موردي اخلدمات من �شركات الطريان والفنادق ،حتر�ص ال�شركة بامل�شاركة يف �إدارة خمزون الغرف الفندقية ومقاعد الطائرات
ومتابعته من �أجل تلبية احتياجات العمالء عند الطلب .وهذا ما ميكنها من احل�صول على عموالت وحوافز �إ�ضافية مع موردي هذه اخلدمات.
بنية حتتية متكاملة
متلك ال�شركة بنية حتتية متطورة ت�شمل ما يلي:
 �أحدث الأنظمة املعلوماتية يف �صناعة ال�سفر وال�سياحة مبا يف ذلك:
نظام ت�شغيلي وحما�سبي متكامل ()Tapro
حمرك احلجز الإلكرتوين عرب �شبكة الإنرتنت ( )Internet Booking Engineمن خالل الرابط ()www.altayyaronline.com
مركز االت�صال والبيع عرب الهاتف
ً
ً
 �شبكة مكاتب وا�سعة االنت�شار حملي ًا و�إقليميا وعامليا متكن املجموعة من خدمة العمالء يف خمتلف مواقعهم و�أماكن تواجدهم وت�سهيل �سفرهم ،حيث تعتمد
املجموعة يف تقدمي خدماتها على كفاءات متخ�ص�صة وذات خربات مهنية طويلة
 �أنظمة �إجرائية ت�ؤمن التميز يف تقدمي اخلدمات لعمالء قطاع الأعمال
 املالءة املالية التي متكنها من تقدمي خدماتها الآجلة الدفع لكبار عمالئها
وكل هذه الو�سائل متكن املجموعة من تقدمي خدمات ال�سفر حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا ب�سهولة
خربة طويلة يف اال�ستحواذ
متتاز ال�شركة بخربة طويلة يف جمال اال�ستحواذ على �شركات ال�سفر وال�سياحة �إ�ضافة �إلى �إتقان عملية التكامل وا�ستخراج القيمة امل�ضافة من ال�شركات التي يتم
اال�ستحواذ عليها .فقد �أثبتت ال�شركة هذه القدرات من خالل �إدارة �أكرث من  15عملية ا�ستحواذ بنجاح خالل الع�شرين �سنة ال�سابقة.
�إدارة وكوادر متمر�سة يف �صناعة ال�سفر وال�سياحة
حر�صت ال�شركة دوم ًا على ا�ستقطاب كفاءات ذات خربة ودراية يف جمال ال�سفر وال�سياحة ل�ضمان �إدارة عملياتها ب�أعلى درجة من الفعالية .ولكون ال�شركة ذات
خربة طويلة يف �صناعة ال�سفر وال�سياحة ونظرا لوجود عنا�صر �إدارية عملت مع ال�شركة لفرتات طويلة من الزمن ،فقد �ساعد على االرتقاء مب�ستوى عنا�صر الإدارة
اجلديدة من خالل نقل اخلربة والتوا�صل بني الأجيال املتعاقبة على ال�شركة .كما ت�سعى ال�شركة �إلى توظيف نخبة من املوظفني امل�ؤهلني يف جمال العمل وتدريبهم
و�إك�سابهم اخلربة واملهارة وت�أهيلهم لتويل زمام �إدارة ال�شركة يف امل�ستقبل.
ا�ستخدام التقنية احلديثة للتحكم يف التكاليف وزيادة الإنتاجية
تتمتع جمموعة الطيار بقاعدة تقنية قوية ن�سبي ًا يف ال�شراء واملبيعات باملقارنة مع مناف�سيها املحليني مع اخل�صائ�ص التالية:
 من�صات متعددة لنظم احلجز العاملية (�أماديو�س ،جاليليو� ،سايرب)
 ارتباط جميع فروعها �إلكرتوني ًا
 مركز ات�صال مرتبط بنظم املكاتب اخللفية ونظام احلجوزات
 خدمات ت�أجري ال�سيارات
وقد مت جتهيز جمموعة الطيار ب�أحدث �أنظمة حجز الطريان (مثل جاليليو� ،أماديو�س� ،سار�س و ورلد �سبان (امل�ستخدمة من قبل �أكرب �شركات حلجز و�إ�صدار
التذاكر الآلية على جميع �شركات الطريان العاملية على مدار � 24ساعة يومي ًا ،وطوال �أيام ال�سنة .ومتلك املجموعة �أي�ض ًا مكاتب يف مواقع دولية رئي�سية وبالتحديد
يف م�صر والإمارات العربية املتحدة وال�سودان ولبنان وماليزيا وكندا والواليات املتحدة الأمريكية ،خلدمة الطالب ال�سعوديني وغريهم من امل�سافرين �إلى اخلارج.
كما تتعامل مع �شركات ال�سفر الأخرى يف جميع �أنحاء العامل من �أجل توفري تذاكر للم�سافرين يف �أي مكان يف العامل.
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وتوفر ال�شركة مركز ات�صال يعمل � 24ساعة يومي ًا لتلقي االت�صاالت عرب الهاتف من العمالء ال�شركات التي لديها ح�ساب ًا مع ال�شركة .كما �أطلقت جمموعة الطيار
حمرك حجز جديد على الإنرتنت من خالل الرابط ،)www.altayyaronline.com( :وهو �أول حمرك من نوعه يف اململكة ميكن امل�ستخدم من احل�صول على
معلومات عن عدة �شركات طريان يف وقت واحد ،ويتوقع �أن يعود عليها باملزايا التالية:





احلد من �ضغط عمل على املوظفني
تخفي�ض تكاليف اليد العاملة
�إمكانية ا�ستخدامه كو�سيلة للت�سويق لعدة �شركات طريان
زيادة احل�صة ال�سوقية يف �سوق ال�سفر لقطاع الأفراد

4 44 -4رسالة الشركة
تتطلع املجموعة �إلى تعزيز م�ستوى جودة خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن والإيواء التي تقدمها لت�صبح �شركة رائدة عاملي ًا وحمط ثقة عمالئها.

4 44 -4رؤية الشركة
تطمح ال�شركة �أن تكون االختيار الأول يف جمال ال�سفر وال�سياحة بالن�سبة لل�شركات والأفراد يف الأ�سواق التي تعمل فيها.

4 44 -4قيم الشركة
 العمل ب�أق�صى درجة من االحرتافية وال�شفافية
 ال�صدق والأمانة
 التميز والإخال�ص

4 44 -4سياسة الشركة وأهدافها





تقدمي خدماتها بجودة عالية و�أ�سعار مناف�سة
التطوير امل�ستمر ملوظفيها و�أعمالها وخدماتها
امل�ساهمة يف تطوير املجتمع
توظيف الكوادر الوطنية وتدريبها وت�أهيلها لتنمية �صناعة ال�سفر وال�سياحة وال�شحن

4 4 4 -4هيكل الشركات التابعة
ت�ضم جمموعة الطيار لل�سفر عدة �شركات تابعة لها وتعمل يف �أن�شطة ذات عالقة ب�صناعة ال�سفر وال�سياحة ومتلك املجموعة ح�ص�صا يف كل منها ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر ترتاوح ما بني � ٪50إلى .٪100
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ويو�ضح الر�سم البياين التايل ال�شركات التي مت اال�ستحواذ على جزء منها �أو كلها من قبل املجموعة حملي ًا ودولي ًا:

›ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª

á«∏ëŸG äÉcô°ûdG

á«dhódG äÉcô°ûdG
á«dhódG QÉ«£dG ácô°T
)(¿GOƒ°ùdG

»HO - QÉ«£dG á°ù°SDƒe
)(IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G

ôØ°ù∏d QÉ«£dG ácô°T
øë°ûdGh áMÉ«°ùdGh

QÉ«£dG äÓ£Y ácô°T
áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d

QÉ«£dG ádÉch ácô°T
…ƒ÷G π≤æ∏d á«ŸÉ©dG

ÒLCÉàd QÉ«£dG ácô°T
(ô°üe) äGQÉ«°ùdG

›ôØ°ù∏d QÉ«£dG áYƒª
(ô°üe) áMÉ«°ùdG

á≤FÉØdG áYô°ùdG ácô°T
äÉ«∏≤æ∏d

áWÉ°Sƒd QÉ«£dG ácô°T
ÚeCÉàdG

ôjƒ£à∏d QÉ«£dG ácô°T
»MÉ«°ùdG QÉªãà°SE’Gh
…QÉ≤©dG

øë°û∏d QÉ«£dG ácô°T
(ô°üe) »côª÷G ¢ü«∏îàdGh

QÉ«£dG …BG ácô°T
(ô°üe) øjRƒ«Ÿ

á«æ≤àd ∂à«æ≤J ácô°T
äÉeƒ∏©ŸG

ôaÉ°ùŸG á∏› ácô°T

ÒLCÉàd QÉ«£dG ácô°T
äGQÉ«°ùdG

QÉ«£dG ƒ«f ácô°T
(ô°üe) øjRƒª«d

π≤æ∏d QÉ«£dG …BG ácô°T
(ô°üe) »MÉ«°ùdG

»æWƒdG ÖàµŸG ácô°T
ôØ°ùdGh áMÉ«°ù∏d

ôNCG äGRƒéM ácô°T
á≤«bO

º«¶æàd ádƒL ácô°T
á«MÉ«°ùdG äÓMôdG

…ó«dƒg GÎfÓH ácô°T
)(Éjõ«dÉe

áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d Éæ«d ácô°T
)(¿ÉæÑd

áMÉ«°ù∏d ìô°üdG ácô°T
ôØ°ùdGh

áMÉ«°ù∏d º°SGƒe ácô°T
øjôªà©ŸG äÉeóNh

ôØ°ù∏d º°SƒŸG ácô°T
áMÉ«°ùdGh

É¡«∏Y PGƒëà°S’G ” »àdG äÉcô°ûdG
É¡°ù«°SCÉJ ” »àdG äÉcô°ûdG

º°SGƒe ácô°T
äÓ£©∏d

وبالرغم من �أن معظم هذه ال�شركات مملوكة بالكامل ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من قبل املجموعة ،وتزاول ن�شاطاتها املتمحورة حول خدمات ال�سفر
وال�سياحة وال�شحن بدرجة عالية من التنا�سق والتنظيم حتت ا�سم جتاري واحد يف ال�سوق هو «الطيار»� ،إال �أنها تبقى كيانات م�ستقلة قانوني ًا ومتتاز مبا يلي:
 )1تغطية متكاملة فيما يتعلق باخلدمات املقدمة لكل �شرائح ال�شركات من �شركات كبرية ومتو�سطة و�صغرية مع تركيز كل �شركة من ال�شركات الرئي�سية خلدمات
ال�سفر على واحدة �أو �أكرث من هذه ال�شرائح )2 .احرتام االلتزامات القانونية بني املجموعة واملنظمة العاملية للنقل اجلوي ( )IATAو�شركات الطريان الأجنبية
التي متثلها املجموعة كوكيل عام للمبيعات )3 .احرتام القوانني ذات العالقة بت�أ�سي�س ال�شركات التي تزاول ن�شاطاتها يف جماالت املجموعة.
ويو�ضح اجلدول التايل ال�شركات اململوكة ملجموعة الطيار لل�سفر ور�أ�س مال كل �شركة ون�سبة ملكية املجموعة فيها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
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الجدول  :44الشركات التابعة للمجموعة
ا�سم ال�شركة

مقر ال�شركة

ر�أ�س املال

ن�سبة
امللكية

ن�سبة امللكية

(ريال �سعودي)

مبا�شرة

غري مبا�شرة

امللكية
االجمالية

نوع امللكية

�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل
اجلوي املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

3.000.000

٪95

( )٪5عرب �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة عطالت الطيار لل�سفر
وال�سياحة املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

1.000.000

٪95

( )٪5عرب �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

1.000.000

٪95

( )٪5عرب �شركة عطالت الطيار لل�سفر
وال�سياحة املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة
املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

1.000.000

-

( )٪80عرب �شركة املكتب الوطني لل�سياحة
وال�سفر املحدودة

٪80

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر
املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

1.000.000

-

( )٪60عرب �شركة حجوزات �آخر دقيقة
املحدودة و( )٪40عرب �شركة (ال�سرعة
الفائقة) للنقليات املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني
املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

3.000.000

٪30

( )٪20عرب �شركة املكتب الوطني لل�سياحة
وال�سفر املحدودة و ( )٪50م�سجلة با�سم
الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة حجوزات �آخر دقيقة املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

1.000٫000

٪95

( )٪5عرب �شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات
املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات
املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

2.000.000

٪50

( )٪50عرب �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة تقنيتك لتقنية املعلومات
املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

500.000

٪95

( )٪5عرب �شركة عطالت الطيار لل�سفر
وال�سياحة املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار
ال�سياحي والعقاري املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

5.000.000

٪95

( )٪5عرب �شركة عطالت الطيار لل�سفر
وال�سياحة املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات

اململكة العربية
ال�سعودية

15.000.000

٪95

( )٪5عرب �شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات
املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة جملة امل�سافر املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

200.000

-

( )٪95عرب �شركة تقنيتك لتقنية املعلومات
املحدودة و( )٪5عرب �شركة وكالة الطيار
العاملية للنقل اجلوي املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة

اململكة العربية
ال�سعودية

150.000

-

( )٪85عرب �شركة املكتب الوطني لل�سياحة
وال�سفر املحدودة و( )٪15عرب �شركة
حجوزات �آخر دقيقة املحدودة

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة جولة لتنظيم الرحالت
ال�سياحية

اململكة العربية
ال�سعودية

500.000

-

( )٪51عرب �شركة حجوزات �آخر دقيقة
املحدودة

٪51

ملكية قانونية
م�سجلة

موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين

اململكة العربية
ال�سعودية

2.000.000

-

( )٪51عرب �شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة

٪51

ملكية قانونية
م�سجلة

موا�سم للعطالت

اململكة العربية
ال�سعودية

500.000

-

( )٪51عرب �شركة عطالت الطيار لل�سفر
وال�سياحة املحدودة

٪51

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة الطيار الدولية

جمهورية ال�سودان

510.578

٪75

-

٪75

ملكية قانونية
م�سجلة

جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة

جمهورية م�صر
العربية

26.800.000

-

( )٪49.5عرب �شركة وكالة الطيار العاملية
للنقل اجلوي املحدودة و ( )٪49.5عرب
�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة
املحدودة و( )٪0٫5عرب الدكتور نا�صر
الطيار و( )٪0٫25عرب ي�سري عبدالوهاب
و( )٪0٫25عرب عزيزة زيدان

٪90

ملكية قانونية
م�سجلة

م�ؤ�س�سة الطيار دبي

الإمارات العربية
املتحدة

فرع للمجموعة

-

( )٪100عرب الدكتور نا�صرالطيار

٪100

ملكية قانونية
غري م�سجلة
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ا�سم ال�شركة

مقر ال�شركة

ر�أ�س املال

ن�سبة
امللكية

ن�سبة امللكية

(ريال �سعودي)

مبا�شرة

غري مبا�شرة

بالنرتا هوليدي

ماليزيا

216.000

-

( )٪62٫5عرب حممد فوزي عكا�شة
و( )٪12٫5عرب �أمري ر�ضوان عثمان
و( )٪12٫5عرب �أبو بكر بن ا�سماعيل
و( )٪12٫5عرب حممد رودز م�صطفى

٪100

ملكية قانونية
غري م�سجلة

لينا لل�سفر وال�سياحة

لبنان

750.000

-

( )٪75عرب �شركة وكالة الطيار العاملية للنقل
اجلوي املحدودة

٪75

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة نيو الطيار ليموزين

جمهورية م�صر
العربية

26.800.000

-

( )٪99عرب �شركة �آي الطيار مليوزين مب�صر
و( )٪0.5عرب الدكتور نا�صر الطيار و
و( )٪0.5عرب ي�سري عبدالوهاب

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات

جمهورية م�صر
العربية

16.750.000

-

( )٪99٫9عرب �شركة �آي الطيار مليوزين
مب�صر و( )٪0.07عرب الدكتور نا�صر الطيار
و( )٪0.03عرب ي�سري عبدالوهاب

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة �آي الطيار ليموزين

جمهورية م�صر
العربية

67.000.000

-

( )٪99جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة
و( )٪0.5عرب الدكتور نا�صر الطيار
و( )٪0.5عرب ي�سري عبدالوهاب

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي

جمهورية م�صر
العربية

26.800.000

-

( )٪99عرب �شركة �آي الطيار ليموزين
و( )٪0.5عرب الدكتور نا�صر الطيار
و( )٪0.5عرب ي�سري عبدالوهاب

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

�شركة الطيار لل�شحن والتخلي�ص
اجلمركي

جمهورية م�صر
العربية

3.350.000

-

( )٪49٫93عرب الطيار لت�أجري ال�سيارات
و( )٪24٫96عرب نيو الطيار ليموزين
و( )٪24٫96عرب �آي الطيار للنقل ال�سياحي
و( )٪0٫05عرب ي�سري عبدالوهاب
و( )٪0٫05عرب مين حممد �أحمد
و( )٪0٫05عرب عزيزة زيدان

٪100

ملكية قانونية
م�سجلة

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

4 4 4 -4شركات المجموعة في المملكة العربية السعودية
يبلغ جمموع عدد فروع ال�شركة يف اململكة  271فرع ًا مق�سمة على � 6شركات تابعة وذلك على النحو التايل:
 �شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة ( 64فرع ًا).
 �شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة ( 154فرع ًا).
 �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن اجلوي ( 22فرع ًا).
 �شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة ( 17فرع ًا).
 �شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة ( 9فروع).
 �شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة ( 5فروع).
يبلغ جمموع عدد موظفي ال�شركة يف اململكة  1.290موظف ًا مق�سمة على � 12شركة تابعة وذلك على النحو التايل:
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امللكية
االجمالية

نوع امللكية

�شركة جمموعة الطيار لل�سفر ( 197موظف ًا)
�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي ( 701موظف ًا)
�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة ( 17موظف ًا)
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن ( 30موظف ًا)
�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة ( 201موظف ًا)
�شركة املكتب الوطني لل�سفر وال�سياحة ( 4موظفني)
�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني ( 1موظف)
�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي والعقاري ( 2موظف)
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات ( 8موظفني)
�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة ( 59موظف ًا)
�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية ( 2موظف)
جمموعة موا�سم ( 68موظف ًا)

ويو�ضح هذا الق�سم من الن�شرة الو�ضع املايل لل�شركات التابعة .علم ًا ب�أن القوائم املالية لل�شركات املحلية التابعة للمجموعة الواردة يف هذا الق�سم معدة وفق ًا
للمعايري والإجراءات املحا�سبية املتبعة يف اململكة وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (.)SOCPA
�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010202741بتاريخ 1425/09/09هـ (املوافق 2004/10/22م)،
بر�أ�س مال قدرة ( )3.000.000مليون ريال �سعودي ولها  64فرع ًا .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة وخدمات ال�شحن اجلوي وخدمات التخلي�ص
اجلمركي وامتالك وت�أجري الطائرات (ال متتلك ال�شركة حالي ًا �أي طائرات) والرتبتك ورخ�ص القيادة الدولية و�أن�شطة اال�سترياد والت�صدير و والوكاالت التجارية
و�إقامة مراكز تدريب املوارد الب�شرية (حالي ًا مركز واحد يف مدينة الريا�ض) .ومتتلك املجموعة ب�صورة مبا�شرة  ٪95من ر�أ�س مال هذه ال�شركة� ،أما الـ  ٪5الباقية
فتملكها �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن.
ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م لوكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي
الجدول  :45ملخص القوائم المالية لوكالة الطيار العالمية للنقل الجوي
 31دي�سمرب 2009م

الو�صف

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

1.364.030.665

1.719.879.221

1.834.431.713

النمو ()٪

٪12.3

٪26.1

٪6.7

تكلفة املبيعات

()1.077.261.639

()840.893.082

()1.164.869.751

الن�سبة من املبيعات

٪61.6

٪62.6

٪63.5

�إجمايل الأرباح

523.137.583

642.617.582

669.561.962

الن�سبة من املبيعات

٪38.4

٪37.4

٪36.5

م�صاريف عمومية و�إدارية

()89.285.697

()66.149.499

()84.637.315

الن�سبة من املبيعات

٪4.85

٪5.18

٪5.9

دخل العمليات

322.543.822

271.500.324

395.677.620

الن�سبة من املبيعات

٪23.6

٪15.8

٪21.6

�صايف الدخل

352.604.501

364.800.356

378.466.129

الن�سبة من املبيعات

٪25.9

٪21.2

٪26.6

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

61.890.411

237.171.093

225.649.547

�إجمايل الأ�صول

4.664.217.177

877.007.419

1.160.830.823

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

383.494.206

48.294.562

426.760.691

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

5.019.926

5.123.765

6.220.749

التدفقات النقدية
تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

228.017.870

185.852.487

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()5.164.948

()4.613.117

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

()133.791.969

()48.124.071

()58.244.868
()4.972.668
51.695.990

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪44.45

٪44.97

٪39.81

�صايف الدخل

٪84.61

٪76.69

٪56.16

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�شركة.
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�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010169341بتاريخ 1422/07/02هـ (املوافق 2001/09/19م)
بر�أ�س مال قدره ( )1.000.000مليون ريال �سعودي ولها  154فرع ًا .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة وخدمات ال�شحن اجلوي .ومتلك املجموعة
ب�صورة مبا�شرة  ٪95من ر�أ�س مال �شركة عطالت الطيار� ،أما الـ  ٪5الباقية من ملكية �شركة الطيار للعطالت فهي مملوكة من قبل �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن املحدودة .وكما هو مالحظ يف البيانات املالية �أدناه ،فقد ازدادت مبيعات و�أرباح ال�شركة ب�شكل ملحوظ يف عام 2011م وهذا يعود بف�ضل قدرة ال�شركة
على احل�صول على املزيد من العقود احلكومية وعقود �أخرى لعدة �شركات كبرية ،حيث ارتفعت �أرباح ال�شركة بن�سبة  ٪24.2مقارنة بعام 2010م( .يرجى مراجعة
ق�سم «العقود مع العمالء»).
ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة.
الجدول  :46ملخص القوائم المالية لشركة عطالت الطيار للسفر والسياحة المحدودة
الو�صف

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

994.087.802

1.155.677.941

1.435.624.515

النمو ()٪

٪20.0

٪16.3

٪24.2

تكلفة املبيعات

()1.038.365.818

()920.458.581

()1.217.547.842

الن�سبة من املبيعات

٪92.6

٪89.9

٪84.8

�إجمايل الأرباح

73.629.221

117.312.123

218.076.673

الن�سبة من املبيعات

٪7.4

٪10.2

٪15.2

م�صاريف عمومية و�إدارية

()21.325.440

()22.120.210

()19.700.264

الن�سبة من املبيعات

٪2.2

٪1.8

٪1.4

دخل العمليات

31.135.048

76.636.292

180.961.568

الن�سبة من املبيعات

٪3.1

٪6.6

٪12.6

�صايف الدخل

36.913.867

79.497.545

180.861.568

الن�سبة من املبيعات

٪3.7

٪6.9

٪12.6

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

245.499

467.827

290.319

�إجمايل الأ�صول

2.760.109.985

474.530.723

880.272.287

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

34.610.649

14.108.194

210.514.570

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

1.002.029

2.643.199

1.864.427
التدفقات النقدية

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

32.349.542

8.667.825

1.668.103

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()2.261.981

()8.445.497

()1.845.611

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

()30.000.000

-

-

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪32.39

٪30.22

٪31.16

�صايف الدخل

٪9.33

٪16.02

٪32.09

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�شركة.

�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن اجلوي املحدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010169340بتاريخ 1422/07/02هـ (املوافق 2001/09/19م)
بر�أ�س مال قدره ( )1.000.000مليون ريال �سعودي ولها  22فرع .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة وخدمات ال�شحن اجلوي .ومتلك املجموعة
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ب�صورة مبا�شرة  ٪95من ر�أ�س مال �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة� ،أما الـ  ٪5الباقية فهي مملوكة من قبل �شركة عطالت الطيار لل�سفر
وال�سياحة املحدودة.
وكما هو مالحظ يف البيانات املالية �أدناه ،فقد ازدادت مبيعات و�أرباح ال�شركة ب�شكل ملحوظ يف عام 2011م وهذا يعود لتمكن ال�شركة من احل�صول على عقود
لعدة �شركات كبرية .حيث ارتفعت مبيعات ال�شركة بن�سبة  ٪50.6يف 2011م ،و�أرباحها بن�سبة  ٪542مقارنة بعام 2010م .ارتفعت املبيعات ب�شكل رئي�سي من
�إ�ضافة خدمات جديدة مثل خدمة «من الباب �إلى الباب» يف الهند من خالل اخلطوط اجلوية الهندية واخلطوط اجلوية ال�سعودية .كما ابتد�أت بريت�ش ميدالند
انرتنا�شونال ( )BMIعملياتها يف جدة ووقعت املجموعة اتفاقية مبيعات لل�شحن مع �شركة م�صر للطريان مما �أدى �إلى زيادة حجم املبيعات.
ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن
الجدول  :47ملخص القوائم المالية لشركة الطيار للسفر والسياحة والشحن
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

204.846.925

296.519.839

446.589.863

النمو ()٪

٪12.2

٪44.7

٪50.6

تكلفة املبيعات

()273.610.035

()188.148.864

()401.271.549

الن�سبة من املبيعات

٪91.8

٪92.3

٪89.9

�إجمايل الأرباح

16.698.061

22.909.804

45.318.314

الن�سبة من املبيعات

٪8.2

٪7.7

٪10.1

م�صاريف عمومية و�إدارية

()8.665.571

()5.891.384

()6.859.365

الن�سبة من املبيعات

٪2.9

٪2.9

٪1.5

دخل العمليات

4.050.322

4.377.500

30.018.512

الن�سبة من املبيعات

٪1.9

٪1.5

٪6.7

�صايف الدخل

4.422.704

4.919.297

31.563.633

الن�سبة من املبيعات

٪2.2

٪1.7

٪7.1

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

1.098.761

2.465.500

1.196.925

�إجمايل الأ�صول

235.760.855

140.828.148

144.943.232

دين طويل الأجل

19.525

-

-

حقوق امل�ساهمني

10.854.382

15.773.679

47.337.312

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

328.722

1.085.093

412.833
التدفقات النقدية

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

1.255.310

278.019

1.812.432

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()711.671

()426.168

()1.546.594

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

()12.240

()19.525

-

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪6.67

٪7.75

٪9.69

�صايف الدخل

٪1.24

٪0.95

٪5.16

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�شركة.

�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة (ال�صرح)
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010015548ال�صادر بتاريخ 1398/04/17هـ (املوافق
1978/03/26م) بر�أ�س مال قدرة ( )1.000.000مليون ريال �سعودي ولها  17فرع ًا يف عدة مدن يف اململكة .ويتمثل ن�شاطها يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة وحجز
تذاكر ال�سفر وحجز الفنادق وال�شقق وترتيب الرحالت ال�سياحية وغريها من اخلدمات ال�سياحية .وقد ا�ستحوذت املجموعة على هذه ال�شركة عام 2005م ومتلك
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املجموعة ب�صورة غري مبا�شرة  ٪80من ر�أ�س مال هذه ال�شركة من خالل �شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر (�إحدى ال�شركات التابعة للمجموعة) ،بينما ميلك
ال�سيد مهيدب املهيدب  ٪20من ر�أ�س مال �شركة ال�صرح .وقد ارتفعت مبيعات ال�صرح بن�سبة  ٪14يف عام 2011م.
ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة.
الجدول  :48ملخص القوائم المالية لشركة الصرح للسفر والسياحة
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

295.465.216

النمو ()٪

()٪5.3

تكلفة املبيعات

()275.629.508

317.262.980

360.747.902

٪7.4

٪13.7

()287.954.706

()329.053.522

الن�سبة من املبيعات

٪95.0

٪90.8

٪91.2

�إجمايل الأرباح

19.835،708

29.308.274

31.694.380

الن�سبة من املبيعات

٪6.7

٪9.2

٪8.8

م�صاريف عمومية و�إدارية

()19.287.233

()15.607.372

()21.846.199

الن�سبة من املبيعات

٪5.3

٪6.1

٪6.1

دخل العمليات

3.340.566

8.731.441

8.123.012

الن�سبة من املبيعات

٪1.1

٪2.7

٪2.3

�صايف الدخل

8.849.880

14.917.903

19.134.125

الن�سبة من املبيعات

٪3.0

٪4.7

٪5.3

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

9.187.817

10.890.322

15.371.811

�إجمايل الأ�صول

41.802.986

40.659.993

51.032.164

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

20.327.787

16.417.903

20.634.125

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

1.108.173

845،689

970.453

التدفقات النقدية
تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

()3.482.327

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()604.227

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

22.353.165
()1.165.285
()19.485.375

5.689.423

20.759.570
567.481
()16.845.562

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪9.63

٪8.30

٪7.83

�صايف الدخل

٪1.79

٪2.40

٪2.50

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010055724ال�صادر بتاريخ 1405/01/04هـ (املوافق
1984/04/28م) ،بر�أ�س مال قدرة ( )1.000.000مليون ريال �سعودي ولها  9فروع .ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة ،وحجز وبيع التذاكر
وغريها من اخلدمات ال�سياحية .ومتلك املجموعة ب�صورة غري مبا�شرة �أ�سهم هذه ال�شركة من خالل �شركة حجوزات �آخر دقيقة (�إحدى ال�شركات التابعة
للمجموعة) التي متلك  ٪60من ر�أ�س مالها و�شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات (�إحدى ال�شركات التابعة للمجموعة) التي متلك ن�سبة الـ  ٪40الباقية .وقد خ�سرت
ال�شركة بع�ض العمالء الرئي�سيني ومنهم ماكدونالدز وال�سدحان ،و�أي�ض ًا ت�أثرت املبيعات نتيجة انفلونزا اخلنازير « »H1N1والأزمة املالية خالل عام 2009م ،
مما ت�سبب يف تراجع املبيعات يف تلك الفرتة.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر.
الجدول  :49ملخص للمؤشرات المالية لشركة المكتب الوطني للسياحة والسفر
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

82.890.273

النمو ()٪

()٪39.4

تكلفة املبيعات

()77.411.132

الن�سبة من املبيعات

97.322.670
٪17.4
()91.083.724

92.885.472
()٪4.6
()87.470.284

٪93.4

٪93.6

٪94.2

�إجمايل الأرباح

5.479.141

6.238.946

5.415.188

الن�سبة من املبيعات

٪6.6

٪6.4

٪5.8

م�صاريف عمومية و�إدارية

()5.206.956

()4.985.245

()4.228.340

الن�سبة من املبيعات

٪6.0

٪5.4

٪4.6

دخل العمليات

493.886

1.031.990

1.186.848

الن�سبة من املبيعات

٪0.6

٪1.1

٪1.3

�صايف الدخل

3.118.223

3.205.308

2.081.682

الن�سبة من املبيعات

٪3.8

٪3.3

٪2.2

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

3.429.686

1.383.514

1.169.997

�إجمايل الأ�صول

69.894.601

84.690.492

90.498.004

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

24.735.479

17.940.787

19.472.425

تكاليف غري نقدية
522.477

اال�ستهالك والإطفاء

28.318

55.777
التدفقات النقدية

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية
تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية
تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

15.482.536

3.211.189

()7.528.708

()55.403

()10000000

-

()175.366
()38.152
-

الن�سبة من املجموعة
املبيعات
�صايف الدخل

٪2.70

٪2.54

٪2.02

٪0.86

٪0.65

٪0.25

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني املحدودة
وهي �شركة ت�أ�س�ست يف 1427/9/10هـ (املوافق 2006/10/3م) ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وبر�أ�س مال قدره ( )3.000.000ثالثة ماليني ريال �سعودي،
وهي م�سجلة لدى وزارة التجارة وال�صناعة ب�سجل جتاري رقم  .1010229332ويقع مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية .وقد ح�صلت
�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني على ترخي�ص مبزاولة �أن�شطتها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1430/3/4هـ وينتهي الرتخي�ص يف تاريخ 1433/3/3هـ
(وجاري جتديد الرخ�صة حالي ًا) .توفر ال�شركة جميع متطلبات و�ساطة الت�أمني وميتلك �شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني كل من �شركة جمموعة الطيار لل�سفر بن�سبة
قدرها  ،٪30و�شركة املكتب الوطني لل�سفر وال�سياحة بن�سبة  ٪20و ميلك د.نا�صر عقيل عبداهلل الطيار ن�سبة قدرها  ٪50وذلك لأغرا�ض الت�سجيل وذلك بنا ًء على
متطلبات م�ؤ�س�سة النقد �آنذاك بوجود الدكتور نا�صر الطيار ك�شريك يف هذه ال�شركة� .ستقوم ال�شركة بتقدمي طلب مل�ؤ�س�سة النقد لأجل احل�صول على موافقتهم
بتعديل عقد الت�أ�سي�س وذلك لنقل ملكية الدكتور نا�صر الطيار �إلى املجموعة �أو �إحدى ال�شركات التابعة لها ،حيث ي�شرتط موافقة امل�ؤ�س�سة لأي تعديل على عقد
ت�أ�سي�س ل�شركات و�ساطة الت�أمني .ويعود ال�سبب �إلى ت�سجيل  ٪50من ح�ص�ص هذه ال�شركة با�سم الدكتور نا�صر الطيار �أن �سيا�سة م�ؤ�س�سة النقد ملنح تراخي�ص
للمهن الو�سيطة يف الت�أمني كانت بالإ�ضافة �إلى املالءة املالية �أن يكون مقدم الطلب من ذوي اخلربة الطويلة يف جمال عمل الت�أمني �أو �أن يكون من الأفراد الطبيعني
امل�ؤهلني ت�أهي ًال �أكادميي ًا عالي ًا .لذا فقد حتفظت امل�ؤ�س�سة على منح املوافقة ل�شركة جمموعة الطيار وال�شركات التابعة لها حيث �أن ن�شاطها هو ن�شاط �سفر و�سياحة
ولي�س ن�شاط ت�أمني ،ومل تتجاوز الدرجات املمنوحة �آنذاك لكل �شركات املجموعة  45من  100درجة وهو �شرط ملنح املوافقة .فتم �إدخال بع�ض م�ؤ�س�سي جمموعة
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الطيار من الأفراد امل�ؤهلني ت�أهي ًال �أكادميي ًا عالي ًا فتم تر�شيح ك ًال من �سمو الأمري رئي�س جمل�س الإدارة والدكتور نا�صر الطيار حل�صوله على درجة الدكتوراة يف
العلوم الإدارية .ومت اختيار الدكتور نا�صر الطيار ك�شريك بالإ�ضافة �إلى �شركتني وهما جمموعة الطيار لل�سفر و�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر .وقد بد�أت
ال�شركة ن�شاطها الت�شغيلي يف عام 2007م.
ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني املحدودة.
الجدول  :50ملخص للمؤشرات المالية لشركة الطيار لوساطة التأمين المحدودة
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

949.140

1.640.075

2.130.498

النمو ()٪

٪569.3

٪72.8

٪29.9

تكلفة املبيعات
الن�سبة من املبيعات
�إجمايل الأرباح
الن�سبة من املبيعات
�صايف الدخل

()1.402.768

()1.222.316
()273.176
()65.581

الن�سبة من املبيعات

-

()1.017.728

٪85.5

٪47.8

237.307

1.112.770

٪14.4

٪52.2

277.990

806.141

٪16.9

٪37.8

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

439.673

1.465.801

2.316.172

�إجمايل الأ�صول

2.146.952

3.260.648

5.289.169

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

2.054.948

2.332.938

3.139.079

تكاليف غري نقدية
85.479

اال�ستهالك والإطفاء

88.848

118.484
التدفقات النقدية

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

502.687

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()226.227

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

1.239.870
()213.742
-

-

879.629
60.742
-

الن�سبة من املجموعة
املبيعات
�صايف الدخل

٪0.03

٪0.04

٪0.05

-

٪0.06

٪0.13

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة حجوزات �آخر دقيقة املحدودة
وهي �شركة ت�أ�س�ست يف تاريخ 1427/1/2هـ (املوافق 2006/3/2م) ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وبر�أ�س مال قدره ( )1.000.000مليون ريال �سعودي وهي
م�سجلة لدى وزارة التجارة ب�سجل جتاري رقم  1010221997بعد �أن مت اال�ستحواذ على الوكالة احل�صرية ل�شركة هوليداي �آتو�س� ،أكرب �شبكة �إلكرتونية يف جمال
ت�أجري ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط .وتقدم �شركة حجوزات �آخر دقيقة املحدودة ب�صفة �أ�سا�سية خدمات احلجز لل�سيارات خلدمة رجال الأعمال ،وتزاول ال�شركة
العديد من الأعمال ومنها �إدارة وت�شغيل الفنادق واملطاعم و�إدارة املدن والقرى ال�سياحية وال�شواطئ الرملية وتنظيم الرحالت ال�سياحية ورحالت ال�صيد .ويقع
املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،وقد بد�أت ال�شركة �أعمالها يف �شهر نوفمرب من العام 2009م .ومتلك املجموعة  ٪95من
�أ�سهم هذه ال�شركة� ،أما الـ  ٪5الباقية فهي مملوكة من قبل �شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات.
�شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات املحدودة
وهي �شركة ت�أ�س�ست يف تاريخ 1425/6/10هـ (املوافق 2004/7/27م) ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وبر�أ�س مال قدره ( )2.000.000مليونا ريال �سعودي،
وهي م�سجلة لدى وزارة التجارة وال�صناعة ب�سجل جتاري رقم  .1010201004ويقع مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية .وح�سب ما ر�أت
ال�شركة من تزايد وتنام يف عدد ال�شركات ال�سعودية التي تقوم يف الآونة الأخرية بتوكيل خدمة نقل ب�ضائعها �إلى طرف ثاين متخ�ص�ص يف جمال النقل الداخلي،
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فقد �أ�ضيف هذا الن�شاط �إلى �أن�شطة املجموعة م�ؤخر ًا تلبي ًة ملتطلبات ال�سوق .و�ستقدم ال�شركة خدمة ت�أجري املخازن وم�ستودعات التربيد ونقل الب�ضائع وال�سيارات
والبرتول ونقل الركاب داخل مدن اململكة و�ضواحيها .وقد بد�أت هذه ال�شركة �أعمالها يف �شهر دي�سمرب من عام 2009م .ومتتلك جمموعة الطيار لل�سفر  ٪50من
ر�أ�س مالها بينما تعود ملكية ن�سبة الـ ٪50املتبقية ل�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن.
�شركة تقنيتك لتقنية املعلومات املحدودة
ت�أ�س�ست هذه ال�شركة بتاريخ 1428/2/3هـ (املوافق 2007/2/21م) ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وبر�أ�س مال قدره ( )1.000.0000مليون ريال �سعودي،
وهي م�سجلة لدى وزارة التجارة ب�سجل جتاري رقم  .1010230475ويقع مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية .وقد �أن�ش�أت املجموعة
وحدة تقنية املعلومات لتتولى م�س�ؤولية ت�أمني اخلدمات الالزمة يف جمال منتجات احلا�سب الآيل وال�شبكات والربجميات ومت التعاقد مع �شركتي �أوراكل ()Oracle
ومايكرو�سوفت ( )Microsoftاملتخ�ص�صتني يف جمال الربجميات لت�أمني احتياجات املجموعة من التقنيات الربجمية ومتطلبات �شبكة الإنرتنت .وت�شمل �أن�شطتها
احلالية تطوير الربامج الالزمة ل�صيانة وحتديث بيانات موقع املجموعة على �شبكة الإنرتنت وجتهيز البنية التحتية لالت�صاالت و�شبكات املجموعة .وقد بد�أت
هذه ال�شركة �أعمالها الت�شغيلية يف نهاية عام 2008م (ب�سبب ت�أخر احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة) .ومتلك املجموعة ب�شكل مبا�شر  ٪95من ر�أ�س مال �شركة
تقنيتك بينما تعود ملكية ن�سبة الـ  ٪5الباقية ل�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة.
مل يتم �إدراج تقارير مالية ل�شركة حجوزات �آخر دقيقة و�شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات املحدودة نظر ًا ل�صغر حجم الإيرادات كن�سبة من املجموعة .وكذلك مل
يتم �إدراج التقارير املالية ل�شركة تقنيتك لتقنية املعلومات املحدودة نظر ًا لأنها تخدم املجموعة فقط.
�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي العقاري املحدودة
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010256065ال�صادر بتاريخ 1429/09/08هـ (املوافق
2008/9/8م) ،وبر�أ�سمال قدره ( )5.000.000خم�سة ماليني ريال �سعودي .ويتمثل ن�شاطها الأ�سا�سي يف �إقامة وت�شغيل و�إدارة الفنادق وال�شقق والوحدات
الفندقية واملدن ال�سياحية .ومتتلك املجموعة  ٪95من ر�أ�سمالها بينما تعود ملكية ن�سبة الـ  ٪5الباقية ل�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة .
يف عام 2010م ،قامت ال�شركة بنقل ملكية اال�ستثمارات العقارية العائدة ل�شركة الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة من املجموعة �إلى �شركة الطيار للتطوير
واال�ستثمار ال�سياحي املحدودة وذلك بهدف تكري�س املوارد الب�شرية املخت�صة يف قطاع الإيواء لدى املجموعة لإدارة هذه الأ�صول من خالل هذه ال�شركة .ويلخ�ص
اجلدول التايل هذه الأ�صول:
الجدول  :51استثمارات المجموعة في األجنحة الفندقية والشقق المفروشة
الإ�ستثمار العقاري

املوقع

�صايف القيمة الدفرتية (مليون ريال)

�شقق مفرو�شة

حي العليا يف مدينة الريا�ض

90

�شقق مفرو�شة

�شارع املعذر يف مدينة الريا�ض

15

�شقق مفرو�شة

مدينة الطائف

60

املجموع

165

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي املحدودة
الجدول  :52ملخص المؤشرات المالية لشركة الطيار للتطوير واالستثمار السياحي المحدودة
 31دي�سمرب 2009م

الو�صف

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

16.364.910

-

-

النمو ()٪
م�صاريف عمومية و�إدارية

()12.650

8.813.393
()٪46.1

()18.487.554

()9.100.350

الن�سبة من املبيعات

-

٪113.0

٪103.3

م�صاريف �أخرى

-

-

-

الن�سبة من املبيعات

-

-

-

�صايف الدخل

()12.650

الن�سبة من املبيعات

-

()2.122.644
-

()286.957
-

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

-

1.689.882

2.657.931

�إجمايل الأ�صول

4.987.350

206.699.953

258.883.757

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

4.987.350

2.864.706

2.577.749

تكاليف غري نقدية
-

اال�ستهالك والإطفاء

6.641.511

12.949.510
التدفقات النقدية

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

()5.000.000

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

-

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

()5.000.000

170.951.341

53.798.607

()169.261.459

()52.830.558
-

الن�سبة من املجموعة

املبيعات

-

٪0.43

٪0.18

�صايف الدخل

-

-

-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
مت �إن�شا�ؤها كم�ؤ�س�سة فردية بتاريخ 1422/8/1هـ (املوافق 2001/10/17م) ،ومن ثم حتولت �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة بتاريخ 1428/01/23هـ (املوافق
2007/2/11م) ،بر�أ�س مال قدره  1.000.000ريال �سعودي .ويف تاريخ 1430/12/11هـ (املوافق 2009/2/1م) مت رفع ر�أ�س املال �إلى  15.000.000ريال
�سعودي ،وحتويل ملكيتها �إلى املجموعة يف �شهر يوليو من عام 2009م .ويقع فرعها الرئي�سي يف مدينة جدة باملنطقة الغربية ولها مكتب يف اخلرب باملنطقة
ال�شرقية ،ومتتلك �أ�سطو ًال من ال�سيارات املختلفة يقدر بحوايل (� )620سيارة ،ولديها عدة تعاقدات مع عدد من اجلهات احلكومية وال�شركات والفنادق الكربى
مبختلف �أرجاء اململكة .وتعمل الطيار لت�أجري ال�سيارات بنظامي الت�أجري طويل املدى لل�شركات وامل�ؤ�س�سات وبنظام الت�أجري ق�صري املدى للأفراد .ويف عام 2010م،
ارتفعت مبيعاتها بن�سبة  ٪11.4مقارنة بعام 2009م .ويرجع ذلك �إلى تعامل ال�شركة مع وزارة الثقافة والإعالم لنقل �ضيوف امل�ؤمترات التي تعقد يف اململكة.
وجتري ال�شركة حالي ًا مفاو�ضات لتوقيع عقود مع الوزارة تغطي جميع نقليات �ضيوف امل�ؤمترات يف اململكة ،وكذلك �ضيوف الوزارة خالل موا�سم احلج والعمرة.
وتتعامل �أي�ض ًا مع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف لنقل املعتمرين واحلجاج يف موا�سم احلج والعمرة .وقد �أ�سهمت هذه التعامالت� ،إلى جانب اال�سرتاتيجيات
التي و�ضعتها ال�شركة مثل تو�سعة ن�شاط ت�أجري ال�سيارات بال�سائق واالعتماد على الت�أجري ق�صري ومتو�سط الأجل (� 3-1سنوات) مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،يف
ت�ضاعف �أ�سطول ال�شركة وت�ضاعف �إيراداتها خالل ال�سنتني املا�ضيتني .وتقدر ال�شركة ح�صتها احلالية يف ال�سوق بحوايل  ٪5من �إجمايل �سوق ت�أجري ال�سيارات
يف اململكة وت�سعى ال�شركة لرفع هذه احل�صة �إلى  ٪10خالل ال�سنوات الثالث القادمة .ومتلك املجموعة هذه ال�شركة ب�شكل مبا�شر بن�سبة � .٪95أما الـ  ٪5املتبقية
فتملكها �شركة ال�سرعة الفائقة للنقليات املحدودة.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات.
الجدول  :53ملخص للمؤشرات المالية لشركة الطيار لتأجير السيارات
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

9.567.672

النمو ()٪

()٪46.6

تكلفة املبيعات

()2.734.987

20.443.310
٪11.4
()3.575.239

19.661.726
()٪3.8
()3.574.734

الن�سبة من املبيعات

٪28.6

٪17.5

٪18.2

�إجمايل الأرباح

3.430.296

7.402.483

7.584.608

الن�سبة من املبيعات

٪35.8

٪36.2

٪38.6

م�صاريف عمومية و�إدارية

()2.714.368

()710.256

()2.443.357

الن�سبة من املبيعات

٪13.3

٪7.4

٪12.4

دخل العمليات

2.720.040

4.688.115

5.141.251

الن�سبة من املبيعات

٪28.4

٪22.9

٪26.1

�صايف الدخل

2.751.547

5.951.952

8.264.381

الن�سبة من املبيعات

٪28.8

٪29.1

٪42.0

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

1.230.002

3.569.102

4.693.987

�إجمايل الأ�صول

49.135.080

51.278.086

61.390.818

دين طويل الأجل

15.385.482

9.249.683

-

حقوق امل�ساهمني

23.788.891

31.856.818

40.121.578

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

3.419.600

8.556.050

8.669.637
التدفقات النقدية

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

14.758.944

3.978.799

10.034.632

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()1.974.041

()3.755.674

()8.909.747

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

()12.201.622

2.115.975

-

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪0.31

٪0.53

٪0.43

�صايف الدخل

٪0.70

٪1.20

٪1.35

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

جملة امل�سافر املحدودة
متار�س �شركة جملة امل�سافر املحدودة ن�شاطها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010119673ال�صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة يف 1414/07/13هـ (املوافق
1993/12/27م) ،ويبلغ ر�أ�س مالها  200.000ريال �سعودي ،وي�شمل ن�شاطها �إ�صدار جملة امل�سافر ،وهي جملة خمت�صة يف الدعاية والرتويج لن�شاط املجموعة.
وقد �صدر لهذه ال�شركة الرتخي�ص ال�صادر من وزارة الثقافة والإعالم رقم  15157وتاريخ 1414/07/12هـ (املوافق 1993/12/26م) .ويف 1430/11/30هـ
(املوافق 2009/11/17م) ،وافقت اجلمعية العمومية على اال�ستحواذ على �شركة جملة امل�سافر املحدودة من الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار مقابل مببلغ
 2.800.000ريال ،وذلك مبوجب العقد املربم بينهما بتاريخ 1430/03/04هـ (املوافق 2009/3/1م) .ومتلك �شركة تقنيتك لتقنية املعلومات املحدودة هذه
ال�شركة بن�سبة � .٪95أما الـ  ٪5املتبقية فتملكها �شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة.
وكان للمجلة � 6-4إ�صدارات �سنوية ،ولكن ابتداء ًا من عام 2010م بد�أت ال�شركة يف �إ�صدار املجلة على �أ�سا�س �شهري ونتيجة لذلك زادت �إيرادات ال�شركة.
وح�صلت ال�شركة على عقود دعاية جديدة من خمتلف العمالء من ال�شركات واجلهات احلكومية مبا يف ذلك اخلطوط اجلوية ال�سعودية للطريان اخلا�ص
ال�سعودي ،والبنك ال�سعودي الفرن�سي وكذلك مع ال�شركات التابعة للمجموعة .ومت ت�سجيل عالمة «امل�سافر» يف كل من الإمارات العربية املتحدة وتون�س والبحرين
ولبنان وقطر واملغرب والأردن ،فيما يجري العمل على ت�سجيلها يف كل من اململكة وم�صر وال�سودان وبقية الدول العربية التي توزع فيها.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة جملة امل�سافر املحدودة.
الجدول  :54ملخص للمؤشرات المالية لشركة مجلة المسافر المحدودة
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

506.401

1.601.420

1.727.266

٪216.2

٪7.9
()514.520

النمو ()٪

()٪28.4

تكلفة املبيعات

()182.464

()493.304

الن�سبة من املبيعات

٪36.0

٪30.8

٪29.8

�إجمايل الأرباح

323.937

1.108.116

1.212.706

الن�سبة من املبيعات

٪ 64.0

٪69.2

٪70.2

()307.691

()732.981

()279.186

الن�سبة من املبيعات

٪60.8

٪45.7

٪16.2

�صايف الدخل

53.309

329.732

923.931

الن�سبة من املبيعات

٪10.5

٪20.6

٪53.3

م�صاريف عمومية و�إدارية

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

45.032

45.054

297.474

�إجمايل الأ�صول

1.861.722

3.460.657

5.034.090

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

1.316.977

1.756.397

2.680.328

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

71.338

6.657

56.049

التدفقات النقدية
تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

()1.095.246

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()112.695

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

1.263.668

املبيعات

97.551

216.079

()207.217

36.341

109.688

-

الن�سبة من املجموعة
�صايف الدخل

٪0.02

٪0.04

٪0.04

٪0.01

٪0.07

٪0.15

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010011422ال�صادر يف 1397/03/16هـ (املوافق
1977/06/03م) ،بر�أ�س مال قدره  1.500.000ريال �سعودي .وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سفر وال�سياحة وتقدم اخلدمات للعمالء
ذوي الدخل العايل من خالل  5فروع يف اململكة .وتوفر حزم ًا من اخلدمات الفاخرة والفريدة من نوعها ح�سب رغبة العميل .وقد ا�ستحوذت عليها املجموعة
بالكامل عن طريق �شركتني تابعتني لها يف عام 2010م .ويرجع �سبب النتائج املو�ضحة فقط ل�سبعة �أ�شهر (من  1يونيو  31 -دي�سمرب 2010م) �أنها تعترب فرتة ما
قبل اال�ستحواذ وال تدخل �ضمن القوائم املالية املوحدة ملا بعد اال�ستحواذ .ومتلك �شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة هذه ال�شركة بن�سبة � .٪85أما
الـ  ٪15املتبقية فتملكها �شركة حجوزات �أخر دقيقة.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية للفرتة املمتدة من  1يونيو �إلى  31دي�سمرب 2010م وال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ل�شركة املو�سم
لل�سفر وال�سياحة.
الجدول  :55ملخص للمؤشرات المالية لشركة الموسم للسفر والسياحة
الو�صف

من  1يونيو  31 -دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

62.821.669

123.541.890

النمو ()٪

-

-

تكلفة املبيعات

()57.053.058

()112.015.196

الن�سبة من املبيعات

٪90.8

٪90.7

�إجمايل الأرباح

5.768.611

11.526.694

الن�سبة من املبيعات

٪9.2

٪9.3

م�صاريف عمومية و�إدارية

()4.379.114

()8.583.213

الن�سبة من املبيعات

٪6.9

٪6.9

دخل العمليات

1.103.369

2.063.669

الن�سبة من املبيعات

٪1.7

٪1.7

�صايف الدخل

1.414.417

2.738.464

الن�سبة من املبيعات

٪2.3

٪2.2

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

2.807.216

1.888.694

�إجمايل الأ�صول

12.281.138

14.150.935

دين طويل الأجل

-

-

حقوق امل�ساهمني

3.664.417

6.298.255

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

879.812

286.128
التدفقات النقدية
11.759.801

()142.763

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية
تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()2.159.213

()775.759

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

()9.053.107

-

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪1.64

٪2.68

�صايف الدخل

٪0.28

٪0.43

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4650036550وال�صادر يف 1426/5/22هـ (املوافق
2005/7/29م) ،بر�أ�س مال قدره  500.000ريال �سعودي .وهي خمت�صة بتنظيم الرحالت للم�سافرين القادمني �إلى اململكة طبق ًا للموافقة رقم  3499ال�صادرة
عن الهيئة ال�سعودية لل�سياحة والآثار .متتلك املجموعة  ٪51من ر�أ�س مال ال�شركة ب�صورة غري مبا�شرة من خالل �شركة حجوزات �آخر دقيقة ،بينما ميلك ال�سيد
�سعود احلربي ن�سبة الـ  ٪49الباقية .ويرجع �سبب النتائج املو�ضحة فقط خلم�سة �أ�شهر (من � 1أغ�سط�س  31 -دي�سمرب 2010م) �أنها تعترب فرتة ما قبل اال�ستحواذ
وال تدخل �ضمن القوائم املالية املوحدة ملا بعد اال�ستحواذ
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية للفرتة املمتدة من � 1أغ�سط�س  31 -دي�سمرب 2010م وال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ل�شركة جولة
لل�سياحة .
الجدول  :56ملخص المؤشرات المالية لشركة جولة للسياحة
الو�صف

من � 1أغ�سط�س  31 -دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

487.605

3.398.947

النمو ()٪

-

-

تكلفة املبيعات

()453.000

()2.640.505

الن�سبة من املبيعات

٪92.9

٪77.7

�إجمايل الأرباح

34.605

758.442

الن�سبة من املبيعات

٪7.1

٪22.2

()525.214

()845.964

٪107.7

٪24.9

()490.609

()66.347

م�صاريف عمومية و�إدارية
الن�سبة من املبيعات
�صايف الدخل
الن�سبة من املبيعات

-

-

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

535.040

831.224

�إجمايل الأ�صول

1.172.147

1.505.774

دين طويل الأجل

-

-

حقوق امل�ساهمني

()16.404

10.000

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

76.951

65.544

التدفقات النقدية
تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

()220.905

()96.591

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

470.190

()13.080

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

-

()64.335

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪0.01

٪0.07

�صايف الدخل

-

-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

جمموعة موا�سم
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 1431/8/5هـ (املوافق 2010/7/17م) اتفاقية ل�شراء  ٪51من احل�ص�ص يف كل من �شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين وهي
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030127417وال�صادر بتاريخ 1430/3/7هـ (املوافق 2009/3/4م) ،و�شركة موا�سم للعطالت،
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030182847وال�صادر بتاريخ 1429/9/16هـ (املوافق 2008/9/16م) ،على �أن تبقى ملكية
الـ  ٪49الباقية من ر�أ�س مال ال�شركتني با�سم ال�سيد ماجد بن عائ�ض النفيعي .وكان مبلغ �شراء املجموعة للح�ص�ص يف هاتني ال�شركتني ( )22.000.000اثنان
وع�شرون مليون ريال ،دفعت من قبل ال�شركة على دفعتني مت�ساويتني ،الأولى كانت عند توقيع العقد والثانية عند توثيق عقد الت�أ�سي�س املعدل لدى كاتب العدل.
وقد ن�صت االتفاقية على م�س�ؤولية ال�سيد ماجد النفيعي عن حت�صيل كافة ديون ال�شركتني والديون التي ال يتم حت�صيلها حتى تاريخ 2011/12/31م .عالوة على
ما�سبق ،ن�صت االتفاقية على ا�ستمرار ال�سيد ماجد النفيعي ب�إدارة ال�شركتني.
وال تدخل فرتة ما قبل اال�ستحواذ �ضمن القوائم املالية املوحدة ملا بعد اال�ستحواذ .وترجع النتائج املو�ضحة �أدناه ملدة لثمانية �أ�شهر فقط (من � 1أبريل 31 -
دي�سمرب 2011م).
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية للفرتة املمتدة من � 1أبريل  -دي�سمرب 2011م ملجموعة موا�سم.
الجدول  :57ملخص المؤشرات المالية مجموعة مواسم
من � 1أبريل  31 -دي�سمرب 2011م

الو�صف
الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

176.392.623

النمو ()٪

()167.828.971

تكلفة املبيعات
الن�سبة من املبيعات

٪95.1

�إجمايل الأرباح

8.563.652

الن�سبة من املبيعات

٪4.9
()4.482.480

م�صاريف عمومية و�إدارية
الن�سبة من املبيعات

٪2.5

دخل العمليات

4.080.261

الن�سبة من املبيعات

٪2.3

�صايف الدخل

3.928.345

الن�سبة من املبيعات

٪2.2
الو�ضع املايل

نقد وما يف حكمه

2.337.260

�إجمايل الأ�صول

24.485.076

دين طويل الأجل

-

حقوق امل�ساهمني

6.895.354
تكاليف غري نقدية
209.447

اال�ستهالك والإطفاء
التدفقات النقدية
تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

3.918.914

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()140.174

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

()3.117.811

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪3.83

�صايف الدخل

٪0.33

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

4 4 4 -4شركات المجموعة خارج المملكة
�شركة الطيار الدولية – جمهورية ال�سودان
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بجمهورية ال�سودان مبوجب ال�سجل التجاري رقم  14412وال�صادر بتاريخ 1420/8/28هـ (املوافق 1999/12/06م)،
بر�أ�س مال قدره  510.578ريال �سعودي .ويتمثل ن�شاطها يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة .ومتتلك املجموعة  ٪75من �شركة الطيار الدولية املحدودة ،بينما تعود ن�سبة
الـ  ٪25الباقية للأ�ستاذ �أحمد التيجاين �أحمد (�سوداين اجلن�سية  -وهو �شقيق نائب رئي�س املجموعة علي التيجاين �أحمد) .ويرجع �سبب تراجع املبيعات يف عام
2010م� ،إلى تعاقد �شركة الكهرباء التابعة للحكومة ال�سودانية مع �شركات �سفر �أخرى بعد عملية �إعادة هيكلتها وجتزئتها �إلى عدة �شركات.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة الطيار الدولية – جمهورية ال�سودان.
الجدول  :58ملخص للمؤشرات المالية لشركة الطيار الدولية – جمهورية السودان
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

9.183.734

النمو ()٪

٪104.2

تكلفة املبيعات

7.160.359

()8.373.798

6.636.276

()٪22.0

()٪7.3

()6.415.210

()5.849.177

الن�سبة من املبيعات

٪91.2

٪89.6

٪88.1

�إجمايل الأرباح

809.936

745.149

787.098

الن�سبة من املبيعات

٪8.8

٪10.4

٪11.8

()704.866

()729.073

م�صاريف عمومية و�إدارية

()614.560

الن�سبة من املبيعات

٪6.7

٪9.8

٪11.0

�صايف الدخل

468.665

30.088

693.375

الن�سبة من املبيعات

٪5.1

٪0.4

٪10.4

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

213.077

1.341.280

159.934

�إجمايل الأ�صول

4.486.973

3.703.594

4.597.478

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

2.633.759

1.702.234

2.340.970

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

9.104

التدفقات النقدية
تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

1.978.688

()925.450

()1.306.430

()68.774

()238.087

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

1.467.165

()765.973

62.265

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪0.30

٪0.18

٪0.14

�صايف الدخل

٪0.09

٪0.01

٪0.12

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة  -جمهورية م�صر العربية
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4846ال�صادر بتاريخ 1420/12/2هـ (املوافق 2000/03/08م)،
بر�أ�س مال قدره  40.000.000جنيه م�صري (ما يعادل  26.800.000ريال �سعودي) .ويتمثل ن�شاط هذه ال�شركة يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة .وقد ا�ستحوذت
املجموعة على هذه ال�شركة يف عام 2005م ،ومت اال�ستحواذ عليها بالقيمة الدفرتية لل�شركة ( 6.441.435ريال �سعودي) قبل عملية الطرح اخلا�ص .ومتتلك كل
من �شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي و�شركة عطالت الطيار لل�سياحة وال�سفر (ال�سعوديتان) ن�سبة  ٪49.5لكل منهما ،وميلك الدكتور نا�صر بن عقيل
الطيار ن�سبة  ٪0.5منها بينما مت ت�سجيل ن�سبة  ٪0.25منها با�سم �شريك �آخر ،عزيزة زيدان و � ٪0.25أخرى با�سم �شريك �آخر هو ي�سري عبدالوهاب ،وذلك
ك�ضمان لع�ضوية جمل�س الإدارة ح�سب قانون ال�شركات امل�صري.
ومتلك �أي�ض ًا �شركة الطيار لل�شحن والتخلي�ص اجلمركي ،وهي �شركة م�ساهمة م�صرية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية ،ويتمثل ن�شاطها
يف ال�شحن البحري والربي ،ويف التخلي�ص اجلمركي واال�سترياد والت�صدير والنقل بكافة �أنواعه فيما عدا النقل اجلوي والوكاالت التجارية.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ملجموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة  -جمهورية م�صر
العربية
الجدول  :59ملخص للمؤشرات المالية مجموعة الطيار للسفر والسياحة  -جمهورية مصر العربية
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

49.002.097

النمو ()٪

()٪6.2

تكلفة املبيعات

()46.199.322

59.544.110
٪21.5
()56.354.242

40.767.994
()٪31.5
()37.368.006

الن�سبة من املبيعات

٪94.3

٪94.6

٪91.6

�إجمايل الأرباح

2.802.775

3.189.869

3.399.989

الن�سبة من املبيعات

٪5.7

٪5.4

٪8.34

م�صاريف عمومية و�إدارية

()974.457

()754.702

()990.057

الن�سبة من املبيعات

٪1.5

٪1.6

٪2.43

دخل العمليات

1.886.385

2.122.203

2.465.499

الن�سبة من املبيعات

٪3.8

٪3.6

٪6.1

�صايف الدخل

1.509.473

1.697.763

1.972.399

الن�سبة من املبيعات

٪3.1

٪2.8

٪4.8

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

4.986.407

5.143.054

6.479.163

�إجمايل الأ�صول

17.520.155

18.372.047

20.570.305

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

12.334.025

12.923.736

17.665.408

تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

3.263.183

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()182.745

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

-

التدفقات النقدية
1.544.386
()560.758
-

6.394.843
()5.808.341
2.000.000

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪1.62

٪1.68

٪0.99

�صايف الدخل

٪0.39

٪0.14

٪0.31

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

م�ؤ�س�سة الطيار دبي  -الإمارات العربية املتحدة
وهي فرع م�سجل بدولة الإمارات العربية املتحدة كم�ؤ�س�سة فردية مبوجب الرتخي�ص رقم  500549ال�صادر بتاريخ  1420/12/3هـ (املوافق 1997/08/09م)،
با�سم الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار ،والذي ال ميار�س �أي دور رقابي على الفرع وال عالقة له باملوجودات الت�شغيلية للفرع .ومتتلك املجموعة هذه امل�ؤ�س�سة مبوجب
عقد اتفاق �أبرم يف 1428/5/11هـ (املوافق 2007/5/28م) ،بني الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار واملجموعة .ويتمثل ن�شاط الفرع يف تنظيم و�إعداد الربامج
ال�سياحية بدبي .ويف عام 2009م ،بد�أ الفرع يف تطبيق نظام املحا�سبة املركزية (.)TAPRO
وقد مت ال�سماح م�ؤخر ًا بدولة الإمارات العربية املتحدة لل�شركات اخلليجية اململوكة بالكامل مل�ستثمرين خليجيني باال�ستثمار يف ن�شاط ال�سياحة وال�سفر ،حيث
كان يف ال�سابق مق�صور ًا على مواطني الدولة والأفراد اخلليجيني .ولذلك قامت ال�شركة باال�ستثمار من خالل م�ؤ�س�سة فردية م�سجلة يف دبي با�سم الدكتور نا�صر
الطيار .وبعد ال�سماح لل�شركات اخلليجية باال�ستثمار كما هو مذكور �أعاله قررت ال�شركة �إن�شاء �شركة �سياحية يف دبي متلكها �شركتان تابعتان للمجموعة .وبعد
�إن�شاء هذه ال�شركة �سيتم نقل �أ�صول وموظفي امل�ؤ�س�سة الفردية القائمة حالي ًا �إلى هذه ال�شركة ثم ت�صفية امل�ؤ�س�سة .وقد بد�أت ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة
لت�أ�سي�س هذه ال�شركة.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة الطيار دبي  -الإمارات العربية املتحدة
الجدول  :60ملخص للمؤشرات المالية لشركة الطيار دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

4.924.751

7.720.202

النمو ()٪

()٪42.7

()٪36.2

تكلفة املبيعات

()6.222.726

()3.524.264

11.188.566
٪127.2
()9.239.564

الن�سبة من املبيعات

٪80.6

٪71.6

٪82.5

�إجمايل الأرباح

1.497.476

1.400.483

1.949.001

الن�سبة من املبيعات

٪19.4

٪28.4

٪17.4

م�صاريف عمومية و�إدارية

()1.495.940

()1.570.071

()1.546.281

الن�سبة من املبيعات

٪20.3

٪30.4

٪13.83

دخل العمليات

72.595

72.977

402.720

الن�سبة من املبيعات

٪0.9

٪1.5

٪3.6

()90.157

()84.217

الن�سبة من املبيعات

٪1.2

٪1.7

�صايف الدخل

448.216
٪4.0

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

771.492

860.199

860.883

�إجمايل الأ�صول

21.180.632

32.959.127

51.626.896

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

()661.429

()593.654

()215.028

تكاليف غري نقدية
اال�ستهالك والإطفاء

17.301

22.131

14.415

التدفقات النقدية
تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

()1.119.350

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

10.834

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

-

90.067

12.992

()2.344

()12.320

-

-

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪0.25

٪0.13

٪0.24

�صايف الدخل

-

-

٪0.07

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

بالنرتا هوليدي  -ماليزيا
وهي �شركة ماليزية ذات م�س�ؤولية حمدودة بر�أ�س مال قدره  200.000رجنت ماليزي (ما يعادل  216.000ريال �سعودي) .مت ت�أ�سي�سها يف يونيو 2004م وا�شرتتها
جمموعة الطيار من مالكيها يف تاريخ 2005/5/24م .وتعد ملكية املجموعة لهذه ال�شركة ملكية قانونية غري م�سجلة مبنية على عقد ال�شراء الذي �أبرم مع مالكيها،
حيث متنع القوانني املاليزية ت�سجيل �أكرث من  ٪30يف ال�شركات ال�سياحية من الدرجة الأولى با�سم �أي �شخ�ص �أجنبي .وتعد ملكية املجموعة لهذه ال�شركة نظامية
ح�سب قوانني و�أنظمة ماليزيا .ويقع مقر هذه ال�شركة يف كواالملبور ولها فرع واحد .وبد�أت عملها فعليا يف �أوائل 2008م ،وهي خمت�صة يف �أعمال وكاالت ال�سفر
وال�سياحة مبا فيها حجوزات الطريان وبيع التذاكر وحجوزات الفنادق و تنظيم الرحالت ال�سياحية.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م لبالنرتا هوليدي – ماليزيا.
الجدول  :61ملخص للمؤشرات المالية لشركة بالنترا هوليدي – ماليزيا
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

13.433.981

17.286.448

النمو

٪2.3

٪28.6

تكلفة املبيعات

()15.211.318

()12.048.234

14.616.204
()٪15.4
()12.676.319

الن�سبة من املبيعات

٪89.6

٪88.0

٪86.7

�إجمايل الأرباح

1.385.748

2.075.130

1.939.885

الن�سبة من املبيعات

٪10.3

٪12.0

٪13.2

م�صاريف عمومية و�إدارية

()1.665.152

()1.371.561

()1.742.281

الن�سبة من املبيعات

٪10.2

٪9.6

٪11.9

دخل العمليات

13.361

404.356

287.062

الن�سبة من املبيعات

٪0.1

٪2.3

٪1.9

�صايف الربح (اخل�سارة)

307.836

446.802

218.854

الن�سبة من املبيعات

٪2.3

٪2.6

٪1.5

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

618.359

385.076

674.257

�إجمايل الأ�صول

3.206.752

3.890.756

4.108.681

حقوق امل�ساهمني

960.359

1.391.970

1.711.174

التدفقات النقدية
تدفق نقدي من �أن�شطة ت�شغيلية

()116.664

()78.138

386.420

تدفق نقدي من �أن�شطة ا�ستثمارية

()105.169

()165.771

()281.534

تدفق نقدي من �أن�شطة متويلية

()4267

20.407

156.533

الن�سبة من املجموعة
املبيعات
�صايف الدخل

٪0.43

٪0.50

٪0.32

-

٪0.10

٪0.04

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

لينا لل�سفر وال�سياحة – لبنان
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف لبنان مبوجب ال�سجل التجاري رقم  030996وال�صادر بتاريخ 1409/7/7هـ (املوافق 1989/2/14م) ،وتعمل يف
ن�شاط ال�سفر وال�سياحة .وقد ا�ستحوذت املجموعة على  ٪75من قيمة هذه ال�شركة يف عام 2008م ومت اال�ستحواذ على ال�شركة بقيمة  2.828.649ريال �سعودي
ومت الدفع نقد ًا بنا ًء على املبلغ املتفق عليه بني الطرفني .والهدف الأ�سا�سي لهذه ال�شركة هو خدمة عمالئها من املواطنني ال�سعوديني والوافدين �إلى لبنان .وقد
متت عملية ت�سجيل ح�ص�ص املجموعة لدى وزارة التجارة وحتويل ال�شركة ايل �شركة م�ساهمة لبنانية.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة لينا لل�سفر وال�سياحة.
الجدول : 62ملخص للمؤشرات المالية لشركة لينا للسفر والسياحة
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

14،268.032

14.471.333

5.452.856

النمو ()٪

٪334.4

٪1.4

()٪62.3

تكلفة املبيعات

()13.602.376

()13.330.309

()4.715.535

الن�سبة من املبيعات

٪95.3

٪92.1

٪86.5

�إجمايل الأرباح

665.657

1.141.024

737.321

الن�سبة من املبيعات

٪4.7

٪7.8

٪13.5

م�صاريف عمومية و�إدارية

()728.127

()1.089.574

()861.427

الن�سبة من املبيعات

٪5.1

٪7.5

٪15.8

�صايف الربح (اخل�سارة)

()62.470

51.454

()124.106

الن�سبة من املبيعات

-

٪0.3

٪2.2

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

454.011

231.383

1.055.958

�إجمايل الأ�صول

3.039.267

1.553.558

1.792.128

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

276.164

398.385

113.261

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪0.46

٪0.37

٪0.12

�صايف الدخل

-

-

-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة نيو الطيار ليموزين  -جمهورية م�صر العربية
وهي �شركة م�صرية م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  3215ال�صادر بتاريخ 1426/3/1هـ (املوافق 2005/4/10م) ،و�أن�شئت لغر�ض ت�شغيل و�سائل النقل
الربية لنقل ال�سائحني ،ويبلغ ر�أ�سمالها  40.000.000جنيه م�صري (ما يعادل  26.800.000ريال �سعودي) .ومتتلك �شركة �آي الطيار ليموزين امل�صرية ن�سبة
 ٪99من �أ�سهمها� .أما ن�سبة الواحد باملائة املتبقية فهي موزعة بالت�ساوي بني كل من الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار وال�سيد ي�سري عبدالوهاب وذلك ك�ضمان
لع�ضوية جمل�س الإدارة وفقا لقانون ال�شركات امل�صري
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة نيو الطيار ليموزين  -جمهورية م�صر العربية.
الجدول  :63ملخص للمؤشرات المالية لشركة نيو الطيار ليموزين  -جمهورية مصر العربية
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

4.192.064

3.941.964

902.595

النمو ()٪

٪24.9

()٪5.9

()٪77.1

تكلفة املبيعات

()2.372.653

()1.939.653

()740.828

الن�سبة من املبيعات

٪56.6

٪49.2

٪82.1

�إجمايل الأرباح

1.819.411

2.002.311

161.766

الن�سبة من املبيعات

٪43.4

٪50.7

٪17.9

م�صاريف عمومية و�إدارية

()1.707.155

()1.500.460

()959.325

الن�سبة من املبيعات

٪40.7

٪38.1

٪106.3

�صايف الدخل

216.358

2.256.941

189.910

الن�سبة من املبيعات

٪5.2

٪57.2

٪21.0

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

79.146

72.266

23.440

�إجمايل الأ�صول

9.749.058

12.197.138

13.941.158

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

5.597.924

7.688.553

7.576.765

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪0.14

٪0.10

٪0.02

�صايف الدخل

٪0.06

٪0.44

٪0.03

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات  -جمهورية م�صر العربية
وهي �شركة م�ساهمة م�صرية م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  3965ال�صادر بتاريخ 1413/4/15هـ (املوافق 1992/10/12م) ،ويتمثل ن�شاطها يف ت�أجري
ال�سيارات ال�صغرية والكبرية داخل جمهورية م�صر وخارجها و�إن�شاء و�إدارة مراكز ال�صيانة وملحقاتها وبيع و�شراء ال�سيارات مبختلف �أنواعها و�إن�شاء و�إدارة
حمطات الوقود ومتويل ال�سيارات والت�أجري التمويلي والت�صنيع بكافة �أنواعه.
ويبلغ ر�أ�س مال هذه ال�شركة  25.000.000جنيه م�صري (ما يعادل  16.750.000ريال �سعودي) .ومتتلك �شركة �آي الطيار (بجمهورية م�صر العربية) ن�سبة
 ٪99من �أ�سهمها �أما ن�سبة الواحد باملائة املتبقية فيملكها كل من الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار وال�سيد ي�سري عبدالوهاب وذلك ك�ضمان لع�ضوية جمل�س الإدارة
وفقا لقانون ال�شركات امل�صري.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات  -جمهورية م�صر
العربية.
الجدول  :64ملخص المؤشرات المالية لشركة الطيار لتأجير السيارات  -جمهورية مصر العربية
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

1.412.446

978.629

356.802

النمو ()٪

()٪41.3

()٪30.7

()٪63.5

تكلفة املبيعات

()977.960

()149.138

()119.916

الن�سبة من املبيعات

٪69.2

٪15.2

٪33.6

�إجمايل الأرباح

434.487

829.491

236.885

الن�سبة من املبيعات

٪30.8

٪84.7

٪66.4

م�صاريف عمومية و�إدارية

()782.106

()114.671

()52.586

الن�سبة من املبيعات

٪55.4

٪11.7

٪14.7

�صايف الدخل

()88.855

970.995

328.591

الن�سبة من املبيعات

-

٪99.2

٪92.1

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

10.881

10.100

3.878

�إجمايل الأ�صول

5.848.233

6.632.508

11.651.211

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

5.467.746

6.310.090

10.580.086

املبيعات

الن�سبة من املجموعة
�صايف الدخل

٪0.05

٪0.02

٪0.01

-

٪0.19

٪0.05

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة �آي الطيار ليموزين  -جمهورية م�صر العربية
وهي �شركة م�ساهمة م�صرية م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  328138ال�صادر بتاريخ 1420/9/8هـ (املوافق 1999/12/16م) ،وت�أ�س�ست لغر�ض ت�شغيل
و�سائل النقل الربية ونقل ال�سائحني ،ويبلغ ر�أ�س مالها  100.000.000جنيه م�صري (ما يعادل  67.000.000ريال �سعودي) ،ومتتلك جمموعة الطيار لل�سفر
(بجمهورية م�صر العربية) ن�سبة  ٪99من �أ�سهمها� .أما ن�سبة الواحد يف املائة املتبقية فهي موزعة بالت�ساوي بني كل من الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار وال�سيد
ي�سري عبدالوهاب وذلك ك�ضمان لع�ضوية جمل�س الإدارة وفقا لقانون ال�شركات امل�صري .ومع �أنه اليوجد فرق بني �آي الطيار ليموزين ونيو الطيار ليموزين يف
الأغرا�ض� ،إال �أن كل منهما تعترب كيان ًا قانوني ًا م�ستقال ومت �إن�شا�ؤهما بغر�ض زيادة عدد ال�سيارات امل�سموح به لل�شركة الواحدة حيث ي�سمح لكل �شركة عدد معني
من ال�سيارات لت�ستفيد من الت�سهيالت الر�سمية التي متنحها احلكومة امل�صرية ل�شركات الليموزين كالإعفاء من الر�سوم اجلمركية وغري ذلك.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة �آي الطيار ليموزين  -جمهورية م�صر العربية
الجدول  :65للمؤشرات المالية لشركة آي الطيار ليموزين  -جمهورية مصر العربية
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

3.794.951

4.352.739

1.285.407

النمو ()٪

٪14.7

٪43.9

()٪70.5

تكلفة املبيعات

()1.395.741

()1.479.224

()652.549

الن�سبة من املبيعات

٪36.8

٪33.9

٪50.8

�إجمايل الأرباح

2.399.210

2.873.515

632.857

الن�سبة من املبيعات

٪63.2

٪66.0

٪49.2

م�صاريف عمومية و�إدارية

()2.236.534

()2.200.996

()1.096.218

الن�سبة من املبيعات

٪58.9

٪50.6

٪85.3

دخل العمليات

108.774

683.190

725.720

الن�سبة من املبيعات

٪2.9

٪15.7

٪56.5

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

673.532

217.208

5.886

�إجمايل الأ�صول

10.733.323

18.199.739

17.547.398

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

10.351.544

14.053.317

14.221.586

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪0.13

٪0.11

٪0.03

�صايف الدخل

٪0.01

٪0.13

٪0.12

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي  -جمهورية م�صر العربية
وهي �شركة م�ساهمة م�صرية مبوجب ال�سجل رقم  328719ال�صادر بتاريخ 1420/10/16هـ (املوافق 2000/01/23م) .وقد �أن�شئت ال�شركة بغر�ض ت�شغيل و�سائل
النقل الربية لنقل ال�سائحني .ويبلغ ر�أ�سمالها  40.000.000جنيه م�صري (ما يعادل  26.800.000ريال �سعودي) ،ومتتلك �شركة �آي الطيار ليموزين ن�سبة ٪99
من �أ�سهمها� .أما ن�سبة الواحد يف املائة الباقية فهي موزعة بالت�ساوي بني الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار وال�سيد ي�سري عبدالوهاب وذلك ك�ضمان لع�ضوية جمل�س
الإدارة وفقا لقانون ال�شركات امل�صري .وقد متكنت ال�شركة خالل العام 2009م من ت�أمني عقود جديدة مع بع�ض العمالء الرئي�سيني مبا يف ذلك �شركة فودافون
وال�شركة امل�صرية للحفر وم�صانع جهينة ،ومنذ ذلك احلني ت�شهد الإيرادات من ه�ؤالء العمالء تزايدا من عام لآخر.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م ل�شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي  -جمهورية م�صر
العربية.
الجدول  :66ملخص للمؤشرات المالية لشركة آي الطيار للنقل السياحي  -جمهورية مصر العربية
الو�صف

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

الأداء الت�شغيلي (ريال �سعودي)
املبيعات

12.504.291

16.300.866

16.651.033

النمو ()٪

٪38.30

٪30.36

٪2.1

تكلفة املبيعات

()8.377.565

()6.511.004

()7.291.160

الن�سبة من املبيعات

٪52.10

٪51.39

٪43.8

�إجمايل الأرباح

5.993.287

7.923.301

9.359.872

الن�سبة من املبيعات

٪47.90

٪48.61

٪56.2

م�صاريف عمومية و�إدارية

()6.277.838

()4.337.376

()4.565.961

الن�سبة من املبيعات

٪34.70

٪38.51

٪27.4

دخل العمليات

4.695.983

5.821.836

5.596.773

الن�سبة من املبيعات

٪37.60

٪35.71

٪33.6

الو�ضع املايل
نقد وما يف حكمه

3.830.364

3.005.331

3.935.585

�إجمايل الأ�صول

34.076.055

43.146.435

45.672.961

دين طويل الأجل

-

-

-

حقوق امل�ساهمني

26.764.147

28.696.465

28.897.972

الن�سبة من املجموعة
املبيعات

٪0.42

٪0.41

٪0.36

�صايف الدخل

٪1.23

٪1.14

٪0.90

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

4 4 4 -4الشركات ذات الملكية القانونية غير المسجلة
هنالك ثالثة �شركات م�سجلة با�سم غري ا�سم جمموعة الطيار لل�سفر �أو �أي من �شركاتها التابعة ،وهي �شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني املحدودة ( ٪50با�سم الدكتور
نا�صر الطيار) و م�ؤ�س�سة الطيار دبي  -الإمارات العربية املتحدة ( ٪100با�سم الدكتور نا�صر الطيار) ،بالنرتا هوليدي – ماليزيا ( ٪100با�سم مالك �أجانب).
�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني املحدودة
وهي �شركة ت�أ�س�ست يف 1427/9/10هـ (املوافق 2006/10/3م) ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وبر�أ�س مال قدره ( )3.000.000ثالثة ماليني ريال �سعودي،
وهي م�سجلة لدى وزارة التجارة وال�صناعة ب�سجل جتاري رقم  .1010229332ويقع مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية .وقد ح�صلت
�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني على ترخي�ص مبزاولة �أن�شطتها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1430/3/4هـ وينتهي يف تاريخ 1433/3/3هـ .توفر
ال�شركة جميع متطلبات و�ساطة الت�أمني وميتلك �شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني كل من �شركة جمموعة الطيار لل�سفر بن�سبة قدرها  ،٪30و�شركة املكتب الوطني
لل�سفر وال�سياحة بن�سبة  ٪20و ميلك د.نا�صر عقيل عبداهلل الطيار ن�سبة قدرها  ٪50وذلك لأغرا�ض الت�سجيل وذلك بنا ًء على متطلبات م�ؤ�س�سة النقد �آنذاك
على وجود الدكتور نا�صر الطيار ك�شريك يف هذه ال�شركة .ويعود ال�سبب �إلى ت�سجيل  ٪50من ح�ص�ص هذه ال�شركة �إلى الدكتور نا�صر الطيار �أن �سيا�سة م�ؤ�س�سة
النقد ملنح تراخي�ص للمهن الو�سيطة يف الت�أمني كانت بالإ�ضافة �إلى املالءة املالية �أن يكون مقدم الطلب من ذوي اخلربة الطويلة يف جمال عمل الت�أمني �أو �أن
يكون من الأفراد الطبيعني امل�ؤهلني ت�أهيال �أكادمييا عاليا .لذا فقد حتفظت امل�ؤ�س�سة على منح املوافقة ل�شركة جمموعة الطيار وال�شركات التابعة لها حيث �أن
ن�شاطها هو ن�شاط �سفر و�سياحة ولي�س ن�شاط ت�أمني ،ومل تتجاوز الدرجات املمنوحة �آنذاك لكل �شركات املجموعة  45من  100درجة وهو �شرط ملنح املوافقة .فتم
�إدخال بع�ض م�ؤ�س�سي جمموعة الطيار من الأفراد امل�ؤهلني ت�أهي ًال �أكادميي ًا عالي ًا فتم تر�شيح كال من �سمو الأمري رئي�س جمل�س الإدارة والدكتور نا�صر الطيار
حل�صوله على درجة الدكتوراة يف العلوم الإدارية .ومت اختيار الدكتور نا�صر الطيار ك�شريك بالإ�ضافة �إلى �شركتني وهما جمموعة الطيار لل�سفر و�شركة املكتب
الوطني لل�سياحة وال�سفر.
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م�ؤ�س�سة الطيار دبي  -الإمارات العربية املتحدة
وهي فرع م�سجل بدولة الإمارات العربية املتحدة كم�ؤ�س�سة فردية مبوجب الرتخي�ص رقم  500549ال�صادر بتاريخ  1420/12/3هـ (املوافق 1997/08/09م)،
با�سم الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار ،والذي ال ميار�س �أي دور رقابي على الفرع وال عالقة له باملوجودات الت�شغيلية للفرع .ومتتلك املجموعة هذه امل�ؤ�س�سة مبوجب
عقد اتفاق �أبرم يف 1428/5/11هـ (املوافق 2007/5/28م) ،بني الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار واملجموعة .ويتمثل ن�شاط الفرع يف تنظيم و�إعداد الربامج
ال�سياحية بدبي .ويف عام 2009م ،بد�أ الفرع يف تطبيق نظام املحا�سبة املركزية (.)TAPRO
وقد مت ال�سماح م�ؤخر ًا بدولة الإمارات العربية املتحدة لل�شركات اخلليجية اململوكة بالكامل مل�ستثمرين خليجيني باال�ستثمار يف ن�شاط ال�سياحة وال�سفر ،حيث
كان يف ال�سابق مق�صور ًا على مواطني الدولة والأفراد اخلليجيني .ولذلك قامت ال�شركة باال�ستثمار من خالل م�ؤ�س�سة فردية م�سجلة يف دبي با�سم الدكتور نا�صر
الطيار .وبعد ال�سماح لل�شركات اخلليجية باال�ستثمار كما هو مذكور �أعاله قررت ال�شركة �إن�شاء �شركة �سياحية يف دبي متلكها �شركتان تابعتان للمجموعة .وبعد
�إن�شاء هذه ال�شركة �سيتم نقل �أ�صول وموظفي امل�ؤ�س�سة الفردية القائمة حالي ًا �إلى هذه ال�شركة ثم ت�صفية امل�ؤ�س�سة .وقد بد�أت ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة
لت�أ�سي�س هذه ال�شركة.
بالنرتا هوليدي  -ماليزيا
وهي �شركة ماليزية ذات م�س�ؤولية حمدودة بر�أ�س مال قدره  200.000رجنت ماليزي (ما يعادل  216.000ريال �سعودي) مت ت�أ�سي�سها يف يونيو 2006م وا�شرتتها
املجموعة من مالكيها .وتعد ملكية املجموعة لهذه ال�شركة ملكية قانونية غري م�سجلة بنا ًء على عقد ال�شراء الذي �أبرمتها املجموعة مع مالكيها ،حيث متنع القوانني
املاليزية ت�سجيل �أكرث من  ٪30يف ال�شركات ال�سياحية من الدرجة الأولى با�سم �أي �شخ�ص �أجنبي .وتعد ملكية املجموعة لهذه ال�شركة نظامية ح�سب قوانني و�أنظمة
ماليزيا .ويقع مقر هذه ال�شركة يف كواالملبور ولهل فرع واحد .وبد�أت عملها فعليا يف �أوائل 2008م ،وهي خمت�صة يف �أعمال وكاالت ال�سفر وال�سياحة مبا فيها
حجوزات الطريان وبيع التذاكر وحجوزات الفنادق و تنظيم الرحالت ال�سياحية.

4 4 4 -4استثمارات الشركة
ا�ستثمرت ال�شركة يف بع�ض ال�شركات التي تعمل يف �سوق ال�سفر وال�سياحة �إقليمي ًا وعاملي ًا لأ�سباب ا�سرتاتيجية ،واجلدول �أدناه يلخ�ص هذه اال�ستثمارات ون�سبة
ملكية ال�شركة يف كل منها.
الجدول  :67استثمارات الشركة في شركات أخرى (ريال سعودي – كما في  31ديسمبر 2011م)
ا�سم ال�شركة

قيمة اال�ستثمار

ن�سبة ملكية املجموعة

�شركة عمرو ترافل  -كندا

3.392.108

٪49

�شركة جراند ترافل لل�سفر وال�سياحة  -الواليات املتحدة الأمريكية

6.925.026

٪40

�شركة جراند لوج�ستك�س  -الواليات املتحدة الأمريكية

-

٪40

�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة  -الكويت

95.245.807

٪30

�شركة طريان ال�سعيدة املحدودة (فلك�س للطريان)  -اليمن

55.740.287

٪30

�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة – �أبو ظبي

512.269

٪49

�شركة تقنيتك لتكنولوجيا االت�صاالت

1.752.110

٪70

املجموع

163.567.607

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

�شركة عمرو ترافل
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف كندا مبوجب ال�سجل التجاري رقم  701703ال�صادر بتاريخ 2008/10/1م وتعمل يف جمال تقدمي خدمات ال�سفر
وال�سياحة .ومتلك املجموعة  ٪49منها بينما تعود ن�سبة  ٪25.5منها �إلى ال�سيد حممد عمرو و ن�سبة � ٪25.5إلى ال�سيد طارق عمرو.
�شركة جراند ترافل لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية كم�ؤ�س�سة فردية مبوجب �شهادة الت�أ�سي�س ال�صادرة من والية فريجينيا بتاريخ 2007/10/26م،
ثم حتولت من م�ؤ�س�سة فردية �إيل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إثر متلك املجموعة لن�سبة  ٪40منها بتاريخ 2008/1/1م .ويف البداية مت ت�سجيل ملكية املجموعة
يف جراند ترافل با�سم الدكتور نا�صر الطيار ثم مت ت�سجيل احل�ص�ص  ٪40با�سم �شركة موا�سم العطالت .وتعمل ال�شركة يف تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة،
وميلك ال�سيد نبيل حمدي  ٪30منها والن�سبة املتبقية  ٪30ميلكها ال�سيد �أحمد حم�سن.
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�شركة جراند لوج�ستك�س
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية وتخت�ص يف تقدمي خدمات ال�شحن اجلوي والبحري وهي مرتبطة مع �شركة جراند ترافل
لل�سفر وال�سياحة .ومتتلك املجموعة  ٪40من ال�شركة ،وميلك ال�سيد نبيل حمدي  ٪30والن�سبة املتبقية  ٪30ميلكها ال�سيد �أحمد حم�سن .واجلدير بالذكر �أنه يف
2011/9/10م توقف الن�شاط التجاري لل�شركة وجاري حال ًيا الإنتهاء من الإجراءات النظامية لإغالقها.
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة كى� .أ�س� .سي هي �شركة م�ساهمة كويتية (مقفلة) ت�أ�س�ست ك�شركة قاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  65134ال�صادر بتاريخ
1996/3/12م .ويبلغ ر�أ�س مالها  3ماليني دينار كويتي (ما يعادل  39مليون ريال �سعودي) .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لهذه ال�شركة يف اال�ستثمار يف �أ�سهم
ال�شركات املحلية والعاملية ومنح القرو�ض لهذه ال�شركات ومتلك الأ�صول املنقولة وغري املنقولة وامل�شاركة يف ت�أ�سي�س ال�شركات امل�شابهة .ومتلك �شركة املوارد
للأثاث واملفرو�شات  ٪31.86منها ومتلك �شركة �أموال الدولية لال�ستثمار ن�سبة  ٪32.47منها ومتلك جمموعة الطيار  ٪30.00منها .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة،
ميلك كل من ال�سادة مثنى ال�صالح وخالد الغامن وعبداملح�سن الطخيم ودالل الدو�سري ن�سبة  ،٪0.33وميلك الن�سبة املتبقية  ٪4.35م�ستثمرون �آخرون .واجلدير
بالذكر �أن نظام ال�شركات امل�ساهمة بدولة الكويت مينع تداول الأ�سهم اخلا�صة ب�أي �شركة يكون ممثلها ع�ضو مبجل�س الإدارة .ولتفادي حظر كافة �أ�سهم املجموعة
من التداول ،فقد مت ت�سجيل عدد � 75.000سهم ،وهو ميثل ن�سبة  ٪0.1من �أ�سهم ال�شركة بقيمة ا�سمية قدرها  7.500دينار كويتي ،با�سم الدكتور نا�صر بن
عقيل الطيار .وقد مت �أخذ �إقرار من الدكتور نا�صر ين�ص على �أن ملكية هذه الأ�سهم تعود ملجموعة الطيار لل�سفر ،وبذلك تكون جميع الأ�سهم مملوكة للمجموعة.
واجلدير بالذكر �أن ن�سبة ال�شركة الإجمالية هي � ٪30شاملة ن�سبة الدكتور نا�صر الطيار.
�شركة طريان ال�سعيدة املحدودة (فلك�س للطريان)
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اليمن مبوجب ال�سجل التجاري رقم  792ال�صادر بتاريخ 2007/11/4م ،و�سوف تتحول �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بعد
ا�ستكمال كافة الرتاخي�ص ذات العالقة .وهي تعترب ثاين �شركة ناقلة (ركاب و�شحن) مرخ�ص لها من قبل الهيئة العامة للطريان املدين يف اليمن .وتعمل يف جمال
تقدمي خدمات الطريان املحلية واخلارجية داخل اليمن وخارجه .وت�سري طريان ال�سعيدة رحالتها الداخلية بني كل من �صنعاء وعدن واحلديدة وتعز و�سقطره
والغي�ضة و�سنون وتغطي جميع الرحالت الداخلية ( 35رحلة يومي ًا) ،وقد ح�صلت طريان ال�سعيدة على املوافقة على ت�سيري رحالتها الإقليمية �إلى كل من �صاللة
وال�شارقة واملدينة املنورة وجدة والطائف والدمام وجازان و �شرم ال�شيخ والإ�سكندرية .ومتتلك املجموعة ب�شكل مبا�شر  ٪20من طريان ال�سعيدة وميتلك املكتب
الوطني لل�سياحة وال�سفر  ٪10منها وبذلك يكون �إجمايل ح�صة املجموعة فيها  ، ٪30ومتتلك امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص التابعة للبنك الإ�سالمي
للتنمية  ٪45ومتتلك اخلطوط اليمنية .٪25
�شركة فلك�س لل�شحن املحدودة
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اليمن وتعمل يف جمال تقدمي خدمات ال�شحن املحلية واخلارجية داخل اليمن وخارجه .ومل تبد�أ فلك�س ن�شاطها
التجاري بعد ومل يتم حتديد ر�أ�س مالها .ومتتلك اخلطوط اجلوية اليمنية  ٪30من فلك�س وامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص التابعة للبنك الإ�سالمي
للتنمية  ٪30و�شركة طريان ال�سعيدة  ٪10ومتتلك جمموعة الطيار ن�سبة الـ  ٪30الباقية.
الجدول  :68االستثمارات المتاحة للبيع (ريال سعودي – كما في  31ديسمبر 2011م)
ا�سم ال�شركة

قيمة اال�ستثمار

ن�سبة ملكية املجموعة

�شركة الوفري الوطنية للطريان «طريان الوفري»  -اململكة العربية ال�سعودية

12.272.715

٪12.75

�شركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة

1.000.000

٪0.5

�شركة الوفري الوطنية للطريان «طريان الوفري»
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�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتخت�ص يف توفري خدمات الطريان الداخلي ،وقد �أ�صدرت الهيئة العامة للطريان املدين م�ؤخر ًا
ترخي�ص ًا ل�شركة الوفري الوطنية للطريان مل�شاركة الناقالت الوطنية الأخرى يف نقل احلاج واملعتمرين بعد ا�ستيفائها لكافة املتطلبات النظامية ،لت�صبح بذلك
الناقلة ال�سعودية الرابعة يف �إطار ما ت�شهده اململكة من حراك تنموي واقت�صادي على كافة الأ�صعدة وخا�صة يف �صناعة النقل اجلوي .وقامت ال�شركة باتخاذ
خم�ص�صات لهذا اال�ستثمار بن�سبة  ٪100من قيمة اال�ستثمار .دخلت ال�شركة يف �شراكة (ا�ستثمار) ل�شراء ح�صة قيمتها  27.272.715ريال �سعودي وذلك
لت�أ�سي�س �شركة الوفري الوطنية للطريان ك�شركة م�ساهمة مقفلة .ومل يتم بعد �إ�ستكمال الإجراءات القانونية لتملك هذه احل�صة بتاريخ هذه الن�شرة .واجلدير
بالذكر �أن املجموعة اعرت�ضت على ت�أخر ت�أ�سي�س طريان الوفري ك�شركة م�ساهمة مقفلة ،وقامت ال�شركة ب�إقامة دعوى ق�ضائية �ضد ال�شركة لف�سخ التعاقد ب�سبب
عدم وفاء �شركة الوفري الوطنية للطريان «طريان الوفري» ب�إلتزامها يف ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة مقفلة (ف�ض ًال راجع ق�سم «املعلومات القانونية») .وكما هو مبني يف
القوائم املالية لل�شركة يف 2011م ،فقد متت تخ�صي�ص خم�ص�صات بن�سبة  ٪100من كلفة الإ�ستثمار (ف�ض ًال راجع مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل املوحد
للمجموعة ونتائج الأعمال)
 16قامت ال�شركة بالدخول يف �شراكة (�إ�ستثمار) ل�شراء ح�صة قيمتها  27.272.715ريال �سعودي وذلك لت�أ�سي�س �شركة الوفري الوطنية للطريان ك�شركة م�ساهمة مقفلة .ومل يتم بعد �إ�ستكمال الإجراءات
القانونية لتملك هذه احل�صة بتاريخ هذه الن�شرة.
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4 4 4 -4الحصص والممتلكات األخرى
هناك بع�ض احل�ص�ص يف ال�شركات التابعة للمجموعة م�سجلة ب�أ�سماء �أ�شخا�ص �آخرين لأغرا�ض نظامية ،وجاري العمل حالي ًا على نقل بع�ض منها �إلى املجموعة
كما مو�ضح يف اجلدول التايل:
الجدول  :69جدول الحصص التي تملكها المجموعة والمسجلة بأسماء أشخاص آخرين كما في  31ديسمبر 2011م
اال�سم

ال�شركة

د .نا�صر بن عقيل
الطيار

ي�سري عبدالوهاب

الن�سبة
امل�سجلة

عدد الأ�سهم
ال�شركة
امل�سجلة

ر�أ�س مال ال�شركة امل�ستثمر فيها

قيمة
الأ�سهم
امل�سجلة

الغر�ض من الت�سجيل

بالريال
ال�سعودي

بعملة الدولة

بالريال
ال�سعودي

100.870

6.720.000

90.518.400

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

-

-

امللكية قيد التحويل �إلى
املجموعة

14.250.000

8.849.250

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

4.968.000

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة
�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

�شركة ال�شامل  -الكويت

٪0.1

75.000

م�ؤ�س�سة الطيار لل�سفر وال�سياحة
 -دبي

٪100

-

الطيار لت�أجري ال�سيارات  -م�صر

٪0.07

142.500

6.215

نيو الطيار ليموزين  -م�صر

٪0.5

8.000

24.861

8.000.000

�آي الطيار ليموزين  -م�صر

٪0.5

20.000

62.152

20.000.000

12.420.000

�آي الطيار للنقل ال�سياحي -
م�صر

٪0.5

8.000

24.861

8.000.000

4.968.000

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة
 -م�صر

٪0.5

120.000

37.291

12.000.000

7.452.000

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني -
اململكة العربية ال�سعودية

٪50.0

3.000

3.000.000 1.500.000

-

ملكية فردية ح�سب متطلبات
م�ؤ�س�سة النقد

الطيار لت�أجري ال�سيارات  -م�صر

٪0.03

142.500

3.108

14.250.00

8.849.250

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

نيو الطيار ليموزين  -م�صر

٪0.5

8.000

3.108

8.000.000

4.968.000

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

�آي الطيار ليموزين  -م�صر

٪0.5

20.000

3.108

12.420.000 20.000.0000

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

�آي الطيار للنقل ال�سياحي -
م�صر

٪0.5

8.000

24.861

8.000.000

4.968.000

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

الطيار لل�شحن والتخلي�ص
اجلمركي -م�صر

٪0.05

102.500

3.108

10.250.000

6.362.250

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة
 -م�صر

٪0.25

120.000

18.646

12.000.000

7.452.000

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

مين حممد �أحمد

الطيار لل�شحن والتخلي�ص
اجلمركي -م�صر

٪0.05

102.500

3.108

10.250.000

6.362.250

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

عزيزة زيدان

الطيار لل�شحن والتخلي�ص
اجلمركي -م�صر

٪0.05

102.500

3.108

10.250.000

6.362.250

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة
 -م�صر

٪0.25

120.000

18.646

12.000.000

7.452.000

�ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

4 4 4 -4األبحاث والتطوير
ال يوجد لدى املجموعة ق�سم خمت�ص بالأبحاث والتطوير ،حيث تنيط ال�شركة مهام تطوير اخلدمات واملنتجات لإدارة الت�سويق والتنمية التي تعمل بدورها على
تطوير خدمات ال�شركة بالتن�سيق مع الإدارة العليا للمجموعة.
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5.5الهيكل التنظيمي للشركة
5 55 -5الهيكل اإلداري للشركة
ي�شرف على �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يتكون من ت�سعة �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية وذلك ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة .وقد �شكل املجل�س �أربعة
جلان لإجراء الإ�شراف الداخلي على �أعمال ال�شركة ،وهي جلنة املراجعة الداخلية وجلنة الرت�شيح واملكاف�آت واللجنة التنفيذية وجلنة امل�س�ؤوليات االجتماعية.
وقد مت م�ؤخر ًا �إقرار لوائج جلان جمل�س الإدارة لل�شركة من خالل �إجتماع اجلمعية العمومية لل�شركة املنعقد بتاريخ 1433/04/11هـ .وتعمل هذه اللجان حتت
�إ�شراف جمل�س الإدارة ويتم اختيار اع�ضاء اللجان وحتديد مهامها وفق ًا ملتطلبات نظام حوكمة ال�شركات .وتتمتع جميع �شركات املجموعة باال�ستقالل الإداري
واملايل التام ،مع وجود التن�سيق الإداري خلدمة الأغرا�ض الت�سويقية .واجلدير بالذكر �أن النظام الإداري لل�شركة مركزي يتما�شى مع نوعية الأن�شطة التي تزاولها
ال�شركة.
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
يتمثل الدور الأ�سا�سي ملجل�س الإدارة يف الإ�شراف العام على �سري �أعمال ال�شركة وتقدمي التوجيه والإر�شاد للإدارة التنفيذية و�ضمان تنفيذ �ضوابط الرقابة
الداخلية ل�ضمان حماية م�صالح ال�شركة .كما ي�ضطلع املجل�س مب�س�ؤولية �صياغة �سيا�سات ال�شركة وا�سرتاتيجيتها والت�أكد من تطبيقها وتعيني املدراء التنفيذيني
و�أع�ضاء اللجان وتفوي�ض ال�صالحيات بالتوقيع نيابة عن ال�شركة والإ�شراف على �إدارة ال�شركة .كما يخت�ص جمل�س الإدارة بتنظيم اجتماعات اجلمعية العمومية
وتنفيذ قرارات امل�ساهمني.
ájò«ØæàdG áæé∏dG

÷á«∏NGódG á©LGôŸG áæ

÷äCÉaÉµŸGh í«°TÎdG áæ

÷äÉ«dhDƒ°ùŸG áæ
á«YÉªàL’G

›∏IQGOE’G ¢ù
§«≤ŸG ˆGóÑY ó°TGQ
áYƒªéŸG äÉ«é«JGÎ°S’ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

QÉ«£dG π«≤Y øH ô°UÉf / QƒàcódG
áYƒªéŸG ¢ù«FQ
´ƒHô÷G º«gGôHG ó¡a / QƒàcódG
áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

∞°Sƒj ≈°Sƒe ∞°Sƒj
‹Éª`dG ôjóª`dG

∫ÉªYC’G ôjƒ£J

óªMCG ÊÉé«àdG »∏Y
äÉ«ª∏©∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf

PGƒëà°S’Gh èeódG

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG

QÉ«£dG π«≤Y ˆGóÑY
ájQGOE’G äÉeóî∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

πjƒª°U »FÉLQ ÊÉg
áYƒªéŸG äÉHÉ°ùM ¢ù«FQ

≈Ø£°üe ôªY óªfi
á≤£æª∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf
≈£°SƒdG

‹óéŸG óªfi
á≤£æª∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf
á«Hô¨dG

È«æ°ûdG øªMôdGóÑY π°ü«a
πNGO ´hôØdG ôjóe
áµ∏ªŸG

…hÉª©dG ø°ùM óªfi
äÉcô°ûdG ´É£b ôjóe

ø°ù◊G óªfi ∫OÉY
IQGOE’G º°ùb ôjóe

ΩÓZ ódÉN óªfi
á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG ¢ù«FQ
áYƒªéª∏d

»Øjô©dG Oƒ©°S
á≤£æª∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf
á«bô°ûdG

∞jô°T óªMCG
á≤£æª∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf
á«Hƒæ÷G

ójhR º«∏°S ΩÉ°üY
QÉÑc ´É£b ôjóe
AÓª©dG

QÉ«£dG »∏Y π«NO
OGôaC’G ´É£b ôjóe

¥OÉ°üdGóÑY …hóÑdG óªfi
ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG

Ú«dÉŸG AGQóŸG
á©HÉàdG äÉcô°ûdG

ó«°ùdG óªMCG ídÉ°U
á≤£æª∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf
á«dÉª°ûdG

Üó«¡ŸG Öjó¡e
ácô°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG
ìô°üdG

¿GôªY ƒH ó«¡°T
êQÉN ´hôØdG ôjóe
áµ∏ªŸG

ó«Ñ©dG ô°UÉf ˆGóÑY
äÉ¡÷G ´É£b ôjóe
á«eƒµ◊G

‹ÉÑ÷G õjõ©dGóÑY
ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóe

≥WÉæŸG äÉHÉ°ùM AÉ°SDhQ

ôZÉ°T
≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG ôjóe

‘Ò°üdG ¿ÉjQ
»æWƒdG ÖàµŸG ácô°T ôjóe

á©jÉ©e ìôa ¬eÉ°SCG
ôØ°ùdG äÉeóN ôjóe

»©«ØædG ¢†FÉY óLÉe
á«∏NGódG áMÉ«°ùdG ôjóe

»eQÉgO ¢ù«°ùfGôa
á«dhódGh áMÉ«°ùdG ôjóe

…QƒN ødCG
á«MÉ«°ùdG äÉeóÿG ôjóe

…ôªM’G ó©°S Ú°ùM
AGƒjE’G ôjóe

øLÉeófh …OGƒL
äÉeóNh øë°ûdG ôjóe
π≤ædG

π«∏N …Dƒd
äÉeƒ∏©ŸG º¶f ôjóe

تدار ال�شركة حالي ًا من قبل جمل�س �إدارة مكون من �ستة �أع�ضاء و�سوف تقوم ال�شركة بتعيني ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني خالل �أول اجتماع للجمعية العامة تعقد بعد
عملية الطرح .وبذلك �سيكون جمل�س الإدارة املقرتح لل�شركة بعد الطرح مكون ًا من ما يلي:
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الجدول  :70مجلس اإلدارة المقترح للشركة بعد الطرح
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

تاريخ الإن�ضمام
�إلى املجل�س

ال�صفة

تنفيذي  /غري
تنفيذي

م�ستقل  /غري
م�ستقل

ن�سبة امللكية
املبا�شرة

ن�سبة امللكية
غري املبا�شرة

�سمو الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود
الكبري �آل �سعود

2005/2/1م

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

٪1.80

-

الدكتور نا�صر عقيل عبداهلل الطيار

2005/2/1م

نائب رئي�س جمل�س الإدارة-
الع�ضو املنتدب

تنفيذي

غري م�ستقل

٪26.54

٪30.0

نا�صر بن حممد املطوع العتيبي

2005/2/1م

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

-

٪3.71

عمار بن عبدالواحد فالح اخل�ضريي

2005/2/1م

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

-

٪0.25

�أحمد �سامر بن حمدي �سعد الدين الزعيم

2005/2/1م

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

-

٪0.23

عمر بن علي عبيد بال�شرف

2005/2/1م

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

٪0.67

-

�شاغر*

-

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

-

-

�شاغر*

-

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

-

-

�شاغر*

-

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

-

-

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
* �سيتم تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�شاغرين يف �أول اجتماع للجمعية العامة العادية لل�شركة بعد االنتهاء من عملية الإكتتاب

نبذة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

�سمو الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري �آل �سعود

املن�صب

رئي�س جمل�س الإدارة

اجلن�سية

�سعودي

العمر

62

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1969م

املنا�صب الأخرى

رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد العربي ل�صناعة الإ�سمنت ومواد البناء� ،شركة املراعي ،الدرع العربي للت�أمني� ،شركة اال�ستثمارات اخلليجية
من�صب الع�ضو املنتدب ل�شركة �أ�سمنت اليمامة
م�ؤ�س�س �شركة �أ�شبال العرب للمقاوالت ونوفا اجلرية للمقاوالت
رئي�س فخري للجمعية ال�سعودية لطب وجراحة ال�صدر ،اجلمعية ال�سعودية للإعاقة ال�سمعية ،اجلمعية ال�سعودية للعالج الطبيعي وجمعية
القلب ال�سعودية
ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية خريجي معهد العا�صمة النموذجي ونادي الفرو�سية

اال�سم

نا�صر بن عقيل الطيار

املن�صب

نائب رئي�س جمل�س الإدارة (الع�ضو املنتدب)

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على �شهادة الدكتوراه يف �إدارة الأعمال من جامعة النيلني ،اخلرطوم ،ال�سودان ،يف عام 2002م
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال جامعة النيلني ،اخلرطوم ،ال�سودان ،يف عام 2000م
بكالوريو�س يف العلوم الإدارية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1982م

اخلربات العملية

م�ؤ�س�س �شركة جمموعة الطيار وجملة امل�سافر
ً
بد�أ الدكتور نا�صر حياته العملية ب�ستي بنك حيث عمل من عام 1974م وحتى عام 1975م ،ثم عمل موظفا بق�سم احلجوزات لدى
اخلطوط ال�سعودية من عام 1977م وحتى عام 1980م .ويف عام 1979م� ،أ�س�س م�ؤ�س�سة الطيار .كما عمل بوظيفة مندوب مبيعات لطريان
كاثي با�سيفك من عام 1980م وحتى عام 1982م ،ثم تفرغ ل�شركة الطيار والعمل فيها حتى تاريخه
ي�شغل حالي ًا ع�ضوية منظمة ال�سياحة العاملية التابعة ملنظمة للأمم املتحدة ،املجل�س اال�ست�شاري لوكاالت ال�سفر وال�سياحة بالهيئة العامة
لل�سياحة والآثار ،املجل�س اال�ست�شاري بكلية ال�سياحة بجامعة امللك �سعود ،م�ؤ�س�سة املدينة لل�صحافة والن�شر ،جلنة ال�سفر وال�سياحة
بالغرفة التجارية
حمكم معتمد يف جمال ال�سياحة باململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي

املنا�صب الأخرى

71

72

اال�سم

نا�صر حممد املطوع العتيبي

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية ،جامعة تك�سا�س ،مدينة �أو�سنت ،والية تك�سا�س الأمريكية ،يف عام 1972م

اخلربات العملية

عمل بوزارة ال�صحة كمهند�س مدين من عام 1972م وحتى عام 1979م
�أ�س�س �شركة �سمامة يف عام 1979م

املنا�صب الأخرى

رئي�س جمموعة �شركات �سمامة
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإعاقة احلركية للكبار
ع�ضو يف جمل�س �إدارة كل من �شركة �إ�سمنت اليمامة� ،شركة الدرع العربي للت�أمني� ،شركة املراعي ،م�ؤ�س�سة اجلزيرة لل�صحافة والطباعة
والن�شر� ،شركة اال�ستثمارات ،جمعية رعاية الأيتام «�إن�سان» وجمعية طيبة اخلريية باملدينة املنورة
م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س �إدارة جمعية الأطفال املعوقني وجمل�س �أمناء مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

اال�سم

عمار عبد الواحد اخل�ضريي

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلن�سية

�سعودي

العمر

48

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على ماج�ستري يف الهند�سة الإدارية ،من جامعة جورج وا�شنطن ،الواليات املتحدة ،يف عام 1985م
بكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية ،جامعة جورج وا�شنطن ،الواليات املتحدة ،يف عام 1984م

اخلربات العملية

ي�شغل من�صب �شريك تنفيذي يف �شركة �أموال اخلليج لال�ستثمار التجاري املحدودة منذ عام 2004م ،وقبل ذلك �شغل من�صب مدير �إقليمي
باملنطقة الو�سطى يف البنك ال�سعودي الفرن�سي من عام 2001م وحتى عام 2004م ومن�صب مدير �إقليمي للمملكة يف بنك اخلليج الدويل
من عام 2000م وحتى عام 2001م .كما �شغل مركز رئي�س ق�سم التجارة يف البنك الفرن�سي من عام 1999م وحتى عام 2000م ،ومن�صب
مدير �إقرا�ض ومتويل ال�شركات باملنطقة الو�سطى من عام 1995م وحتى عام 1999م يف بنك اخلليج لال�ستثمار .وقبل ذلك �شغل من�صب
نائب الرئي�س يف �شركة توطني من عام 1992م حتى عام 1995م ،وعمل يف ق�سم متويل ال�شركات والو�ساطة املالية يف بنك الريا�ض من
عام 1984م وحتى عام 1992م

املنا�صب الأخرى

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة هريف للخدمات الغذائية
ع�ضو يف جمل�س �إدارة كل من جمموعة �صافوال� ،شركة ال�سكر املتحدة� ،أموال لال�ستثمار (عمان)� ،شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية،
و�شركة كابالت الريا�ض

اال�سم

�أحمد �سامر حمدي �سعد الدين الزعيم

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من اجلامعة اللبنانية الأمريكية ،يف عام 1987م
بكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة والية نيويورك ،يف عام 1992م

اخلربات العملية

بد�أ ال�سيد �أحمد حياته العملية يف عام 1992م يف �شركة كابالت الريا�ض وتدرج يف منا�صب ال�شركة ،وي�شغل حالي ًا من�صب مدير عام
الإنتاج والت�صدير وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة كابالت الريا�ض

املنا�صب الأخرى

ع�ضو يف جمل�س �إدارة لكل من ال�شركة ال�سعودية احلديثة ل�صناعة الكابالت ،ال�شركة ال�سعودية احلديثة ل�صناعة املعادن ،ال�شركة
ال�سعودية احلديثة ل�صناعة الأ�سالك ،ال�شركة ال�سعودية احلديثة ل�صناعة الأ�سالك الهاتفية ،ال�شركة الدولية اخلليجية للتجارة
واال�ستثمار العقاري ،ال�شركة الدولية لتجارة ال�سرياميك ومواد البناء ،و�شركة طلبات املكتب
ع�ضو اللجنة ال�صناعية يف غرفة جتارة الريا�ض منذ عام 2004م واللجنة العامة للكهرباء بالهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س منذ
عام 2001م

اال�سم

عمر علي عبيد بال�شرف

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

اجلن�سية

�سعودي

العمر

51

امل�ؤهالت العلمية

خريج الثانوية العامة يف عام 1977م ،وح�ضر دورات يف �إدارة الوقت

اخلربات العملية

بد�أ ال�سيد عمر حياته العملية يف عام 1980م عندما �أ�س�س جمموعة بال�شرف التجارية ،التي ير�أ�سها منذ عام 1980م وحتى تاريخه

املنا�صب الأخرى

رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة بال�شرف التجارية
ع�ضو جمل�س �إدارة يف كل من �شركة �أرباح العقارية بدبي ،م�صنع امللح بجدة ،م�صنع مرتوتيل مب�صر ،م�صنع املدينة للحالوة والطحينية
باملدينة املنورة وال�شركة ال�سعودية الأملانية للتعليب والأ�سماك يف عمان
مالك م�صنع دار احللويات بالدمام

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

�سكرتري جمل�س الإدارة
اال�سم

�أحمد بن حممد الع�صيمي

املن�صب

�سكرتري جمل�س الإدارة

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة املاج�ستري يف الإدارة العامة من جامعة امللك �سعود ،يف عام 2010م
بكالوريو�س يف اخلدمة االجتماعية من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،يف عام 1986م

اخلربات العملية

معلم يف كلية الرتبية البدنية والريا�ضة منذ عام 1987م

املنا�صب الأخرى

نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية واخلدمات ملجموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة منذ عام 2010م  -حتى تاريخه
رئي�س القبول والت�سجيل منذ عام 1990م وحتى 1999م ،مدير �شئون الطالب يف الكلية منذ عام 1999م ،ع�ضو يف عدة جلان يف الكلية ،رئي�س جلنة احلاالت
اخلا�صة بكلية الرتبية البدنية والريا�ضة منذ عام 2003م حتى تاريخه.

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

ملكية الأ�سهم من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الجدول  :71ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
املجموع

الن�سبة

اال�سم
�سمو الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري �آل �سعود

1.437.333

-

1.437.333

٪1.80

الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار

21.231.497

24.000.000

45.231.497

٪56.54

عمار بن عبد الواحد اخل�ضريي

-

199.466

199.466

٪0.25

عمر بن علي عبيد بال�شرف

533.333

-

533.333

٪0.67

نا�صر بن حممد املطوع

-

2.964.634

2.964.634

٪3.71

�أحمد �سامر بن حمدي الزعيم

-

181.826

181.826

٪0.23

23.202.163

27.345.926

50.548.089

٪63.11

املجموع

عدد الأ�سهم املبا�شرة

عدد الأ�سهم الغري مبا�شرة

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
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5 55 -5اإلدارة التنفيذية
عال من الكفاءة وت�شمل عنا�صر �سعودية وغري �سعودية من جن�سيات خمتلفة ممن يتمتعون مب�ستوى
يتكون فريق الإدارة التنفيذية من كوادر متمر�سة وعلى قدر ٍ
عال من املعرفة واخلربة يف جمال ال�سياحة وال�سفر .ويتكون فريق الإدارة العليا من الأع�ضاء املذكورين فيما يلي:
ٍ
الجدول  :72اإلدارة التنفيذية للشركة
اال�سم

املن�صب

الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار

رئي�س املجموعة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة (الع�ضو املنتدب)

الدكتور فهد �إبراهيم اجلربوع

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

علي التيجاين احمد

نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات

را�شد عبد اهلل املقيط

الرئي�س التنفيذي ال�سرتاتيجيات املجموعة

عبداهلل عقيل الطيار

الرئي�س التنفيذي للخدمات الإدارية

يو�سف مو�سى يو�سف

املدير املايل

�أ�سامة فرح معايعة

مدير خدمات ال�سفر

فران�سي�س دهارمي

مدير ال�سياحة الدولية

ماجد عائ�ض النفيعي

مدير ال�سياحة الداخلية

جوادي وندماجن

مدير ال�شحن وخدمات النقل

ح�سني �سعد الأحمري

مدير الإيواء

�ألن خوري

مدير اخلدمات ال�سياحية

عبداهلل نا�صر العبيد

مدير قطاع اجلهات احلكومية

حممد ح�سن العماوي

مدير قطاع ال�شركات

ع�صام �سليم زويد

مدير قطاع كبار العمالء

دخيل علي الطيار

مدير قطاع الأفراد

في�صل عبد الرحمن ال�شنيرب

مدير الفروع داخل اململكة

�شهيد بوعمران

مدير الفروع خارج اململكة

في�صل عبد الرحمن ال�شنيرب

املدير العام للمبيعات والت�سويق املكلف «�شاغر»

هاين رجائي �صمويل

رئي�س ح�سابات املجموعة

حممد خالد غالم

رئي�س التقارير املالية املجموعة

عادل حممد احل�سن

مدير ق�سم الإدارة

حممد البدوي عبد ال�صادق

امل�ست�شار القانوين

عبدالعزيز اجلبايل

مدير املوارد الب�شرية

ل�ؤي خليل

مدير نظم املعلومات

حممد عمر م�صطفى

نائب الرئي�س للمنطقة الو�سطى

�سعود العريفي

نائب الرئي�س للمنطقة ال�شرقية

حممد املجديل

نائب الرئي�س للمنطقة الغربية

�صالح �أحمد ال�سيد

نائب الرئي�س للمنطقة ال�شمالية

�أحمد �شريف

نائب الرئي�س للمنطقة اجلنوبية

مهيدب املهيدب

املدير العام ل�شركة ال�صرح

ريان ال�صرييف

املدير العام ل�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
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نبذة عن الإدارة التنفيذية
فيما يلي نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء الإدارة التنفيذية
اال�سم

فهد �إبراهيم اجلربوع

املن�صب

الرئي�س التنفيذي ملجموعة الطيار لل�سفر

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

الدكتوراه يف �إدارة الأعمال ،جامعة الينوي ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1996م
�شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال يف الت�سويق والتمويل ،جامعة دنفر ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1990م
البكالوريو�س يف الإدارة ال�صناعية ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1987م

اخلربات العملية

م�ست�شار يف �شركة جندية للت�سويق من عام 1996م وحتى عام 1998م
م�ساعد املدير ملعهد الإدارة العامة من عام 1987م وحتى عام 2000م
م�ست�شار ت�سويق يف �شركة ن�سيج من عام 1998م وحتى عام 2000م
م�ساعد املدير العام للت�سويق واملبيعات يف �شركة نادك من عام 2000م وحتى عام 2003م
م�ساعد نائب رئي�س الهيئة ال�سعودية لل�سياحة والآثار من عام 2003م �إلى عام 2010م

اخلربة يف جمموعة الطيار

الرئي�س التنفيذي ملجموعة الطيار لل�سفر منذ عام 2010م وحتى تاريخه

اال�سم

علي التيجاين �أحمد

املن�صب

نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات

اجلن�سية

�سوداين

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد  ،جامعة اخلرطوم ،ال�سودان ،يف عام 1981م
دبلوم يف االقت�صاد الإ�سالمي وامل�صرفية ،جامعة اخلرطوم ،ال�سودان ،يف عام 1984م
الدبلوم العايل للطريان �شركة الإدارة ،احتاد النقل اجلوي الدويل ،يف عام 1988م
�شهادة الت�سويق واملبيعات من احتاد النقل اجلوي الدويل ،يف عام 1993م
ح�ضر العديد من الدورات االحرتافية يف العديد من املو�ضوعات ،ومنها �أنظمة احلجوزات وتقييم امل�شاريع و�شركات الطريان ،ومفاهيم الت�سويق
املتقدم ،والإدارية احلديثة و�إدارة املحطات اخلارجية واملبيعات ،من منظمة الأياتا و�شركة طريان فوكر ومركز تطوير الإدارة من عام 1987م وحتى
عام 1993م.

اخلربات العملية

بد�أ ال�سيد علي حياته العملية بق�سم املالية يف اخلطوط اجلوية ال�سودانية حيث عمل من عام 1982م وحتى عام 1983م
مدير مكتب �إدارة ال�ش�ؤون املالية ،اخلطوط اجلوية ال�سودانية يف الفرتة من عام  1983وحتى عام 1985م
تقلد العديد من املنا�صب يف �إدارة التخطيط والبحوث ،اخلطوط اجلوية ال�سودانية يف الفرتة من عام 1985م وحتى عام 1989م
املدير الإقليمي ملنطقة �أوروبا الو�سطى ،والقرن الإفريقي ،لبنان� ،سوريا وتركيا ،اخلطوط اجلوية ال�سودانية يف الفرتة من عام 1989م وحتى عام
1997م
املدير العام للطريان اخلا�ص والداخلي  ،اخلطوط اجلوية ال�سودانية ،من عام 2000م وحتى عام 2002م
مدير �إدارة التخطيط ،اخلطوط اجلوية ال�سودانية ،من عام 2003م وحتى عام 2004م

اخلربة يف جمموعة الطيار

نائب الرئي�س ،املنطقة ال�شرقية وقطر ومملكة البحرين ،من عام 1997م وحتى عام 1998م
املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون املالية والإدارية ،من عام 1998م وحتى عام 2000م
نائب الرئي�س لل�شئون املالية والإدارية ،من عام 2004م وحتى عام 2007م
نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات ،منذ عام 2007م �إلى تاريخه

75

اال�سم

را�شد عبداهلل املقيط

املن�صب

الرئي�س التنفيذي ال�سرتاتيجيات املجموعة

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية ،جامعة الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1970م

اخلربات العملية

مدير ال�ش�ؤون االجتماعية والتدريب املهني ،وزارة العمل،من عام 1971م وحتى عام 1976م
م�ؤ�س�س ومدير �شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة ،من عام 1977م وحتى عام 2010م

اخلربه يف جمموعة الطيار

الرئي�س التنفيذي ال�سرتاتيجيات املجموعة ،منذ عام 2010م وحتى تاريخه

اال�سم

عبداهلل عقيل الطيار

املن�صب

الرئي�س التنفيذي للخدمات الإدارية

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

�شهادة الثانوية العامة ،اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1964م

اخلربات العملية

تعليم و�إدارة املخازن ومرافق الطباعة وخدمات الدعم الإداري ،وزارة الرتبية والتعليم ،من عام 1964م وحتى عام 2003م

اخلربه يف جمموعة الطيار

الرئي�س التنفيذي للخدمات الإدارية ،من عام 2004م وحتى تاريخه

اال�سم

يو�سف مو�سى يو�سف

املن�صب

املدير املايل

اجلن�سية

�أمريكي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة ،جامعة اخلرطوم ،ال�سودان ،يف عام 1982م
�شهادة املحا�سبة القانونية من جمل�س املحا�سبة فرجينيا يف الواليات املتحدة الأمريكية

اخلربات العملية

مدقق ح�سابات ،مكتب الرا�شد ،من عام 1983م وحتى عام 2000م
مدير احل�سابات يف �شركة فريفاك�س بوالية فرجينيا ،الواليات املتحدة الأمريكية يف الفرتة من عام 2001م وحتى عام 2005م
مدقق ح�سابات الأول يف فرييزون ،الواليات املتحدة الأمريكية يف الفرتة من عام 2005م وحتى عام 2006م

اخلربه يف جمموعة الطيار

املراقب املايل ،من عام 2006م وحتى عام 2009م
املدير املايل ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه

اال�سم

�أ�سامة فرح معايعة

املن�صب

مدير خدمات ال�سفر

اجلن�سية

�أردين

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س �إدارة �أعمال – جامعة كولورادو – الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1980م

اخلربات العملية

م�ساعد مدير املبيعات لدى �شركة ( – )A& M Distributorsكاليفورنيا ،من عام 1981م وحتى عام 1982م
مدير فرع لدى �شركة ( - )Pan Arabian Travelعمان – الأردن ،من عام 1982م وحتى عام 1984م
مدير املبيعات للإقليم الغربي باململكة العربية ال�سعودية لدى اخلطوط االيطالية ،من عام 1985م وحتى عام 1991م
مدير �إقليمي لدى �شركة اورينت لل�سفر وال�سياحة – جدة – اململكة العربية ال�سعودية ،من عام 1991م وحتى عام 1994م
املدير العام الإقليمي خلطوط نورثو�ست بال�سعودية والبحرين وم�صر ولبنان وعمان ،من عام 1994م وحتى عام 1999م
نائب مدير عام اخلطوط الأمريكية باململكة العربية ال�سعودية ،من عام 2000م وحتى عام 2003م

اخلربة يف جمموعة الطيار

76

مدير خدمات ال�سفر ،منذ عام  2003وحتى تاريخه

اال�سم

فران�سي�س دهارمي

املن�صب

مدير ال�سياحة الدولية

اجلن�سية

هندي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة بكالوريو�س يف االقت�صاد ،جامعة مومباي يف الهند ،يف عام 1987م

اخلربات العملية

م�ست�شار لل�سفر ،ف�س �شركة �أي كي ترافل ،يف الهند،من عام 1987م وحتى عام 1992م
املدير التنفيذي لل�سفر ،يف �شركة �أير ترافل ،يف الهند ،من عام 1992م وحتى عام 1993م
مدير املبيعات التنفيذي  ،يف �شركة انرتجلوب للنقل اجلوي ،كي �إل �إم جي �إ�س �إم ،يف الهند ،من عام 1993م وحتى عام 1994م
مدير فرع ،يف �شركة �إم �إم �آي لل�سفر ،يف الإمارات العربية املتحدة ،من عام 1994م وحتى عام 1997م
كبري مديري املبيعات� ،شركة الإمارات للعطالت ،يف الإمارات العربية املتحدة،من عام 1997م وحتى عام 2000م
مدير املبيعات ،ق�سم تطوير الأعمال يف �شركة الإمارات للعطالت ،يف الإمارات العربية املتحدة ،من عام 2000م وحتى عام 2003م
مدير تطوير الأعمال� ،شركة الإمارات للعطالت ،الإمارات العربية املتحدة ،من عام 2003م وحتى عام 2009م
مدير �شركة كريالو�شنز الدولية  -م م ح ،من عام 2009م وحتى عام 2011م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير ال�سياحة الدولية ،منذ عام 2011م وحتى تاريخه

اال�سم

ماجد بن عائ�ض النفيعي

املن�صب

مدير ال�سياحة الداخلية

اجلن�سية

�سعودي

العمر

34

امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة �أم القرى مبكة املكرمة يف عام 1998م
درجة الدبلوم يف �إدارة الفنادق من ن جامعة اركان�سا�س �ستيت ( )Arkansas State Universityيف عام 2000م
ح�ضر عدد من الدورات يف �إدارة الأعمال والإدارة الفندقية و�إدارة الأفراد والت�سويق وتنمية املبيعات

اخلربات العملية

نائب رئي�س ق�سم الإيرادات لدى �شركة مكة للإن�شاء والتعمري ،من عام 1995م وحتى عام 1996م
مدير ا�ستقبال فندق ال�شهداء ،من عام 1996م وحتى عام 1998م
مدير مناوب فندق ال�شهداء ،من عام 1998م وحتى عام 1999م
مدير �أبراج هيلتون يف مكة املكرمة ،من عام 1999م وحتى عام 2004م
مدير عام �شركة موا�سم لل�سياحة والعطالت من عام 2004م وحتى تاريخه

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير ال�سياحة الداخلية ،منذ عام 2011م وحتى تاريخه

اال�سم

جوادي وندماجن

املن�صب

مدير ال�شحن وخدمات النقل

اجلن�سية

�إثيوبي

العمر

65

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س جتارة – جامعة �أدي�س �أبابا ،يف عام 1970م

اخلربات العملية

متدرب كوكيل �شحن ،اخلطوط الإثيوبية� ،أدي�س �أبابا ،من عام 1970م وحتى عام 1974م
كبري وكالء ال�شحن ،اخلطوط الإثيوبية� ،أدي�س �أبابا ،من عام 1974م وحتى عام 1975م
مدير تطوير املنتجات يف �شركة ال�سفر وال�شحن� ،أدي�س �أبابا ،من عام 1975م وحتى عام 1979م
مدير �شركة ال�سفر وال�شحن� ،أدي�س �أبابا ،من عام 1979م وحتى عام 1985م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير ال�شحن وخدمات النقل ،منذ عام 1985م وحتى تاريخه

77

اال�سم

ح�سني �سعد الأحمري

املن�صب

مدير الإيواء

اجلن�سية

�سعودي

العمر

41

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س حما�سبة جامعة الإمام حممد بن �سعود ،الريا�ض ،يف عام 1994م

اخلربات العملية

مدير مبيعات ال�سيارات �شركة الراجحي للمتاجرة والتمويل ،يف عام 1991م
مدير ا�ستقبال ال�شركة ال�سياحية للمنتجعات والفنادق ،يف عام 1996م
مدير الت�شغيل فندق ربيع جدة – جدة ،يف عام 2000م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير الإيواء منذ عام 2008م وحتى تاريخه

اال�سم

�ألن خوري

املن�صب

مدير اخلدمات ال�سياحية

اجلن�سية

لبناين

العمر

35

امل�ؤهالت العلمية

درجة الدبلوم يف �إدارة الفندقة وال�ضيافة ،من معهد الكفاءات يف لبنان ،يف عام 1998م.
دورة تدريبية يف فندق بريوت كومودور ،يف عام 1995م

اخلربات العملية

موظف خدمة عمالء لدى فندق يل فندو انرتكونتننتل ،من عام 1997م وحتى عام 1998م
مدير املبيعات والت�سويق لدى فندق ( ،)Hotel St. Danielمن عام 1998م وحتى عام 1999م
مدير ليلي لدى فندق ( ،)Promenade Hotelمن عام 1999م وحتى عام 2000م
مدير احلجوزات وخدمة العمالء لدى ( ،)Bayview Hotelمن عام 2000م وحتى عام 2001م
مدير خدمة العمالء لدى ( ،)Rivira Hotelمن عام 2001م وحتى عام 2002م
نائب املدير العام لل�شركة ال�سعودية اللبنانية لل�سياحة ،من عام 2002م وحتى عام 2004م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير اخلدمات ال�سياحية ،منذ عام 2004م وحتى تاريخه

اال�سم

عبداهلل نا�صر العبيد

املن�صب

مدير قطاع اجلهات احلكومية

اجلن�سية

�سعودي

العمر

55

امل�ؤهالت العلمية

دبلوم املعهد التجاري من معهد الإدارة بالريا�ض ،يف عام 1978م

اخلربات العملية

م�س�ؤول يف ق�سم ال�شحن يف اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1977م وحتى عام 1981م
م�س�ؤول �إقليمي لإدارة الت�سويق يف اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1981م وحتى عام 2005م
مدير ق�سم ال�شحن يف اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 2005م وحتى عام 2006م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير قطاع اجلهات احلكومية ،منذ عام 2006م وحتى تاريخه

اال�سم

حممد ح�سن العماوي

املن�صب

مدير قطاع ال�شركات

اجلن�سية

�أردين

العمر

45

امل�ؤهالت العلمية

ال�شهادة الثانوية العلمية ،يف عام 1983م
دورة تدريبية ملدة ثالثة �أ�شهر يف �أنظمة احلجوزات وال�شحن ومبادئ املبيعات ،يف عام 1987م
دورة تدريبية ملدة ع�شرة �أيام يف مبيعات الركاب ،يف عام 1987م.
دورة تدريبية يف نظام الأياتا للعمالت ،يف عام 1989م.
دورة تدريبية يف نظام احلجز �سابري – عرو�ض الأ�سعار ،يف عام 1992م.

اخلربات العملية

موظف حجز لدى �شركة زايد لل�سفر وال�سياحة ،من عام 1986م وحتى عام 1988م
مدير مبيعات لدى الوكاالت املتحدة لل�سفر وال�سياحة ،من عام 1988م وحتى عام 1992م
مدير �شركة ام تي اي لل�سفر وال�سياحة ،من عام 1992م وحتى عام 1993م
م�شرف كاونرت لدى �شركة بيرتا لل�سفر وال�سياحة ،من عام 1993م وحتى عام 1994م

اخلربة يف جمموعة الطيار

املدير الإقليمي للمبيعات باملنطقة الو�سطى ،من عام 1997م وحتى عام 2007م
مدير قطاع ال�شركات ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه

78

اال�سم

ع�صام �سليم زويد

املن�صب

مدير قطاع كبار العمالء

اجلن�سية

�سوري

العمر

55

امل�ؤهالت العلمية

درجة بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،جامعة دم�شق� ،سوريا ،يف عام 1978م

اخلربات العملية

كبري موظفي املبيعات والت�سويق باخلطوط اجلوية ال�سورية ،من عام 1979م وحتى عام 1999م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير قطاع كبار العمالء ،منذ عام 1999م وحتى تاريخه

اال�سم

دخيل علي الطيار

املن�صب

مدير قطاع الأفراد

اجلن�سية

�سعودي

العمر

32

امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية تخ�ص�ص (مكتبات ومعلومات) ،يف عام 2003م
دورة يف اللغة االجنليزية من املجل�س الثقايف الربيطاين – الريا�ض
دورة تدريبية يف خدمة العمالء املتميزين – الغرفة التجارية بالريا�ض

اخلربات العملية

موظف مبيعات لدى �شركة عبد اللطيف جميل فرع الزلفي ،يف عام 1995م وحتى عام 1996م
موظف خدمة عمالء لدى بنك الريا�ض يف عام 1996م وحتى عام 1999م
موظف مبيعات لدى �شركة �سمنان ،من عام 1999م وحتى عام 2000م

اخلربة يف جمموعة الطيار

م�شرف كاونرت ،من عام 2001م وحتى عام 2011م
مدير قطاع الأفراد ،منذ عام 2011م وحتى تاريخه

اال�سم

في�صل عبد الرحمن ال�شنيرب

املن�صب

مدير الفروع داخل اململكة

اجلن�سية

�سعودي

العمر

51

امل�ؤهالت العلمية

ثانوية عامة يف عام 1978م
�أكرث من ثالثني دورة متخ�ص�صة يف جماالت (املبيعات – احلجز – الت�سويق – ال�ش�ؤون الإدارية – تن�شيط مبيعات الوكاالت ال�سياحية  -التطوير
الإداري – الإر�شاد ال�سياحي

اخلربات العملية

موظف مبيعات وحجز يف باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،من عام 1980م وحتى عام 1982م
م�شرف مبيعات وحجز يف باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،من عام 1982م وحتى عام 1985م
م�شرف تن�شيط املبيعات مبنطقة الريا�ض يف باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،من عام 1985م وحتى عام 1995م
م�شرف �ش�ؤون وكاالت ال�سفر وال�سياحة يف منطقة الريا�ض يف باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،من عام 1995م وحتى عام 2008م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير الفروع داخل اململكة ،منذ عام 2008م وحتى تاريخه

اال�سم

�شهيد بوعمران

املن�صب

مدير الفروع خارج اململكة

اجلن�سية

كندي

العمر

51

امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية – جامعة كولورادو – �أمريكا ،يف عام 1982م

اخلربات العملية

مهند�س ميكانيكي لدى �شركة ( – )Sonatrachاجلزائر ،من عام 1983م وحتى عام 1984م
مدير عام �شركة جمال للتطوير – مانيال – الفلبني ،من عام 1986م وحتى عام 1990م
مدير عام �شركة جمال للتطوير – الرباط – املغرب ،من عام 1990م وحتى عام 1993م
م�ساعد املدير العام ل�شركة توليدو للتجارة واملقاوالت – الريا�ض ،من عام 1993م وحتى عام 1998م
مدير امل�شاريع ل�شركة عبد الهادي عبد اهلل القحطاين و�أوالده – الدمام ،من عام 1998م وحتى عام 1999م
مدير عام �شركة  – AT CANADAمونرتيال – كندا ،من عام 1999م وحتى عام 2005م

اخلربة يف جمموعة الطيار

املدير الإقليمي لفرع دبي ،من عام 2005م وحتى عام 2009م
مدير الفروع خارج اململكة ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه

79

اال�سم

هاين رجائي �صمويل

املن�صب

رئي�س ح�سابات املجموعة

اجلن�سية

م�صري

العمر

42

امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س – كلية التجارة – جامعة القاهرة ،يف عام 1990م

اخلربات العملية

مراجع قانوين لدى مكتب �إبراهيم فوزي للمراجعة القانونية ،من عام 1990م وحتى عام 1992م
حما�سب لدى جمموعة مطاعم �أمام ،من عام 1992م وحتى عام 1995م
رئي�س ح�سابات لدى �شركة هابي دولفني ،من عام 1997م وحتى عام 1999م
كبري املحا�سبني لدى جمموعة م�صانع اديتا فوود اند�سرتيز ،من عام 1999م وحتى عام 2003م

اخلربة يف جمموعة الطيار

حما�سب لدى املجموعة ،من عام 1995م وحتى عام 1997م
رئي�س ح�سابات املجموعة ،منذ عام 2003م حتى تاريخه

اال�سم

حممد خالد غالم

املن�صب

رئي�س التقارير املالية املجموعة

اجلن�سية

باك�ستاين

العمر

30

امل�ؤهالت العلمية

�شهادة احرتافية يف التدقيق الدويل – احتاد املحا�سبني القانونيني املعتمدين – اململكة املتحدة ،يف عام 2010م
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال – الكلية الكندية للعلوم الإدارية ،يف عام 2005م
دورات احرتافية لأربعة مراحل يف املحا�سبة القانونية – معهد املحا�سبني القانونيني املعتمدين – باك�ستان ،يف عام 2003م
بكالوريو�س جتاره – جامعة بنجاب – باك�ستان ،يف عام 2001م

اخلربات العملية

كبري امل�شرفني يف �شركة كي بي ام جي للمراجعة القانونية – فرع باك�ستان ،من عام 2003م وحتى عام 2007م
كبري امل�شرفني يف �شركة كي بي ام جي للمراجعة القانونية – ال�سعودية ،من عام 2007م وحتى عام 2008م

اخلربة يف جمموعة الطيار

رئي�س التقارير املالية املجموعة ،منذ عام 2008م وحتى تاريخه

اال�سم

عادل حممد احل�سن

املن�صب

مدير ق�سم الإدارة

اجلن�سية

�سوداين

العمر

49

امل�ؤهالت العلمية

الدبلوم العايل يف الإح�صاء  ،معهد الإح�صاء ،اخلرطوم ،يف عام 1987م
درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة  ،جامعة القاهرة ،يف اخلرطوم ،يف عام 1985م
دبلوم لغات (فرن�سية) جامعة ليون ،يف عام 1985م
�شهادة لغات (�أملانية) معهد جوتا ،يف عام 1990م
رخ�صة العمليات اجلوية من اخلطوط امللكية الأردنية ،يف عام 1992م

اخلربات العملية

�ضابط عمليات جوية – مرحل جوي لدى اخلطوط اجلوية ال�سودانية ،من عام 1982م وحتى عام 1997م

اخلربة يف جمموعة الطيار

حما�سب بالإدارة املالية ،من عام 1997م وحتى عام 1999م
مدير ق�سم الإدارة ،منذ عام 1999م وحتى تاريخه

80

اال�سم

حممد البدوي عبد ال�صادق

املن�صب

امل�ست�شار القانوين

اجلن�سية

�سوداين

العمر

41

امل�ؤهالت العلمية

درجة املاج�ستري يف قانون التحكيم التجاري الدويل ،يف عام 2002م
درجة الدبلوم يف التجارة الدولية ،جامعة عني �شم�س ،م�صر ،يف عام 2000م
درجة الدبلوم العايل يف القانون ،جامعة اخلرطوم ،يف عام 1998م
درجة البكالوريو�س يف القانون ،جامعة اخلرطوم ،يف عام 1994م

اخلربات العملية

متدرب مبكتب الأ�ستاذ حممد احل�سن �أبو �شامة لنيل ترخي�ص املحاماة ،من عام 1995م وحتى عام 1996م
م�ست�شار قانوين لدى �شركة ال�سودان للحبوب الزيتية ،من عام 1996م وحتى عام 2003م
م�ست�شار قانوين غري متفرغ �شركة �سيباك�س العاملية للتجارة واال�ستثمار ،من عام 2001م وحتى عام 2003م
م�ست�شار قانوين غري متفرغ �شركة دنقال للتنمية واال�ستثمار ،من عام 1999م وحتى عام 2003م
م�ست�شار قانوين غري متفرغ �شركة الب�شارة خلدمات ال�سيارات املحدودة ،من عام 1999م وحتى عام 2002م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير الإدارة القانونية ،منذ عام 2003م وحتى تاريخه

اال�سم

عبد العزيز اجلبايل

املن�صب

مدير املوارد الب�شرية

اجلن�سية

�سعودي

العمر

53

امل�ؤهالت العلمية

�شهادة الثانوية الق�سم العلمي ،يف عام 1976م

اخلربات العملية

م�أمور خدمات عمالء ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1976م وحتى عام 1984م
م�س�ؤول يف ال�ش�ؤون الإدارية ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1984م وحتى عام 1990م
من�سق رحالت احلج ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1990م وحتى عام 1993م
م�س�ؤول ال�ش�ؤون الإدارية ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1993م وحتى عام 1997م
م�شرف خدمات م�ستوى ثاين ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1997م وحتى عام 2001م
م�شرف خدمات م�ستوى �أول ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 2001م وحتى عام 2004م
م�ساعد مدير خدمات الركاب ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 2004م وحتى عام 2008م

اخلربة يف جمموعة الطيار

م�شرف ال�شئون الإدارية ،من عام 2008م وحتى عام 2011م
مدير املوارد الب�شرية ،منذ عام  2011وحتى تاريخه

اال�سم

ل�ؤي خليل

املن�صب

مدير نظم املعلومات

اجلن�سية

م�صري

العمر

45

امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف الهند�سة �إلكرتونيات و�إت�صاالت ،جامعة �أ�سيوط  ،م�صر ،يف عام 1991م

اخلربات العملية

متدرب يف �شركة  CR&Sمن عام  1992وحتى عام 1993م
مهند�س يف �شركة �أورا�سكوم من عام 1993م وحتى عام 1994
مهند�س �شبكات ونظم املعلومات يف بنك الراجحى باململكة العربية ال�سعودية من عام  1994وحتى عام 1996م
مهند�س �أول �شبكات ونظم املعلومات يف �شركة  IBMيف م�صر من عام 1996م وحتى عام 1998م
مدير �إدارة ال�شبكات يف جرنال موتورز يف م�صر من عام 1998م وحتى عام 2000م
مدير تقنية املعلومات ملجموعة �صيدليات ال�سقاف من عام 2000م وحتى عام 2007م

اخلربة يف جمموعة الطيار

مدير نظم املعلومات ،منذ عام 2007م وحتى تاريخه
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اال�سم

حممد عمر م�صطفى

املن�صب

نائب الرئي�س للمنطقة الو�سطى

اجلن�سية

�سوداين

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف اجلغرافيا ،جامعة القاهرة فرع اخلرطوم ،ال�سودان ،يف عام 1982م

اخلربات العملية

بد�أ حياته العملية يف وكالة التي�سري لل�سفر ،من عام 1979م وحتى عام 1981م

اخلربه يف جمموعة الطيار

نائب الرئي�س للمنطقة الو�سطى ،منذ عام 1981م وحتى تاريخه

اال�سم

�سعود العريفي

املن�صب

نائب الرئي�س للمنطقة ال�شرقية

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية ،جامعة والية �أوريغون ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1980م
درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،جامعة والية �أوريغون ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1980م

اخلربات العملية

كان يعمل يف اخلطوط ال�سعودية ،من عام 1981م وحتى عام 2006م

اخلربة يف جمموعة الطيار

نائب الرئي�س للمنطقة ال�شرقية ،منذ عام 2007م وحتى تاريخه

اال�سم

حممد املجديل

املن�صب

نائب الرئي�س للمنطقة الغربية

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س �إدارة الأعمال ،جامعة امللك العبدالعزبز ،جدة ،يف عام 1987م

اخلربات العملية

عمل يف ق�سم املوادر الب�شرية ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1987م وحتى عام 1992م
عمل يف ق�سم الت�سويق واملبيعات ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية ،من عام 1992م وحتى عام 2010م

اخلربه يف جمموعة الطيار

نائب الرئي�س للمنطقة الغربية ،منذ عام 2010م وحتى تاريخه

اال�سم

�صالح �أحمد ال�سيد

املن�صب

نائب الرئي�س للمنطقة ال�شمالية

اجلن�سية

�سوداين

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف الآداب ،جامعة اخلرطوم ،ال�سودان ،يف عام 1981م

اخلربات العملية

عمل لدى عدة وكاالت لل�سفر وال�سياحة ،من عام 1981م وحتى عام 1995م

اخلربه يف جمموعة الطيار

نائب الرئي�س للمنطقة ال�شمالية ،منذ عام 1995م وحتى تاريخه

اال�سم

�أحمد �شريف

املن�صب

نائب الرئي�س للمنطقة اجلنوبية

اجلن�سية

باك�ستاين

العمر

47

امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة كرات�شي ،باك�ستان ،يف عام 1981م
درجة التعليم العايل يف �إدارة الأعمال ،جامعة كامربيدج ،اململكة املتحدة ،يف عام 1987م
درا�سات عليا يف جمال املبيعات والت�سويق يف جامعة كامربيدج ،اململكة املتحدة ،يف عام 1996م
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اخلربات العملية

م�ساعد �إداري يف �شركة �سمارا لل�سفريات واخلدمات مبنطقة جازان ،من عام 1983م وحتى عام 1991م
م�ساعد املدير االقليمي للخطوط ال�سعودية باملنطقة اجلنوبية ،من عام 1991م وحتى عام 2004م

اخلربة يف جمموعة الطيار

نائب الرئي�س للمنطقة اجلنوبية ،منذ عام 2004م وحتى تاريخه

اال�سم

مهيدب املهيدب

املن�صب

املدير العام ل�شركة ال�صرح

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1976م
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1989م

اخلربات العملية

عمل يف �شركة الطريان العربية ال�سعودية ،من عام 1973م وحتى عام 1977م
م�ؤ�س�س �شركة ال�صرح لل�سياحة وال�سفر ،يف عام 1977م

اخلربة يف جمموعة الطيار

املدير العام ل�شركة ال�صرح ،منذ عام 2005م وحتى تاريخه

اال�سم

ريان ال�صرييف

املن�صب

املدير العام ل�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر

اجلن�سية

�سعودي

العمر

33

امل�ؤهالت العلمية

درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،جامعة نيو هورايزون ،يف عام 2000م

اخلربات العملية

عمل يف ق�سم الإدارة املالية ،البنك ال�سعودي الأمريكي ،من عام 2000م وحتى عام 2002م
ق�سم اال�ستثمار ،البنك ال�سعودي الأمريكي ،من عام 2002م وحتى عام 2004م
عمل لدى �شركة املكتب الوطني ،من عام 2002م وحتى عام 2004م

اخلربة يف جمموعة الطيار

املدير التنفيذي ل�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر ،منذ عام 2005م وحتى تاريخه

وبخالف الدكتور /نا�صر عقيل الطيار ال ميلك �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية �أو �أي من �أقاربهم �أو من�سوبيهم �أي م�صلحة يف �أ�سهم ال�شركة �سوا ًء ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر.

5 55 -5مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
املكاف�آت التي متنحها ال�شركة مل�س�ؤوليها التنفيذيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة على مدى ال�سنوات الأربع املا�ضية مو�ضحة كما يلي :
الجدول  :73مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأكبر أربعة مدراء التنفيذيين
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�سنة

املدراء التنفيذيون

2006م

2.693.316

1.790.000

2007م

8.251.016

1.790.000

2008م

25.583.175

1.540.000

2009م

53.599.325

1.560.000

2010م

40.257.304

1.560.000

2011م

56.649.200

1.560.000

وتعزى الزيادة الكبرية يف املكاف�آت املدفوعة �إلى املدراء التنفيذيني يف عام 2008م ب�صفة �أ�سا�سية �إلى  )1مكاف�آت املدراء التنفيذيني يف عام 2008م ت�ضمنت
م�ستحقات �سبق قيدها لهم عن عامي 2006م و 2007م ومت �صرفها يف عام 2008م )2 ،الأرباح التي مت حت�صيلها من املجموعة يف عام 2008م .وتعود �أ�سباب
االنخفا�ض يف عام 2010م مقارنة بالعام 2009م �إلى �أن بع�ض احلوافز امل�ستحقة عن العام 2008م مت �إقرارها واعتمادها وت�سجيلها يف عام 2009م .وتعود �أ�سباب
االرتفاع يف عام 2011م مقارنة بالعام 2010م �إلى �أن بع�ض احلوافز امل�ستحقة عن العام 2010م مت �إقرارها واعتمادها وت�سجيلها يف عام 2011م.
مت تعديل عقد عمل الدكتور نا�صر الطيار و�إلغاء احلوافز املخ�ص�صة له (حت�صيل  ٪7من الدخل ال�صايف ال�سنوي للمجموعة املوحدة) يف عام 2012م .ويف
امل�ستقبل� ،سيتم حتديد مكاف�آت الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار من قبل جلنة املكاف�آت ،علم ًا �أن الدكتور نا�صر الطيار لن ي�صوت على هذا القرار يف جلنة الرت�شيح
واملكاف�آت ح�سب الأنظمة .وحتدد املكاف�آت بنا ًء على التقييم ال�سنوي وتقارير الأداء وحتقيق الأهداف املحددة من قبل الإدارة العليا لل�شركة ،واملحددة له مبوجب
عقد العمل املربم مع ال�شركة بتاريخ 2005/6/1م .وكانت مكاف�آت الدكتور نا�صر الطيار خالل الأعوام من 2008م �إلى عام 2011م تقدر بـ  19.549.245ريال
و 30.220.064ريال و 37.681.664ريال و 52.304.000ريال على التوايل.
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وين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أن تتكون مكاف�أة جمل�س الإدارة من الن�سبة املحددة يف مواده ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات
مكملة �أو متممة له،وكما هو مو�ضح يف ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة يف هذه الن�شرة .هذا وال توجد �صالحية تعطي �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الع�ضو
املنتدب حق ًا للت�صويت على املكاف�آت التي ت�صرف له ،كما ال توجد �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لأي من كبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة.
ويتم جتديد عقود الإدارة العليا لل�شركة تلقائيا عند انتهائها لفرتات غري حمددة املدة.

5 55 -5ملخص عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
�أبرمت ال�شركة مع �أع�ضاء الإدارة التنفيذية لل�شركة عقود عمل غري حمددة املدة .وتخ�ضع هذه العقود لنظام العمل ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 51/وتاريخ
1426/8/23هـ ،املوافق 2005/9/12م .وقد مت حتديد املزايا والتعوي�ضات يف هذه العقود مبا يتنا�سب مع م�ؤهالت �أع�ضاء الإدارة التنفيذية وخرباتهم مع الأخذ
يف االعتبار �سيا�سة املوارد الب�شرية بال�شركة� ،إ�ضافة �إلى نتائج ال�شركة و�أدائها.

5 55 -5مدة خدمة أعضاء مجلس اإلدارة
حتدد مدة اخلدمة مبوجب بنود النظام الأ�سا�سي لل�شركة وهي ثالث �سنوات تنتهي يف عام 2011م .وقد مت �إنتخابهم مرة اخرى لع�ضوية جمل�س االدارة للدورة
القادمة ملدة ثالثة �سنوات تبد�أ من 1433/4/11هـ املوافق 2012/3/4م وتنتهيى يف 1436/4/10هـ املوافق 2015/4/3م.

5 55 -5عقود العمل
يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بوا�سطة اجلمعية العامة ونخ�ضع اخت�صا�صات املجل�س وم�س�ؤوليته للنظام الأ�سا�سي لل�شركة .وفيما يلي ملخ�ص لعقود عمل
�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي.
5 55 -55 -5مجلس اإلدارة
حتدد مدة خدمة �أع�ضاء املجل�س طبقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وهي ثالث �سنوات .وقد عني امل�ساهمون احلاليون �أول جمل�س �إدارة لل�شركة ملدة خم�س �سنوات،
وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
رئي�س املجل�س
ت�شمل واجبات رئي�س املجل�س وم�س�ؤولياته ما يلي:








�ضمان و�ضوح مهام املجل�س ونطاق عمله و�أ�س�س توزيع الأدوار فيما بني الأع�ضاء
�ضمان و�ضوح ودقة خطة عمل املجل�س و�سالمة حتديد �أولويات املو�ضوعات التي تعر�ض يف اجتماعاته
�ضمان �أن م�س�ؤوليات املجل�س تتفق مع ر�ؤية ال�شركة وا�سرتاتيجيتها
توجيه املجل�س يف عملية اختيار الرئي�س التنفيذي الذي �سيكون م�س�ؤوال عن �إدارة الأعمال اليومية لل�شركة
دعم اللجنة التنفيذية من خالل التوجيه الإداري وتقييم الأداء
الت�صويت على تعيني الإدارة العليا واملوظفني التنفيذيني
تقييم �أداء �أع�ضاء جمل�س الإدارة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ت�شمل واجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�س�ؤولياتهم ما يلي:
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امل�شاركة يف �إعداد اخلطط اال�سرتاتيجية لل�شركة وتوجيهها
الت�أكد من التنفيذ الفعال ل�سيا�سات ال�شركة و�أهدافها
امل�شاركة يف حتديد �أولويات ال�شركة ومراقبة فعالية وكفاءة ا�ستخدام موارد ال�شركة وموجوداتها
الت�صويت على تعيني كبار املدراء التنفيذيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
امل�ساعدة يف تقييم كبار املدراء التنفيذيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
تقييم �أداء املجل�س ذاته

5 55 -55 -5الرئيس التنفيذي
يبا�شر الرئي�س التنفيذي مهامه احلالية يف ال�شركة مبوجب عقد عمل �أبرمته ال�شركة معه يف عام 2010م .وت�شمل واجبات الرئي�س التنفيذي وم�س�ؤولياته ما يلي:









�إدارة الأعمال الإدارية والفنية اليومية لل�شركة
حتقيق اال�ستغالل الأمثل ملوارد ال�شركة
حتقيق �أهداف ال�شركة والنتائج امل�ستهدفة
تن�سيق اخلطط مع خمتلف �أق�سام ال�شركة لاللتزام ب�أهداف املوازنة
تعميم قرارات املجل�س على الإدارة العليا ومتابعة تطبيقها
توطيد العالقات مع العمالء واملوردين وغري من اجلهات ذات العالقة
تطوير وتنفيذ خطط العمليات يف الوقت املنا�سب و�ضمن امليزانية ومبا يتفق مع ر�سالة ال�شركة ور�ؤيتها
الت�أكد من وجود معايري �أداء وا�ضحة و�سهلة التقييم

5 55 -55 -5المدير المالي
يبا�شر املدير املايل مهامه احلالية يف ال�شركة مبوجب عقد عمل �أبرمته ال�شركة معه يف عام 2009م .وت�شمل واجبات املدير املايل وم�س�ؤولياته ما يلي:







�إعداد املوازنات التخطيطية لل�شركة وحتليل انحرافات املوازنة
�إعداد القوائم املالية لل�شركة
الت�أكد من وجود نظام جيد وفعال للرقابة الداخلية
و�ضع ال�سيا�سات املحا�سبية وتوجيهها ومتابعة االلتزام بها
رفع التقارير الدورية للإدارة العليا
تن�سيق العمل مع كل من املراجع اخلارجي واملراجع الداخلي لل�شركة

5 55 -5إقرار من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين والموظفين
األساسيين
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتري جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدراء الآخرين لل�شركة بالتايل:







�أنهم مل ي�شهروا يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم ومل يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
با�ستثناء ما ذكر يف ن�شرة الإ�صدار هذه يف ق�سم «ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املر�شحني والإدارة العليا �أو �أي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة لأ�سهم
ال�شركة « ف�إنه لي�س لديهم �أو لدى �أي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة بهم م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم ال�شركة.
با�ستثناء ما ذكر يف ن�شرة الإ�صدار يف الق�سم «ملخ�ص العقود املهمة» ،ف�إنه لي�س لديهم �أو لدى �أي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة بهم م�صالح مادية يف
�أية عقود �أو ترتيبات �سارية املفعول �سوا ًء حمررة �أو غري حمررة كتابة �أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها لها ت�أثري ملمو�س على �أعمال ال�شركة وقت �إ�صدار
ن�شرة الإ�صدار.
�أنه ال توجد �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي منحتها ال�شركة خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�شرة لتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه
فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية لل�شركة.
�أنه مل يح�صل �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة� ،أو �أي من املديرين التنفيذيني �أو �أي م�س�ؤول ترويج �أو خبري ،على �أية عموالت �أو خ�صومات �أو ر�سوم
و�ساطة وال �أية تعوي�ضات غري نقدية خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�شرة لطلب �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أية �أوراق مالية
لل�شركة.

5 55 -5تعارض المصالح
وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات ،ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي تعامالت �أو عقود تقدم لل�شركة �إال برتخي�ص
من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة ،ولكن ي�ستثنى من هذا احلظر التعامالت �أو ال�صفقات التي تتم عن طريق املناق�صات العامة �إذا قدم ع�ضو جمل�س
الإدارة �أف�ضل العطاءات.
على ع�ضو جمل�س الإدارة �إبالغ جمل�س الإدارة عن �أية م�صلحة �شخ�صية قد تكون لديه يف �صفقات �أو تعامالت �أو عقود تتم حل�ساب ال�شركة .وال يجوز للع�ضو ذي
امل�صلحة امل�شاركة يف الت�صويت على القرار الذي �سيتخذ يف هذا ال�ش�أن.
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وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أبالغ اجلمعية العمومية العادية عند انعقادها عن ال�صفقات �أو التعامالت �أو العقود التي قد يكون لأي ع�ضو م�صلحة �شخ�صية فيها،
ويجب �أن يرفق مع هذا البالغ تقرير خا�ص من املدقق.
عالوة على ذلك ،تن�ص املادة ( )70من نظام ال�شركات على �أنه ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة ،دون موافقة جتدد �سنوي ًا من اجلمعية العمومية العادية ،امل�شاركة يف
�أي عمل (م�شروع) يكون مناف�س ًا لأعمال ال�شركة� ،أو امل�شاركة يف �أي من الأن�شطة التجارية التي تزاولها ال�شركة ،و�إال �سيكون لل�شركة احلق يف مطالبته بتعوي�ضات
عن الأ�ضرار� ،أو اعتبار العمليات التي قام بها حل�سابه اخلا�ص �أنها عمليات متت حل�ساب ال�شركة.
ال ي�سمح لرئي�س جمل�س الإدارة �أو الأع�ضاء بالت�صويت على القرارات املتعلقة ب�أجورهم والبدالت الأخرى املقررة لهم.
ال يتمتع �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا ب�أية �صالحيات متكنهم من الت�صويت على الأجور اخلا�صة بهم �أثناء اجتماعات اجلمعية العمومية .كما �أن �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والإدارة العليا يف ال�شركة ال يتمتعون ب�أية �صالحيات لالقرتا�ض من ال�شركة �أو الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح لهم فيه م�صلحة مادية.
يتعني على �أع�ضاء املجل�س �إبالغ املجل�س مبا لهم من م�صالح �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أية تعامالت �أو عقود تتم حل�ساب ال�شركة ،ويتم �إثبات هذا
الإف�صاح يف حم�ضر اجتماع املجل�س ،وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت يف هذا ال�ش�أن.

5 55 -5حوكمة الشركة
تبنت ال�شركة �أف�ضل املعايري املتعلقة بحوكمة ال�شركات  ،الأمر الذي ي�ساعدها على حتقيق االهداف املن�شودة وتوفري �سل�سلة من العالقات بني ال�شركة و�إدارتها
العليا وجمل�س �إدارتها وم�ساهميها وال�شركات التابعة لها وغريهم من اجلهات والأطراف املعنية .وتوفر هذه املعايري الآلية التي يتم من خاللها و�ضع �أهداف
ال�شركة و�سبل حتقيق هذه الأهداف وقيام جمل�س الإدارة والإدارة العليا بال�شركة مبتابعة حتقيق تلك االهداف والأغرا�ض التي تخدم م�صلحة ال�شركة وم�ساهميها.
وفيما يتعلق بالتزام ال�شركة بالئحة حوكمة ال�شركات ،فكما هو معلوم ،ف�إن املواد االلزامية يف الئحة حوكمة ال�شركات هي املادة التا�سعة والفقرتان («ج»« ،هـ»)
من املادة الثانية ع�شرة واملادة الرابعة ع�شرة واملادة اخلام�سة ع�شرة  .وتعد ال�شركة ملتزمة بالفقرتني («ج»« ،هـ) من املادة الثانية ع�شرة حيث �أن �أغلبية �أع�ضاء
جمل�س الإدارة من الأع�ضاء غري التنفيذيني ،ويبلغ عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني �أكرث من العدد املطلوب ح�سب الفقرة («هـ») من املادة الثانية ع�شرة.
كما �أن ال�شركة ملتزمة باملادتني الرابعة ع�شرة واخلام�سة ع�شرة حيث �شكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة والتي تتكون من ثالثة �أع�ضاء من غري �أع�ضاء جمل�س
الإدارة التنفيذيني ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت .كما قامت ال�شركة ب�إعداد الئحة احلوكمة الداخلية لل�شركة والتي ت�شمل مهام وعمل اللجان وقواعد اختيار
�أع�ضائها ومدة ع�ضويتهم .ومت عر�ض الالئحة على اجلمعية العمومية و�إقرارها يف اجتماعها املنعقد يف تاريخ 1433/4/11هـ (املوافق 2012/3/4م)� .أما فيما
يتعلق باملادة التا�سعة من الئحة حوكمة ال�شركات ،ف�إن ال�شركة لي�ست ملتزمة بهذه املادة كما بتاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة .وتتعهد ال�شركة بااللتزام بهذه املادة فور
�صدور قرار الهيئة باملوافقة على ت�سجيل �أ�سهم ال�شركة يف القائمة الر�سمية.
كما تقر ال�شركة بالتزامها باملادتني ( )69و( )70من نظام ال�شركات وباملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات والتي تن�ص على �أنه «ال يجوز �أن يكون لع�ضو
جمل�س الإدارة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي تعامالت �أو عقود تقدم لل�شركة �إال برتخي�ص من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة ،وي�ستثني من
ذلك التعامالت �أو العقود التي تتم باملناق�صة العامة يف حال كان عر�ض الع�ضو املعني هو الأقل ،وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يف�صح للمجل�س عن كل م�صلحة
�شخ�صية له يف التعامالت �أو العقود التي تتم حل�ساب ال�شركة وتدون هذه املعلومات يف حم�ضر اجتماع املجل�س واليجوز لع�ضو املجل�س املعني امل�شاركة يف الت�صويت
على القرار املتعلق بذلك يف اجتماع جمل�س الإدراة �أو اجتماع اجلمعية العامة .ويقوم رئي�س املجل�س ب�إبالغ اجلمعية العامة العادية (عند انعقادها) بالتعامالت
والعقود التي يكون لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س م�صلحة فيها ،على �أن يكون هذا التبليغ م�شفوع ًا بتقرير خا�ص يعده مراجع ح�سابات ال�شركة .كما تن�ص الفقرة
(ج) من املادة الثامنة ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات على �أنه ال يجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض
يعقده واحد منهم مع الغري.
عالوة على ما �سبق ،ف�إن ال�شركة تعد ملتزمة ب�أغلب بنود الئحة حوكمة ال�شركات غري الإلزامية� .إال �أن هناك بع�ض املواد غري االلزامية التي مل تلتزم بها ال�شركة
كما بتاريخ هذه الن�شرة ،والتي من �ضمنها الفقرة (ب) من املادة ال�ساد�سة من الئحة احلوكمة املتعلقة بالت�صويت الرتاكمي .وتتعهد ال�شركة بااللتزام بكافة
التوجيهات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية والتي من �ضمنها �أية مواد يف الئحة احلوكمة قد تفر�ضها الهيئة م�ستقب ًال على ال�شركات املدرجة على التداول.
كما قام جمل�س �إدارة ال�شركة بعمل اللوائح املنظمة لعمل جلان جم�س االدارة وو�ضع ال�سيا�سات املكتوبة لتنظيم تعار�ض امل�صالح لأع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين
التنفيذيني وامل�ساهمني و�إعداد ال�سيا�سات واملعايري واالجراءات املحددة للع�ضوية يف جمل�س الإدارة ومت عر�ضها على اجلمعية العامة لل�شركة خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ 1433/4/11هـ (املوافق 2012/3/4م) ومت اجازتها من اجلمعية العامة لل�شركة .
وقد قام جمل�س الإدارة بتكوين عدد من اللجان ،وذلك لتمكينه من �ضمان �أف�ضل �أداء لإدارة ال�شركة .ويف هذا ال�سياق عمل املجل�س على الت�أكد من:
 �أن جميع اللجان لديها �أ�س�س عمل معتمدة حتدد �أدوارها وم�س�ؤولياتها
 �إعداد حما�ضر جلميع االجتماعات التي تعقد ومراجعة هذه املحا�ضر و�إقرارها من قبل جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة
 حتديد �صالحيات كل جلنة بو�ضوح
اللجان
هناك �أربع جلان منبثقة عن جمل�س الإدارة هي جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت واللجنة التنفيذية وجلنة امل�س�ؤولية االجتماعية وجلنة املراجعة وذلك متا�شي ًا مع
الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ولكي يتمكن جمل�س الإدارة من ت�أدية مهامه ب�شكل فعال.
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جلنة املراجعة الداخلية
متا�شيا مع الئحة حوكمة ال�شركات ،مت ت�شكيل جلنة املراجعة من �أع�ضاء غري التنفيذيني �أحدهم خمت�ص يف املحا�سبة واال�ست�شارات .و�أع�ضاء اللجنة هم:
1.1عمر بن علي عبيد بال�شرف
2.2حممد ح�سن �أحمد �شعث
�3.3أحمد �سامر بن حمدي الزعيم
وقد اجتمعت اللجنة  4مرات خالل العام 2011م وذلك للقيام مبهامها املتمثلة يف:
 الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية بال�شركة بغر�ض التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات املحددة لها من قبل جمل�س الإدارة
 درا�سة نظام املراقبة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف �ش�أنه
 درا�سة تقارير املراجعة الداخلية وو�ضع الإجراءات الت�صحيحية لها
 التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني �أخذ ًا يف االعتبار ا�ستقالليتهم وف�صلهم وحتديد �أتعابهم
 متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني واملوافقة على �أتعابهم عن تلك الأعمال
 درا�سة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي و�إبداء مالحظاتها عليها
 درا�سة مالحظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية ومتابعة ما مت ب�ش�أنها
 درا�سة القوائم الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها
 درا�سة ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها
وفيما يلي نبذه خمت�صره عن الدكتور حممد ح�سن �شعث
اال�سم

حممد ح�سن �شعث

املن�صب

ع�ضو يف جلنة املراجعة

اجلن�سية

فل�سطيني

العمر
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امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك �سعود ،يف عام 1963م
ماج�ستري حما�سبة من جامعة يو �سي �أل �إي يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1970م
زميل معهد املحا�سبني القانونيني يف الواليات املتحدة الأمريكية ( ،)AICPAيف عام 1973م
دكتوراه يف الإدارة من جامعة وي�سترين يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1980م

اخلربات العملية

م�ؤ�س�س جمموعة اال�ست�شاريون العرب يف الإدارة والهند�سة بالكويت ،من عام 1977م وحتى عام 2003م
م�ؤ�س�س �شركة املحا�سبون املت�ضامنون (حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون) باململكة ،يف عام 1989م ،و�أثناء عمله بال�شركة تنوعت خرباته اال�ست�شارية
لت�شمل ما يلي:
ا�ست�شاري �إدارة وتنظيم وخبري يف هيكلة ال�شركات (قانوني ًا وتنظيمي ًا وماليا)ً
ا�ست�شاري يف �إعداد الدرا�سات واخلطط املالية
ا�ست�شاري يف دمج واندماج وا�ستحواذ وبيع ال�شركات

اخلربة يف جمموعة الطيار

ع�ضو يف جلنة املراجعة ،منذ عام 2010م وحتى تاريخه

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
من مهام هذه اللجنة و�ضع �سيا�سة املكاف�آت والتو�صية بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة واملراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لأع�ضاء
املجل�س .و�أع�ضاء اللجنة هم:
1.1الدكتور /نا�صر بن عقيل الطيار
2.2عمار بن عبدالواحد اخل�ضري
3.3عمر بن علي بال�شرف
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وقد اجتمعت اللجنة مرة واحدة خالل العام 2011م وت�صدر قرارات اللجنة بالأغلبية مع �ضرورة عدم ت�صويت من كانت له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف املو�ضوع ،وت�شمل مهام اللجنة وم�س�ؤولياتها ما يلي:








التو�صية بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة
املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها
حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها
الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني
و�ضع �سيا�سة وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني با�ستخدام معايري ترتبط بالأداء يف حتديد تلك املكاف�آت
لأغرا�ض التعامل مع احتماالت تعار�ض امل�صالح ،لي�س لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي احلق يف الت�صويت على عقد �أو اقرتاح له
فيه م�صلحة جوهرية

اللجنة التنفيذية
تعمل اللجنة التنفيذية بالنيابة عن جمل�س الإدارة و�ضمن ال�صالحيات املمنوحة لها من قبله  .و�أع�ضاء اللجنة هم:
1.1الدكتور /نا�صر بن عقيل الطيار
2.2عمار بن عبدالواحد اخل�ضري
�3.3أحمد �سامر بن حمدي الزعيم
وقد اجتمعت اللجنة  6مرات خالل عام 2011م وت�شمل مهام اجلنة التنفيذية وم�س�ؤولياتها ما يلي:













الت�أكد من تنفيذ ال�سيا�سات املالية والإدارية والرقابة والإجراءات املقررة على م�ستوى املجموعة ككل وكل واحدة من �شركاتها على حدة ،واقرتاح التغيريات
يف جمل�س الإدارة
مراجعة الأهداف اال�سرتاتيجية الق�صرية واملتو�سطة و الطويلة لل�شركة وتعديلها عند اللزوم
ت�أكيد تنفيذ اخلطط وامليزانية التقديرية ،ور�صد الأداء الفعلي ،وحتليل �أ�سباب االنحرافات� ،إن وجدت ،وتقدمي التو�صيات واحللول املالئمة
ا�ستعرا�ض امليزانيات املوافق عليها من قبل جمل�س الإدارة و�ضمان عدم جتاوزها ب�أكرث من ٪10
اختيار وتعيني امل�ست�شارين واخلرباء لإجراء درا�سات ل�ضمان تطوير الإجراءات التي من �ش�أنها حتقيق التحديث التلقائي يف العمليات وتطوير قطاع ال�سفر
وال�سياحة ومهامها
مراجعة وتقييم خطط ال�شركة لال�ستثمارات املحتملة وتقدمي التو�صيات ب�شان يف م�شاركة ال�شركة يف امل�شاريع اال�ستثمارية وعمليات الدمج واال�ستحواذ مع
ال�شركات الأخرى العاملة
الت�أكد من �إعداد البيانات املالية الربع �سنوية ،والتقارير الدورية واحل�سابات املوحدة النهائية للمجموعة ككل ولكل من �شركاتها على حدة
الت�أكد من تنفيذ التو�صيات الهامة املقدمة من ق�سم املراجعة الداخلية واملحا�سب القانوين
مراجعة جميع امل�سائل الهامة املتعلقة بالق�ضايا املعرو�ضة على الق�ضاء يف حاالت الطوارئ �إ�ضافة �إلى الق�ضايا واملطالبات التي يلزم الك�شف عنها يف
البيانات املالية لل�شركة
تر�شيح الأ�شخا�ص املنا�سبني ل�شغل مراكز املدراء التنفيذيني واملدراء العامني لل�شركات ذات �صلة
حتديد �أهداف ال�شركة خالل و�سائل الإعالم وحمالت الإعالن
الت�أكد من �أن جميع التقارير ال�صادرة عن جمموعة الطيار يف جميع امل�ستويات التنظيمية املختلفة وال�شركات التابعة ،تت�سم بالنزاهة وال�شفافية واملو�ضوعية

جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية
تخت�ص هذه اللجنة ب�إعداد ومراجعة �سيا�سات ال�شركة يف ما يتعلق بالق�ضايا االجتماعية وامل�سائل اخلريية والبيئية وغريها من امل�سائل ذات الأهمية لأداء
ال�شركة .و�أع�ضاء اللجنة هم:
1.1عبداهلل بن عقيل الطيار
2.2حممد بن عبداهلل املقرن
�3.3أحمد بن حممد الع�صيمي
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و ت�شمل مهام اجلنة وم�س�ؤولياتها ما يلي:










الت�أكد من مبادرة ال�شركة ملواجهة امل�شكالت والإ�سهام يف تنمية املجتمع
خلق التفاعل الإيجابي مع ق�ضايا التنمية يف املجتمع املحلي
ت�أمني �أهمية العمل والتعامل مع ق�ضايا املجتمع
امل�شاركة يف امل�س�ؤولية االجتماعية
دعم الأحداث والأن�شطة املجتمعية التي توفر التنمية امل�ستدامة
�إ�شراك املر�أة يف التنمية االجتماعية وتعزيز م�شاركتها االقت�صادية
عدم تنمية ال�شباب ودعم التعليم وبرامج التدريب و�إعادة الت�أهيل
امل�شاركة يف املبادرات التعليمية واملبادرات الهادفة �إلى تثقيف املجتمع ب�شكل عام
امل�شاركة يف مبادرات لتطوير املجتمع

5 5 5 -5الموارد البشرية
يف  31دي�سمرب 2011م ،بلغ عدد العاملني باملجموعة و�شركاتها التابعة داخل وخارج اململكة  1.808موظف ًا منهم 518 ،موظف خارج اململكة موزعني على لبنان 13
موظف وجمهورية م�صر العربية  390موظف وجمهورية ال�سودان  17موظف وكندا  23موظف وماليزيا  14موظف والواليات املتحدة  45موظف واالمارات العربية
 16موظف وعدد  1.258موظف داخل اململكة موزعني على خمتلف مناطق اململكة  693يف املنطقة الو�سطى  238يف املنطقة الغربية  186موظف يف املنطقة
ال�شرقية  74موظف يف املنطقة اجلنوبية  67موظف يف املنطقة ال�شمالية وموزعني على خمتلف الأق�سام كما يظهر يف اجلدول التايل:
الجدول  :74عدد العاملين بالمجموعة وشركاتها التابعة داخل وخارج المملكة
الق�سم

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

الإدارة العليا

21

39

45

51

64

63

احلجز

61

237

645

848

797

850

ال�سفر و ال�سياحة

56

75

101

129

140

146

الإدارة املالية

74

124

181

210

215

233

الإدارة التنظيمية

72

91

62

47

42

35

�إدارة نظم املعلومات

15

20

23

29

32

30

الإدارات الأخرى

497

457

449

436

439

451

جمموع املوظفني

796

1.403

1.506

1.750

1.729

1.808

�سعوديون

247

355

349

423

441

454

غري �سعوديون

549

688

807

1.327

1.288

1.354

موظفني خارج اململكة

119

210

301

525

518

518

ن�سبة ال�سعودة

٪36

٪29

٪29

٪34

٪36

٪36

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

ح�صلت املجموعة على �شهادات ال�سعودة من وزارة العمل لعام 2011م ،علم ًا ب�أن �شركات املجموعة يف النطاق الأخ�ضر واملمتاز (�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات).
وتلتزم جمموعة الطيار مبتطلبات ال�سعودة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وت�ؤكد جمموعة الطيار الإلتزام بتحقيق ن�سب ال�سعودة املحددة لل�شركة .كما ح�صلت
ال�شركة على جائزة �أف�ضل �شركة �سفر و�سياحة يف توظيف وتدريب الكوادر ال�سعودية من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والهيئة العامة للطريان املدين لعدة
�سنوات كان �آخرها يف عام 2008م.
يف عام 2011م ،بلغت ن�سبة ال�سعودة يف املجموعة داخل اململكة .٪35.2وقد ظلت جمموعة الطيار على مدى الأعوام املا�ضية م�ستوفية ملتطلبات ال�سعودة يف اململكة
العربية ال�سعودية .واجلدير بالذكر �أن كل موظفي ال�شركة غري ال�سعوديني هم حتت كفالتها.
اخلطط امل�ستقبلية لل�سعودة
حتر�ص �شركة جمموعة الطيار على ا�ستيفاء ن�سب ال�سعودة املقررة نظاما وذلك �إميان ًا منها ب�ضرورة تطوير الكوادر ال�سعودية يف خمتلف �أق�سام ال�شركة و�إداراتها،
حيث تعطي الأولوية للمواطنني ال�سعوديني يف �شغل الوظائف ال�شاغرة وتوفر فر�ص التدريب املنا�سبة للموظفني اجلدد لفرتة ترتاوح بني �ستة �أ�شهر �إلى �سنة يف
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�أكادميية الطيار للتدريب .تلتزم املجموعة بتطبيق برنامج ال�سعودة من خالل اتفاقيات التعاون املربمة مع �صندوق املوارد الب�شرية واملعهد العام للإدارة التي
تهدف �إلى ت�أهيل ال�شباب ال�سعودي �ضمن برنامج حوافز ومن خالل مركز الطيار للتدريب والتطوير.
مركز الطيار للتدريب
مت ت�أ�سي�س مركز الطيار للتدريب يف فرباير 2007م والذي بد�أ يف تقدمي الربامج التدريبية املختلفة حتت �إ�شراف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني وقدم
عدة دورات معتمدة مثل دبلوم ال�سفر وال�سياحة ودبلوم الإدارة الفندقية �إ�ضافة �إلى دورات ت�أهيلية يف احلجز و�إ�صدار التذاكر والإر�شاد ال�سياحي والإدارة
الفندقية ,و�أخرى يف التدريب ال�سياحي وال�شحن واخلدمات الفندقية والت�أمني والربامج الإدارية والت�سويق واملبيعات وبرامج احلا�سب الآيل والربامج املحا�سبية
واملوارد الب�شرية و�شئون املوظفني وال�سلوك التنظيمي ،علما ب�أن هذه الدورات معتمدة من امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
وقد مت خالل الفرتة من فرباير 2007م وحتى نهاية العام 2010م تدريب �أكرث من  300كادر �سعودي يف خمتلف املجاالت ،وذلك وفق نظام التدريب املنتهي
بالتوظيف .
ونتيجة اللتزام املركز بالأنظمة واللوائح ولكون الدورات التي يعقدها ال تقل عن ثالثة �أ�شهر لكل دورة ،فقد مت حتويله لي�صبح معهد الطيار للتدريب اعتبار ًا من
1430/04/12هـ ،وقد بد�أ بتنظيم دورات تدريبية ل�صالح �صندوق تنمية املوارد الب�شرية والهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
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6.6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي الموحد للمجموعة
ونتائج األعمال
6 66 -6مقدمة
�إن املناق�شات والتحليالت التالية اخلا�صة ب�شركة جمموعة الطيار لل�سفر مبنية على القوائم املالية املوحدة املراجعة للمجموعة والإي�ضاحات عليها لل�سنوات
املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2010 ،م2009 ،م و 2008م ،ويجب �أن تقر�أ معها ،حيث مت ا�ستخال�ص معظم البيانات املالية املذكورة من تلك القوائم املالية
للمجموعة لل�سنوات املذكورة.
متت مراجعة القوائم املالية املوحدة للمجموعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م و2008م من قبل مراجعي احل�سابات ال�سادة /كي بي
�إم جي الفوزان وال�سدحان ،مبوجب تقاريرهم ال�صادرة يف 2012م2011 ،م2010 ،م و 2009م ،على التوايل ،والتي �أعطوا من خاللها ر�أيهم غري املتحفظ على
القوائم املالية و�أكدوا خلوها من التعديالت اجلوهرية.
ت�شمل هذه املناق�شة والتحليل للمركز املايل ونتائج الأعمال املعدة بوا�سطة �إدارة املجموعة بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية حتتوي على عدد من املخاطر والبيانات
غري امل�ؤكدة .وقد تختلف البيانات الفعلية للمجموعة ب�شكل جوهري عن هذه البيانات نتيجة لبع�ض العوامل الواردة �ضمن املناق�شة �أدناه �أو يف موا�ضع �أخرى من
هذه الن�شرة ،خ�صو�صا يف ق�سم «عوامل املخاطرة».

6 66 -6إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار هذه من القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املنتهية يف 31
دي�سمرب 2011م2010 ،م2009 ،م و2008م ل�شركة جمموعة الطيار دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أنه مت �إعداد القوائم املالية ومراجعتها وفق ًا للمعايري
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
كما �أنه التوجد اختالفات جوهرية حدثت يف �أعمال ال�شركة للفرتة من  31دي�سمرب 2011م وحتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة .والتتوقع �إدارة ال�شركة حدوث �أي
تغيري جوهري �سلبي يف موقفها املايل �أو التجاري يف وقت �إعداد هذه الن�شرة .وتتوقع ال�شركة �أن حتقق خالل ال�سنة املالية احلالية منط منو مماثل ملا مت حتقيقه
فعلي ًا بالعام املايل ال�سابق.
وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة �سيكون لديها ما يكفي من الأموال لتلبية متطلبات ر�أ�س املال العامل لالثني ع�شر �شهر ًا التالية لتاريخ هذه الن�شرة.

6 66 -6تمهيد
�شركة جمموعة الطيار لل�سفر هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010148039ال�صادرة بتاريخ 24
رجب 1418هـ (املوافق  25نوفمرب 1997م) .ويبلغ ر�أ�سمال ال�شركة ( )800.000.000ثمامنائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )80.000.000ثمانني مليون
�سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم.
تخت�ص املجموعة يف خدمات �سفر قطاع الأعمال و�سياحة قطاع الأفراد ،حيث تقدم لعمالئها جمموعة من خدمات ال�سفر �أهمها حجوزات ال�سفر و�إ�صدار التذاكر
على جميع خطوط الطريان .وتزاول املجموعة ن�شاطها يف خم�سة قطاعات رئي�سية لل�سفر وال�سياحة وهي خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن وال�سياحة للأغرا�ض
الدينية وخدمات الإيواء وخدمات ال�سياحة الأخرى (منها ،على ال�سبيل املثال ال احل�صر ،خدمات �إ�صدار دفاتر املرور اجلمركي والرخ�ص الدولية وخدمات
التعبئة والتغليف وخدمات و�ساطة الت�أمني وتنظيم امل�ؤمترات واالجتماعات ،وت�أكيد احلجوزات بالإ�ضافة �إلى �إ�صدار تذاكر ال�سفر برا وبحرا ،وغري ذلك) .وتقدم
ال�شركة خدماتها لقطاع الأفراد من خالل �شبكة فروعها الوا�سعة االنت�شار والتي ت�ضم �أكرث من  300فرع داخل وخارج اململكة �إ�ضافة �إلى القنوات الإلكرتونية
وا�ستخدام نظام احلجز الإلكرتوين عرب الإنرتنت ( )B2B & B2C internet based solutionsمن خالل الرابط.)www.altayyaronline.com( :
كما تزاول ال�شركة ن�شاطها خارج اململكة من خالل �شركاتها التابعة وفروعها و�أكرث من  500وكيل منت�شرين بكافة �أنحاء العامل وخا�صة يف الدول التي متثل وجهات
رئي�سية ملعظم �شرائح املجتمع ال�سعودي (رجال الأعمال ،الأفراد ،والعائالت والطالب) ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر الواليات املتحدة الأمريكية ولبنان
وماليزيا وجمهورية م�صر العربية ودولة الإمارات العربية املتحدة وكندا.

6 66 -6ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
لقد مت �إعداد البيانات املالية املجمعة املرفقة وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملبنية على مبد�أ التكلفة التاريخية با�ستخدام
�أ�سا�س اال�ستحقاق يف الإيرادات وامل�صروفات وبنا ًء على معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
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6 66 -6نتائج العمليات
قائمة الدخل
الجدول  :75قائمة الدخل الموحدة
 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

2.771.446

3.068.987

3.824.215

4.607.409

٪18.5

تكلفة الإيرادات

()2.308.393

()2.421.729

()2.934.461

()3.578.059

٪15.7

�إجمايل الربح

463.054

647.258

889.754

1.029.350

٪30.5

الإيرادات

()182.963

()260.968

()371.515

()371.464

٪26.6

م�صروفات الت�شغيل
الربح الت�شغيلي

285.416

390.524

518.240

657.886

٪32.1

�إيرادات  /م�صاريف �أخرى

36.584

27.335

39.515

10.465

()٪34.1

()22.425

()23.914

()30.896

()23.283

٪1.3

294.250

417.859

526.858

645.068

٪29.9

()13.564

()20.270

()27.629

()27.376

٪26.4

280.687

397.588

499.229

617.693

٪30.1

م�صروفات التمويل
�صايف الربح قبل م�صروفات التمويل والزكاة
الزكاة
�صايف الربح قبل احلقوق �أقلية
حقوق �أقلية
�صايف ربح ال�سنة

()1.412
279.275

()1.873
395.715

()2.919
496.309

()5.715
611.978

٪59.4
٪29.9

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
منو الإيرادات٪

٪27.1

٪10.7

٪24.6

٪23.3

هام�ش الربح الإجمايل٪

٪16.7

٪21.1

٪23.3

٪23.3

م�صروفات الت�شغيل

٪6.6

٪8.5

٪9.7

٪8.1

الربح الت�شغيلي٪

٪10.3

٪12.7

٪13.6

٪14.3

٪10.1

٪12.9

٪13.0

٪13.3

�صايف ربح ال�سنة٪
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة وجمموعة الطيار لل�سفر

يعود ال�سبب الرئي�سي يف الزيادة يف الإيرادات بني ال�سنوات املالية 2008م 2011 -م (مبعدل منو تراكمي بلغ � )٪18.5إلى منو �إيرادات جميع قطاعات ال�شركة،
مبافيها خدمات ال�سفر لقطاع الأعمال وخا�صة عمالء القطاع احلكومي وقطاعي ال�سياحة وال�شحن .وتعك�س النتائج املالية يف عام 2011م ا�ستمرار النمو يف
القطاع احلكومي نتيجة لزيادة حجم العقود القائمة �إ�ضافة �إلى العقود اجلديدة ،حيث وقعت ال�شركة يف عام 2011م عقود ًا جديدة منها حوايل  26عقد ًا مع جهات
حكومية وحوايل  99عقد ًا مع �شركات خا�صة .ارتفعت ايرادات املجموعة مببلغ  783مليون ريال ،مبعدل  ،٪20.5من  3.824مليون ريال �سعودي يف عام 2010م
�إلى  4.607مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،ويرجع ذلك �إلى زيادة مبيعات ال�شركات الرئي�سية وزيادة عدد العقود اجلديدة نتيجة لزيادة قاعدة العمالء من
قطاع ال�شركات وتوقيع �أكرث من  125عقد ًا جديد ًا .وقد بلغ هام�ش الربح الإجمايل للمجموعة  ٪23.6يف عام 2011م.
وتعود الزيادة يف ن�سبة هام�ش الربحية الإجمايل بني ال�سنوات املالية 2008م 2011 -م �أ�سا�س ًا �إلى زيادة حجم تعامالت ال�شركة ،حيث متكنت ال�شركة من الزيادة
يف تنويع م�صادر امل�شرتيات للتذاكر من خالل مكاتبها العاملية مما �أعطى املجموعة قدرة احل�صول على �أ�سعار مناف�سة مقارنة مع املناف�سني .وقد �ساهمت الزيادة
يف امل�شرتيات يف تقدمي �أف�ضل الأ�سعار بالن�سبة لل�سفر الدويل ،والذي يزداد متا�شي ًا مع زيادة �سفر الطالب املبتعثني من قبل وزارة التعليم العايل.
وتعود الزيادة يف م�صروفات الت�شغيل الإجمايل بني ال�سنوات املالية 2008م 2011 -م �إلى ارتفاع تكاليف املوظفني وافتتاح فروع جديدة ومنو الأعمال التجارية.
واجلدير بالذكر �أن ن�سبة م�صروفات الت�شغيل من �صايف املبيعات انخف�ضت من � ٪9.7إلى  ٪8.1لأ�سباب متعددة منها انخفا�ض الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من
 55مليون ريال �سعودي يف 2010م �إلى  45مليون ريال �سعودي يف 2011م.
وتت�ألف �إيرادات  /م�صاريف �أخرى �أ�سا�س ًا من حوافز اخلطوط اجلوية وحوافز نظام احلجز .وتعك�س حقوق الأقلية الأرباح من ال�شركات التابعة للم�ساهمني
اخلارجيني يف املجموعة.
كجزء من ا�سرتاتيجتها تهدف املجموعة �إلى توفري كامل خدمات ال�سفر مبا يف ذلك �إ�صدار التذاكر وال�سياحة (التي ت�شمل حجز الفنادق وا�ستئجار ال�سيارات)
والب�ضائع وال�شحن واخلدمات امل�ساعدة الأخرى.وقد ا�ستحوذت املجموعة على �شركات خمت�صة يف ال�سفر وال�سياحة �سعي ًا منها لبناء �شبكة توزيع متكاملة حمليا
و�إقليميا وعامليا (ف�ض ًال راجع ق�سم «ا�سرتاتيجية عمل ال�شركة»).
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الإيرادات وهام�ش الربح ح�سب القطاع
الجدول  :76اإليرادات وهامش الربح حسب القطاع
 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
خدمات ال�سفر

2.474.655

2.739.575

3.368.061

3.972.527

٪17.1

ال�سياحة

214.956

255.582

275.866

266.908

٪7.5

ال�شحن وخدمات النقل

60.587

58.404

89.092

131.865

٪29.6

ال�سياحة للأغرا�ض الدينية

10.632

6.321

17.070

181.892

٪157.7

الإيواء واخلدمات الأخرى

10.616

9.106

74.126

54.217

٪72.2

الإيرادات

2.771.446

3.068.988

3.824.215

4.607.409

٪18.5

هام�ش الربح
خدمات ال�سفر

٪17.1

٪21.4

٪23.6

٪23.6

ال�سياحة

٪12.5

٪17.2

٪13.3

٪15.0

ال�شحن وخدمات النقل

٪14.3

٪16.8

٪14.3

٪8.1

ال�سياحة الدينية

٪9.4

٪7.3

٪5.9

٪5.2

الإيواء واخلدمات الأخرى

٪28.8

٪59.0

٪58.2

٪55.6

٪16.7

٪21.1

٪23.3

٪22.3

املجموع
امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

ارتفعت �إيرادات خدمات ال�سفر خالل الفرتة من 2010م �إلى 2011م بن�سبة  ٪17.9نتيجة للزيادة يف حجم مبيعات التذاكر مع القطاع احلكومي ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ارتفاع حجم املعامالت مع وزارة التعليم العايل وذلك ب�سبب زيادة عدد الطالب املبتعثني .كما يعود ال�سبب يف ارتفاع االيرادات يف خدمات ال�سفر �إلى
�إبرام املجموعة عقود ًا مع جهات حكومية و�شركات من قطاع اخلا�ص.
كما انخف�ضت ايرادات خدمات الإيواء واخلدمات الأخرى من  74مليون ريال يف عام 2010م �إلى  54مليون ريال يف عام 2011م ،لأن مبيعات عام 2010م كانت
متثل مبيعات ايرادات الوحدات ال�سكنية املفرو�شة عرب �شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي والعقاري على مدى � 18شهر (من  30يونيو 2009م �إلى 31
دي�سمرب 2010م) (ال�سنة املالية الأولى لل�شركة).
وتت�ألف �إيرادات ال�سياحة �أ�سا�س ًا من �إيرادات الغرف الفندقية اململوكة للغري ،والتي زادت مت�شي ًا مع الزيادة يف عدد احلجوزات .وقد انخف�ض متو�سط �سعر
احلزمة ال�سياحية بني عام 2008م وعام 2009م ،مع زيادة م�ستويات اخل�صم من قبل م�شغلي الفنادق بهدف رفع معدالت الإ�شغال خالل فرتة الركود العاملي
قبل التح�سن الكبري الذي �شهده عام 2010م .وتت�ألف �إيرادات ال�سياحة �أ�سا�س ًا من �إيرادات الغرف الفندقية اململوكة للغري .ويعود �إنخفا�ض هذه الإيرادات يف
2011م �إلى �إنتهاء خدمات الإعا�شة والإقامة وقدرها حوايل  20مليون ريال �سعودي يف عام 2010م واملتعلقة باجلهه احلكومية امل�شرفة على م�شروع تو�سعة احلرم.
كذلك ارتفعت �إيرادات خدمات ال�سفر مببلغ  605مليون ريال �سعودي ،مبعدل  ،٪17.9من  3.368مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  3.973مليون ريال
�سعودي يف عام 2011م.
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الجدول  :77االيرادات حسب الشركات التابعة من نسبة االيرادات الكلية
ال�شركة

الدولة

�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

٪43.82

�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

٪29.88

٪32.39

�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

٪6.59

٪6.67

٪7.75

جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة

جمهورية م�صر العربية

٪1.90

٪1.62

٪1.68

٪0.99

�شركة الطيار دبي

االمارات العربية املتحدة

٪0.49

٪0.25

٪0.13

٪0.24

�شركة الطيار الدولية

جمهورية ال�سودان

٪0.18

٪0.30

٪0.18

٪0.14

�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

٪11.28

٪9.63

٪8.30

٪7.83

�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

٪4.94

٪2.70

٪2.54

٪2.02

�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

٪0.01

٪0.03

٪0.04

٪0.05

لينا لل�سفر وال�سياحة

اجلمهورية اللبنانية

٪0.12

٪0.46

٪0.37

٪0.12

�شركة بالنرتا هوليدي

ماليزيا

٪0.46

٪0.43

٪0.50

٪0.32

�شركة �آي الطيار ليموزين

جمهورية م�صر العربية

٪0.05

٪0.13

٪0.11

٪0.03

�شركة نيو الطيار ليموزين

جمهورية م�صر العربية

٪0.06

٪0.14

٪0.10

٪0.02

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات

جمهورية م�صر العربية

٪0.03

٪0.05

٪0.02

٪0.01

�شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي

جمهورية م�صر العربية

٪0.02

٪0.42

٪0.41

٪0.36

�شركة جملة امل�سافر املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

٪0.00

٪0.02

٪0.04

٪0.04

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات

اململكة العربية ال�سعودية

٪0.00

٪0.31

٪0.53

٪0.43

�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي
العقاري املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

٪0.00

٪0.00

٪0.43

٪0.18

�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة

اململكة العربية ال�سعودية

٪0.00

٪0.00

٪1.64

٪2.68

�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية

اململكة العربية ال�سعودية

٪0.00

٪0.00

٪0.01

٪0.07

اململكة العربية ال�سعودية

٪0.00

٪0.00

٪0.00

٪3.83

جمموعة موا�سم

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

٪44.45

٪44.97

٪39.81

٪30.22

٪31.16
٪9.69

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

الإيرادات ح�سب اخلطوط اجلوية
الجدول  :78االيرادات حسب الخطوط الجوية
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الو�صف (�ألف ريال
�سعودي)

 31دي�سمرب
2008م

 ٪من
املجموع

 31دي�سمرب
2009م

 ٪من
املجموع

 31دي�سمرب
2010م

 ٪من
املجموع

 31دي�سمرب
2011م

 ٪من
املجموع

معدل النمو
الرتاكمي
ال�سنوي

اخلطوط اجلوية
ال�سعودية

1.527.304

٪61.7

1.790.344

٪65.4

2.175.811

٪64.6

2.484.966

٪62.6

٪17.6

طريان الإمارات

94.321

٪3.8

163.814

٪6.0

155.323

٪4.6

219.500

٪5.5

٪32.5

طريان لوفتهانزا

39.993

٪1.6

75.357

٪2.8

101.438

٪3.0

138.643

٪3.5

٪51.3

طريان عمان

5.513

٪0.2

12.971

٪0.5

139.089

٪4.1

203.830

٪5.1

٪233.1

طريان ال�شرق
الأو�سط

22.543

٪0.9

68.503

٪2.5

34.978

٪1.0

63.365

٪1.6

٪41.1

طريان م�صر

40.995

٪1.7

57.264

٪2.1

78.6

٪2.3

88.348

٪2.2

٪29.2

الو�صف (�ألف ريال
�سعودي)

 31دي�سمرب
2008م

 ٪من
املجموع

 31دي�سمرب
2009م

 ٪من
املجموع

 31دي�سمرب
2010م

طريان االحتاد

62.751

٪2.5

36.407

٪1.3

50.143

٪1.5

طريان اخلليج

53.557

٪2.2

35.415

٪1.3

36.598

٪1.1

36.448

كاثي با�سيفيك

184.703

٪7.5

29.649

٪1.1

37.177

٪1.1

49.055

٪1.2

اخلطوط اجلوية
القطرية

-

-

53.362

٪1.6

97.548

٪2.5

-

2.031.681

٪82.1

2.269.724

٪82.8

2.862.518

٪85.0

3.429.681

٪86.3

٪19.1

خطوط الطريان
الأخرى

442.974

٪17.9

469.851

٪17.2

505.544

٪15.0

542.846

٪13.7

٪7.0

�إيرادات خدمات
ال�سفر

2.474.655

-

-

2.739.575

 ٪من
املجموع

3.368.061

 ٪من
املجموع

معدل النمو
الرتاكمي
ال�سنوي

 31دي�سمرب
2011م
47.978

٪1.2

()٪8.6

٪0.9

()٪12.0
()٪35.7

٪17.1

3.972.527

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

ارتفعت �إيرادات �شركات الطريان الأجنبية متا�شي ًا مع النمو يف الإيرادات من قطاعي ال�شركات والأفراد ،حيث ارتفاع معدل ال�سفر مل�سافات بعيدة ومتعددة.
ت�شكل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بطبيعة احلال الن�سبة الأكرب من �إيرادات بيع التذاكر لكونها الناقل الوطني يف اململكة ،وت�أتي غالبية الإيرادات من العقود
احلكومية و�أي�ض ًا العمالء من ال�شركات والأفراد .وقد �شكلت الإيرادات من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية  ٪62.6من �إجمايل �إيرادات خدمات ال�سفر عام
2011م.
�إيرادات ال�سياحة
الجدول  :79إيرادات السياحة
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

الإيواء اخلارجي*

89.538

106.260

110.751

100.836

٪4.0

النقل*

2.055

2.390

2.979

5.770

٪41.1

خدمات �أخرى*

6.571

8.725

32.329

32.991

٪71.2

�إجمايل جمموعة الطيار لل�سفر

98.163

117.375

146.059

139.598

٪12.5

ال�صرح

43.578

39.549

51.057

64.943

٪14.2

جمموعة الطيار لل�سفر  -م�صر

32.695

31.774

31.622

22.577

()٪11.6

املكتب الوطني

3.861

2.547

3.013

2.873

٪9.4

الكيانات �أخرى

36.659

64.338

44.115

36.917

٪0.2

�إيرادات ال�سياحة

214.956

255.582

275.866

266.908

٪7.5

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
* االيواء اخلارجي والنقل واخلدمات الأخرى �ضمن جمموعة الطيار

تت�ألف خدمات ال�سياحة من خدمات حجز الفنادق وا�ستئجار ال�سيارات .وقد زادت �إيرادات ال�سياحة خالل الفرتة من 2008م �إلى 2011م مبعدل منو تراكمي بلغ
 ٪7.5وذلك نتيجة للزيادة يف �إيرادات الإيواء بعد منح خ�صم كبري من قبل م�شغلي الفنادق مع بدء الركود العاملي.
وقد حققت �شركة ال�صرح� ،أكرب �شركات املجموعة يف جمال ال�سياحة ،منو ًا قوي ًا يف الإيرادات خالل الفرتة من 2008م �إلى 2011م ،نتيجة لإ�ضافة وجهات جديدة.
وقد جاء االنخفا�ض الب�سيط يف الإيرادات يف عام 2009م نتيجة للنق�ص يف الطلب على خدمات ال�سياحة يف �أعقاب تف�شي وباء انفلونزا اخلنازير .ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف �إنخفا�ض الإيرادات يف عام 2011م �إلى �إنتهاء خدمات الإعا�شة والإقامة وقدرها حوايل  20مليون ريال �سعودي واملتعلقة باجلهة احلكومية امل�شرفة
على م�شروع تو�سعة احلرم .ويف عام 2011م ،حققت ايرادات ال�سياحة هام�ش ربح  ٪5.8من �صايف �إيرادات ال�سياحة.
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�إيرادات ال�شحن
الجدول  :80ايرادات الشحن
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

قطاع الأفراد

46.444

47.812

61.533

79.050

٪19.4

قطاع ال�شركات

5.357

4.260

15.954

21.009

٪57.7

القطاع احلكومي

7.411

3.814

7.279

8.623

٪5.2

�شركات �سفر

545

1.676

3.446

22.950

٪247.9

�أخرى

831

843

880

232

()٪34.6

املجموع

60.588

58.405

89.092

131.865

٪29.6

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

ارتفعت �إيرادات قطاع ال�شحن وخدمات النقل من  61مليون ريال �سعودي يف 2008م �إلى  132مليون ريال �سعودي يف 2011م ،مبعدل منو تراكمي �سنوي ٪29.6
وذلك بف�ضل العوامل التالية )1 :منو قطاع الأفراد نتيجة زيادة حجم ال�شحن للطالب املبتعثني )2 ،زيادة حجم ال�شحن لدى قطاع ال�شركات نتيجة لرتكيز
بع�ض ال�شركات على �صناعة الأدوية ومواد البناء )3 ،زيادة حجم �شحن املقتنيات اخلا�صة من جانب الوافدين يف اململكة من خالل خدمة النقل(من الباب �إلى
الباب) ( )4 ،)Door to Doorتوقيع اتفاقيات مبيعات وخدمات ال�شحن مع �شركة بريت�ش ميدالند وطريان م�صر� )5 .إرتفاع التعامالت املتعلقة بعدد من �شركات
الطريان الإقليمية والعاملية ،ومنها �شركة طريان االحتاد يف اململكة وبريت�ش ميدالند انرتنا�شونال ( )BMIيف اململكة واخلطوط اجلوية الربيطانية (British
 )Airwaysبالإ�ضافة �إلى النمو العام يف حجم ن�شاط ال�شحن .وي�ضاف �إلى ذلك حتميل العمالء ر�سوم �إ�ضافية تتعلق بالإجراءات الأمنية وزيادة �أ�سعار الوقود،
بالإ�ضافة �إلى النمو العام يف حجم ن�شاط ال�شحن.
الإيرادات ح�سب فئة العميل
الجدول  :81اإليرادات حسب فئة العميل
 31دي�سمرب
2008م

 ٪من
املجموع

 31دي�سمرب
2009م

 ٪من
املجموع

 31دي�سمرب
2010م

 ٪من
املجموع

 31دي�سمرب
2011م

 ٪من
املجموع

معدل النمو
الرتاكمي
ال�سنوي

�ألف ريال �سعودي

قطاع الأعمال

1.480.649

٪53.4

1.812.130

٪59.0

2.517.403

٪65.8

2.943.943

٪63.9

٪25.8

   اجلهاتاحلكومية

986.704

٪35.6

1.360.532

٪44.3

1.822.375

٪47.7

2.164.044

٪47.0

٪29.9

   -ال�شركات

493.945

٪17.8

451.598

٪14.7

695.028

٪18.1

779.899

٪16.9

٪16.5

قطاع الأفراد

1.290.797

٪46.6

1.256.857

٪41.0

1.306.812

٪34.2

1.663.466

٪36.1

٪8.4

�   -أفراد

1.287.264

٪46.5

1.253.173

٪40.8

1.288.323

٪33.7

1.539.917

٪33.4

٪6.2

   -وكاالت ال�سفر

3.533

٪0.1

3.684

٪0.1

18.489

٪0.5

123.549

٪2.7

٪228.4

املجموع

2.771.446

3.065.303

3.824.215

4.607.409

٪18.5

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

ي�شكل قطاع الأعمال  ٪64من �إيرادات املجموعة وقد منت هذه ال�شريحة من العمالء مبعدل منو تراكمي �سنوي وقدره  ٪25نتيجة زيادة �إيرادات اجلهات
احلكومية� ،إ�ضافة �إلى زيادة �إيرادات ال�شركات التي زادت مبعدل منو تراكي �سنوي قدره  ٪16يف 2011م من عام 2008م ،بعد �أن بلغ عدد ال�شركات التي مت معها
توقيع عقود خدمات ال�سفر يف عام 2011م �أكرث من � 99شركة ،ووفق ًا لذلك �إرتفعت �إيرادات ال�شركة من  3.824مليون ريال يف عام 2010م �إلى  4.607مليون
ريال يف عام 2011م . .واجلدير بالذكر �أن �إيرادات وكاالت ال�سفر متثل �أ�سا�س ًا مبيعات الوكاالت العامة ( )GSAاملحققة خالل �شركات ال�سفر الأخرى كون
ال�شركة وكيل عام للمبيعات ل�شركات طريان عاملية و�إقليمية (ف�ض ًال راجع ق�سم « ن�شاط ال�شركة») .وقد منت �إيرادات هذه الفئة من العمالء من  19مليون ريال
�سعودي يف عام 2010م �إلى  124مليون ريال �سعودي يف عام 2011م نتيجة توقيع عقود الوكاالت العامة للمبيعات اجلديدة.
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الجدول  :82إجمالي الربح وهامش الربح حسب فئة العميل
فئة العميل (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

قطاع الأعمال

354.354

517.769

712.008

828.074

هام�ش الربح قطاع الأعمال

٪26.2

٪28.7

٪28.3

٪33.8

قطاع الأفراد

69.082

69.832

84.136

109.028

هام�ش الربح قطاع الأفراد

٪5.8

٪6.1

٪6.4

٪7.8

املجموع

423.436

587.601

796.144

937.102

هام�ش الربح

٪16.7

٪21.1

٪23.3

٪25.7

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

بلغ �إجمايل ربح قطاع الأعمال  828مليون ريال يف 2011م م�سج ًال �إرتفاع ًا بن�سبة  ٪16.3مقارنة ب�سنة 2010م نتيجة زيادة �إيرادات القطاع احلكومي� ،إ�ضافة
�إلى زيادة �إيرادات ال�شركات.
م�صاريف البيع والت�سويق
الجدول  :83مصاريف البيع والتسويق
 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
م�صاريف املوظفني

27.963

36.134

43.549

50.645

٪21.9

عمولة املبيعات

26.675

60.522

53.405

70.363

٪38.2

ايجارات

10.068

15.687

18.377

19.011

٪23.6

خم�ص�صات امل�ستحقات امل�شكوك يف حت�صيلها

14.392

18.255

55.038

45.473

٪46.7

الإعالن وغريها

19.069

13.198

27.609

23.134

٪6.7

اال�ستهالك

3.905

4.262

10.490

9.211

٪33.1

املجموع

102.072

148.058

208.468

217.838

٪28.7

ن�سبة من �صايف املبيعات

٪3.7

٪4.8

٪5.5

٪4.7

م�صاريف املوظفني

٪1.0

٪1.2

٪1.1

٪1.1

عمولة املبيعات

٪1.0

٪2.0

٪1.4

٪1.5

�إيجارات

٪0.4

٪.05

٪0.5

٪0.4

خم�ص�صات امل�ستحقات امل�شكوك يف حت�صيلها

٪0.5

٪0.6

٪1.4

٪1.0

الإعالن وغريها

٪0.7

٪0.4

٪0.7

٪0.5

اال�ستهالك

٪0.1

٪0.1

٪0.3

٪0.2

املجموع

٪3.5

٪4.7

٪5.2

٪4.5

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

زادت م�صاريف البيع والت�سويق من عام 2008م �إلى عام 2011م ،مدفوع ًا �أ�سا�س ًا من الزيادة يف التكاليف املتعلقة باملوظفني (والتي تت�ضمن رواتب وبدل �إجازات
وبدل غالء املعي�شة وخم�ص�صات نهاية اخلدمة وحوافز وتذاكر �إجازات) والإيجار ،وبعد التو�سع يف عدد الفروع يف جميع �أنحاء اململكة.
يتم ح�سب عموالت املوظفني بح�سب كمية املبيعات حيث  ٪2من �صايف دخل املبيعات النقدية ٪1 ،من �صايف املبيعات بالبطاقات االئتمانية ،وبحد �أق�صى ثالث
رواتب يف ال�سنة.
تعود الزيادة يف م�صاريف الإيجارات خالل الفرتة من 2008م �إلى 2011م (مبعدل منو تراكمي �سنوي بلغ  )٪21.9ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة عدد الفروع امل�ست�أجرة
من � 220إلى  271فرع.
يف عام 2010م ،زادت خم�ص�صات امل�ستحقات امل�شكوك يف حت�صيلها خالل نف�س الفرتة ،وتعود الزيادة �إلى �سيا�سة املجموعة يف التحوط للخ�سائر التي قد تنتج
عن عدم حت�صيل بع�ض امل�ستحقات املرتتبة على العمالء .ومع �أن املجموعة عانت يف املا�ضي من ن�سبة قليلة من الديون املعدومة ،فقد رفعت خم�ص�ص هذه
اخل�سائر ملواجهة �أي تخلف غري متوقع من جانب العمالء .وتن�ص �سيا�سة ال�شركة يف حتديد خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها على درا�سة الأر�صدة املدينة
للعمالء التي م�ضى عليها �أكرث من �سنة درا�سة تف�صيلية بناء على تاريخ التعامل مع العميل واملالءة املالية للعميل وطبيعة ن�شاط العميل ومن ثم حتديد املخ�ص�ص

97

ومناق�شته مع املراجع اخلارجي ،علم ًا ب�أن ال�شركة تتبع �سيا�سة احليطة واحلذر عند حتديد خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ويف عام 2011م ،يرجع
انخفا�ض خم�ص�ص امل�ستحقات امل�شكوك يف حت�صيلها خالل نف�س الفرتة فتعود �إلى قلة ن�سب الديون املعدومة واجلدير بالذكر �أن �سيا�سة خم�ص�صات الديون
تفر�ض على ال�شركة �أخذ خم�ص�صات لديون تزيد مدتها عن  365يوم و�أكرث.
وترجع الزيادة يف نفقات الإعالنات وغريها ب�شكل رئي�سي للتح�ضري لعملية االكتتاب العام ،ا�ضافة �إلى الإعالنات املتعلقة ب�إطالق ال�شركة حمرك احلجز
االلكرتوين عرب �شبكة االنرتنت عرب الرابط ( .)www.altayyaronline.comوارتفعت عموالت املبيعات بن�سبة  ،٪31.8وتعود هذه الزيادة �إلى ارتفاع حجم
املبيعات من املوظفني مما �أدى �إلى ارتفاع العموالت املقدمة لهم.
امل�صروفات العمومية والإدارية
الجدول  :84المصروفات العمومية واإلدارية
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
م�صاريف املوظفني

47.105

63.082

73.281

87.591

٪23.0

م�صاريف ات�صاالت

4.747

5.792

7.529

8.440

٪21.1

م�صاريف قرطا�سية

3.779

4.515

4.405

4.012

٪2.0

الت�صليح وال�صيانة

2.062

4.367

3.065

3.405

٪18.2

اال�ست�شارات

5.831

4.268

10.485

8.408

٪13.0

املوا�صالت

1.065

2.223

2.630

2.351

٪30.2

ت�أمني

896

1.625

2.575

2.630

٪43.2

نفقات املرافق

1.440

1.447

2.541

2.473

٪19.8

نفقات �سفر

653

788

1.351

1.326

٪26.6

نفقات الرتفيه

612

764

1.174

1.096

٪21.4

تكاليف نظم املعلومات

698

506

369

162

�صندوق الت�أمني االجتماعي

-

-

25.000

5.200

-

اال�ستهالك

5.858

6.393

15.734

13.818

٪33.1

�أخرى

6.145

12.908

12.906

12.715

٪27.4

املجموع

80.891

108.676

163.047

153.626

٪23.8

ن�سبة من املبيعات

٪2.9

٪3.5

٪4.3

٪3.3

م�صاريف املوظفني

٪1.7

٪2.1

٪1.9

٪1.9

م�صاريف ات�صاالت

٪0.2

٪0.2

٪0.2

٪0.2

م�صاريف قرطا�سية

٪0.1

٪0.1

٪0.1

٪0.1

الت�صليح وال�صيانة

٪0.1

٪0.1

٪0.1

٪0.1

اال�ست�شارات

٪0.2

٪0.1

٪0.3

٪0.2

املوا�صالت

٪0.0

٪0.1

٪0.1

٪0.1

ت�أمني

٪0.0

٪0.1

٪0.1

٪0.1

نفقات املرافق

٪0.1

٪0.0

٪0.1

٪0.1

نفقات �سفر

٪0.0

٪0.0

٪0.0

٪0.0

نفقات الرتفيه

٪0.0

٪0.0

٪0.0

٪0.0

تكاليف نظم املعلومات

٪0.0

٪0.0

٪0.0

٪0.0

الت�أمينات االجتماعية

٪0.0

٪0.0

٪0.7

٪0.1

اال�ستهالك

٪0.2

٪0.2

٪0.4

٪0.3

�أخرى

٪0.2

٪0.4

٪0.3

٪0.3

املجموع

٪2.7

٪3.4

٪3.9

٪3.0

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة
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 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31يونيو 2011م

معدل النمو الرتاكمي ال�سنوي

()٪38.5

ت�شمل م�صاريف املوظفني املرتبات والأجور والعالوات وتعوي�ض نهاية اخلدمة ،وقد زادت هذه امل�صاريف مبقدر  40مليون ريال خالل من عام 2008م �إلى عام
2011م ب�سبب زيادة عدد املوظفني يف �أعقاب افتتاح فروع جديدة بالإ�ضافة �إلى عمليات اال�ستحواذ� ،إلى جانب الزيادة يف الرواتب بن�سبة تراوحت ما بني � ٪8إلى
.٪15
وتت�ضمن م�صاريف اال�ست�شارات اال�ست�شارات املالية ،اال�ست�شارات القانونية وم�صاريف مدققي احل�سابات واال�شرتاكات مع الغرفة التجارية.
يتم �إعداد الربوط الزكوية من قبل م�صلحة الزكاة والدخل وقد ح�صلت ال�شركة الأم على ال�شهادات الزكوية النهائية لل�سنوات حتى 2010م ،وقدمت ال�شركة الأم
الإقرار الزكوي عن الأعوام 2008م – 2011م.
وقد �أن�ش�أت املجموعة �صندوق الت�أمني االجتماعي للموظفني عام 2010م ،وهو �صندوق لتحقيق التكافل االجتماعي ملن�سوبي املجموعة ،وتقدمي الدعم وامل�ساندة
املادية لهم يف احلاالت الطارئة التي ال يغطيها الت�أمني الطبي �أو االجتماعي� ،إ�ضافة �إلى ك�سب والء املوظفني ،و امل�ساهمة يف اال�ستقرار الوظيفي لل�شركة،
وا�ستخدام برنامج متكامل لتحفيز �ضمان اال�ستقرار الوظيفي للكوادر ال�سعودية وقد مت تخ�صي�ص  25مليون ريال لهذا ال�صندوق ،ومن ثم مت تخ�صي�ص  ٪1من
�صايف دخل املجموعة ال�سنوي لدعم ال�صندوق م�ستقب ًال.
وتعود الزيادة يف اال�ستهالك من عام 2009م �إلى عام 2010م �إلى دمج و�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي والعقاري يف عام 2010م والتي لديها
موجودات عالية القيمة (املباين) والتي زادت ح�ساب اال�ستهالك الكلي .يف عام 2011م تت�ضمن الأرا�ضي مبلغ  255.394.456ريال (ويف عام 2010م �ضمت
 207.861.315ريال) ال يتم �إهالكها .كما تت�ضمن الأرا�ضي مبلغ  37.5مليون ريال �أ�صول مرهونة مقابل قر�ض ق�صري الأجل.
وتت�ضمن امل�صروفات الأخرى مدفوعات اجلمعيات اخلريية ،م�صاريف احلرا�سات الأمنية واتالف امل�ستندات وم�صاريف ال�شحن وم�صاريف نرثية .وبلغت ن�سبة
مدفوعات اجلمعيات اخلريية من امل�صوفات الأخرى  ٪83من عام 2011م
�إيرادات �أخرى  /م�صاريف �أخرى
الجدول  :85إيرادات أخرى
 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

معدل النمو
الرتاكمي ال�سنوي

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

حوافز نظم احلجز العاملية

606

18.217

23.977

20.919

٪225.6

حوافز �شركات الطريان

21.174

29.446

39.085

28.293

٪10.1

دخل التمويل

151

749

250

491

جمموع حوافز

21.930

48.412

63.312

49.703

ح�صة ال�شركة من الربح ( /خ�سارة) من
ال�شركات امل�ستثمر فيها بحقوق امللكية

5.325

()4.233

()22.159

()6.374

-

خ�سائر االنخفا�ض من ال�شركات امل�ستثمر فيها
بحقوق امللكية

-

-

-

()19.495

-

خ�سائر االنخفا�ض من املوجودات الغري ملمو�سة

-

-

()15.000

()15.000

-

()15.000

()12.273

-

خم�ص�صات اال�ستثمارات املتاحة للبيع

٪30.9

الدخل من النظام الوطني للتدريب امل�شرتك

1.188

-

114

-

الربحية من بيع املمتلكات والآالت واملعدات

13.333

290

31.185

7.292

()٪18.2

()2.823

6.612

٪208.4

10.465

()٪34.3

�أخرى
املجموع

()5.192
36.900

6.779
51.249

39.515

-

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

الت�شمل حوافز نظم احلجز العاملية احلوافز املتعلقة بنظام جاليليو لبع�ض �شركات املجموعة واملتعلقة بال�ستة �أ�شهر الثانية من عام 2011م ومن املتوقع �أن ت�ستلم
هذه ال�شركات احلوافز يف الربع الأول من عام 2012م .وقد بلغت حوافز نظام جاليليو لهذه ال�شركات  10.9مليون ريال �سعودي يف 2010م و  6.9مليون ريال
�سعودي لل�ستة �أ�شهر الأولى من عام 2011م.
كما �أن حوافز �شركات الطريان ال ت�شمل �أي�ض ًا حوافز اخلطوط ال�سعودية لعام 2011م  .خالل عام 2010م كانت اخلطوط ال�سعودية تتبع تقدمي احلوافز على
�أ�سا�س ربع �سنوي ،علم ًا �أن اخلطوط اجلوية ال�سعودية ب�صدد مراجعة �سيا�ستها يف تقدمي احلوافز ،وحتى الآن مل يتم �إبالغ املجموعة عن حالة نظام احلوافز
اجلديد لعام 2011م وعلى �أي �أ�سا�س �سيتم ح�ساب احلوافز .وقد بلغت حوافز اخلطوط ال�سعودية  25.1مليون ريال �سعودي لعام 2010م.
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يف عام 2011م ،بلغت ن�سبة اخل�سارة يف ح�صة ال�شركة من الربح ( /خ�سارة) من ال�شركات امل�ستثمر فيها بحقوق امللكية  6.4مليون ريال �سعودي نتيجة حل�صة
ال�شركة اللتي تكبدتها يف فليك�س للطريان والتي بلغت حوايل  20.5مليون ريال �سعودي ،ويف عام 2010م ،بلغت ن�سبة اخل�سارة  22.2مليون ريال �سعودي نتيجة
حل�صة ال�شركة اللتي تكبدتها يف فليك�س للطريان والتي بلغت  30مليون ريال �سعودي .ويف عام 2011م ،مت االعرتاف مببلغ  19.494.843ريال �سعودي كخ�سائر
االنخفا�ض من ال�شركات امل�ستثمر فيها بحقوق امللكية يف فليك�س للطريان وفق ًا لطريقة حقوق امللكية نتيجة للأحداث ال�سيا�سية يف دولة اليمن.
يف عام 2010م وعام 2011م ،مثلت خ�سائر انخفا�ض من املوجودات الغري ملمو�سة املتعلقة با�ستثمارات املجموعة يف جمهورية م�صر العربية نتيجة للأحداث
ال�سيا�سية يف م�صر.
وكان �سبب اخل�سارة يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف عام 2010م ،ب�سبب عدم توفر النتائج املالية ل�شركة الوفري للطريان ،حيث اقرتح مراجعي احل�سابات
( )KPMGلت�سجيل خ�سارة (كمخ�ص�ص �أو خ�سارة) قدرها  15.000.000ريال �سعودي لعام 2010م و  12.272.715ريال �سعودي يف عام 2011م.
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف زيادة الربحية من بيع املمتلكات والآالت واملعدات يف عام 2010م ،ب�سبب بيع قطعة الأر�ض الواقعة يف �شمال الريا�ض يف الربع الأخري
من عام 2010م مببلغ وقدره  447مليون ريال حمققة ربح ر�أ�سمايل قدره  25مليون ريال.
وتنتمي االيرادات الأخرى �أ�سا�س ًا �إلى ح�سابات ال�شركات التابعة واحل�سابات الرتويجية وكبار ال�شخ�صيات من ح�سابات ال�شركات يف املجموعة.
قائمة املركز املايل
الجدول  :86قائمة المركز المالي
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

نقد واحل�سابات البنكية

52.393

129.694

380.276

407.436

ذمم مدينة

448.408

425.768

589.978

707.931

م�ستحقة من �أطراف ذات �صلة

7.991

18.779

46.516

24.598

دفعات مقدمة و�أ�صول املتداولة �أخرى

104.495

104.316

350.718

272.441

�إجمايل املوجودات املتداولة

613.287

678.556

1.367.488

1.412.407

املمتلكات والآالت واملعدات

217.196

263.342

433.342

475.530

18

408.915

421.862

14.684

18.873

�شركات م�ستثمر فيها بحقوق امللكية

211.764

204.813

196.811

163.567

اال�ستثمارات العقارية

175.000

200.000

35.000

25.000

ا�ستثمارات متاحة للبيع

27.273

27.273

12.273

1.000

موجودات غري ملمو�سة

85.824

134.270

136.454

143.664

موجودات م�ست�أجرة

3.566

2.628

1.652

-

اجمايل املوجودات الغري املتداولة

1.129.537

1.254.187

830.215

827.634

�إجمايل املوجودات

1.742.824

1.932.743

2.197.703

2.240.041

�سحب على املك�شوف (جاري مدين)

31.459

4.527

5.742

7.713

قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل

216.905

196.337

111.741

93.202

الق�سط امل�ستحق من املوجودات م�ست�أجرة

1.245

1.266

-

-

الق�سط امل�ستحق من القرو�ض طويلة الأجل

109.543

119.125

-

-

ذمم دائنة

112.107

126.003

142.137

185.450

م�ستحقة �إلى �أطراف ذات �صلة

16.108

32.806

21.511

33.088

زكاة

12.844

17.716

25.670

27.717

م�صروفات م�ستحقة والتزامات متداولة
�أخرى

84.600

124.077

703.834

684.351

�إجمايل املطلوبات املتداولة

584.813

502.731

1.010.635

1.031.522

التزامات عقود ت�أجري

2.118

832

-

-

م�شروعات حتت التنفيذ

 17يف عام 2010م ،مت بيع قطعة الأر�ض يف الربع الرابع من 2010م مببلغ وقدره  447مليون ريال �سعودي
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 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2011م

قرو�ض طويلة الأجل

346.346

225٫000

-

-

تعوي�ض نهاية اخلدمات

13.356

18.019

23.868

30.639

�إجمايل املطلوبات الغري املتداولة

361.819

243٫851

23.868

30.639

�إجمايل املطلوبات

946.632

865.707

1.034.503

1.062.160

ر�أ�س املال

600.000

800.000

800.000

800.000

احتياطي نظامي

64.154

23.726

73.357

134.555

فروق ترجمة عمالت عن ال�شركات الأجنبية

()3.054

576

()599

()1.853

�أرباح مبقاة

133.157

240.301

286.980

237.759

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

794.257

1.064.603

1.159.737

1.170.461

حقوق �أقلية

1.935

2.433

3.463

7.419

�إجمايل حقوق امللكية

796.192

1.067.036

1.163.200

1.177.880

�إجمايل املطلوبات و حقوق امللكية

1.742.824

1.932.743

2.197.703

2.240.041

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

 وتت�ألف املمتلكات والآالت واملعدات �أ�سا�س ًا من املباين والأرا�ضي وال�سيارات .تتما�شى الزيادة مع اال�ستحواذات التي نفذتها املجموعة.
 الأ�صول املحتفظ بها للبيع متثل تكلفة قطعة الأر�ض الواقعة يف �شمال الريا�ض وقد باعت ال�شركة هذه الأر�ض يف الربع الرابع من عام 2010م مببلغ وقدره
 447مليون ريال �سعودي ،حمققة ربح ر�أ�سمايل وقدره  25مليون ريال �سعودي .ونتيجة هذه العملية ،قامت ال�شركة بت�سديد القر�ض البنكي التي مت احل�صول
عليه لتمويل هذه الأر�ض وقدره  225مليون ريال �سعودي.
 تتعلق الذمم املدينة بحجوزات التذاكر للعمالء احلكوميني وال�شركات وتت�صل الذمم الدائنة بالأر�صدة امل�ستحقة ل�شركات الطريان.
املمتلكات والآالت واملعدات
الجدول  :87الممتلكات واآلالت والمعدات
الإهالك

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
الأرا�ضي

-

122.691

192.128

207.861

255.394

املباين

٪5

24.355

123.510

112.773

110.371

ال�سيارات

٪25

41.490

69.907

71.072

67.336

اخلزائن ،والديكور والأثاث

٪12

12.994

19.458

25.251

26.446

�أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية

٪20

4.136

4.276

7.603

8.281

الأ�صول امل�ست�أجرة

٪25

3.566

2.628

1.652

-

االت�صاالت و�أنظمة الأمن

٪12

1.545

1.705

2.073

1.881

املكيفات

٪12

1.549

1.530

1.826

1.928

الأدوات والأجهزة

٪12

1.370

4.325

4.883

3.892

213.695

419.468

434.994

475.529

املجموع
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

ويف عام 2010م ،زادت القيمة الدفرتية ال�صافية للممتلكات واملعدات �إلى  434.9مليون ريال ب�سبب الزيادة يف عدد الفروع (الإن�شاء واال�ستحواذ) من 268
أرا�ض ومبانٍ �أعيد ت�صنيفها من عقارات ا�ستثمارية (يف الفرتات ال�سابقة) بقيمة
فرع ًا يف 2009م �إلى  311فرع ًا يف 2010م .وقد �شمل ر�صيد الأرا�ضي واملباين � ٍ
قدرها  165مليون ريال .وزادت القيمة الدفرتية ال�صافية للممتلكات واملعدات يف عام 2011م �إلى  475مليون ريال ب�سبب الزيادة يف قيمة الأرا�ضي (الإن�شاء
واال�ستحواذ) من  208مليون ريال يف عام 2010م �إلى  255مليون ريال يف عام 2011م.
وت�شكل الأرا�ضي يف  31دي�سمرب 2011م اجلزء الأكرب من جمموع املمتلكات واملعدات ،حيث ت�ضمن ر�صيد الأرا�ضي غري امل�ستعملة ما جمموعه  18.146مرت ًا مربع ًا
يف الريا�ض بقيمة دفرتية بلغت  118مليون ريال� ،إ�ضافة �إلى قطعة �أر�ض يف ال�سودان وقطع �أرا�ض �صغرية يف �أنحاء �أخرى من اململكة مت �شرا�ؤها منذ عدة �سنوات
ويتم ت�سجيلها بالتكلفة .الغر�ض من ذلك هو لتنفيذ املخطط امل�ستقبلي املتمثل يف تو�سعة املكتب الرئي�سي للمجموعة ملواكبة متطلبات التو�سع يف بع�ض الأن�شطة.
واجلدير بالذكر �أن القيمة الدفرتية الإجمالية لأرا�ضي املجموعة بلغت  255مليون ريال �سعودي.
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�أما املباين فقد �شملت املكتب الرئي�سي يف الريا�ض وفروع ال�شركة يف جدة والدمام� ،إ�ضافة �إلى مبان للأجنحة وال�شقق املفرو�شة يف الطائف والريا�ض (املعذر
والعليا).
م�شروعات حتت التنفيذ
الجدول  :88مشروعات تحت التنفيذ
 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
برنامج املحا�سبة (تابرو)

3.237

4.633

5.642

7.379

مباين حتت الإن�شاء

3.043

3.880

5.521

7.158

م�شروع مركز االت�صال

750

2.889

3.522

4.337

�أرا�ض حتت التطوير

408.915

421.862

-

-

املجموع

415.981

433.364

14.684

18.874

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

مت تطوير برنامج املحا�سبة (تابرو) من قبل املجموعة وهو برنامج ي�ستخدم حلجز تذاكر ال�سفر �إلى جانب معاجلة العمليات املتعلقة بالب�ضائع والرحالت
ال�سياحية .وزادت قيمة هذا الربنامج بعد تركيبه يف ال�شركات التي مت اال�ستحواذ عليها خالل يف عامي 2008م و 2009م ،الأمر الذي تطلب تطوير الربنامج
وتطبيقه يف تلك ال�شركات.
ميثل بند املباين حتت الإن�شاء مباين �سكنية يجري بنا�ؤها ل�سكن املوظفني يف الريا�ض .وتقوم املجموعة بتطوير مركز ات�صال العمالء يف الريا�ض (ال�ستقبال
ات�صاالت العمالء من ال�شركات والأفراد وم�ساعدهتم يف جمال احلجوزات وغريها) ،ومن اجلدير بالذكر �أنه بد�أ الت�شغيل التجريبي يف الربع الرابع من عام
2010م ،ومت الت�شغيل الر�سمي يف 2011/1/1م .ومن جهة �أخرى باعت ال�شركة الأر�ض الواقعة يف �شمال الريا�ض يف الربع الأخري من عام 2010م مببلغ وقدره
 447مليون ريال حمققة ربح ًا ر�أ�سمايل قدره  25مليون ريال .ونتيجة لهذه العملية ،متكنت ال�شركة من ت�سديد القر�ض البنكي الذي �سبق �أن ح�صلت عليه لتمويل
هذه الأر�ض بقيمة  225مليون ريال .وكانت هذه الأر�ض متثل  ٪100من الأرا�ضي حتت التطوير.
اال�ستثمارات
الجدول  :89االستثمارات
 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
اال�ستثمارات العقارية

175.000

35.000

35.000

25.000

�شركات م�ستثمر فيها بحقوق امللكية

211.764

204.813

196.811

164.568

ا�ستثمارات متاحة للبيع

27.273

27.273

12.273

-

414.037

267.086

244.083

189.568

املجموع
امل�صدر القوائم املالية املوحدة املراجعة

�شملت ا�ستثمارات املجموعة العقارية �شققا مفرو�شة يف العليا والطائف واملعذر ،بالإ�ضافة �إلى م�ساهمة يف خمطط عقاري يف الدمام ،وا�ستثمار يف م�شروع عقاري
يف مكة املكرمة يف  31دي�سمرب 2009م .ويف �أواخر عام 2009م ،مت نقل ال�شقق املفرو�شة يف العليا والطائف واملعذر �إلى �شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي
للرتكيز على ن�شاط الإيواء الذي يعترب واحدا من الن�شاطات اخلم�س الرئي�سية للمجموعة ،وقد مت ت�صنيفها �ضمن بند املمتلكات والآالت واملعدات.
ت�شمل اال�ستثمارات يف ال�شركات امل�ستثمر فيها من خالل �أ�سهم (حقوق ملكية) متثل ح�صة �أقلية يف �شركة اخلطوط اجلوية املحدودة فيليك�س (اليمن) و�شركة
ال�شامل الدولية (الكويت) و�شركة جراند ترافل لل�سفر وال�سياحة (الواليات املتحدة) و�شركة جراند لل�سفر اللوج�ستية (الواليات املتحدة) و�شركة عمرو ترافل
(كندا) و�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة (�أبو ظبي).
واجلدير بالذكر �أنه يف عام 2011م ،مت بيع برج ال�صفوة يف مكة املكرمة بربح  1.1مليون ريال �سعودي� .أما بالن�سبة لطريان فيلك�س عانت ال�شركة خ�سارة قدرها
 20.505.157ريال �سعودي (ح�صة املجموعة من اخل�سارة) ،و�سجلت اعادة تقييم لال�ستثمار قدره  19.494.843ريال �سعودي ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية يف
دولة اليمن.
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ال�شهرة
الجدول  :90الشهرة كما في عام 2011م
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

الدولة

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات

اململكة العربية ال�سعودية

-

44.500

44.500

44.500

�شركة �آي الطيار ليموزين

اجلمهورية امل�صرية العربية

26.297

26.297

26.297

26.297

�شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي

اجلمهورية امل�صرية العربية

13.805

13.805

13.805

13.805

�شركة نيو الطيار ليموزين

اجلمهورية امل�صرية العربية

13.603

13.603

13.603

13.603

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات

اجلمهورية امل�صرية العربية

13.390

13.390

13.390

13.390

�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

11.600

11.600

11.600

11.600

�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

6.212

6.212

6.212

6.212

لينا لل�سياحة وال�سفر

اجلمهورية اللبنانية

2.718

2.718

2.718

2.718

جملة امل�سافر

اململكة العربية ال�سعودية

-

1.427

1.427

1.427

�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

-

-

13.750

13.750

�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية

اململكة العربية ال�سعودية

-

-

1.909

1.909

جمموعة موا�سم

اململكة العربية ال�سعودية

-

-

-

21.235

87.627

133.554

149.212

170.448

716

2.241

3.216

()15.000

()30.000

136.454

143.662

()1.803

حتويالت العمالت الأجنبية
خ�سائر �إعادة تقيم

-

-

املجموع

85.824

134.270

امل�صدر القوائم املالية املوحدة املراجعة

يعك�س ر�صيد ال�شهرة قيمة ال�شهرة التي نتجت عن اال�ستحواذ على ال�شركات ،وتت�ضمن هذه ال�شهرة فوائد قاعدة العمالء احلالية والقوى العاملة ونظم و�إجراءات،
وفوائد التكامل يف املوارد .ويت�ضمن مبلغ ال�شهرة املرتبطة باال�ستحواذات التي قامت بها املجموعة �أ�سا�س ًا �شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة املحدودة و�شركة جولة
لتنظيم الرحالت ال�سياحية والطيار لت�أجري ال�سيارات و�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة و�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة و� 4شركات يف
م�صر .و يف نهاية عام 2011م ،بلغت قيمة هذه ال�شهرة  144مليون ريال و�شكلت  ٪12.2من حقوق امللكية العائدة لل�شركة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املراجع القانوين يقوم مبراجعة القوائم املالية ويبدي ر�أيه فيها ككل ومن �ضمنها ال�شهرة .وجتري ال�شركة مراجعة �سنوية �إجراء لبند
ال�شهرة من �أجل حتديد �أي انخفا�ض حمتمل وو�ضع املخ�ص�صات الالزمة تبعا لذلك .كما �أنه يتم �سنوي ًا اعادة تقييم ال�شهرة من قبل مكاتب ا�ست�شارية بنا ًء على
طلب املراجع القانوين وفقا ملبد�أ الأهمية الن�سبية التي يحددها املراجع القانوين.
ر�أ�س املال العامل
الجدول  :91رأس المال العامل
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

ذمم مدينة

448.408

425.768

589.978

707.931

ذمم دائنة

()112.107

()126.003

()142.137

()185.450

104.495

104.316

350.718

272.441

()84.600

()124.077

(*)703.834

()684.351

دفعات مقدمة و�أ�صول املتداولة �أخرى
م�صروفات م�ستحقة والتزامات متداولة �أخرى
�صايف ر�أ�س املال العامل

356.196

280.004

94.725

110.571

فرتة حت�صيل املبيعات

59

51

56

56

فرتة �سداد الذمم الدائنة

18

19

18

19

* ت�شمل ا�ستحقاق توزيع �أرباح
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة
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تت�ألف الذمم مدينة من الأر�صدة امل�ستحقة من اجلهات احلكومية وال�شركات وكبار ال�شخ�صيات .ويعود �سبب ارتفاعها يف عام 2011م �إلى �سيا�سة ال�شركة يف
حتويل قاعدة عمالئها من حتول عمالء الأفراد (النقدية) �إلى عمالء من ال�شركات (بيع الآجل) .ويتما�شى مع الزيادة يف عدد عمالء ال�شركات يف اجلدول الذي
مت ذكره يف ق�سم «ال�شركة».
تت�ألف �أر�صدة الذمم الدائنة �أ�سا�س ًا من املبالغ امل�ستحقة لت�سوية املدفوعات (اخلطوط اجلوية ال�سعودية واخلطوط الأخرى) ،وت�شمل �أي�ض ًا املدفوعات امل�ستحقة
ل�شركات ال�سفر و�شركات ال�شحن والنقل .وتن�ص اللوائح التي و�ضعها احتاد النقل اجلوي الدويل على �أن ال تتجاوز فرتة �سداد الذمم الدائنة  15يوم ًا بالن�سبة
لت�سوية املبالغ امل�ستحقة الحتاد النقل اجلوي الدويل للرحالت الداخلية و  30يوم ًا بالن�سبة للرحالت الدولية .وتعود الزيادة يف �أر�صدة الذمم الدائنة �إلى زيادة
يف امل�ستحقة برنامج «18»BSPوغريها من الباعة غري « ،»BSPوهو ما يتما�شى مع الزيادة يف املبيعات ب�سبب ارتفاع املبيعات املو�سمية و يف زيادة الدفعات املقدمة
للموردين مببلغ  50مليون ريال والتي تتعلق بوكاالت البيع العامة وموردون �أخرون.
وتت�ألف الدفعات املقدمة والأ�صول املتداولة الأخرى من مبالغ مدفوعة مقدم ًا للموردين من �شركات ال�سفر واحتاد النقل اجلوي الدويل واملوردين يف اخلارج
(الفنادق) .وترجع الزيادة يف عام 2010م� ،أ�سا�س ًا �إلى الذمم املدينة املتعلقة ببيع �أر�ض �شمال الريا�ض وكان الر�صيد املتبقي منها  190.060.000ريال �سعودي
(قيمة �سعر بيع الأر�ض  447مليون ريال) والتي مت ت�سديدها بالكامل بنهاية فرباير 2012م� .إ�ضافة �إلى زيادة مبالغ الدفعات املقدمة للموردين مببلغ  50مليون
ريال والتي تتعلق تقدم بالوكاالت العاملة للمبيعات وغريها من البائعني.
وتت�ألف امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة �أخرى من املبالغ املقدمة من العمالء وح�ساب الأن�شطة االجتماعية والذمم غري التجارية واجلمعيات اخلريية.
وتعود الزيادة يف عام 2010م مقارنة بـ عام 2009م �إلى  408مليون ريال دفعات مقدمة من العمالء من القطاع احلكومي و 80مليون ريال �أرباح م�ستحقة التوزيع
و 25مليون ريال اال�ستحقاق لل�صندوق العام للموظفني ،وفق ًا ملوافقة جمل�س الإدارة .وقد انخف�ضت امل�ستحقات خالل عام 2011م ب�سبب انخفا�ض امل�ستحقات
املتعلقة بالعقود احلكومية.
وبناء على ماذكر �آنفا �إنخف�ض �صايف ر�أ�س املال العامل من  356مليون ريال �سعودي ي  2008م �إلى  110مليون ريال �سعودي يف  2011م
�صايف الدين
الجدول  :92صافي الدين
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
نقد واحل�سابات البنكية

 31دي�سمرب 2008م
52.393

 31دي�سمرب 2009م
129.694

 31دي�سمرب 2010م
380.276

 31دي�سمرب 2011م
407.436

�سحب على املك�شوف

()31.460

()4.527

()5.742

()7.713

قرو�ض بنكية

()672.795

()540.462

()111.741

()93.202

التزامات عقود ت�أجري

()3.363

()2.098

-

-

املجموع

()655.225

()417.393

262.793

306.521

البنود املماثلة للدين
م�ستحقات من �أطراف ذات �صلة

7.991

18.779

46.516

24.598

م�ستحقات �إلى �أطراف ذات �صلة

()16.108

()32.806

()21.511

()33.088

تعوي�ض نهاية اخلدمة

()13.356

()18.019

()23.868

()30.639

زكاة

()12.844

()17.716

()25.670

()27.717

توزيع �أرباح
املجموع

()689.541

()467.157

-

-

238.260

239.675

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة








يت�ألف �صايف الدين من القرو�ض امل�صرفية ور�صيد الأطراف ذات �صلة والأرباح امل�ستحقة الدفع.
تت�ضمن �أر�صدة النقد واحل�سابات البنكية والنقد يف املكتب الرئي�سي للمجموعة والفروع الأخرى.
يت�ألف ر�صيد م�ستحقات �إلى الأطراف ذات �صلة ب�شكل رئي�سي من الر�صيد امل�ستحق ل�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار العقاري ،و�أي�ض ًا املبالغ املدفوعة
مقدما واملكاف�أة ال�سنوية للإدارة العليا.
يت�ألف ر�صيد م�ستحقات من الأطراف ذات عالقة ب�شكل رئي�سي من الر�صيد امل�ستحق من �شركتي عمرو ترافل (كندا) وجراند ترافل لل�سفر وال�سياحة
(الواليات املتحدة الأمريكية) وهي �شركات �شقيقة
يت�ضمن ر�صيد خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة تعوي�ضات خدمة العاملني باملجموعة والتي مت �إحت�سابها وفقا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
متثل توزيعات الأرباح املبالغ التي مل يتم ا�ستالمها من امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب 2010م.

 :BSP 18هو برنامج من �أياتا خا�ص بتوزيع تكاليف �شركات الطريان
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 ميثل اجلدول التايل تفا�صيل الذمم الدائنة كما يف  31دي�سمرب 2011م وبناء على ذلك فقد بلغ حجم املخ�ص�صات بنف�س التاريخ  182مليون ريال ومتثل كل
الذمم الدائنة التي م�ضى عليها �أكرث من �سنة .واجلدير بالذكر �أن الذمم الدائنة الأخرى ت�ضم �أ�سا�سا ذمم ال�شركات التابعة للمجموعة
الجدول  :93تفاصيل الذمم الدائنة
�ألف ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2011م

اجلهات احلكومية

475.470

ال�شركات

269.948

�أفراد

9.562

وكاالت ال�سفر

7.492

�أخرى

127.382

املجموع

889.855

املخ�ص�صات

181.924

املجموع الكلي

707.931

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الجدول  :94التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
�صايف الربح

 31دي�سمرب 2008م
279.275

 31دي�سمرب 2009م
417.859

 31دي�سمرب 2010م
496.310

 31دي�سمرب 2011م
611.978

التعديالت اخلا�صة:
اال�ستهالك والإطفاء
مكا�سب من بيع ممتلكات ومعدات
�إيرادات  /م�صاريف �أخرى

12.089
()13.333
-

39.848

33.942

19.518
()295

()31.185

()6.230

-

30.000

45.754

فورقات حتويل العملة

()4.254

3.361

الدخل من اال�ستثمارات

()5.641

()430

()672

4.233

22.159

6.325

خم�ص�صات ذمم دائنة

14.0445

18.738

55.038

45.473

خم�ص�صات تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفني

2.440

5.359

6.580

7.345

حقوق الأقلية

1.412

1.873

2.919

5.715

الزكاة

13.564

20.270

27.629

27.376

م�صاريف املوجودات الت�شغيلية واملطلوبات
()46.946

3.902

()219.248

()163.426

ذمم دائنة

26.759

()10.787

()27.737

21.918

()55.802

78.276

ذمم مدينة

15.081

13.896

16.134

43.314

م�ستحق �إلى �أطراف ذات العالقة

15.946

16.699

()7.125

11.577

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

39.022

39.476

م�ستحق من �أطراف ذات العالقة
م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة ديون �أخرى

()41.180

179

499.502

()126.404

تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

()632

()696

()731

()573

زكاة مدفوعة

()10.133

()15.399

()19.675

()25.329

297.515

516.317

834.186

616.358

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة
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ا�ستمرت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية بالنمو خالل الفرتة من عام 2008م �إلى عام 2010م متا�شي ًا مع النمو يف �صايف الربح قبل م�صروفات التمويل
والزكاة واال�ستهالك والإطفاء .بالإ�ضافة �إلى الت�أثري الإيجابي يف حركة ر�أ�س املال العامل.
ارتفعت خم�ص�صات الذمم الدائنة ،خالل عام 2011م، ،كما ذكر �آنفا ح�سب �سيا�سة ال�شركة يف حتديد خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
الجدول  :95التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 31دي�سمرب 2008م

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

الو�صف (�ألف ريال �سعودي)
اال�ستثمارات

()398.396

()25.305

()23.034

9.490

�شراء ممتلكات ومعدات

()19.544

()32.988

()66.940

()89.766

�أرباح موزعة من اال�ستثمارات

-

3.024

4.707

7.946

�أ�صول م�ست�أجرة

()388

()327

-

-

271.742

19.962
()20.010

22.152

3.522

عوائد من التخل�ص من املمتلكات واملعدات
اال�ستحواذات

()102.034

()79.978

()15.779

الأعمال قيد التنفيذ

()412.254

()17.383

()3.182

()4.189

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

()910.464

()149.375

167.515

()76.567

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

زادت اال�ستثمارات يف عام 2008م نتيجة قيام املجموعة ب�شراء عقارات ا�ستثمارية خمتلفة يف جمال ال�سفر وال�سياحة (�شقق مفرو�شة) بالإ�ضافة �إلى اال�ستثمارات
بح�ص�ص �أقلية يف ال�شركات العاملة يف اليمن والكويت والواليات املتحدة الأمريكية وكندا لتو�سيع �شبكتها وزيادة ح�صتها ال�سوقية يف جمال ال�سفر وال�سياحة.
انخف�ضت التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية يف عام 2011م ب�سبب انخفا�ض يف التدفقات الر�أ�سمالية ،حيث كانت  204مليون يف عام 2010م ب�سبب بيع
الأر�ض الواقعة يف �شمال الريا�ض يف الربع الأخري من عام 2010م مببلغ وقدره  447مليون ريال حمققة ربح ر�أ�سمايل قدره  25مليون ريال .ونتيجة لهذه العملية،
متكنت ال�شركة من ت�سديد القر�ض البنكي الذي �سبق �أن ح�صلت عليه لتمويل هذه الأر�ض بقيمة  225مليون ريال .وكانت هذه الأر�ض متثل  ٪100من الأرا�ضي
حتت التطوير.
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
الجدول  :96التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
الو�صف (�ألف ريال �سعودي)

 31دي�سمرب 2008م

القرو�ض البنكية

621.863

مدفوعات على �أ�صول م�ست�أجرة

-

�أرباح مدفوعة للحقوق الأقلية

()1.008

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب 2010م

 31دي�سمرب 2011م

()132.333

()427.506

()16.568

-

()2.098

-

()1.375

()1.770

()2.984

�أرباح مدفوعة لل�سماهمني

-

()129.000

()319.745

()493.079

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

620.855

()262.708

()751.119

()512.630

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

زادت املجموعة التمويل يف عام 2008م من �أجل متويل �شراء الأرا�ضي وا�ستثمارات �إ�ضافية .ويف عام 2010م باعت املجموعة قطعة الأر�ض وا�ستخدمت ح�صيلة
البيع لت�سديد كامل القر�ض الذي �سبقت �أن ح�صلت عليه من البنك العربي الوطني.
ويف عام 2008م ،مت الإعالن عن توزيع �أرباح نقدية بقيمة  129مليون ريال ،ومت توزيعها يف عام 2009م .ويف عام 2010م �أعلنت املجموعة عن توزيع  400مليون
ريال للم�ساهمني ومت توزيعها يف عام 2010م( .ف�ض ًال راجع ق�سم «�سيا�سة توزيع الأرباح»).
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الجدول  :97قروض طويلة األجل
البنك (�ألف ريال)

عام ال�صرف

مبلغ الت�سهيالت

 31دي�سمرب 2009م

 31دي�سمرب
2011م

 31دي�سمرب 2010م

عدد الت�سديدات
الف�صلية

�آخر ق�سط

البنك العربي الوطني

2008

393.000

297.813

-

-

16

 31دي�سمرب 2010م

البنك العربي الوطني

2008

57.000

46.313

-

-

16

 31دي�سمرب 2010م

450.000

344.126

-

-

املجموع
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

تقوم ال�شركة بت�أمني املوارد املالية ال�ضرورية لتمويل جزء من �أعمالها �إ�ضافة �إلى عمليات الإ�ستحواذات التي تقوم بها املجموعة من حني �إلى �آخر وذلك من خالل
ت�سهيالت م�صرفية من قبل م�صارف حملية علم ًا �أن معظم هذه الت�سهيالت متوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية وتقدم ب�ضمان �شخ�صي من رئي�س املجموعة علم ًا �أن
معظم م�صارف املجموعة وافقت على �إلغاء ال�ضمانات ال�شخ�صية املتعلقة بالت�سهيالت بعد عملية الطرح

6 66 -6الزكاة
تخ�ضع ال�شركة وال�شركات التابعة لها يف اململكة العربية ال�سعودية لأنظمة الزكاة والدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل .وبالن�سبة لل�شركات
الأجنبية فتخ�ضع لأنظمة ال�ضرائب املطبقة يف الدول التي تعمل فيها .وحت�سب الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.
يتم �إعداد الربط الزكوي للمجموعة و�شركاتها التابعة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل وقد ح�صلت املجموعة على ال�شهادات الزكوية النهائية لل�سنوات حتى
2011م ،وقدمت املجموعة الإقرار الزكوي عن الأعوام 2008م – 2011م.
كذلك احلال ،تقوم جميع ال�شركات التابعة بتقدمي �إقرارات �ضريبة الدخل والزكاة ب�شكل منتظم وفقا للقوانني املعمول بها يف الدول التي تعمل فيها.

6 66 -6إقرار بمسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
مت �إعداد ق�سم «مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل للمجموعة ونتائج �أعمالها» الوارد يف ن�شرة الإ�صدار هذه من قبل �إدارة املجموعة ،ومت اعتماده من قبل جمل�س
الإدارة .وتعتقد الإدارة �أنه مل يطر�أ �أي تغيريات ذات ت�أثري جوهري �سلبي على القوائم املالية �أو التوقعات امل�ستقبلية للمجموعة منذ تاريخ 2011/12/31م وحتى
تاريخ ن�شرة الإ�صدار .هذا وتتحمل الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة عن دقة املعلومات والتحليالت املالية و�صحتها ،وت�ؤكد �أنها قامت بكل الإجراءات الالزمة وقدمت
�إف�صاحا كامال وعادال لهذه البيانات .وت�ؤكد الإدارة �أنه ال توجد �أية معلومات �أو وثائق �أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى جعل البيانات املالية واملعلومات الواردة م�ضللة
ب�أي �شكل من الأ�شكال.
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7.7الرسملة والمديونية
يو�ضح اجلدول �أدناه ر�سملة ال�شركة كما يف القوائم املالية املراجعة يف  31دي�سمرب 2010م ،وينبغي �أن يقر�أ هذا اجلدول جنب ًا �إلى جنب مع البيانات املالية والقوائم
املالية املراجعة لل�شركة مبا فيها من �إي�ضاحات مرفقة (راجع ق�سم «تقرير مراجعي احل�سابات»)
الجدول  :98الرسملة و المديونية للمجموعة
كما يف  31دي�سمرب 2011م

ريال �سعودي

املطلوبات:
�سحب على املك�شوف (جاري مدين)

7.713.107

قرو�ض ق�صرية الأجل

93.202.192

اجمايل املطلوبات:

100.915.299

حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال

800.000.000

احتياطي نظامي

134.554.611

فروق ترجمة عمالت عن كيانات �أجنبية

()1.853.075

حقوق الأقلية

7.419.420

�أرباح مبقاة

237.759.351

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

1.177.880.307

�إجمايل الر�سملة

1.278.795.606

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ر�أ�س مال ال�شركة ،كما ر�أ�س مال �أية �شركة تابعة لها ،غري م�شمول بحق خيار ،و�أنه ال يوجد لل�شركة �أية �أدوات دين �أو قرو�ض لأجل
كما يف تاريخ هذه الن�شرة .كما ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أن ال�شركة �سيكون لديها ر�أ�س مال عامل كاف لفرتة االثني ع�شر �شهر ًا التي تلي مبا�شرة طرح
�أ�سهمها لالكتتاب العام .ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد �أي نية لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة و�أن �أعمال ال�شركة مل تتوقف ب�شكل
ميكن �أن ي�ؤثر �أو �سبق �أن �أثر ت�أثري ًا ملمو�س ًا على و�ضعها املايل خالل االثني ع�شر �شهر ًا املا�ضية .كما يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه مل يحدث �أي تغيري
�سلبي �أو جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالثة ال�سابقة مبا�شرة ل�سنة الإدراج وال خالل الفرتة املمتدة منذ نهاية الفرتة التي ي�شملها
تقرير املحا�سب القانوين وحتى تاريخ اعتماد ن�شرة الإ�صدار هذه.
ال�ضمانات املقدمة مقابل القرو�ض والت�سهيالت البنكية ل�صالح البنوك ت�ضم �أ�صل ال�صكوك لثالثة قطع �أرا�ض �إلى البنك ال�سعودي لال�ستثمار ك�ضمان التفاقية
الت�سهيالت املو�ضحة يف ق�سم « 6-10عقود التمويل» ،وهذه القطع هي ( )1قطعة �أر�ض تقع يف حي �شمال املطار – العقيق ،الريا�ض�( ،صك رقم ،)12/26634
( )2قطعة �أر�ض تقع يف حي �شمال �أم احلمام ،بالريا�ض (�صك رقم  ،)5/24888وقطعة �أر�ض يقع عليها مركز ال�شركة الرئي�سي �شرق �شارع التخ�ص�صي،
الريا�ض (�صك رقم  .)12/26636وبا�ستثناء ما ذكر ،ف�إن ال�شركة ت�ؤكد �أنه بتاريخ هذه الن�شرة ال توجد رهونات مقابل القرو�ض و�أن جميع القرو�ض م�ضمونة
ب�ضمانات �شخ�صية من رئي�س املجموعة علما �أن معظم م�صارف املجموعة وافقت على �إلغاء ال�ضمانات ال�شخ�صية املتعلقة بالت�سهيالت بعد عملية الطرح.
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8.8هيكل ملكية األسهم
8 88 -8المساهمون البائعون
ميتلك امل�ساهمون البائعون  ٪100من �أ�سهم ال�شركة قبل االكتتاب ،ويو�ضح اجلدول التايل هيكل امللكية قبل �إمتام عملية االكتتاب وبعدها:
الجدول  :99هيكل الملكية قبل وبعد إتمام عملية االكتتاب
ملكية الأ�سهم فبل االكتتاب
امل�ساهمون

ملكية الأ�سهم بعد االكتتاب

عدد الأ�سهم

٪

ر�أ�س املال

عدد الأ�سهم

٪

ر�أ�س املال

�شركة الطيار لال�ستثمار والتطوير والعقاري

26.666.667

٪33.33

266.666.670

18.666.667

٪23.33

186.666.669

نا�صر بن عقيل عبد اهلل الطيار

21.231.497

٪26.54

212.314.970

14.862.049

٪18.58

148.620.479

م�ؤ�س�سة البالد للتجارة واالقت�صاد

5.509.653

٪6.89

55.096.530

3.856.757

٪4.82

38.567.571

�شركة �أموال اخلليج لال�ستثمار والتجاري

3.989.322

٪4.99

39.893.220

2.792.525

٪3.49

27.925.254

�شركة �سمامة للت�شغيل والإدارة

3.088.160

٪3.86

30.881.600

2.161.712

٪2.70

21.617.120

�سلمان بن ابراهيم بن عبد اهلل �آل م�سعود

2.133.333

٪2.67

21.333.330

1.493.333

٪1.87

14.933.331

الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري �آل �سعود

1.437.333

٪1.80

14.373.330

1.006.133

٪1.26

10.061.331

روال نافذ �صالح م�صطفي

1.101.920

٪1.38

11.019.200

771.344

٪0.96

7.713.440

خالد بن عمر البلطان

1.066.667

٪1.33

10.666.670

746.667

٪0.93

7.466.669

�شركة �صالح حمود الطامي واخوانه للتنمية

1.066.667

٪1.33

10.666.670

746.667

٪0.93

7.466.669

فهد بن حممد بن �صالح العذل

1.066.667

٪1.33

10.666.670

746.667

٪0.93

7.466.669

حكمت �سعد الدين عبد احلميد الزعيم

880.000

٪1.10

8.800.000

616.000

٪0.77

6.160.000

م�ؤ�س�سة الطيار اخلريية

740.750

٪0.93

7.407.500

518.525

٪0.65

5.185.250

حممد بن �سامل بن عاي�ض املري

730.587

٪0.91

7.305.870

511.411

٪0.64

5.114.109

ال�شركة الدولية اخلليجية للتجارة واال�ستثمار العقاري

550.987

٪0.69

5.509.870

385.691

٪0.48

3.856.909

خالد بن ابراهيم بن عبد العزيز �آل ابراهيم

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

نا�صر بن عبد اهلل نا�صر املهو�س

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�سعيد بن حممد بن �سامل با�سميح

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة اجلرب التجارية

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة بيوت الرجاء لال�ستثمار العقاري املحدودة

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة عبد الرحمن عبد اهلل املو�سي و�شركائه

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة �أبناء عبداهلل حمود ال�شويعر للتجارة واملقاوالت

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة عبد اهلل ف�ؤاد القاب�ضة

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

�شركة �أبناء عبدالعزيز العجالن لال�ستثمار التجاري والعقاري

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن اجلري�سي

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

عبد الغني بن احمد بن �سعيد العجو

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

عبد اهلل بن علي بن عبيد بال�شرف

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

عمر بن علي بن عبيد بال�شرف

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

معاذ بن عبد اهلل بن حممد �آل ال�شيخ

533.333

٪0.67

5.333.330

373.333

٪0.47

3.733.331

نوال عبد اهلل الر�شيد

500.000

٪0.63

5.000.000

350.000

٪0.44

3.500.000

فهد بن حممد ال�شرثي

400.000

٪0.50

4.000.000

280.000

٪0.35

2.800.000

�سلمان بن عبد الرحمن بن خزمي

177.778

٪0.22

1.777.780

124.445

٪0.16

1.244.446

�سمر �سميع احلق

100.000

٪0.13

1.000.000

70.000

٪0.09

700.000
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ملكية الأ�سهم فبل االكتتاب
عدد الأ�سهم

امل�ساهمون

٪

ملكية الأ�سهم بعد االكتتاب
ر�أ�س املال

عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال

٪

ابت�سام عبد اهلل البداح

74.074

٪0.09

740.740

51.852

٪0.06

518.518

عبد الرحمن بن ح�سن �آل ال�شيخ

21.276

٪0.03

212.760

14.893

٪0.02

148.932

اجلمهور

0

٪0.00

0

24.000.000

٪30

240.000.000

املجموع

80.000.000

٪100

800.000.000

80.000.000

٪100

800.000.000

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

هيكل الملكية غير المباشرة
يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة الطيار لال�ستثمار والتطوير العقاري املحدودة (التي تعمل يف جمال املقاوالت ،وت�أ�س�ست عام 2005م ويبلغ ر�أ�س مالها  3ماليني
ريال �سعودي) ،التي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪33.33قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم
«امل�ساهمون البائعون» �أعاله.
الجدول  :100ملكية شركة الطيار لالستثمار والتطوير العقاري المحدودة
�شركة الطيار لال�ستثمار والتطوير العقاري املحدودة

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
الدكتور نا�صر عقيل عبداهلل الطيار

2.700.000

٪90.00

ح�صة حممد �أحمد الع�صيمي

300.000

٪10.00

املجموع

3.000.000

٪100

يو�ضح اجلدول التايل ملكية م�ؤ�س�سة البالد للتجارة واالقت�صاد (والتي تعمل يف جمال املقاوالت وت�أ�س�ست عام 1972م ويبلغ ر�أ�س مالها  1.2مليون ريال �سعودي)،
التي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪6.89قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم «امل�ساهمون البائعون»
�أعاله:
الجدول  :101ملكية مؤسسة البالد للتجارة واالقتصاد
م�ؤ�س�سة البالد للتجارة واالقت�صاد

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�سمو الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود

1.150.000

٪100.00

املجموع

1.150.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة �أموال اخلليج لال�ستثمار التجاري املحدودة (التي تعمل يف جمال التجارة وت�أ�س�ست عام 2004م ويبلغ ر�أ�س مالها  20مليون ريال
�سعودي)والتي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪4.99قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم «امل�ساهمون
البائعون» �أعاله:
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الجدول  :102ملكية شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري المحدودة
�شركة �أموال اخلليج لال�ستثمار التجاري املحدودة

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

7.500.000

٪37.50

�شركة الفوزان القاب�ضة

7.500.000

٪37.50

حممد علي را�شد العبار

3.000.000

٪15.00

فهد عبداهلل عبداللطيف املبارك

1.000.000

٪5.00

عمار عبدالواحد فالح اخل�ضريي

1.000.000

٪5.00

املجموع

20.000.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (التي تعمل يف جمال التجارة وت�أ�س�ست عام 1997م ويبلغ ر�أ�س مالها  10مليون ريال �سعودي)
والتي متلك ح�صة بن�سبة � ٪37.50شركة �أموال اخلليج لال�ستثمار التجاري املحدودة ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية �شركة �أموال اخلليج لال�ستثمار
التجاري املحدودة �أعاله:
الجدول  :103ملكية شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�سليمان عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب

2.700.00

٪27.00

عماد عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب

2.700.00

٪27.00

ع�صام عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب

2.700.00

٪27.00

لولوه �سليمان �صالح املديهيم

500.000

٪5.00

مرمي عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب

350.000

٪3.50

هيفاء عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب

350.000

٪3.50

عواطف عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب

350.000

٪3.50

متا�ضر عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب

350.000

٪3.50

املجموع

10.0000.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة الفوزان القاب�ضة (التي تعمل يف جمال الأعمال العقارية واخلدمات التجارية وت�أ�س�ست عام 1390م ويبلغ ر�أ�س مالها 50
مليون ريال �سعودي) والتي متلك ح�صة بن�سبة � ٪37.50شركة �أموال اخلليج لال�ستثمار التجاري املحدودة ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية �شركة �أموال
اخلليج لال�ستثمار التجاري املحدودة �أعاله:
الجدول  :104ملكية شركة الفوزان القابضة
�شركة الفوزان القاب�ضة

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�شركة عبداللطيف وحممد الفوزان للتنمية والتطوير

30.000.000

٪60.00

خالد عبداللطيف الفوزان

5.000.000

٪10.00

علي عبداللطيف الفوزان

5.000.000

٪10.00

عبداهلل عبداللطيف الفوزان

5.000.000

٪10.00

فوزان �أحمد الفوزان

5.000.000

٪10.00

املجموع

50.000.000

٪100.00
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يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة �سمامه للت�شغيل والإدارة املحدودة (التي تعمل يف جمال الت�شغيل والإدارة وت�أ�س�ست عام 1979م ويبلغ ر�أ�س مالها  25مليون ريال
�سعودي) التي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪3.86قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم «امل�ساهمون
البائعون» �أعاله:
الجدول  :105ملكية شركة سمامه للتشغيل واإلدارة المحدودة
�شركة �سمامه للت�شغيل والإدارة املحدودة

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
نا�صر حممد املطوع العتيبي

24.000.000

٪96.00

بدر نا�صر حممد املطوع العتيبي

500.000

٪2.00

تركي نا�صر حممد املطوع العتيبي

500.000

٪2.00

املجموع

25.000.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة �صالح حمود الطامي و�إخوانه للتنمية (التي تعمل يف جمال التجارة وت�أ�س�ست عام 1980م ويبلغ ر�أ�س مالها  150مليون ريال
�سعودي) التي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪1.33قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هذو ذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم «امل�ساهمون
البائعون» �أعاله:
الجدول  :106شركة صالح حمود الطامي وإخوانه للتنمية
�شركة �صالح حمود الطامي و�إخوانه للتنمية

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�صالح حمود الطامي

48.000.000

٪32.00

�إبراهيم حمود الطامي

6.000.000

٪4.00

فهد حمود الطامي

33.750.000

٪22.50

عبد الرحمن حمود الطامي

34.500.000

٪23.00

عبداهلل حمود الطامي

27.750.000

٪18.5

املجموع

150.000.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية ال�شركة الدولية اخلليجية للتجارة واال�ستثمار العقاري املحدودة (التي تعمل يف جمال التجارة وت�أ�س�ست عام 2004م ويبلغ ر�أ�س مالها
 10ماليني ريال �سعودي) ،والتي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪0.69قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف
الق�سم «امل�ساهمون البائعون» �أعاله:
الجدول  :107ملكية الشركة الدولية الخليجية للتجارة واالستثمار العقاري المحدودة
ال�شركة الدولية اخلليجية للتجارة واال�ستثمار العقاري املحدودة

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
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�إح�سان عبداملجيد الزعيم

3.400.000

٪34.00

�سعد حمدي الزعيم

3.300.000

٪33.00

�أحمد �سامر حمدي الزعيم

3.300.000

٪33.00

املجموع

10.000.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة اجلرب التجارية (التي تعمل يف جمال التجارة ،وت�أ�س�ست عام 1971م ويبلغ ر�أ�س مالها  3.6مليون ريال �سعودي) ،التي متلك
ح�صة بن�سبة ( ٪0.67قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم «امل�ساهمون البائعون» �أعاله:
الجدول  :108ملكية شركة الجبر التجارية
�شركة اجلرب التجارية

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
عبدالعزيز حمد اجلرب

1.200.000

٪33.33

حممد حمد اجلرب

1.200.000

٪33.33

عبداللطيف حمد اجلرب

1.200.000

٪33.33

املجموع

3.600.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة عبداهلل ف�ؤاد القاب�ضة (التي تعمل يف جمال املقاوالت وت�أ�س�ست عام 1976م وحتولت �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بتاريخ
1432/2/8هـ ويبلغ ر�أ�س مالها  200مليون ريال �سعودي) ،والتي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪0.67قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف
جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم «امل�ساهمون البائعون» �أعاله:
الجدول  :109ملكية شركة عبداهلل فؤاد القابضة
�شركة عبداهلل ف�ؤاد القاب�ضة

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

15.792.000

٪7.896

في�صل عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

27.588.000

٪13.794

عبداهلل ف�ؤاد عبداهلل �أبوب�شيت

4.674.000

٪2.337

فهد عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

4.674.000

٪2.337

�أحمد ف�ؤاد عبداهلل �أبوب�شيت

4.676.000

٪2.338

حممد ف�ؤاد عبداهلل �أبوب�شيت

4.676.000

٪2.338

�سهام عبداهلل منيب نق�شبندي

13.792.000

٪6.896

�أني�سة عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

جناة عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

وداد عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

فاتن عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

فريدة عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

فرح عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

فايدة عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

فلك عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

رانية عبداهلل ف�ؤاد عبدالعزيز �أبوب�شيت

13.792.000

٪6.896

املجموع

200.000.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة عبدالرحمن عبداهلل حممد املو�سى و�شركائه (والتي تعمل يف جمال املقاوالت ،وت�أ�س�ست يف عام 2001م ويبلغ ر�أ�س مال
ال�شركة  60مليون ريال �سعودي) ،والتي متلك ح�صة ( ٪0.67قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،واملذكورة يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم
«امل�ساهمون البائعون»�أعاله:
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الجدول  :110ملكية شركة عبدالرحمن عبداهلل محمد الموسى وشركائه
�شركة عبدالرحمن عبداهلل حممد املو�سى و�شركاه

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
عبدالرحمن عبداهلل حمد املو�سى

30.000.000

٪50.00

عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

4.800.000

٪8.00

�أحمد عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

4.800.000

٪8.00

مرمي �أحمد �سليمان الرباك

3.600.000

٪6.00

�أ�سامة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

4.800.000

٪8.00

وليد عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

4.800.000

٪8.00

هيام عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

2.400.000

٪4.00

�أمرية عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

2.400.000

٪4.00

عبري عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

2.400.000

٪4.00

املجموع

60.000.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة �أبناء عبدالعزيز العجالن لال�ستثمار التجاري والعقاري (والتي تعمل يف جمال املقاوالت ،وت�أ�س�ست يف عام 2002م ويبلغ ر�أ�س
مال ال�شركة � 500ألف ريال �سعودي) ،والتي متلك ح�صة ( ٪0.67قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،واملذكورة يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف
الق�سم «امل�ساهمون البائعون»�أعاله:
الجدول  :111ملكية شركة أبناء عبدالعزيز العجالن لالستثمار التجاري والعقاري
�شركة �أبناء عبدالعزيز العجالن لال�ستثمار التجاري والعقاري

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
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عجالن عبدالعزيز العجالن

125.000

٪25.00

حممد عبدالعزيز العجالن

125.000

٪25.00

فهد عبدالعزيز العجالن

125.000

٪25.00

فهد �سعد عبدالعزيز العجالن

25.000

٪5.00

عجالن �سعد عبدالعزيز العجالن

25.000

٪5.00

عبد اهلل �سعد عبدالعزيز العجالن

25.000

٪5.00

و�ضحاء �سعد عبدالعزيز العجالن

12.500

٪2.50

ربا �سعد عبدالعزيز العجالن

12.500

٪2.50

فهده �سعد عبدالعزيز العجالن

12.500

٪2.50

�سارة �سعد عبدالعزيز العجالن

12.500

٪2.50

املجموع

500.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة �أبناء عبداهلل حمود ال�شويعر للتجارة واملقاوالت (التي تعمل يف جمال املقاوالت وت�أ�س�ست عام 1986م ويبلغ ر�أ�س مالها 11
مليون ريال �سعودي) ،والتي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪0.67قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم
«امل�ساهمون البائعون»�أعاله:
الجدول  :112ملكية شركة أبناء عبداهلل حمود الشويعر للتجارة والمقاوالت
�شركة �أبناء عبداهلل حمود ال�شويعر للتجارة واملقاوالت

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�أحمد عبداهلل حمود ال�شويعر

3.692.700

٪33.57

حمود عبداهلل حمود ال�شويعر

2.406.800

٪21.88

م�شعل �صالح �سليمان العار�ضي

1.849.100

٪16.81

خلود عبداهلل حمود ال�شويعر

1.202.300

٪10.93

خالد عبداهلل حمود ال�شويعر

1.161.600

٪10.56

م�ضينة حمود �إبراهيم ال�شويعر

687.500

٪6.25

املجموع

11.000.000

٪100.00

يو�ضح اجلدول التايل ملكية �شركة بيوت الرجاء لال�ستثمار العقاري املحدودة (التي تعمل يف جمال اال�ستثمار العقاري وت�أ�س�ست يف عام 1991م ويبلغ ر�أ�س مالها
مليون ريال �سعودي) ،والتي متلك ح�صة بن�سبة ( ٪0.67قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،كما هو مذكور يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم
«امل�ساهمون البائعون»�أعاله:
الجدول  :113ملكية شركة بيوت الرجاء لالستثمار العقاري المحدودة
�شركة بيوت الرجاء لال�ستثمار العقاري املحدودة

قيمة �إجمايل الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�سعد حممد عو�ض بن الدن

260.000

٪26.00

رجاء ب�شري ها�شم

350.000

٪35.00

�سناء حممد بن الدن

130.000

٪13.00

حممد حممد بن الدن

260.000

٪26.00

املجموع

1.000.00

٪100.00

م�ؤ�س�سة الطيار اخلريية
هي عبارة عن م�ؤ�س�سة خريية تقوم بتقدمي الدعم وامل�ساعدة للأ�سر املحتاجة والفقرية مت �إن�شا�ؤها من قبل الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار – يف العام 1428هـ
حتت م�سمى م�ؤ�س�سة التكافل اخلريية ومن ثم مت تعديل الإ�سم �إلى م�ؤ�س�سة الطيار اخلريية ويف بداية العام 2009م� .أ�صبحت امل�ؤ�س�سة م�ساهم يف املجموعة حيث
قام الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار بتحويل جزء من �أ�سهمه باملجموعة ل�صالح امل�ؤ�س�سة كوقف يعود ريعه للأعمال اخلريية التي تقوم بها .ومتتلك امل�ؤ�س�سة ح�صة
( ٪0.93قبل االكتتاب) يف �شركة جمموعة الطيار لل�سفر ،واملذكورة يف جدول هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم «امل�ساهمون البائعون» �أعاله .وتعمل م�ؤ�س�سة الطيار
اخلريية وفق ًا لرتخي�صها ال�صادر من وزارة ال�شئون االجتماعية ،وتعمل ومتار�س ن�شاطها وفق ًا لتوجيهات و�إ�شراف وزراة ال�شئون االجتماعية .تدار امل�ؤ�س�سة
بوا�سطة جمل�س �إدارة مكون من ع�شرة �أع�ضاء ،والأمني العام للم�ؤ�س�سة هو ال�شيخ حممد عبد اهلل املقرن ،ورئي�س جمل�س الإدارة هو الدكتور بن عقيل نا�صر الطيار.
تتم مراجعة �أعمال امل�ؤ�س�سة �سنوي ًا وتدقق ح�ساباتها بوا�سطة مراجع ح�سابات قانوين معتمد من وزارة ال�شئون االجتماعية.
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8 88 -8المؤسسون المالكون لحصة بنسبة  ٪5أو أكثر
يو�ضح اجلدول التايل امل�ؤ�س�سون املالكون حل�صة بن�سبة � ٪5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب وبعده:
الجدول  :114المؤسسون المالكون لحصة تساوي  ٪5أو أكثر
امل�ساهمون

بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
الأ�سهم

٪

ر�أ�س املال

الأ�سهم

٪

ر�أ�س املال

�شركة الطيار لال�ستثمار والتطوير العقاري املحدودة

26.666.667

٪33.33

266.666.670

18.666.667

٪23.33

186.666.669

الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار

21.231.497

٪26.54

212.314.970

14.862.049

٪18.58

148.620.479

م�ؤ�س�سة البالد للتجارة والإقت�صاد

5.509.653

٪6.89

55.096.530

3.856.757

٪4.82

38.567.571

8 88 -8الملكية المباشرة والغير مباشرة
نا�صر عقيل عبداهلل الطيار والأمري تركي بن حممد بن فهد �آل �سعود هما امل�ساهمان الوحيدان الذان ميلكان ح�صة مبا�شرة وغري مبا�شرة يف جمموعة الطيار
لل�سفر (الرجاء مراجعة هيكل ملكية ال�شركة يف الق�سم «امل�ساهمون البائعون») .ويو�ضح اجلدول التايل ملكية نا�صر عقيل عبداهلل الطيار املبا�شرة وغري املبا�شرة
والأمري تركي بن حممد بن فهد �آل �سعود الغري مبا�شرة يف جمموعة الطيار لل�سفر:
الجدول  :115الملكية المباشرة والغير مباشرة (قبل االكتتاب):
اال�سم
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عدد الأ�سهم املبا�شرة

عدد الأ�سهم غري املبا�شرة

املجموع

الن�سبة

الدكتور نا�صر بن عقيل الطيار

21.231.497

24.000.000

45.231.497

٪56.54

�سمو الأمري تركي بن حممد بن فهد �آل �سعود

0

5.509.653

5.509.653

٪6.89

9.9المعلومات القانونية
9 99 -9التراخيص الحكومية
حتتفظ املجموعة وال�شركات التابعة لها بالرتاخي�ص احلكومية التي متكنها من القيام ب�أن�شطتها و�أغرا�ضها كما هي مو�ضحة يف النظام الأ�سا�سي للمجموعة
وعقود ت�أ�سي�س ال�شركات التابعة لها .وت�شمل هذه الرتاخي�ص الت�صاريح ال�صادرة من الهيئة العامة للطريان املدين والهيئة العامة لل�سياحة والآثار ملزاولة �أعمال
ال�سفر وال�سياحة وال�شحن اجلوي وتنفيذ عقود الوكاالت العامة .كما حتتفظ املجموعة وال�شركات التابعة لها بع�ضوية منظمة الأياتا والتي متكنها من �إ�صدار تذاكر
ال�سفر على �شركات الطريان حول العامل .وتغطي الرتاخي�ص والت�صاريح وع�ضوية الأياتا �آنفة الذكر ان�شطة خم�س �شركات تابعة للمجموعة وفروعها وهي� :شركة
وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي و�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة و�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة و�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر
و�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة .ولدى كل فرع ترخي�ص حكومي وموافقة الأياتا .ويف بع�ض الفروع يوجد ثالثة تراخي�ص حكومية وموافقة الأياتا .وكما هو مذكور
�سابق ًا ف�إن عدد هذه الفروع داخل اململكة تبلغ  271فرع ًا.
وعالوة على ما �سبق ،ح�صلت �شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي على ترخي�ص من امل�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني الفتتاح مركز تدريب
يعنى بتنفيذ الربامج والدورات الت�أهيلية والتطويرية يف جمال ال�سفر وال�سياحة مت جتديده يف تاريخ 1432/02/20هـ وينتهي يف تاريخ 1435/09/01هـ .كما
ح�صلت �شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني على ترخي�ص مبزاولة �أن�شطتها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1430/3/4هـ وينتهي يف تاريخ 1433/3/3هـ
(وجاري جتديد الرتخي�ص) .كذلك حتتفظ �شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات بالرتخي�ص ال�صادر من وزارة النقل ملمار�سة ن�شاط ت�أجري ال�سيارات املجدد يف تاريخ
1431/01/17هـ وينتهي يف تاريخ 1433/12/15هـ.كما ح�صلت �شركة جملة امل�سافر على الرتخي�ص رقم  15157ال�صادر من وزارة الثقافة والإعالم بتاريخ
1414/07/12هـ ،وي�سري مفعول هذا الرتخي�ص �إلى 1434/02/04هـ.

9 99 -9العالمات التجارية
�سجلت ال�شركة �شعارها املو�ضح �أدناه لدى وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1420/03/02هـ .وقد مت جتديد فرتة احلماية بتاريخ
1429/04/05هـ لتمتد فرتة احلماية �إلى 1442/02/28هـ .وتعمل ال�شركة حالي ًا على ا�ستكمال الإجراءات الالزمة لت�سجيل هذه العالمة يف بع�ض الدول العربية
والأجنبية كم�صر وال�سودان وقطر واملغرب وتون�س والأردن والهند وكندا والإمارات العربية املتحدة والبحرين وغريها من الدول التي يوجد فيها ن�شاط للمجموعة.

وتقوم ال�شركة حاليا با�ستكمال االجراءات الالزمة لدى وزارة التجارة وال�صناعة لت�سجيل العالمة التجارية املو�ضحة �أدناه والتي �ست�سخدمها ال�شركة كعالمة
جتارية بديلة عن العالمة املو�ضحة �أعاله بعد ا�ستكمال تلك االجراءات .ويتوقع ا�ستكمال �إجراءات ت�سجيل هذه العالمة لدى وزارة التجارة وال�صناعة خالل 6
�أ�شهر من تاريخ هذه الن�شرة.
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عالوة على ما �سبق ،مت ت�سجيل العالمات التجارية اململوكة ل�سركات تابعة للمجموعة وذلك كما هو مو�سح يف اجلدول التايل:
الجدول  :222العالمات التجارية المملوكة لشركات تابعة للمجموعة
ا�ضم املالك

الدولة

تاريخ انتهاء احلماية

�سركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة

اململكة العربية ال�سعودية

 1442/01/06هـ

�سركة ال�سرح لل�سياحة وال�سفر

اململكة العربية ال�سعودية

1439/9/15هـ

�سركة جملة امل�سافر

المارات العربية املتحدة ومملكة البحرين
ودولة قطر وتون�س ولبنان واململكة املغربية
واململكة الأردنية.

ملدة ع�سرة �سنوات من 2007م وحتى
2017م

العالمة التجارية

كما تقوم املجموعة ،من خالل ال�سركات التابعة لها ،با�ستكمال الإجراءات الالزمة لت�سجيل العالمات التجارية املو�سحة يف اجلدول اأدناه لدى وزارة التجارة
وال�سناعة باململكة العربية ال�سعودية .ويتوقع ا�ستكمال اإجراءات ت�سجيل هذه العالمات لدى وزارة التجارة وال�سناعة خالل  6اأ�سهر من تاريخ هذه الن�سرة.
الجدول  :222العالمات التجارية الموﺿحة التي يتم باستكمال اإلجراءات الالزمة لتسجيل
ا�ضم املالك

العالمة التجارية

�سركة املكتب الوطني لل�سفر وال�سياحة

�سركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين

�سركة الطيار لو�ساطة التاأمني

�سركة تقنيتك لتقنية املعلومات

�سركة الطيار لتاأجري ال�سيارات

�سركة حجوزات اآخر دقيقة

�سركة ال�سرعة الفائقة

ويعتمد الو�سع التناف�سي لل�سركة ،من بني عوامل اأخرى ،على قدرتها على حماية وا�ستخدام اأ�سولها غري امللو�سة  .وبالتايل ،فاإن عدم قدرتها على حماية هذه
الأ�سول ،اأو يف بع�س احلالت احلاجة لتخاذ اإجراء قانوين لزم حلمايتها ،قد يوؤثر �سلبي ًا على عالمات ال�سركة التجارية ،وقد يجعل من مزاولة الأعمال اأكرث
كلفة وبالتايل يوؤثر �سلبي ًا على نتائج اأعمال ال�سركة.
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9 99 -9الدعاوى والمطالبات
با�ستثناء الدعاوى املو�ضحة �أدناه ،ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س �إدارة املجموعة ب�أن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أي دعوى ق�ضائية �أو مطالبة �أو حتكيم �أو �إجراءات �إدارية
جمتمعة �أو منفردة قائمة �أو مهدد ب�إقامتها من �ش�أنها �أن ت�ؤثر جوهري ًا على �أعمال املجموعة �أو و�ضعها املايل .وفيما يلي ملخ�ص لبع�ض الدعاوى واملطالبات
املتعلقة باملجموعة:
 ينظر ديوان املظامل بالريا�ض منذ تاريخ 1429/01/26هـ يف الدعوى املقامة من املجموعة �ضد م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي بالريا�ض ،حيث تطالب
املجموعة بقيمة خدمات ال�سفر التي قدمتها للم�ست�شفى والبالغة ( )16.391.603ريال .وقد عقدت عدة جل�سات للنظر يف هذه الق�ضية .وقد �صدر
حكم ابتدائي ب�صرف النظر عن الدعوى ومت ا�ستئناف احلكم لدى حمكمة اال�ستئناف بتاريخ 1433/4/4هـ وال تزال الدعوى منظورة حالي ًا امام حمكمة
اال�ستئناف.
 ينظر ديوان املظام بالريا�ض منذ تاريخ 1428/3/7هـ يف الدعوى املقامة من املجموعة �ضد �شركة دار النخبة ،حيث تطالب املجموعة بقيمة خدمات ال�سفر
التي قدمتها املجموعة لل�شركة والبالغة ( )3.768.225ريال وقد �صدر احلكم بتاريخ 1433/1/11هـ ل�صالح املجموعة بكامل مبلغ املطالبة والزال احلكم
يف مرحلة التدقيق وت�صديق احلكم توطئة لتنفيذه وفور تاييد احلكم �سيتم تنفيذه عرب احلقوق املدنية وكافة جهات التنفيذ ذات العالقة و�سيتم تنفيذ
احلكم على �أموال ال�شركة الثابتة او املنقولة بح�سب احلال.
 ينظر ديوان املظامل بالريا�ض منذ تاريخ 1425/12/25هـ يف الدعوى املقامة من املجموعة �ضد �شركة امل�شاريع الطبية ،حيث تطالب املجموعة ال�شركة
املدعى عليها بقيمة خدمات ال�سفر البالغة ( )3.784.504ريال .وقد �صدر احلكم ل�صالح املجموعة مببلغ ( )1.250.000ريال وجاري التنفيذ على
ال�شركة باملبلغ الذي �صدر احلكم فيه وال زال الديوان ينظر يف النزاع حول بقية املبلغ امل�ستحق للمجموعة.
 �صدر حكم من مكتب الف�صل يف منازعات الأوراق التجارية ل�صالح املجموعة �ضد �أحد الأ�شخا�ص يلزم فيه املدعى عليه بدفع مبلغ ( )6.155.000ريال.
وقد مت ت�سديد مبلغ ( )3.500.000ريال للمجموعة حتى تاريخ هذه الن�شرة .وتقوم املجموعة حالي ًا مبتابعة الإجراءات التي تتم لدى اجلهات احلكومية
ذات العالقة وذلك لتح�صيل املبلغ املتبقي من املبلغ الإجمايل امل�ستحق للمجموعة.
 ينظر ديوان املظامل بالريا�ض يف الدعوى املقامة من املجموعة �ضد م�ؤ�س�سة وافن للمقاوالت حيث تطالب املجموعة بقيمة خدمات ال�سفر التي قدمتها
للم�ؤ�س�سة والبالغة ( )2.557.982ريال .وال زالت الق�ضية قيد النظر �أمام ديوان املظامل بالريا�ض علما ب�أن موعد اجلل�سة القادمة هو تاريخ 1433/6/30هـ.
عالوة على ما �سبق فان ال�شركة تعد طرفا يف ق�ضايا اخرى كما هو مو�ضح يف اجلدول ادناه :
الجدول  :118قضايا اخرى
املدعي

املدعى عليه

حالة الق�ضية

جمموعة الطيار

م�صنع ابن دايل

�صدر حكم ابتدائي من ديوان املظامل بالريا�ض ل�صالح املجموعة يلزم املدعى عليه بدفع مبلغ 138.180
ريال والتي متثل قيمة خدمات �سفرمقدمة من املجموعة ل�صالح املدعى عليه.

جمموعة الطيار

امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين ب�أبها

الزالت الق�ضية تنظر يف املحكمة العامة بجده للمطالبة مببلغ  578.551ريال عبارة عن قيمة خدمات �سفر
مقدمة من املجموعة ل�صالح املدعى عليه.

جمموعة الطيار

�أحد الأفراد

املطالبة بالتعوي�ض �إثر مقال ن�شره �ضد املجموعة يف �إحدى ال�صحف ال�صادرة خارج اململكة وقد �صدر
احلكم االبتدائي ب�صرف النظر عن الدعوى ومت ا�ستئناف احلكم لدى حمكمة اال�ستنئاف وتنظر حاليا
امام اال�ستئناف

جمموعة الطيار

�شركة الوفري للطريان

املطالبة با�سرتداد مبالغ مالية مت ا�ستثمارها يف ال�شركة يف حدود مبلغ  27مليون ريال �سعودي حيث ترى
املجموعة ق�صور ادارة �شركة الوفري يف ادارة ال�شركة رغم ح�صولها على الرتاخي�ص الالزمة ملمار�سة
ن�شاطها

9 99 -9أدوات الدين
با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم « 6-10عقود التمويل» ،ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه ال توجد لل�شركة �أوراق دين �أو قرو�ض �أو التزامات حمتملة �أو مديونية من �أي نوع
كان كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

9 99 -9الرهونات
املمتلكات املرهونة مقابل القرو�ض والت�سهيالت البنكية على ال�شركة ل�صالح البنك ال�سعودي لال�ستثمار ك�ضمان التفاقية الت�سهيالت املذكورة تفا�صيلها ق�سم
« 6-10عقود التمويل» وهي  3قطع �أرا�ض كالتايل :قطعة �أر�ض يف حي �شمال املطار  -العقيق (�صك رقم  ،)12/26634فيال رقم  1يف حي �شمال �أم احلمام (�صك
رقم  ،)5/24888ومركز ال�شركة الرئي�سي يف �شرق التخ�ص�صي (�صك رقم  .)12/26636وبا�ستثناء ما ذكر ،ف�إن ال�شركة ت�ؤكد �أنه بتاريخ هذه الن�شرة ال توجد
رهونات مقابل القرو�ض و�أن جميع القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من جانب رئي�س ال�شركة .فيما يتعلق بقيمة االرا�ضي املرهونة وقيمة الت�سهيالت املمنوحة
مقابل هذا الرهن ميكن الرجوع ق�سم  « 6-10عقود التمويل».
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 1010ملخص العقود المهمة
1 110 10عقود التأجير
تعترب املجموعة وال�شركات التابعة لها طرف ًا يف �أكرث من ( )177عقد ت�أجري .وت�شمل هذه العقود عقود مع بع�ض ال�شركات الكربى والوزارات وامل�ست�شفيات والدوائر
احلكومية الأخرى وعقود �إيجار لفروعها املنت�شرة يف اململكة .وقد �أبرمت هذه العقود ملدد خمتلفة ترتاوح ما بني �سنة �إلى ع�شر �سنوات ،معظمها ملدة �سنة واحدة
قابلة للتجديد تلقائي ًا .وغالب ًا ما تكون قيمة الإيجار حمددة على مدى فرتة الإيجار .وترتاوح القيمة ال�سنوية لهذه الإيجارات ما بني � 5.000ألف ريال كحد �أدنى
و 1.200.000ريال كحد �أق�صى .وت�شمل بع�ض تلك االتفاقيات �إلزام املجموعة �أو ال�شركات التابعة لها ب�إجراء ال�صيانة وت�سليم الأ�صل بحالة جيدة و�سليمة عند
انتهاء فرتة الإيجار .كما �أن بع�ض تلك العقود قد منحت للمجموعة �أو ال�شركات التابعة لها احلق يف ت�أجري كل �أو بع�ض �أجزاء املرافق امل�ست�أجرة بعقود ت�أجري من
الباطن.
وتن�ص معظم تلك العقود على جتديدها تلقائي ًا ملدة �أو مدد مماثلة مامل يخطر �أحد الطرفني الآخر قبل انتهاء مدة العقد بعدم رغبته يف التجديد .علما ب�أن
ال�شركة قد �أبرمت عقد ًا مع م�ؤ�س�سة الطيار اخلريية وذلك ال�ستئجار مبنى مبدينة الريا�ض كما هو مو�ضح يف الفقرة (« )7-10عقود الأطراف ذات العالقة».
عقود االيجار بني املجموعة و�أطراف ذات عالقة فقط عقد املجموعة مع م�ؤ�س�سة الطيار اخلريية يف فرع جرير وقد مت تعديل العقود املوقعة با�سماء ا�شخا�ص غري
املجموعة وهم الدكتور نا�صر الطيار وعبد اهلل عقيل الطيار وكانت عقود قدمية ،ومل يتبقى �سوى عقد �شركة ال�صرح املوقع با�سم مهيدب املهيدب و�سيتم نقلها
ب�إ�سم �شركة ال�صرح بعد الإنتهاء مدة العقد.

1 110 10عقود التأمين
حتتفظ املجموعة وال�شركات التابعة لها بالعديد من وثائق الت�أمني املتعلقة بفروعها و�أن�شطتها يف اململكة ،وذلك لتغطية احلريق واملمتلكات وال�سيارات والت�أمني
�ضد املخاطر وامل�س�ؤولية املدنية والنقل الربي والنقل البحري وخيانة الأمانة (ونقل الأموال والأموال يف اخلزينة والت�أمني الطبي ملن�سوبي املجموعة وقد �أبرمت هذه
العقود مع �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني ووالء للت�أمني بتغطية ت�أمينية يف حدود مبلغ  522مليون ريال �سعودي وتتوافق عقود الت�أمني مع املمار�سات االعتيادية
املتعلقة بالأن�شطة امل�شابهة وهي جميعها نافذة بالكامل و�صاحلة كما بتاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة .و�سيتم جتديدها فور انتهائها ،ومل ت�ستلم املجموعة �أي �إ�شعار
بانتهاء تلك العقود .ويو�ضح اجلدول التايل وثائق الت�أمني ال�صادرة للمجموعة واملعلومات املتعلقة بكل وثيقة.
الجدول  :119وثائق التأمين الصادرة للمجموعة
ا�سم الوثيقة
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رقم الوثيقة

مبلغ حدود
التغطية

املدة
من

�إلى

ال�شركة

امل�ستفيد

امل�سئولية املدنية

PLI/15941

2011/09/07م

2012/09/06م

12.000.000

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

جمموعة الطيار لل�سفر /
الفروع

امل�سئولية املدنية

PLI/15990

2011/09/07م

2012/09/06م

2.000.000

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

جمموعة الطيار لل�سفر /
الإدارة العامة

ت�أمني الأموال  +اخلزينة

MNY/15289

2011/07/18م

2012/07/17م

152.687.000

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

جمموعة الطيار لل�سفر –
جميع املناطق

الت�أمني الطبي

MDN/29140

2011/10/07م

2012/10/06م

 1.907م�ؤمن
عليه

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

موظفي جمموعة الطيار
لل�سفر

امل�سئولية املدنية

PLI/15537

2011/06/23م

2012/06/22م

5.000.000

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

الطيار لل�شقق والأجنحة
الفندقية

احلريق وملحقاته وال�سرقة

FIR/24232

2011/09/07م

2012/09/06م

41.000.000

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

مبنى الإدارة العامة
للمجموعة بالريا�ض

احلريق وملحقاته وال�سرقة

FIR/24042

2011/09/07م

2012/09/06م

24.000.000

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

مباين الفروع للمجموعة

خيانة الأمانة

FGI/15388

2011/08/18م

2012/08/17م

26.750.000

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

موظفي املجموعة

امل�سئولية املدنية

PLI/15453

2011/05/28م

2012/05/27م

89.100.000

�أليانز ال�سعودي
الفرن�سي

مكاتب املجموعة مبطارات
اململكة

ا�سم الوثيقة

املدة

رقم الوثيقة

�إلى
2012/05/27م

6.750.000

�أليانز ال�سعودي الفرن�سي

2011/07/17م
2011/06/26م

2012/07/16م
2012/06/25م

2.183.900
10.000.000

�أليانز ال�سعودي الفرن�سي
�أليانز ال�سعودي الفرن�سي

الت�أمني البحري*

-11-00-C1
00005

2011/3/21م

2012/3/20م

100.000.000

والء للت�أمني

احلريق وملحقاته

FIR/23549

2011/06/25م

2012/06/24م

7.250.000

�أليانز ال�سعودي الفرن�سي

امل�سئولية املدنية

PLI/15545

2011/06/26م

2012/06/05م

1.000.000

�أليانز ال�سعودي الفرن�سي

الطيار لت�أجري ال�سيارات
الطيار لت�أجري ال�سيارات
ت�أمني �سيارات املجموعة
ت�أمني �سيارات املجموعة

MFP/313254

2012/10/10م
2012/10/10م
2012/30/20م
2012/30/20م

2012/12/31م
2012/12/31م
2013/30/19م
2013/30/19م

23.547.000
8.849.000
12.739.000
728.000

�أليانز ال�سعودي الفرن�سي
�أليانز ال�سعودي الفرن�سي
�أليانز ال�سعودي الفرن�سي
�أليانز ال�سعودي الفرن�سي

احلريق وملحقاته

FIR/23465

احلريق وملحقاته
الت�أمني الربي

FIR/23796
TOC/100883

MFP/313338
MFP/22483
MFP/22491

من
2011/05/28م

مبلغ حدود
التغطية

ال�شركة

امل�ستفيد

مكاتب املجموعة مبطارات
اململكة
مكتب فرع فالي دبي  -ينبع
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة
وال�شحن
الطيار لت�أجري ال�سيارات
الطيار لت�أجري ال�سيارات
جمموعة الطيار لل�سفر
جمموعة الطيار لل�سفر

*وجاري جتديد البولي�صة

1 110 10عقود الوكاالت
�أبرمت املجموعة عدة عقود وكاالت مع عدة �شركات عاملية للطريان وال�سفر وال�سياحة وال�شحن اجلوي ومن �أهم تلك العقود ما يلي :










�أبرمت املجموعة عقد ًا مع �شركة خطوط مد الند الربيطانية بتاريخ 2005/10/1م ،حيث تكون املجموعة وكيلة مبيعات عامة لل�شحن اجلوي عن طريق
خطوط مدالند الربيطانية يف اململكة العربية ال�سعودية مقابل ح�صول املجموعة على عمولة ( )٪6من مبيعات ال�شحن اجلوي عن طريق خطوط مدالند
الربيطانية بالإ�ضافة �إلى ( )41.250ريال �سعودي يدفع للمجموعة مقابل �سكن ونقل ومكاتب وم�صاريف موظفي خطوط مدالند الربيطانية .ومدة العقد
غري حمددة ويظل العقد �ساري املفعول حلني �إنهائه بوا�سطة �أحد �أطراف العقد مبوجب �إخطار كتابي للطرف الآخر ح�سب العقد .وال يزال هذا العقد �ساري
املفعول بتاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة .ويتم تنفيذ هذه الوكالة عن طريق كافة فروع املجموعة
�أبرمت املجموعة عقد ًا مع العربية للطريان بتاريخ 2004/4/1م .وقد مت جتديده بتاريخ 2010/4/1م وينتهي يف تاريخ 2012/3/31م (ويتجدد تلقائي ًا)،
بحيث تكون املجموعة وكيلة مبيعات عامة ملبيعات النقل عرب العربية للطريان باملنطقة الو�سطى واملنطقة ال�شرقية وذلك مقابل عمولة حت�صل عليها
املجموعة ترتاوح بني  50 - 20ريال �سعودي عن كل تذكرة م�صدرة بوا�سطة املجموعة .وال يزال هذا العقد �ساري املفعول بتاريخ هذه الن�شرة .علم ًا ب�أنه قد
مت م�ؤخر ًا افتتاح فروع ل�شركة طريان العربية يف كل من املنطقة الو�سطى واملنطقة ال�شرقية.
�أبرمت املجموعة عقد ًا مع �شركة طريان دالو اجليبوتية بتاريخ 2007/2/1م بحيث تكون �شركة الطيار وكيلة مبيعات عامة ل�شركة طريان دالو يف اململكة
العربية ال�سعودية فيما يتعلق بخدمات الطريان وال�سفر وال�سياحة وال�شحن اجلوي .ومقابل اخلدمات التي تقدمها �شركة الطيار ل�شركة طريان دالو حت�صل
�شركة الطيار على عمولة �سنوية مقطوعة قدرها ( )200.000ريال يتم دفع ( )100.000ريال عند توقيع العقد و( )100.000ريال يتم دفعها بعد م�ضي
�ستة �أ�شهر على �أ�سا�س حتقيق مبلغ مبيعات �سنوي قدره ( )400.000ريال� .أما �إذا زادت املبيعات عن هذا املبلغ فتح�سب على �أ�سا�س عمولة قدرها ()٪5
�أيهما �أعلى .ومدة هذا العقد �سنة واحدة تتجدد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر بعدم رغبته يف التجديد .وال يزال هذا العقد �ساري املفعول حتى
تاريخ 2013/1/31م.
�أبرمت املجموعة عقد ًا مع الطريان العماين بحيث تكون وكيلة مبيعات عامة للطريان العماين وذلك فيما يتعلق بقيام �شركة الطيار ببيع تذاكر النقل
وال�شحن اجلوي للطريان العماين مقابل ح�صول �شركة الطيار على عمولة متثل ( )٪5من مبيعات التذاكر للرحالت املتوجهة �إلى دول اخلليج و ( )٪7من
مبيعات التذاكر للرحالت املتوجهة لدول �أخرى غري خليجية و ( )٪5من مبيعات ال�شحن اجلوي و ( )٪10من مبيعات ال�سياحة .وقد �أُبرم هذا العقد بتاريخ
2005/09/01م وملدة �سنتني قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني .وقد مت جتديد هذا العقد بتاريخ 2011/8/31م ملدة �سنتني تنتهي بتاريخ 2013/8/31م.
�أبرمت املجموعة عقد ًا مع �شركة طريان جوبا ال�صومالية بتاريخ 2005/02/22م ملدة �سنة واحدة يتجدد تلقائي ًا ،بحيث تكون �شركة الطيار وكيلة مبيعات
عامة لطريان جوبا يف اململكة العربية ال�سعودية فيما بتعلق بخدمات الطريان وال�سفر وال�سياحة وال�شحن اجلوي ،مقابل ح�صول �شركة الطيار على عمولة
�سنوية مقطوعة قدرها ( )200.000ريال يدفع ( )100.000ريال عند توقيع العقد و( )100.000ريال بعد م�ضي �ستة �أ�شهر وذلك على �أ�سا�س مبيعات
�سنوية مبا ال يتجاوز ( )4.500.000ريال �سنوي ًا .ف�إن زادت املبيعات عن هذا املبلغ حت�سب على �أ�سا�س عمولة (� )٪5أيهما �أعلى .وال يزال هذا العقد �ساري
املفعول وحتى تاريخ 2013/2/21م.
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عالوة على ما �سبق �أبرمت املجموعة بتاريخ 2008/08/01م عقد ًا مع طريان اجلزيرة ملدة �سنتني يتجدد تلقائي ًا ملدد مماثلة ،بحيث تكون ال�شركة وكيلة
لطريان اجلزيرة للقيام بالأعمال املذكورة يف العقود املذكورة �أعاله وذلك نظري ح�صول املجموعة على تخفي�ض يعقد بـ ( )٪2من قيمة التذاكر ال�صادرة
من طريان اجلزيرة ملدة �سنتني يتجدد تلقائي ًا ملدد مماثلة وقد جتدد ملدة �سنتني تنتهي بتاريخ 2012/7/31م.
�أبرمت املجموعة عقد ًا مع �شركة فالي دبي بتاريخ 2010/10/3م .وي�سري مفعول هذا العقد حتى تاريخ 2013/10/2م تعمل مبوجبه املجموعة كوكيلة
مبيعات عامة لفالي دبي يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق بخدمات الطريان وال�سفر وال�سياحة .مقابل ذلك حت�صل املجموعة على عمولة �سنوية
مقطوعة قدرها ( )1.125.000ريال �سعودي باال�ضافة ايل مبلغ  35ريال عمولة مقابل كل تذكرة ت�صدرها و  20ريال يف كل خط �سري من �أو �إلى اململكة .
�أبرمت �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن عقد ًا مع �شركة طريان ال�صني املحدودة بتاريخ 2010/12/18م تعمل مبوجبه ال�شركة كوكيلة مبيعات عامة
لطريان ال�صني يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق بخدمات الطريان وال�سفر وال�سياحة .مقابل ذلك حت�صل ال�شركة على عمولة قدرها ( )٪7على كافة
املبيعات وعمولة ( )٪3على مبيعات التذاكر امل�شرتكة مع خطوط طريان �أخرى .وي�سري مفعول هذا العقد �إلى 2012/8/14م .
�أبرمت املجموعة عقد ًا مع �شركة اخلطوط اجلوية الفلبينية بتاريخ 2010/10/1م وي�سري مفعول هذا العقد حتى 2012/9/30م تعمل مبوجبه املجموعة
كوكيلة مبيعات عامة للخطوط اجلوية الفلبينية يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق بخدمات الطريان وال�سفر وال�سياحة .مقابل ذلك حت�صل املجموعة
على عموالت على مبيعات التذاكر واخلدمات االخرى التي تقدم مبوجب عقد الوكالة.
كما �أبرمت �شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن عقد ًا مع �شركة م�صر للطريان بتاريخ 2009/04/16م وملدة �سنتني  ،بحيث ت�صبح الوكالة وكيلة
مبيعات عامة ملبيعات النقل عرب م�صر للطريان وذلك مقابل عمولة يتفق عليها الطرفان بحيث ال تتجاوز ( )٪5من قيمة املبيعات .وي�ستمر هذا العقد بني
الطرفني ما مل يقم �أحدهما ب�إخطار الآخر برغبته يف �إنهاء العقد ب�شرط �أن يتم �إخطار الطرف الآخر قبل �ستة �أ�شهر من �إنهاء العقد .وقد مت جتديده
بتاريخ 2011/4/16م ويتنهي بتاريخ 2013/4/15م

1 110 10عقود الحوافز
قامت املجموعة ب�إبرام عدة عقود مع عدة �شركات طريان تقوم املجموعة بنا ًء على تلك العقود بت�سويق منتجات تلك ال�شركات ال�سياحية وبيع و�إ�صدار تذاكر
ال�سفر اخلا�صة بالرحالت اجلوية التي تقدمها تلك ال�شركات .ويف حال حققت املجموعة عوائد مالية معينة من بيع و�إ�صدار التذاكر ف�إنها ت�ستحق ن�سبة من تلك
العوائد كعمولة بيع .ومتثل تلك العمولة مبلغ كحافز لها لبيع و�إ�صدار �أكرب عدد ممكن من التذاكر وتقدمي خدمات الت�سويق لتلك ال�شركات .وقد بلغ عدد عقود
احلوافز التي �أبرمتها املجموعة كما بتاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة حوايل  24عقد ًا .وترتاوح مدة هذه العقود ما بني � 6أ�شهر و�سنة ،ويتم جتديدها تلقائي ًا �إال يف
حال عدم رغبة �أحد طريف العقد بالتجديد .ومن تلك ال�شركات التي ترتبط املجموعة معها بعقد حوافز �شركة الطريان الفرن�سية و�شركة الطريان ال�سوي�سرية
و�شركة الطريان الربيطانية و�شركة الطريان اال�سرتالية وطريان االحتاد وطريان اخلليج واخلطوط القطرية وطريان الأمارات وطريان لوفتهانزا و�شركة الطريان
االيطالية وغريها من ال�شركات.

1 110 10العقود مع العمالء
ترتبط املجموعة وال�شركات التابعة لها بعقود مع عدد كبري من العمالء ،حيث يتجاوز عددها  3.000عقد ،وذلك لتقدمي خدمات احلجز وال�سفر وال�سياحة له�ؤالء
العمالء .فقد �أبرمت املجموعة وال�شركات التابعة لها عدة عقود مع وزارات و جهات حكومية و�شبه حكومية وجامعات و�شركات مملوكة للدولة و�شركات وم�ؤ�س�سات
�أهلية .وبنا ًء على تلك العقود تقوم اجلهات احلكومية والأهلية التي تقدم لها اخلدمات بفتح ح�ساب تعامل بالبيع بالآجل للمجموعة �أو لإحدى ال�شركات التابعة لها
وذلك ل�شراء تذاكر الطريان وال�شحن وكافة مبيعات النقل وال�سياحة .علم ًا ب�أن ال�شركة ال تقوم ب�إبرام �أية عقود مع عمالء للقيام ب�أعمال ال�سفر وال�سياحة �إال �إذا
كانت قيمة ال�شراء وال�سحب ال�شهري للخدمات التي تقدمها ال�شركة تبلغ  50.000ريال كحد �أدنى ويف حال عدم و�صول قيمة اخلدمات ال�شهرية �إلى هذا املبلغ
لفرتة معينة ،ف�إن ال�شركة تقوم ب�إلغاء عالقتها التعاقدية مع العميل.
وتتم عمليات �شراء مبيعات النقل وال�سياحة من املجموعة وال�شركات التابعة لها مبوجب طلبات �سفر ر�سمية (�أوامر �إركاب) بالن�سبة للجهات احلكومية و�أوامر
�شراء بالن�سبة للجهات الأهلية .وتكون طلبات ال�سفر الر�سمية و�أوامر ال�شراء على مناذج يتم االتفاق عليها بني الطرفني.
وتقوم املجموعة بتقدمي خدماتها �إما عن طريق مواقعها وفروعها املوزعة يف اململكة �أو عن طريق مكاتب ت�ستخدمها املجموعة داخل مقرات الوزارات واجلهات
احلكومية والأهلية التي يتم جتهيزها غالب ًا من قبل اجلهات احلكومية والأهلية ،بحيث ت�شمل تلك التجهيزات الأثاث وكلفة اخلدمات الإدارية والهاتف والفاك�سات
والكهرباء وغري ذلك من اخلدمات التي حتتاجها املجموعة لأداء مهامها ح�سب تلك العقود.
ويف حال ن�ص العقد على قيام املجموعة بتقدمي خدماتها من خالل مقرات اجلهات احلكومية والأهلية ف�إن املجموعة تقوم بت�أمني عدد كاف من املوظفني لت�أدية
اخلدمات املطلوبة .وتقوم املجموعة ب�إر�سال ك�شف ح�ساب �شهري للأطراف الأخرى يحتوي على جميع املعامالت التي متت خالل الفرتة التي ير�سل عنها ك�شف
احل�ساب .وتقوم الأطراف الأخرى مبوجب العقود املربمة معهم مبطابقة الك�شوفات بناء على طلبات ال�سفر الر�سمية و�أوامر ال�شراء ودفع املبالغ امل�ستحقة
للمجموعة خالل ثالثني يوم ًا غالب ًا .علم ًا ب�أن قيمة التذاكر ومبيعات النقل تكون غالب ًا مبنية على الأ�سعار املعتمدة من �أياتا من حني لآخر.
ويتم �إبرام العقود املذكورة �أعاله بنا ًء على منوذج عقد ت�ستخدمه املجموعة وال�شركات التابعة لها مع معظم عمالئها .ويو�ضح اجلدول التايل �أبرز البنود الواردة
يف تلك النماذج:
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الجدول  :120أبرز البنود الواردة في نماذج العقود
البند

املحتوى

مالحظات

�أطراف العقد

جمموعة الطيار لل�سفر كطرف �أول والعميل كطرف ثان

جمموعة الطيار �أو �أيا من �شركاتها التابعة لها

مدة العقد

مدة العقود ترتاوح من �سنة �إلى ثالث �سنوات ويتم جتديدها تلقائيا ملدد مماثلة

مو�ضوع العقد

يقوم الطرف الأول بفتح ح�ساب بالآجل للطرف الثاين يتم مبوجبه تقدمي خدمات ال�سفر
وال�سياحة (حجز فنادق وفلل ومنتجعات  ...الخ) وخدمات احلجز و�إ�صدار تذاكر ال�سفر
وخدمات ت�أجري ال�سيارات داخل وخارج اململكة وخدمات ال�سياحة الداخلية وخدمات النقل
وال�شحن (جوي وبري وبحري) وخدمات التخلي�ص اجلمركي وخدمات �إ�صدار الرخ�صة الدولية
ودفاتر املرور اجلمركي وخدمات الفيزا وكافة اخلدمات الأخرى التي يقدمها الطرف الأول

يتم حتديد اخلدمات املطلوبة يف كل عقد على حدة ،يف
حني يتم التعامل مع اخلدمات غري املحددة يف العقد
بنظام الدفع الفوري.

قيمة العقد

ترتاوح قيمة العقد ( وهي قيمة امل�سحوبات ال�شهرية لكل عقد على حدة ) من � 50ألف ريال كحد
�أدنى �إيل  2مليون ريال كقيمة خدمات �شهرية ويتم حتديد قيمة العقد ( احلد االئتماين ) لكل
عقد على حدة حيث متنح امل�ؤ�س�سات واجلهات والوزارات احلكومية قيمة �أعلى ومن ثم �شركات
امل�ساهمة وال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة ومن ثم امل�ؤ�س�سات والأفراد ويتم حتديد احلد
االئتماين وفقا للمقدرة املالية للطرف الآخر و�سمعته وال�ضمانات املقدمة منه ك�ضمان لتنفيذ
االلتزامات

ال يتم التعاقد مع �أي �شركة تقل قيمة العقد عن � 50ألف
ريال �شهريا ويتم منح �أي جهة متعاقدة حدا ائتمانيا ال
يجوز جتازوه ويتم وقف العقد فور جتاوز الطرف الثاين
للحد االئتماين املمنوح له.

ن�سبة اخل�صم

ترتاوح ن�سبة اخل�صم من � ٪2إلى  ٪5وحتدد ن�سبة اخل�صم وفقا للطرف الثاين وقيمة العقد وال
متنح ن�سبة خ�صم لأي عقد يقل عن � 250ألف ريال �شهريا

ن�سب اخل�صم وفقا للعقد قابلة للنق�صان ح�سب الن�سب
املمنوحة من مقدمي اخلدمات ك�شركات الطريان �أو
الفنادق �أو مقدمي اخلدمات الأخرى

�شروط الدفع

يلتزم الطرف الثاين ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليه خالل فرتة ترتاوح بني �أ�سبوعني �إيل �أربعة
�أ�سابيع من تاريخ تقدمي اخلدمة ويتم حتديد فرتة ال�سداد لكل عقد على حدة حيث متنح
امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية فرتة �أربعة �أ�سابيع لل�سداد ومتنح �شركات القطاع اخلا�ص فرتة
�سداد �أ�سبوعني فقط.

ال�شروط اجلزائية

يتم �إيقاف التعامل �آليا فور جتاوز الطرف الثاين للحد االئتماين املمنوح له كما يتم �إلغاء ن�سبة
اخل�صم املمنوحة له يف حالة عدم ال�سداد خالل الفرتة املحددة يف العقد.

�إجراءات طلب اخلدمة

يتم طلب تنفيذ اخلدمة املتعاقد عليها وفقا لأوامر �شراء معتمدة من الطرف الثاين مبوجب توقيع
معتمد يحدد فيه نوع وكمية اخلدمة املطلوبة

منوذج التواقيع املعتمدة من �ضمن م�ستندات العقد
مو�ضحا فيه التواقيع املعتمدة من الطرف الثاين

ويو�ضح اجلدول التايل �أهم العقود مع العمالء من القطاع احلكومي:
الجدول  :121أهم العقود الحكومية
البند

ملخ�ص ال�شروط

�أطراف العقد

جمموعة الطيار وجامعة امللك في�صل

مدة العقد

� 5سنوات قابلة للتجديد

مو�ضوع العقد

تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن مبا ت�شمله هذه اخلدمات من �إجراءات احلجوزات الداخلية والدولية وت�أكيدها ح�سب �إمكانية ت�أكيد احلجوزات
ومراعاة موا�سم ال�سفر والظرف الطارئة اخلارجة عن �إرادة الطرف الثاين وتقدمي كافة اخلدمات املتعلقة بال�سفر ملن�سوبي الطرف الأول

قيمة العقد

غري حمدد القيمة

ن�سبة اخل�صم

٪5

�شروط الدفع

�شهري ًا

ال�شروط اجلزائية

ال يوجد

�إجراءات طلب اخلدمة

مبوجب �أوامر �إركاب معتمدة و�صادرة من الإدارة بتوقيع ال�شخ�ص املخول بذلك

�أطراف العقد

جمموعة الطيار ووزارة التعليم العايل

مدة العقد

�سنة قابلة للتجديد .واجلدير بالذكر �أن ال�شركة تلقت خطاب ًا من الوزارة برقم  90211وتاريخ 1431/9/21هـ تعلمها فيه بتجديد العقد ثالث �سنوات تبدا
بتاريخ  1432/6/1وتنتهي يف تاريخ 1435/5/30هـ.

مو�ضوع العقد

تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن مبا ت�شمله هذه اخلدمات من �إجراءات احلجوزات الداخلية والدولية وت�أكيدها ح�سب �إمكانية ت�أكيد احلجوزات
ومراعاة موا�سم ال�سفر والظرف الطارئة اخلارجة عن �إرادة الطرف الثاين وتقدمي كافة اخلدمات املتعلقة بال�سفر ملن�سوبي الطرف الأول وجميع الطالب
املبتعثني وامللحقيات الثقافية باخلارج.

قيمة العقد

غري حمدد القيمة

123

البند

ملخ�ص ال�شروط

ن�سبة اخل�صم

 ٪2من قيمة التذكرة على كافة تذاكر ال�سفر الدولية
�شهري ًا

ال�شروط اجلزائية

وفق ًا لنظام تامني امل�شرتيات احلكومة والئحته التنفيذية

�إجراءات طلب اخلدمة

مبوجب �أوامر �إركاب معتمدة و�صادرة من �إدارة امليزانية برقم �صادر من االت�صاالت الإدارية

�شروط الدفع

ويو�ضح اجلدول التايل �أهم العقود مع �شركات القطاع اخلا�ص:
الجدول :122أهم العقود مع شركات القطاع الخاص
البند

ملخ�ص ال�شروط

�أطراف العقد

جمموعة الطيار و �شركة االت�صاالت ال�سعودية

مدة العقد

�سنة ميالدية واحدة من 2010/02/03م .ويتم جتديده تلقائيا ما مل يخطر �أى طرف الطرف االخر برغبته يف �إنهاء العقد

مو�ضوع العقد

تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن مبا ت�شمله هذه اخلدمات من �إجراءات احلجوزات الداخلية والدولية وت�أكيدها و�شراء تذاكر ال�سفر وخدمات
ال�شحن.
 10.000.000ريال �سعودي �سنوياً

ن�سبة اخل�صم

٪5

�شروط الدفع

دفعات �شهرية متثل قيمة كل ما ي�صدر من تذاكر �آجلة بنهاية كل �شهر.

ال�شروط اجلزائية

ال يوجد

�إجراءات طلب اخلدمة

عرب �أوامر اركاب معتمدة من �شركة االت�صاالت.

�أطراف العقد

جمموعة الطيار و�شركة �أ�سرتا زينكا يوكي (اململكة املتحدة) املحدودة

مدة العقد

�سنة واحدة من 2006/01/22م قابلة للتجديد تلقائي ًا وللطرفني احلق يف ف�سخ العقد ب�شرط �أن يتم �سداد امل�ستحق على �شركة �أ�سرتا زينكا خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ ف�سخ العقد ،و�إال �سوف تتحمل ما تتكبده املجموعة من تكاليف واجراءات حماماة �أو مراجعة بدون اعرتا�ض من �شركة �أ�سرتا زينكا.

مو�ضوع العقد

تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة و اخلدمات الربيدية وال�شحن والنقل.

قيمة العقد

غري حمدد القيمة

ن�سبة اخل�صم

غري حمددة

�شروط الدفع

تلتزم �شركة �أ�سرتا زينكا ب�سداد املبالغ امل�ستحقة للم�شرتيات التي متت خالل  30يوم ًا يف مدة �أق�صاها  30يوم اعتبار ًا من تاريخ �إ�صدار التذاكر

ال�شروط اجلزائية

يف حالة عدم ال�سداد من �شركة �أ�سرتا زينكا يف الوقت املحدد لأي �سبب من الأ�سباب ،ال يحق لها اال�ستفادة من �أي �أ�سعار خا�صة ت�شجيعية منحت لها
�سابق ًا وعليها �سداد املبلغ كام ًال و�سيتم ا�سرتجاع اخل�صم املمنوح لها بعد انق�ضاء املهلة املتفق عليها لل�سداد.

�إجراءات طلب اخلدمة

عرب �أوامر �شراء مر�سلة مع مندوب معتمد من �شركة �أ�سرتا زينكا يوكي (اململكة املتحدة) املحدودة.

قيمة العقد
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البند

ملخ�ص ال�شروط

�أطراف العقد

جمموعة الطيار و�شركة م�صفاة ارامكو ال�سعودية �شل

مدة العقد

ثالث �سنوات من 2007/06/18م  ،ويحق ل�شركة م�صفاة ارامكو �شل �أن متدد العقد  90يوم ًا �إ�ضافية ب�إخطار املجموعة بثالثني يوم ًا قبل انتهاءه.

مو�ضوع العقد

تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن.

قيمة العقد

غري حمدد القيمة

ن�سبة اخل�صم

 ٪3للتذاكر الدولية
 ٪0للتذاكر املحلية.
خالل  30يوم ًا من ا�ستالم �شركة م�صفاة �أرامكو ال�سعودية �شل للفاتورة.

ال�شروط اجلزائية

ال يوجد

�إجراءات طلب اخلدمة

ال يوجد

�أطراف العقد

جمموعة الطيار وجمموعة الفي�صلية القاب�ضة املحدودة

مدة العقد

�سنة واحدة من 2002/01/29م قابلة للتجديد تلقائي ًا وللطرفني احلق يف ف�سخ العقد ب�شرط �أن يتم �سداد امل�ستحق على جمموعة الفي�صلية خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ ف�سخ العقد ،و�إال �سوف تتحمل ما تتكبده املجموعة من تكاليف و�إجراءات حماماة �أو مراجعة بدون اعرتا�ض من ال�شركة.

مو�ضوع العقد

تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن.

قيمة العقد

غري حمدد القيمة

ن�سبة اخل�صم

غري حمددة

�شروط الدفع

تلتزم جمموعة الفي�صلية ب�سداد املبالغ امل�ستحقة للم�شرتيات خالل مدة �أق�صاها  45يوم اعتبار ًا من تاريخ ا�ستالم ك�شف احل�ساب ومرفقاته.

ال�شروط اجلزائية

يف حالة عدم ال�سداد من جمموعة الفي�صلية يف الوقت املحدد لأي �سبب من الأ�سباب ،ال يحق لها اال�ستفادة من �أي �أ�سعار خا�صة ت�شجيعية منحت لها
�سابق ًا وعليها �سداد املبلغ كام ًال و�سيتم ا�سرتجاع اخل�صم املمنوح لها بعد انق�ضاء املهلة املتفق عليها لل�سداد ،حيث �أنه يف حالة الت�أخر يف ال�سداد ملدة
�شهر من انق�ضاء املهلة يتم ا�سرتجاع  ٪2من اخل�صم املنوح ويف حالة الت�أخر ملدة �شهرين يتم ا�سرتجاع  ٪4ويف حالة الت�أخر لأكرث من �شهرين يتم
ا�سرتجاع كامل اخل�صم املمنوح.

�إجراءات طلب اخلدمة

من خالل �أوامر �شراء مر�سلة مع مندوب معتمد من جمموعة الفي�صلية.

�أطراف العقد

جمموعة الطيار و�شركة نوفارتي�س كون�سلتينغ ايه جي

مدة العقد

�سنة واحدة من 2007/11/12م قابلة للتجديد تلقائي ًا وللكل طرف احلق يف ف�سخ العقد �إذا �أخل الطرف الآخر ب�شروط العقد ب�شرط �أن يتم �إخطار
الطرف الآخر م�سبق ًا قبل  90يوما.

مو�ضوع العقد

تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة وال�شحن وت�أجري ال�سيارات و�إ�صدار الرخ�ص الدولية و�إ�صدار الت�أ�شريات املختلفة.

قيمة العقد

غري حمدد القيمة

ن�سبة اخل�صم

 ٪6.5للتذاكر املحلية املحددة و  ٪3.5للتذاكر املحلية املفتوحة.
 ٪3.5للتذاكر الدولية.

�شروط الدفع

تلتزم �شركة نوفارتي�س ب�سداد املبالغ امل�ستحقة للم�شرتيات خالل مدة �أق�صاها  15يوم اعتبار ًا من تاريخ ا�ستالم ك�شف احل�ساب ومرفقاته

ال�شروط اجلزائية

يف حالة عدم ال�سداد من �شركة نوفارتي�س يف الوقت املحدد لأي �سبب من الأ�سباب ،يحق للمجموعة مطالبة �إدارة ال�شركة باملبالغ و�إذا مل يتم االتفاق على
املطالبة ،يحق للمجموعة ف�سخ العقد بعد مدة الإخطار املتفق عليها وهي  90يوم ًا.

�إجراءات طلب اخلدمة

ال يوجد

�شروط الدفع
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  �أبرمت املجموعة عقد ت�سهيالت لتمويل العقود بتاريخ 2008/05/07م مع بنك اخلليج الدويل .ويت�ضمن هذا العقد ت�سهيالت ائتمانية ت�شمل قرو�ضا
ق�صرية الأجل لتمويل م�ستخل�صات العقود التي يتم قبولها من القطاعني احلكومي واخلا�ص مببلغ �أق�صاه ( )200.000.000ريا ًال وجاري مدين مببلغ
( )10.000.000ريال .وقد مت جتديد هذا العقد م�ؤخر َا بنف�س البنود ،بتاريخ 2012/1/18م وينتهي بتاريخ 2012/10/27م.
 كذلك �أبرمت املجموعة عقد ت�سهيالت مع البنك ال�سعودي لال�ستثمار بتاريخ 2010/12/19م .ومت جتديده بتاريخ 2011/12/5م .ويت�ضمن هذا العقد ت�سهيل
خطابات �ضمان مببلغ �أق�صاه ( )75.000.000ريال وت�سهيل ال�سحب على املك�شوف (اجلاري مدين) لتمويل ر�أ�س املال العامل مببلغ ()75.000.000
ريال وقرو�ضا ق�صرية الأجل مببلغ ( )100.000.000ريال .وتنتهي مدة هذه الت�سهيالت بتاريخ 2012/11/30م ،وقد رهنت املجموعة ك�ضمان لهذا العقد
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الأرا�ضي املذكورة يف ق�سم «الرهونات» وهي قطعة �أر�ض يف حي �شمال املطار-العقيق (�صك رقم  ،)12/26634فيال رقم  1يف حي �شمال �أم احلمام (�صك
رقم  ،)5/24888ومركز ال�شركة الرئي�سي يف �شرق التخ�ص�صي (�صك رقم .)12/26636
�أبرمت املجموعة عقد ت�سهيالت ائتمانية مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 2010/05/29م .ومت جتديد هذا العقد بتاريخ 2011/11/15م .ويت�ضمن هذا
العقد متويل �شراء وبيع �سلع ( التورق ) بحد ( )15.000.000ريال .كما يت�ضمن متويل �شراء وبيع �سلع (التورق) ب�ضمان �شهادات م�ستخل�صات موافق
على �صرفها بحد ( )70.000.000ريال .ا�ضافة �إيل ما �سبق يت�ضمن العقد �إ�صدار خطابات ال�ضمان اخلا�صة بالدفع يبلغ ( 7.648.000ريال) .وتنتهي
مدة هذا العقد بتاريخ 2012/04/30م .
عالوة على ما �سبق� ،أبرمت املجموعة عقد ت�سهيالت مع بنك الريا�ض بتاريخ 2010/04/07م .ومت جتديده بتاريخ 2011/7/10م .ويت�ضمن هذا العقد
ت�سهيالت يبلغ جمموعها ( )170.000.000ريال تت�ضمن ت�سهيالت نقدية للأغرا�ض العامة ق�صرية الأجل مببلغ ( )35.000.000ريال وقرو�ض ًا دوارة
ق�صرية الأجل مببلغ ( )15.000.000ريال وحد جاري مدين لتمويل فواتري مببلغ ( )50.000.000ريال وخطابات �ضمان بحد �أق�صى ()70.000.000
ريال .وتنتهي مدة هذه الت�سهيالت بتاريخ 2012/7/9م .
وبتاريخ 2009/10/28م� ،أبرمت املجموعة عقد ت�سهيالت مع بنك م�سقط بحد متويل قدره ( )100.000.000ريال �سعودي .وقد مت جتديد هذا العقد
بتاريخ 2011/1/4م بنف�س ال�شروط والأحكام .وتنتهي مدة الت�سهيالت بتاريخ 2011/11/30م .وكما بتاريخ هذه الن�شرة ف�إن ال�شركة تقوم حاليا با�ستكمال
الإجراءات الالزمة لتجديد هذا العقد.
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2011/11/20م عقد اتفاقية ح�ساب ا�ستثمار مع البنك العربي الوطني يت�ضمن �سقفا ماليا لعمليات �شراء ال�سلع قدرها
( )200.000.000ريال .كما يت�ضمن العقد ت�سهيالت �سحب على املك�شوف مببلغ ( )10.000.000ريال و�ضمانات بنكية مببلغ ( )15.000.000ريال
وت�سهيالت القطع االجنبي �آين مببلغ ( )30.000.000ريال .وتنتهي مدة هذه الت�سهيالت بتاريخ 2012/11/30م.
�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت مع بنك �ساب بتاريخ 2011/2/28م .ويت�ضمن هذا العقد متويل امل�ستخل�صات بنظام التورق باملعادن بحد ت�سهيل يبلغ
( )100.000.000ريال و�سحب على املك�شوف بحد ت�سهيل ( )5.000.000و�ضمانات بنكية مببلغ ( )30.000.000ريال  .وينتهي هذا العقد بتاريخ
2012/1/31م .و�ستم جتديدها يف �أبريل عام 2012م.

الجدول  :123عقود التمويل
تفاقيات الت�سهيالت

ملخ�ص ال�شروط

ال�ضمانات

جمموع الت�سهيالت

املتبقي من الت�سهيالت

اتفاقية ت�سهيالت مع بنك
اخلليج الدويل بتاريخ
2012/1/18م

� )1أن ال تزيد ن�سبة �إجمايل املطلوبات �إلى
�صايف قيمتها املادية 2:1
 )2ال تقل ن�سبة املوجودات املتداولة �إلى
املطلوبات املتداولة عن 1.3:1

�ضمان �شخ�صي من الدكتور نا�صر الطيار*

 210.000.000ريال

-

والتنازل عن كل احلقوق امل�ستحقات من
العقود احلكومية البالغة  210مليون ريال.

اتفاقية ت�سهيالت مع البنك
ال�سعودي لال�ستثمار بتاريخ
2010/12/19م

� )1أن ال تزيد ن�سبة �إجمايل املطلوبات �إلى
�صايف قيمتها املادية 2:1
� )2أن ال تعلن �أرباح /ت�سمح ب�سحوبات
�شخ�صية دون موافقة خطية م�سبقة من
البنك.
� )3إيداع ما ال يقل عن  ٪50من جميع
عائدات املبيعات يف ح�سابها مع البنك

قطعة �أر�ض يف حي �شمال املطار-العقيق
(�صك رقم  ،)12/26634فيال رقم 1
يف حي �شمال �أم احلمام (�صك رقم
 ،)5/24888ومركز ال�شركة الرئي�سي
يف �شرق التخ�ص�صي (�صك رقم
.)12/26636

 250.000.000ريال

-

اتفاقية ت�سهيالت مع البنك
ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ
2011/11/15م

ال يوجد

�ضمان �شخ�صي من الدكتور نا�صر الطيار*

 92.648.000ريال

-

اتفاقية ت�سهيالت مع
بنك الريا�ض بتاريخ
2011/7/10م

ال يوجد

ودائع ت�ساوي  ٪10من الت�سهيالت
امل�ستخدمة وو�صل دين من الدكتور نا�صر
الطيار* مببلغ  150مليون ريال على �أن
يدفع للبنك.

 170.000.000ريال

-

اتفاقية ت�سهيالت مع بنك
م�سقط بتاريخ 2011/7/10م

ال يوجد

�ضمان �شخ�صي من الدكتور نا�صر الطيار*

 100.000.000ريال

-

وو�صل دين من الدكتور نا�صر مببلغ 100
مليون ريال على �أن يدفع للبنك.

اتفاقية ت�سهيالت مع البنك
العربي الوطني بتاريخ
2011/11/20م

ال يوجد

حتويل �أر�ض ب�إ�سم البنك العربي الوطني

 255.000.000ريال

 51.697.032ريال

اتفاقية ت�سهيالت مع البنك
ال�سعودي الربيطاين بتاريخ
2011/2/28م

ال يوجد

�ضمان �شخ�صي من الدكتور نا�صر الطيار*

 135.000.000ريال

 40.000.000ريال

* �سوف يتم وقف ال�ضمانات ال�شخ�صية من الدكتور نا�صر الطيار مبجرد حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة عامة.
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1 110 10عقود األطراف ذات العالقة
فيما يلي و�صف للتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة والتي تعترب املجموعة طرف ًا فيها:











 تقوم املجموعة با�ستئجار املبنى املكون من طابقني وخم�سة حمالت جتارية العائد لل�شريك م�ؤ�س�سة الطيار اخلريية الواقع ب�شارع جرير بامللز مبدينة
الريا�ض مبوجب عقد �سنوي يتجدد تلقائي ًا ملدة �أو مدد �أخرى مامل يخطر �أحد الطرفني الآخر خطي ًا قبل �شهر على الأقل من نهاية مدة الإيجار برغبته
يف عدم التجديد .وتبلغ م�ساحة العني امل�ؤجرة حوايل  735مرت مربع.وال يزال هذا العقد �ساري املفعول بتاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة .علم ًا ب�أن مبلغ الإيجار
ال�سنوي هو ( )400.000ريال .ومتت املوافقة على هذا العقد بوا�سطة اجلمعية العامة بتاريخ 1433/4/11هـ املوافق 2012/3/4م.
كما ا�ستحوذت املجموعة على جملة امل�سافر من الدكتور نا�صر الطيار وذلك مببلغ ( )2.800.000ريال وذلك مبوجب العقد املربم بينهما بتاريخ
1430/03/04هـ .وا�ستحوذت املجموعة على �شركات الطيار يف م�صر وهي �شركة �آي الطيار ليموزين و�شركة �آي الطيار للنقل ال�سياحي و�شركة نيو
الطيار ليموزين و�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات و�شركة الطيار لل�شحن والتخلي�ص اجلمركي والتي كان ميلكها جميع ًا الدكتور نا�صر الطيار وذلك مببلغ
( )95.000.000ريال �سعودي مبوجب العقد املربم بينهما بتاريخ 1429/07/26هـ .عالوة على ما �سبق ،ا�ستحوذت املجموعة و�شركة ال�سرعة الفائقة
للنقل على �شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات ،والتي كان ميلكها �سابق ًا الدكتور نا�صر الطيار ( )٪50و�شركة الطيار لال�ستثمار والتطوير العقاري املحدودة
( )٪50وذلك بقيمة ( )60.000.000ريال �سعودي وقد وافقت اجلمعية العامة لل�شركة على هذه املعامالت يف اجتماعها بتاريخ 1430/11/30هـ املوافق
2009/11/17م.
 عالوة على ما�سبق وافقت اجلمعية غري العادية لل�شركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1433/04/11هـ على �شراء �شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي
والعقاري ا�سهم الدكتور نا�صر الطيار يف �شركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة والبالغ عددها مائة الف �سهم وذلك بقيمتها اال�سمية ،بحيث يكون مبلغ
ال�شراء ( )1.000.000ريال .علم ًا ب�إن ن�سبة ملكية الدكتور نا�صر الطيار يف �شركة الطائف كانت ال تتجاوز ( .)٪0.5كما وافقت اجلمعية العمومية يف
اجتماعها امل�شار �إليه �آنف ًا على توقيع املجموعة عقد وكالة عامة مع �شركة طريان النيل اململوكة للدكتور نا�صر الطيار و�شركاء �آخرين.
ميلك �أحمد التيجاين �أحمد (وهو �شقيق نائب الرئي�س للمجموعة علي التيجاين �أحمد) ن�سبة ( )٪25من �أ�سهم �شركة الطيار العاملية بجمهورية ال�سودان.
وبخالف التعامالت املذكورة �أعاله ،ت�ؤكد �إدارة املجموعة ب�أن املجموعة لي�ست طرف ًا يف �أي تعامالت يعتقد ب�أنها مع �أطراف ذوي عالقة.
هذا وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة التزام املجموعة بتعليمات املادة ( )18من حوكمة ال�شركات ال�صادر من هيئة ال�سوق املالية واملادتني ( )69و ( )70من
نظام ال�شركات بحيث يتم الت�صويت على العقود مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة العادية.
وبخالف ما ورد �أعاله ،ف�إنه ال يوجد حالي ًا �أية تعامالت جتارية مع �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو مدرائها التنفيذيني �أو من ميتلك ح�صة (� )٪5أو �أكرث
من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي من �أقاربهم ممن له �أو لهم م�صلحة مادية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من هذه التعامالت ،وال توجد �أية �صالحيات تعطي �أي منهم
حق ًا للت�صويت على هذه التعامالت.

الجدول  :124جدول االستحواذات التي تمت من اطراف ذات عالقة
ال�شركة

الدولة

ال�شهرة

القيمة
الدفرتية

التقييم

الدفع

�شركة �آي الطيار ليموزين

جمهورية م�صر العربية

26.297.274

10.586.091

MH&P

نقدي

�شركة الطيار للنقل ال�سياحي

جمهورية م�صر العربية

13.805.118

12.361.533

لال�ست�شارات
الإدارية واملالية

نقدي

�شركة نيو الطيار ليموزين

جمهورية م�صر العربية

13.603.448

5.536.684

نقدي

�شركة الطيار لت�أجري
ال�سيارات

جمهورية م�صر العربية

13.390.372

5.737.420

نقدي

جملة امل�سافر

اململكة العربية
ال�سعودية

1.426.664

1.373.356

�شركة الطيار لت�أجري
ال�سيارات

اململكة العربية
ال�سعودية

44.5000.000

15.500.000

املحا�سبون
املت�ضامنون �شعث
والربيعان

�سبب اال�ستحواذ
لتو�سيع وجود
املجموعة يف ال�سوق
املحلي والدويل
وت�سهيل خدمة عمالء
املجموعة من خالل
توفري جميع اخلدمات

تاريخ
اال�ستحواذ
2008/7/1م
2008/7/1م
2008/7/1م
2008/7/1م

نقدي

2009/1/1م

نقدي

2009/7/1م

امل�صدر :ال�شركة

127

1111وصف األسهم
ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�س مال �شركة جمموعة الطيار ( )800.000.000ثمامنائة مليون ريال �سعودي موزعة على ( )80.000.000ثمانني مليون �سهم عادي غري قابل للتجزئة
ومت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ( )10ع�شرة ريال وكلها �أ�سهم عادية نقدية.
تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية ،وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف
فرق القيمة �إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا
�أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
الأ�سهم قابلة للتداول بعد �إ�صدار �شهاداتها وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم التي تعطى مقابل ح�ص�ص عينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون
�أو الأ�سهم اململوكة لل�شركاء يف ال�شركة قبل ن�شر امليزانية وح�ساب الأرباح و اخل�سائر عن �سنتني كاملتني ال تقل كل منها عن اثنتي ع�شر �شهر ًا من تاريخ �صدور
قرار املوافقة على حتويل ال�شركة� ،أو احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية.
زيادة وتخفي�ض ر�أ�س املال
ين�ص نظام ال�شركة الأ�سا�سي يف بنوده على �إمكانية زيادة ر�أ�س املال ،بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية ،وا�ست�صدار موافقة اجلهات املخت�صة ،مرة واحدة
�أو عدة مرات ،عن طريق �إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ،ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع بالكامل ومبراعاة ما يق�ضي
به نظام ال�شركات ،وذلك بقرار من اجلمعية العامة غري العادية .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة النقدية .وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين �أبدوا رغبتهم يف االكتتاب بن�سب ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية بحد �أق�صى �أو عدد
ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما تبقى الحق ًا لالكتتاب العام.
كذلك يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بنا ًء على مربرات مقبولة ،وبعد موافقة اجلهات املخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة� ،إذا ما زاد عن حاجتها،
�أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له ،وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض
يف هذه االلتزامات ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض ،و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س مال عن حاجة ال�شركة
وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز
الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني ،وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال� ،أو �أن تقدم
�ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
نقل ملكية الأ�سهم
يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�شركات املدرجة �ضمن «تداول» ،ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغي ًا .وبعد انتهاء عملية االكتتاب ،ال يجوز
للم�ساهمني احلاليني بيع �أ�سهمهم (خالف تلك التي يجري بيعها �ضمن هذا الطرح) خالل فرتة �ستة �أ�شهر من تاريخ �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية .وبعد
انق�ضاء فرتة احلظر هذه ،يجب احل�صول على موافقة م�سبقة من الهيئة قبل �أي عملية بيع من قبل امل�ساهمني البائعني.
حقوق حملة الأ�سهم
لكل م�ساهم حائز على ع�شرين � 20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور اجلمعيات العمومية ،بالأ�صالة �أو النيابة ،والت�صويت فيها .وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا
�آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم
ممثل يف االجتماع.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة
ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،وحينئذ ال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا
�صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العمومية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ،ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم
�إلى اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
بالن�سبة لقرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية املتعلقة بتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقبي احل�سابات وعزلهم �أو بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،فال
يجوز �أن يكون لأي م�ساهم بالأ�صالة �أو بالنيابة �أو بال�صفتني مع ًا عدد من الأ�صوات يتجاوز  ٪30من جمموع �أ�سهم ال�شركة.
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اجلمعية العامة للم�ساهمني
متثل اجلمعية العامة جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .وتخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة،
ما عدا تلك التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية – مثل تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة  -وتنعقد مرة واحدة على الأقل كل �سنة ،وذلك يف غ�ضون �ستة
�أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية ال�سابقة ،ويجوز دعوة جمعيات عادية عامة �أخرى خالل نف�س ال�سنة كلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،طبق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
الدعوة لالنعقاد
تتم الدعوة لعقد اجلمعية العامة بناء على طلب مراجع احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميلكون ما ال يقل عن  ٪5من ر�أ�س مال ال�شركة .و�إذا مل تتم الدعوة لعقد
اجلمعية العامة خالل �شهر واحد من التاريخ املحدد النعقادها ،يجوز لوزارة التجارة وال�صناعة �أن تطلب اجتماع اجلمعية العامة بنا ًء على طلب م�ساهمني ميلكون
ما ال يقل عن  ٪2من �أ�سهم ر�أ�س املال ال�صادرة� ،أو بناء على قرار من وزارة التجارة وال�صناعة.
الن�شر
يتم ن�شر حم�ضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية ،و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مركز ال�شركة الرئي�سي ،قبل املوعد
املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل .ويجب �أن ت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال .وطاملا �أن الأ�سهم ا�سمية ،فيجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد
املذكور بخطابات م�سجلة وتر�سل ن�سخة الدعوة وجدول الأعمال �إلى اجلهات املخت�صة بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
الن�صاب
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميلكون �أكرث من ن�صف �أ�سهم ر�أ�س املال لل�شركة ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول
وجب الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع الأول ،ويعد اجتماعها الثاين �صحيح ًا مهما كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
عند انعقاد اجلمعية العامة ،يحرر ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو ممثليهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لها ويحق
لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.
يتم فقط مناق�شة امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال يف اجتماع اجلمعية العامة .ولكل م�ساهم ،بالأ�صالة �أو بالنيابة ،حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول
الأعمال وتوجيه الأ�سئلة بخ�صو�صها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات .ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي
ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية ويكون قرار اجلمعية بهذا ال�ش�أن نافذ ًا.
الزكاة
ت�ستحق الزكاة على امل�ساهمني وفق ًا للأنظمة ذات ال�صلة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .وتقتطع ال�شركة الزكاة امل�ستحقة عليها من �أرباحها ال�صافية
قبل توزيعها.
�صالحية الأ�سهم وت�صفية ال�شركة
�صالحية الأ�سهم م�ستمرة طيلة مدة ال�شركة ،ومدة ال�شركة ت�سع وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن حتويلها �إلى �شركة
م�ساهمة ،ويجوز دائم ًا �إطالة �أو حل ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة� .إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال ،وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة
دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها املعني .وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية .وعند انتهاء
مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صف �أو �أكرث وحتدد
�صالحياتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة .ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى
لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني .و ُين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
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1212ملخص النظام األساسي
ا�سم ال�شركة
�شركة جمموعة الطيار لل�سفر ـ �شركة م�ساهمة �سعودية
�أغرا�ض ال�شركة
�أغرا�ض ال�شركة هي:


















وكالء ال�سفر وال�سياحة و�إ�صدار وبيع تذاكر ال�سفر
النقل وال�شحن اجلوي
خدمات نقل الركاب داخل املدن و�ضواحيها
خدمات نقل الب�ضائع واملياه
خدمات ا�ستئجار وت�أجري ال�سيارات والطائرات وال�سفن
خدمات �إ�صدار دفاتر املرور اجلمركي والرخ�ص الدولية
خدمات الدعاية والإعالن ووكاالت الإعالن
خدمات اال�سترياد والت�صدير والت�سويق للغري
خدمات تخلي�ص ال�سلع والب�ضائع
خدمات التعبئة والتغليف
مقاوالت عامة للمباين
خدمات ال�سياحة الداخلية (مبا فيها زوار مكة املكرمة واملدينة املنورة) من داخل وخارج اململكة
خدمات الت�سلية والرتفيه على ال�شواطئ وال�صحاري ويف �صاالت الألعاب والنوادي الريا�ضية
�شراء و�إن�شاء و�إدارة الفنادق واملنتجعات ال�سياحية وتنظيم الرحالت الربية والبحرية
بيع و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع او الإيجار ل�صالح ال�شركة
جتارة اجلملة والتجزئة يف �أجهزة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية و�صيانتها وت�شغيلها
الوكاالت التجارية

امل�شاركة
يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق
�أغرا�ضها ،ولها �أن تتملك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف هذه ال�شركات و�أن تدجمها �أو تندمج فيها �أو ت�شرتيها .كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من
الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز ع�شرين باملائة ( )٪20من احتياطياتها احلرة وال يزيد على ع�شرة باملائة ( )٪10من ر�أ�س مال ال�شركة التي ت�شارك
فيها ،و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات ،على �أن يتم مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها.
املركز الرئي�سي لل�شركة
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة العربية
ال�سعودية �أو خارجها.
مدة ال�شركة
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة باملوافقة ب�إعالن حتول ال�شركة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية.
ر�أ�س مال ال�شركة
حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ثمامنائة مليون ( )800.000.000ريال مق�سمة �إلى ثمانني مليون �سهم ( )80.000.000مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة اال�سمية لكل
منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية ،وكلها �أ�سهم ا�سمية عادية تتمثل يف ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع عند التحول.
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تكوين جمل�س الإدارة:
تدار ال�شركة حاليا من قبل جمل�س �إدارة مكون من � 9أع�ضاء متت ت�سمية � 6أع�ضاء منهم وبقي ثالثة �سيتم تعيينهم بعد �إمتام عملية الطرح ،حيث �سيتم انتخاب
ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني لإكمال عدد �أع�ضاء املجل�س �إلى � 9أع�ضاء ح�سب ن�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،على �أن يتم تر�شيح الع�ضو ال�سابع والثامن والتا�سع عند
انعقاد اجلمعية العامة التي تلي عملية الطرح .و�سوف ي�ضم جمل�س الإدارة املقرتح لل�شركة بعد الطرح ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
الجدول  :125تكوين مجلس اإلدارة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل

ال�صفة

تنفيذي  /غري تنفيذي

م�ستقل  /غري م�ستقل

�سمو الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري �آل �سعود

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

الدكتور نا�صر عقيل عبداهلل الطيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -الع�ضو املنتدب

تنفيذي

غري م�ستقل

نا�صر بن حممد املطوع

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

عمار بن عبدالواحد فالح اخل�ضريي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

�أحمد �سامر بن حمدي �سعد الدين الزعيم

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

عمر بن علي عبيد بال�شرف

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

�شاغر*

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

�شاغر*

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

�شاغر*

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستقل

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر
* �سيتم تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�شاغرين يف �أول اجتماع للجمعية العامة العادية لل�شركة بعد االنتهاء من عملية الإكتتاب

وتنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو با�ستقالة الع�ضو �أو وفاته �أو �إذا �أدين بجرمية خملة بال�شرف والأمانة� ،أو �إذا حكم ب�إفال�سه� ،أو �أجرى ترتيبات �أو �صلح مع
دائنيه� ،أو �أ�صبح غري �صالح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة.
�صالحيات جمل�س الإدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة ور�سم �سيا�ساتها وحتديد ا�ستثماراتها والإ�شراف على
�أعمالها و�أموالها ،وت�صريف �أمورها داخل اململكة وخارجها ،وله على �سبيل املثال ال احل�صر متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�صة
و�أمام املحاكم ال�شرعية والهيئات الق�ضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية وجلان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية
الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية والهيئات اخلا�صة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها والدخول
يف املناق�صات والقب�ض والت�سديد والإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة واملخال�صة وال�صلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن ال�شركة وطلب تنفيذ
الأحكام ومعار�ضتها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ .كما للمجل�س حق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س
ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك �أمام كتاب العدل واجلهات الر�سمية،
وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار
والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات امل�صرفية والتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات
وال�شيكات وكافة املعامالت امل�صرفية .كما له تعيني املوظفني والعمال وعزلهم وطلب الت�أ�شريات وا�ستقدام الأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد
مرتباتهم وا�ستخراج الإقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها .وللمجل�س يف حدود اخت�صا�صه �أن يوكل واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة بع�ض
�أعماله.
وحتدد مكاف�أة جمل�س الإدارة وفقا لأحكام املادة ( ،)34والتي تن�ص كالتايل «يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن  ٪10من الباقي ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،على �أن تكون هذه املكاف�أة طبق ًا للقوانني والتعليمات ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة» ،ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو
قرارات �أو تعليمات �أخرى مكملة له ،بالإ�ضافة �إلى بدل ح�ضور وبدل انتقال وفق ًا ملا يحدده جمل�س الإدارة مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات املرعية يف
اململكة ال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب وال�سكرتري
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ،كما يجوز له �أن يعني من بني �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا ،ويجوز �أن يجمع ع�ضو واحد بني مركز رئي�س املجل�س ومركز
الع�ضو املنتدب .ويكون للرئي�س �صالحية دعوة جمل�س الإدارة لالجتماع ورئا�سة اجتماعات املجل�س .وميثل ال�شركة الع�ضو املنتدب وله �صالحية مراجعة املحاكم
ال�شرعية على �إختالف درجاتها ،و�أنواعها وديوان املظامل وحماكم التمييز وهيئات التحكيم والهيئات الق�ضائية وهيئة التحقيق والإدعاء العام واملرافعة واملدافعة
واملطالبة واملخا�صمة وال�صلح والإقرار والإنكار والإبراء واملداعاة واملخا�صمة والف�سخ وطلب حلف اليمني وقبولها و�سماع الدعاوى والرد عليها و�إقامة البينة
والدفع وقبول الأحكام والإعرتا�ض عليها والطعن يف ال�شهود والتمييز وتقدمي الدعاوى والعرائ�ض واملذكرات .كما له حق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق
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وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة وتعديالتها والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك والإفراغات �أمام كتاب العدل
واجلهات الر�سمية ،وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت ومتابعة املعامالت وحت�صيل حقوق ال�شركة وت�سديد التزاماتها والبيع وال�شراء والإفراغ
وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات امل�صرفية وتوقيع
امل�ستندات وال�شيكات .كما له تعيني املوظفني والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم  ،وله �أن يعني الوكالء واملحامني عن ال�شركة و�أن يفو�ض واحد ًا �أو
�أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة .هذا بالإ�ضافة �إلى العديد من ال�صالحيات الوا�سعة املف�صلة حتديد ًا يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
ويحدد جمل�س الإدارة وفق تقديره املكاف�أة اخلا�صة التي يح�صل عليها كل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب ،بالإ�ضافة �إلى املكاف�أة املقررة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
مبقت�ضى هذا النظام .كما يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا للمجل�س �سوا ًء من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ،ويحدد مكاف�آته ،ويخت�ص بت�سجيل حما�ضر اجتماعات
جمل�س الإدارة ،وتدوين القرارات ال�صادرة عن هذه االجتماعات وحفظها� ،إلى جانب ممار�سة االخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه جمل�س الإدارة .ويحدد
املجل�س مكاف�آته.
ن�صاب االجتماعات وقرارات جمل�س الإدارة
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرتني يف ال�سنة على الأقل ،وتكون الدعوة خطية ويجوز �أن ت�سلم باليد �أو تر�سل بالربيد �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين ،ويجب
على رئي�س املجل�س �أن يدعو �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك اثنان على الأقل من الأع�ضاء.
وال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره خم�سة من �أع�ضاء املجل�س على الأقل .وت�صدر قرارات جمل�س الإدارة بالأغلبية املطلقة لأ�صوات �أع�ضاء املجل�س
احلا�ضرين �أو املمثلني يف االجتماع ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الر�أي الذي منه رئي�س املجل�س �أو من ير�أ�س املجل�س يف حال غيابه .وملجل�س الإدارة �أن ي�صدر
قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على كافة الأع�ضاء متفرقني ما مل يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة فيها ،وتعر�ض هذه القرارات على
جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع تال له.
حما�ضر االجتماعات
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر توزع على كافة �أع�ضاء املجل�س ويوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري بعد الت�صديق عليها من املجل�س وذلك بتوقيع جميع
الأع�ضاء احلا�ضرين على �إحدى ن�سخ املح�ضر ،وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري ،ويتم �إثبات ح�ضور �أع�ضاء املجل�س بك�شف
يوقع عليه احل�ضور .وعلى ع�ضو املجل�س �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صالح �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ويثبت
هذا التبليغ يف حم�ضر اجتماع املجل�س وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن.
اللجنة التنفيذية
يجوز ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلنة تنفيذية ويحدد جمل�س الإدارة طريقة عمل اللجنة واخت�صا�صاتها.
ح�ضور اجلمعيات
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة .ولكل م�ساهم حائز على ع�شرين ()20
�سهم ًا على الأقل حق ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة يف
ح�ضور اجلمعية العامة.
اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية
تخت�ص هذه اجلمعية بالأمور التالية :التحقق من االكتتاب بكامل ر�أ�س مال ال�شركة ،واملوافقة على الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ،واملوافقة على نفقات
التحول .وي�شرتط يف �صحة انعقادها ح�ضور عدد من ال�شركاء ميثل واحدا وخم�سني يف املائة ( )٪51على الأقل من ر�أ�س املال ولكل �شريك يف اجتماعاتها �صوت
عن كل �سهم اكتتب به �أو ميثله.
اجلمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.
اجلمعية العامة غري العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف
اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
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دعوة اجلمعيات العامة
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني ميثل خم�سة ( )٪5يف املائة من ر�أ�س املال على الأقل ،وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي
بها املركز الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
�إثبات احل�ضور
يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وحمل �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد
الأ�صوات املخ�ص�صة لها ويكون لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.
ن�صاب اجلمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون واحدا وخم�سني يف املائة ( )٪51من ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا
الن�صاب يف االجتماع الأول وجبت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد
الأ�سهم املمثلة فيه.
ن�صاب اجلمعية العامة غري العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون واحد وخم�سني يف املائة ( )٪51من ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر
هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان .ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
القرارات
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة للتحول واجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية
ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها
�أو ب�إدماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
�إجراءات اجلمعيات العامة
ير�أ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة �أو من يفو�ضه يف حالة غيابه ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات .ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر
يت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت والقرارات
التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع.
تعيني مراقب احل�سابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة �سنوي ًا وحتدد مكاف�آته ويجوز لها �إعادة تعيينه مبا يتفق مع
التعليمات والقرارات ال�صادرة يف هذا ال�صدد .وملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب
البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول عليها ،وله �أي�ض ًا �أن يحقق موجودات ال�شركة والتزاماتها.
تقرير مراقب احل�سابات
على مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا يت�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما
يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
ال�سنة املالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى بعد الت�أ�سي�س من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر
باملوافقة على �إعالن الت�أ�سي�س وتنتهي يف  31دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.
ميزانية ال�شركة
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور .كما يعد القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا عن
ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك خالل فرتة ال تتجاوز �أربعني يوم ًا من نهاية الفرتة املالية
ال�سنوية التي ت�شملها تلك القوائم .وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل.
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توزيع الأرباح
توزيع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
1.1حتويل  ٪10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
2.2يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة ال تتجاوز  ٪20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
3.3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل  ٪5من ر�أ�س املال املدفوع على الأقل.
4.4يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن  ٪10من الباقي كمكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
5.5يجوز للجمعية العامة ان ت�ستقطع ن�سبة  ٪10من الأرباح ال�صافية لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية ملوظفي ال�شركة �أو ال�ستخدامها ملنح موظفي ال�شركة �أ�سهم
يف ال�شركة كمكاف�أة لهم.
6.6يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
دفع الأرباح
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة.
خ�سائر ال�شركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها
املعني باملادة ( )6من هذا النظام وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
دعوى امل�س�ؤولية
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن خط�أ �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن يكون حق
ال�شركة يف رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
حل ال�شركة وت�صفيتها
تنق�ضي ال�شركة بنق�ضاء املدة املحددة لها وفق ًا لهذا النظام �أو ب�أحد الأمور املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات .وعند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل هذا
الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صف �أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س
الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع
اخت�صا�صات امل�صفني .ويف جميع الأحوال ين�شر قرار اجلمعية يف اجلريدة الر�سمية.
نظام ال�شركات
يطبق نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام الأ�سا�سي.
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1313سياسة توزيع األرباح
طبق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إن �أي قرار بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني �سي�صدر عن اجلمعية العادية بنا ًء على تو�صية جمل�س الإدارة بعد اعتبار خمتلف
العوامل القائمة يف حينه ،مبا يف ذلك الو�ضع املايل لل�شركة والتعهدات التي تقيد توزيع الأرباح مبوجب اتفاقيات مربمة بني ال�شركة وال�شركات التابعة و�أطراف
�أخرى ونتائج عمليات ال�شركة واحتياجاتها النقدية احلالية واملتوقعة وخططها التو�سعية.
وتنوي ال�شركة توزيع �أرباح على امل�ساهمني من �أجل رفع قيمة ا�ستثمارهم يف ال�شركة وذلك مبا يتالءم مع الإنفاقات الر�أ�سمالية امل�ستمرة واالحتياجات اال�ستثمارية
لل�شركة وذلك بناء على �أرباح ال�شركة وو�ضعها املايل وحالة ال�سوق واملناخ االقت�صادي العام وغري ذلك من العوامل ،مبا يف ذلك مدى احلاجة لإعادة ا�ستثمار
تلك الأرباح واحتياجات ال�شركة الر�أ�سمالية ،بالإ�ضافة �إلى التوقعات امل�ستقبلية للن�شاط االقت�صادي ،وكذلك �أية اعتبارات قانونية ونظامية �أخرى .و�سوف توزع
الأرباح بالريال ال�سعودي .وعالوة على ذلك ،ينبغي على امل�ستثمرين الذين يتقدمون بطلبات لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة العلم ب�أن �سيا�سة توزيع الأرباح قد
تتغري من وقت لآخر.
وقد قررت اجلمعية العمومية الغري العادية يف  1432/4/2هـ املوافق 2011/3/7م توزيع �أرباح ن�صف �سنوية لل�شركة ،ك�سيا�سة معتمد لدى ال�شركة ب�ش�أن توزيع
الأرباح.
وبالرغم من �أن ال�شركة تعتزم توزيع الأرباح على امل�ساهمني �سنوي ًا� ،إال �أنها ال تعطي �أي ت�أكيد بدفع تلك الأرباح �أو �أي ت�أكيد ب�ش�أن قيمة الأرباح املنوي توزيعها يف
�أي �سنة من ال�سنوات .وتخ�ضع عملية توزيع الأرباح �إلى قيود معينة طبق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة حيث تن�ص املادة  41من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على توزيع
�أرباح ال�شركة ال�سنوية ال�صافية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التايل:
 حتويل  ٪10من الأرباح ال�صافية لالحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة العادية �أن توقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
 يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة جتنيب ن�سبة حمددة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطيات لأغرا�ض حمددة �أخرى.
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل  ٪5من ر�أ�س املال املدفوع
 يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن ٪10من الباقي ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،على �أن تكون هذه املكاف�أة طبق ًا للقوانني والتعليمات ال�صادرة عن
وزارة التجارة وال�صناعة
 يجوز للجمعية العامة �أن تقتطع ن�سبة  ٪10من الأرباح ال�صافية لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية ملوظفي ال�شركة �أو ال�ستخدامها ملنح موظفي ال�شركة �أ�سهما يف
ال�شركة مكاف�أة لهم.
 يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح.
كما قررت اجلمعية العمومية الغري العادية يف  1433/4/11هـ املوافق 2012/3/4م املوافقة على تكوين �إحتياطي �إتفاقي مباال يتجاوز  ٪20من الأرباح ال�صافية
ال�سنوية لأغرا�ض �إ�ستثمارات ال�شركة
الجدول  :126األرباح الموزعة (مليون ريال)
الو�صف

2009م

2010م

2011م

�أرباح نقدية معلنة

129

400

400

�أرباح نقدية موزعة

129

200

600

ر�أ�س املال �( 19سهم)

80

80

80

الأرباح املعلنة لكل �سهم (ريال �سعودي)

1.61

5.00

5.00

ن�سبة الأرباح املعلنة من �صايف الربح

٪32.60

٪80.59

٪66.67

امل�صدر :جمموعة الطيار لل�سفر

19

مت احت�ساب ربح ال�سهم الواحد على �أ�سا�س  80مليون �سهم وهي عدد الأ�سهم يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة وقد مت احت�سابها ب�أثر رجعي على الثالث �سنوات ال�سابقة
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1414استخدام متحصالت االكتتاب
�إن القيمة الإجمالية ملتح�صالت االكتتاب تبلغ  1٫368٫000٫000ريال �سعودي �سي�ستخدم منها مبلغ وقدره  50.000.000ريال �سعودي لت�سوية جميع التكاليف
املتعلقة بالطرح وي�شمل ذلك �أتعاب امل�ست�شارين املاليني ،وامل�ست�شار القانوين ،واملحا�سبني ،ور�سوم التعهد بتغطية االكتتاب ،ور�سوم اجلهات امل�ستلمة ،و�أتعاب
الت�سويق والطباعة والتوزيع ،والأتعاب وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بعملية الطرح� .أما �صايف متح�صالت االكتتاب املقدرة بحوايل  1٫318٫000٫000ريال �سعودي
ف�سوف توزع على امل�ساهمني البائعني ،ولن حت�صل ال�شركة على �أي مبالغ من متح�صالت االكتتاب.
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1515التعهد بتغطية االكتتاب
متعهدو تغطية االكتتاب
تعهدت �سامباكابيتال («متعهد تغطية االكتتاب الرئي�س») و�شركة اجلزيرة كابيتال و�شركة ال�سعودي الهولندي املالية و�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال («متعهدو
تغطية الإكتتاب امل�ساعدون») بتغطية كامل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب والبالغ عددها � 24.000.000سهم ب�سعر اكتتاب قدره  57ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
ملخ�ص اتفاقية تعهد تغطية االكتتاب
�أبرمت ال�شركة وامل�ساهمون البائعون ومتعهدو التغطية االكتتاب الذين تظهر �أ�سمائهم يف اجلدول �أدناه �إتفاقية تغطية االكتتاب فيما يتعلق بالأ�سهم املطروحة
وذلك قبل بدء فرتة االكتتاب .وفيما يلي الأحكام الرئي�سية التي ا�شتملت عليها تلك الإتفاقية.
يجوز ملتعهدو تغطية االكتتاب ف�سخ االتفاقية يف ظروف حمددة قبل انتهاء االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة وقبول و�إدراج هذه الأ�سهم يف القائمة الر�سمية ل�سوق الأ�سهم
ال�سعودية .وقد وافقت ال�شركة على �أن تدفع يف املقابل ملتعهدي تغطية االكتتاب الر�سوم وامل�صاريف املعقولة املتعلقة بعملية االكتتاب ملتعهدي التغطية.
تن�ص ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املربمة بني امل�ساهمني البائعني وال�شركة ومتعهدو تغطية االكتتاب على ما يلي:
�أ .يتعهد امل�ساهمون البائعون ملتعهدي تغطية االكتتاب ب�أن يبيعوا يف تاريخ الإغالق (كما هو مع ّرف يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب) كامل الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب للم�شرتين �أو ملتعهدي تغطية االكتتاب
ب .يلتزم متعهدو تغطية االكتتاب لل�شركة وللم�ساهمني البائعني ب�أن ي�شرتي هو نف�سه يف تاريخ الإغالق وب�سعر الطرح مامل يتم �شرا�ؤه من الأ�سهم املطروحة،
�إن وجدت ،طبق ًا لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ،وذلك بالن�سب املو�ضحة �أدناه:
الجدول  :127نسب التعهد بالتغطية
متعهدو تغطية االكتتاب

عدد الأ�سهم التي تعهد بتغطيتها

�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار

9.600.000

�شركة اجلزيرة كابيتال

4.800.000

�شركة ال�سعودي الهولندي املالية

4.800.000

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

4.800.000
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1616شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط و�أحكام االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب حيث يعترب توقيع طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة �إقرار بالقبول
ب�شروط و�أحكام االكتتاب املذكورة واملوافقة عليها.

1 116 16االكتتاب
�سيكون االكتتاب العام يف �أ�سهم ال�شركة املطروحة وعددها (� )24.000.000أربعة وع�شرون مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم
مدفوعة بالكامل وب�سعر  57ريال لل�سهم الواحد ،والتي متثل مبجملها  ٪30من ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة .ويقت�صر هذا الطرح على �شريحتني من املتكتبني:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة
ت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات (وي�شار �إليها جمتمعة»بامل�ؤ�س�سات املكتتبة») التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة
وامل�ساهمني البائعني بح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية («الهيئة») .وقد ُخ�ص�ص للم�ؤ�س�سات املكتتبة
(� )24.000.000أربعة وع�شرون مليون �سهم متثل ( )٪100مائة باملائة من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور ،علم ًا ب�أنه يف حال اكتتاب الأفراد
(املعرفون يف ال�شريحة (ب) �أدناه) يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم
املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى اثنى ع�شر مليون �سهم ( )12.000.000متثل خم�سني باملائة ( )٪50من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور.
ال�شريحة (ب) :املكتتبون الأفراد.
وت�شمل هذه ال�شريحة كافة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،ويجوز للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم ل�صاحلها .ويعد االكتتاب الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .و�سيخ�ص�ص
( )12.000.000اثنى ع�شر مليون �سهم متثل ( )٪50خم�سني باملائة من الأ�سهم املطروحة للمكتتبني الأفراد كحد �أق�صى .ويف حال عدم اكتتاب الأفراد بكامل
الأ�سهم املخ�ص�صة لهم ،يحق ملدير �سجل االكتتاب ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتبني الأفراد لتتنا�سب مع عدد
الأ�سهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.
يجب على كل واحد من املكتتبني الأفراد االكتتاب بـ ( )10ع�شرة �أ�سهم كحد �أدنى ،علما ب�أن احلد الأق�صى لكل مكتتب هو ( )250.000مائتان وخم�سون �ألف
�سهم ،و�سيكون احلد الأدنى للتخ�صي�ص ( )10ع�شرة �أ�سهم لكل مكتتب ،و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب� -إن وجدت -على �أ�سا�س
تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني ( )1.200.000مليون ومائتي �ألف مكتتب،
ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص وحينها �سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي بني املكتتبني .ويف حال جتاوز عدد املكتتبني ( )12.000.000اثنى ع�شر
مليون مكتتب ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سبما تقرره الهيئة .و�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب � -إن وجد� -إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من
مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1433/7/6هـ (املوافق 2012/5/27م).
�إن توقيع املكتتب على طلب االكتتاب وتقدميه ملدير االكتتاب �أو �إحدى اجلهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب.
وميكن للمواطنني ال�سعوديني املتقدمني بطلب االكتتاب احل�صول على ن�شرة الإ�صدار ومناذج طلبات االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:

كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي توفر �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين �سبق
لهم االكتتاب يف �أحد االكتتابات التي طرحت م�ؤخر ًا �شريطة �أن ( )1يكون للمكتتب ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،و (� )2أال تكون قد طر�أت
�أي تغريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ �آخر عملية اكتتاب �شارك فيها.
تبد�أ فرتة االكتتاب من يوم من يوم االثنني 1433/6/23هـ (املوافق 2012/5/14م) ومتتد �إلى يوم الأحد 1433/6/29هـ (املوافق 2012/5/20م) ،يتم خاللها
تلقي طلبات االكتتاب ل�شراء الأ�سهم املطروحة يف فروع اجلهات امل�ستلمة يف جميع �أنحاء اململكة ،ولل�شركة احلق يف اعتبار طلب االكتتاب الغي ًا جزئي ًا �أو كلي ًا �إذا
مل يتقيد مقدم الطلب بكافة التعليمات واملتطلبات الواردة يف منوذج االكتتاب �أو مل ي�ستوف �أين من ال�شروط التالية ،وال يجوز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة ب�أي
تعوي�ض عن �أي �ضرر جراء هذا الإلغاء:
�أ .تعبئة النماذج ب�شكل كامل و�صحيح ودقيق ،و�إقرار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف الأ�سهم املحددة وامتالك ذلك العدد منها يف منوذج طلب االكتتاب
املقدم من املكتتب.
ب .دفع كامل قيمة الأ�سهم التي طلب املكتتب االكتتاب فيها ،والتي ت�ساوي �إجمايل عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها م�ضروب ًا يف �سعر ال�سهم الواحد ()57
ريال �سعودي لدى فرع اجلهة امل�ستلمة خ�صم ًا من ح�ساب املكتتب نف�سه ،و�إذا مل يكن للمكتتب ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة ،وجب عليه �أن يفتح ح�ساب ًا من
�أجل ت�سجيل اكتتابه ،وذلك ح�سب التعليمات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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ج .ختم الطلب من البنك امل�ستلم.
د .مراعاة احلد الأدنى لالكتتاب وهو ع�شرة (� )10أ�سهم� ،أو �أي عدد �أكرب من الأ�سهم ،واحلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب بها وهو ()250.000
مائتان وخم�سون �ألف �سهم لكل مكتتب.
ه .تقدمي �أ�صل و�صورة بطاقة الأحوال املدنية �أو دفرت العائلة مع مناذج طلبات االكتتاب ،و�سيتم �إعادة الأ�صول �إلى املكتتب بعد مطابقتها مع ال�صور بوا�سطة
املوظف امل�سئوول يف البنك.
و .يف حالة تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب للأوالد والأبوين فقط يراعى ما يلي:
 .7يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على منوذج طلب االكتتاب.
 .8يجب �أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �سارية املفعول ،و�سيتم �إعادة الأ�صول �إلى املكتتب بعد مطابقتها مع ال�صور بوا�سطة املوظف امل�سئوول يف البنك.
 .9يجب �أن تكون الوكالة �صادرة من كتابة العدل للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية �أو من خالل ال�سفارات �أو القن�صليات ال�سعودية يف بلد املكتتب
بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية.
هذا ويكتفى بتعبئة منوذج اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�س و�أفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي �سيتقدم
املكتتب الرئي�س بطلبها لنف�سه ،ويرتتب على ذلك ما يلي:
�أ .ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�س واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�س.
ب .تعاد جميع املبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة �إلى املكتتب الرئي�س.
ج .يح�صل املكتتب الرئي�س على كامل �أرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�ص�صة له واملكتتبني التابعني.
وي�ستخدم منوذج اكتتاب منف�صل يف احلاالت التالية:
�أ� .إذا رغب املتتكب الرئي�س ت�سجيل الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها با�سم �شخ�ص �آخر.
ب� .إذا اختلف عدد الأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن عدد الأ�سهم التي يرغب املكتتب الرئي�س االكتتاب بها .
ج� .إذا رغبت الزوجة يف االكتتاب با�سمها وت�سجيل الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها .ويف حال قيام الزوج باالكتتاب با�سمها ف�سوف يتم اعتماد طلب االكتتاب
املقدم منها و�إ�ضافة الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها و�إلغاء اكتتاب الزوج با�سمها.
و يعترب كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم الذي خ�ص�ص له عند:
 تقدمي املكتتب لنموذج طلب االكتتاب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة.
 دفع املكتتب القيمة الإجمالية للأ�سهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل لدى اجلهة امل�ستلمة.
 ا�ستالمه من اجلهة امل�ستلمة �إ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت له.

1 116 16التخصيص ورد الفائض
�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة ي�سمى «االكتتاب العام يف �شركة الطيار» تودع فيه املبالغ التي مت حت�صيلها من املكتتبني.
�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1433/7/6هـ (املوافق 2012/5/27م) .ويف حال زاد عدد الأ�سهم املكتتب
بها عن الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،ف�سيتم تخ�صي�ص ( )10ع�شرة �أ�سهم لكل مكتتب كحد �أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من �أ�سهم االكتتاب � -إن وجدت-
على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد ( )1.200.000مليونا
ومائتي �ألف مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف �شريحة املكتتبني الأفراد بالت�ساوي فيما بني
املكتتبني .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني ( )12.000.000اثنى ع�شر مليون مكتتب ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سبما تقرره الهيئة.
�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة �إ�شعارات �إلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأ�سهم املخ�ص�صة واملبالغ التي �سيتم ردها لهم ،و�سرتد املبالغ بالكامل دون
ا�ستقطاع �أي ر�سوم �أو اقتطاع �أي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة .ويجب على املكتتبني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة التي مت تقدمي
طلب االكتتاب من خاللها للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية.

1 116 16اإلقرارات






مبوجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب وتقدميه ،ف�إن املكتتب:
يوافق على االكتتاب يف عدد الأ�سهم املذكور يف طلب االكتتاب الذي قدمه.
يقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
يعلن �أنه مل ي�سبق له وال لأي من الأفراد امل�شمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة ،علما ب�أنه لل�شركة احلق يف رف�ض �أي من �أو
جميع طلباته يف حالة تكرار طلب االكتتاب.
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 يقبل الأ�سهم املخ�ص�صة له مبوجب طلب االكتتاب ويوافق على كافة �شروط و�أحكام االكتتاب الواردة يف منوذج طلب االكتتاب.
 يتعهد بعدم �إلغاء الطلب �أو تعديله بعد تقدميه لدى اجلهة امل�ستلمة.
 ال يتنازل عن حقه يف الرجوع �إلى ال�شركة ومطالبتها بالتعوي�ض عن �أي �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر عن احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري
�صحيحة �أو غري كافية� ،أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية كانت �ست�ؤثر على قراره ب�ش�أن االكتتاب لو كانت مدرجة يف الن�شرة.

1 116 16أحكام متفرقة
يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة لأطراف االكتتاب وخلفهم واملتنازل �إليهم من قبلهم ومنفذي و�صاياهم ومديري
تركاتهم وورثتهم ،وت�صب يف م�صلحتهم� ،شريطة عدم التنازل عن �أو �إحالة طلب االكتتاب �أو �أي من احلقوق واملنافع �أو االلتزامات املرتتبة عليه من قبل �أي طرف
من �أطراف االكتتاب �إلى الغري دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.

1 116 16سجل األسهم وترتيبات التعامل
حتتفظ تداول ب�سجل للم�ساهمني يحتوي على �أ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين �إقامتهم ومهنهم والأ�سهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة يف هذه الأ�سهم.

1 116 16اإلدراج والتداول
�سيبد�أ تداول �أ�سهم �شركة جمموعة الطيار لل�سفر مب�شيئة اهلل بعد االنتهاء من تخ�صي�ص الأ�سهم وت�سجيل ال�شركة يف القائمة الر�سمية و�إدراج ا�سمها يف ال�سوق
املالية «تداول» .و�سوف ت�ؤكد ال�سوق املالية « تداول» بعد ذلك تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف تاريخ الحق حال �إنهاء جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة.
ومن اجلدير باملالحظه �أنه ال يجوز التداول يف الأ�سهم املطروحة قبل اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم و�إيداعها يف ح�سابات املكتتبني يف تداول و�إدراج ال�شركة يف القائمة
الر�سمية .ويحظر التداول امل�سبق حظر ًا تام ًا ،ولن تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية تن�ش�أ عن خمالفة ذلك من جانب املكتتبني ممن يتعاملون يف مثل هذه
الأن�شطة املحظورة ،حيث يتحملون هم امل�س�ؤولية الكاملة عنها.
ويكون التداول يف الأ�سهم يف �سوق الأوراق املالية «تداول» نافذ ًا فقط عن طريق القيد الدفرتي الإلكرتوين يف �سجل الأ�سهم يف تداول ،يف حني لن يكون التداول يف
الأ�سهم عن طريق �شهادات الأ�سهم نافذا ،ومع ذلك يحق للم�ساه �أن يطلب �شهادة للأ�سهم كدليل على امللكية فقط� ،إال �أن مثل هذه ال�شهادات ال ميكن ا�ستخدامها
لأغرا�ض التداول.

1 116 16السوق المالية السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام ٢٠٠١م ،كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ،وقد بد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م.
وتتم عملية التداول من خالل نظام �إلكرتوين متكامل ،يغطي عملية التداول ب�شكل متكامل ابتداء من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول يوميا على
�صباحا وحتى الثالثة والن�صف ( )3:30ع�ص ًرا ،ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات ،في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها
فرتة واحدة من ال�ساعة ً ١١
ً
ً
�صباحا وحتى ال�ساعة � 11صباحا .وميكن �إدخال القيود واال�ستف�سارات ابتداء من ال�ساعة � ١٠صباحا بالن�سبة جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ
و�إلغائها من ال�ساعة ً ١٠
ال�ساعة � ١١صباح ًا) .وتتغري الأوقات خالل �شهر رم�ضان ح�سبما تعلنه �إدارة تداول.
يتم تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وف ًقا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال (وهي الأوامر التي تطلب
التنفيذ ب�أف�ضل الأ�سعار) ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر .ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها وف ًقا لتوقيت الإدخال.
يوزع نظام تداول نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت وو�صالت املعلومات اخلا�صة بتداول ،ويتم توفري بيانات
ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز.
وتتم ت�سوية ال�صفقات �آني ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة .وينبغي على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات
ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�سئولية مراقبة ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

1 116 16إدخال األوامر
وتتم عملية التداول من خالل نظام �إلكرتوين متكامل ،يغطي عملية التداول ب�شكل متكامل ابتداء من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول يوميا على
فرتة واحدة من ال�ساعة � ١١صباح ًا وحتى الثالثة والن�صف ( )3:30ع�صر ًا ،ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات ،في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها
�صباحا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة
و�إلغائها من ال�ساعة � ١٠صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا .وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة ً ١٠
�صباحا) .وتتغري الأوقات خالل �شهر رم�ضان ح�سبما تعلنه �إدارة تداول.
ً ١١
يتم تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال (وهي الأوامر امل�شتملة
على �أف�ضل الأ�سعار) ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر .ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها وف ًقا لتوقيت الإدخال.
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يوزع نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت وو�صالت املعلومات اخلا�صة بتداول ،ويتم توفري
بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز.
وتتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة .وبالتايل ينبغي على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات
واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�سئولية مراقبة ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

1 116 16تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
يتوقع �أن يبد�أ التداول يف �أ�سهم ال�شركة بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم ،و�سوف تعلن الهيئة عن تاريخ بدء التداول يف �أ�سهم ال�شركة .وتعترب التواريخ
والأوقات املذكورة يف هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه ال يجوز التداول يف الأٍ�سهم املطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم وقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى «تداول» ،وت�سجيل ال�شركة يف
القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق املالية «تداول» ،ويحظر التداول فيها حظر ًا تام ًا قبل التداول الر�سمي ،ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك
الأن�شطة املحظورة من التداول امل�سئولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أية م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.
�إ�ضافة لذلك ،ميكن تداول �أ�سهم الطرح فقط �إلكرتوني ًا من خالل نظام تداول ،وال ميكن تداول تلك الأ�سهم ب�شكل يدوي با�ستخدام �شهادات الأ�سهم ،علما ب�أنه
ميكن �إ�صدار �شهادة بالأ�سهم التي ميلكها امل�ساهم �إذا طلب ذلك لأغرا�ض �إثبات ملكيتهم للأ�سهم فقط.
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1717المستندات المتاحة للمعاينة
�سوف تكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة مبقر �شركة جمموعة الطيار لل�سفر الواقع ب�شارع التخ�ص�صي من ال�ساعة � 9:00صباح ًا حتى ال�ساعة  5:00ع�صر ًا
من يوم ال�سبت حتى الأربعاء قبل �أ�سبوعني من تاريخ بدء االكتتاب و�أثناء فرتة االكتتاب:
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عقد ت�أ�سي�س ال�شركة
ال�سجل التجاري
قرار ال�شركاء بتحويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة
قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة رقم ( )811بتاريخ 1426/05/07هـ (املوافق 2005/06/14م) باملوافقة على حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة
النظام الأ�سا�سي لل�شركة وم�ستندات الت�أ�سي�س الأخرى
موافقة هيئة ال�سوق املالية على ن�شرة الإ�صدار
القوائم املالية املدققة املنتهية يف  31دي�سمرب لل�سنوات 2008م2009 ،م2010 ،م2011 ،م
املوافقة اخلطية من مراجع احل�سابات (كي بي ام جي) على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
املوافقة اخلطية من م�ست�شار العناية املالية املهنية (براي�س وترهاو�س كوبرز) على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
املوافقة اخلطية من امل�ست�شار املايل (�سامباكابيتال) على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
املوافقة اخلطية من م�ست�شار ال�سوق (بوز �أند كوبني) على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
املوافقة اخلطية من امل�ست�شار القانوين (مكتب عبدالعزيز بن حمد الفهد حمامون وم�ست�شارون) على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
املوافقة اخلطية من امل�ست�شار القانوين ملتعهد تغطية االكتتاب (مكتب املحامي حممد �آل ال�شيخ للمحاماة بالتعاون مع الثم �آند واتكنز) على �إدراج ا�سمه
و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
تقرير تقييم امل�ست�شار املايل
خطاب الر�أي القانوين
درا�سة ال�سوق املعدة من قبل بوز �أند كوبني
�أهم العقود مع الأطراف ذات ال�صلة
خطاب �شركة بوز �أند كومبني ب�ش�أء تقرير درا�سة ال�سوق
اتفاقية فتح احل�ساب البنكي لالكتتاب العام
�شهادات ت�سجيل حقوق امللكية الفكرية
حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة التي متت املوافقة فيها على اال�ستحواذات على ال�شركات و الأرا�ضي التابعة للمجموعة
العقود الرئي�سية مع كبار العمالء ال�شركة
عقود التمويل القائمة لل�شركة

.18

تقرير مراجع الحسابات

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

وشركاتها التابعة
القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2009م
مع تقرير مراجع الحسابات
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31ديسمبر2009م
(ريال سعودي)
�إي�ضاح
املوجودات
موجودات متداولة
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة جتارية� ،صايف
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى
�إجمايل املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها بحقوق امللكية
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمارات متاحة للبيع
موجودات غري ملمو�سة
ممتلكات ومعدات� ،صايف
م�شروعات حتت التنفيذ
موجودات م�ست�أجرة� ،صايف
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات

 2009م

 2008م

(�4أ)
()5
(6ب)
()7

129.693.813
425.768.115
18.778.509
104.315.608
678.556.045

52.393.144
448.408.185
7.991.052
104.494.610
613.286.991

()8
()9
()10
()14
()11
()12
(�13أ)

204.812.521
200.000.000
27.272.715
134.269.789
251.839.885
433.364.246
2.627.799
1.254.186.955
1.932.743.000

211.764.376
175.000.000
27.272.715
85.824.118
210.128.931
415.981.456
3.565.782
1.129.537.378
1.742.824.369

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
بنوك �سحب على املك�شوف
قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل
اجلزء املتداول من �إلتزامات الإ�ستئجار الر�أ�سمايل
اجلزء املتداول من القرو�ض البنكية طويلة الأجل
ذمم دائنة جتارية
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
الزكاة و�ضريبة الدخل
�إجمايل املطلوبات املتداولة

(4ب)
()15
(13ج)
()18
(6ج)
()16
(17ب)

4.526.580
196.337.199
1.266.125
119.125.000
126.002.674
32.806.090
124.076.620
17.715.856
621.856.144

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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31.459.837
216.905.459
1.245.099
109.543.434
112.106.537
16.107.549
84.600.490
12.844.113
584.812.518

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31ديسمبر2009م
(ريال سعودي)
�إي�ضاح
مطلوبات غري متداولة
�إلتزامات الإ�ستئجارالر�أ�سمايل
قرو�ض بنكية طويلة الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل املطلوبات
حقوق امللكية
حقوق م�ساهمي ال�شركة:
ر�أ�س املال
�إحتياطي نظامي
فروق ترجمة عمالت لوحدات �أجنبية
�أرباح مبقاة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

 2009م

(13ج)
()18

831.857
225.000.000
18.018.629
243.850.486
865.706.630

()1
()20

800.000.000
23.725.901
576.479
240.300.961
1.064.603.341
2.433.029
1.067.036.370
1.932.743.000

()21

 2008م
2.117.821
346.345.915
13.355.644
361.819.380
946.631.898

600.000.000
64.154.381
()3.054.328
133.157.282
794.257.335
1.935.136
796.192.471
1.742.824.369

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2009م
(ريال سعودي)
�إي�ضاح
املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
�إيرادات �أخرى� ،صايف
ن�صيب ال�شركة يف (خ�سائر) � /أرباح �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا
لطريقة حقوق امللكية
خ�سائر ا�ستثمارات فى م�شروعات م�شرتكة
م�صروفات ما قبل بدء الن�شاط
م�صروفات بيع وت�سويق
م�صروفات �إدارية وعمومية
ربح الت�شغيل من الأن�شطة الرئي�سية
م�صروفات بنكية
�صايف الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق الأقلية
خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل
�صايف الربح قبل حقوق الأقلية
حقوق الأقلية
�صايف الربح
ربحية ال�سهم من الأن�شطة الرئي�سية
ربحية ال�سهم من �صايف الربح

()22
()23
()24
(� 8أ,ب,ج,هـ)
(8د)
()25
()26

( 17ب)

()27
()27

 2009م
3.068.987.190
()2.421.729.010
647.258.180
55.482.246
()3.988.854

2.771.446.237
()2.308.392.578
463.053.659
31.258.921
6.194.472

()244.501
-()148.058.100
()108.676.010
441.772.961
()23.914.242
417.858.719
()20.270.431
397.588.288
()1.873.089
395.715.199
5.52
4.95

()553.389
()316.040
()102.072.245
()80.890.875
316.674.503
()22.424.467
294.250.036
()13.563.517
280.686.519
()1.411.593
279.274.926
3.95
3.49

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

148

 2008م

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2009م
(ريال سعودي)
 2009م
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق الأقلية
ت�سويات ملطابقة �صايف الربح مع �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:
اهالكات
�أرباح من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�أرباح ( /خ�سائر) ناجتة من فروق ترجمة عمالت �أجنبية
ن�صيب ال�شركة يف خ�سائر �( /أرباح) �شركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة جتارية
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة جتارية
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
الزكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
�شراء �إ�ستثمارات عقارية
�شراء �إ�ستثمارات �أخرى
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات م�ستلمة من �إ�ستثمارات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
�أ�صول م�ست�أجرة بعقود �إ�ستئجار ر�أ�سمايل
متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات
�إ�ستحواذ على �شركات تابعة
م�شروعات حتت التنفيذ
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

 2008م

417.858.719

294.250.036

19.518.033
()290.496
3.630.807
4.233.355
18.737.620
5.359.338
469.047.376

12.089.333
()13.332.629
()4.253.686
()5.641.083
14.043.612
2.439.637
299.595.220

3.902.450
()10.787.457
179.002
13.896.137
16.698.541
39.476.130
()696.353
()15.398.688
516.317.138
()305.277
()25.000.000
-()32.988.046
3.023.777
()326.955
3.521.571
()79.917.687
()17.382.790
()149.375.407

()46.945.596
26.758.556
()41.179.771
15.081.456
15.945.748
39.022.362
()631.506
()10.132.997
297.513.472
()206.123.293
()165.000.000
()27.272.715
()19.544.182
--()387.830
22.151.691
()102.034.229
()412.253.698
()910.464.256

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2009م
(ريال سعودي)
 2009م
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صايف احلركة يف القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل
�صايف احلركة يف القرو�ض البنكية طويلة الأجل
توزيعات �أرباح مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق الأقلية
�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف)  /الناجتة من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها
النقدية وما يف حكمها يف بداية ال�سنة
النقدية وما يف حكمها يف نهاية ال�سنة – (�إي�ضاح )4

()20.568.260
()111.764.349
()129.000.000
()1.375.196
()262.707.805
104.233.926
20.933.307
125.167.233

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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 2008م
165.973.459
455.889.349
-()1.007.592
620.855.216
7.904.432
13.028.875
20.933.307

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2009م
(ريال سعودي)
فروق ترجمة
عمالت
لوحدات
�أجنبية

�أرباح مبقاة

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني

حقوق الأقلية

الإجمايل

يف  1يناير 2008م

150.000.000

36.226.888

-

331.809.849

518.036.737

1.531.135

519.567.872

�صايف ربح ال�سنة

-

-

-

279.274.926

279.274.926

1.411.593

280.686.519

املحول �إلى الإحتياطي
النظامي

-

27.927.493

-

()27.927.493

-

-

-

فروق ترجمة عمالت
لوحدات �أجنبية

-

-

()3.054.328

-

()3.054.328

-

()3.054.328

املحول �إلى را�س املال

450.000.000

-

-

()450.000.000

-

-

-

توزيعات االرباح �إلى حقوق
الأقلية

-

-

-

-

-

()1.007.592

()1.007.592

يف  31دي�سمرب 2008م

600.000.000

64.154.381

()3.054.328

133.157.282

794.257.335

1.935.136

796.192.471

�صايف ربح ال�سنة

--

--

--

395.715.199

395.715.199

1.873.089

397.588.288

املحول �إلى الإحتياطي
النظامي

--

39.571.520

--

()39.571.520

--

--

--

فروق ترجمة عمالت
لوحدات �أجنبية

--

--

3.630.807

--

3.630.807

--

3.630.807

املحول �إلى ر�أ�س املال

200.000.000

()80.000.000

-

()120.000.000

-

-

-

توزيعات االرباح

--

--

--

()129.000.000

()129.000.000

--

()129.000.000

توزيعات مدفوعة حلقوق
الأقلية

--

--

--

-

-

()1.375.196

()1.375.196

يف 31دي�سمرب2009م

800.000.000

23.725.901

576.479

240.300.961

1.064.603.341

2.433.029

1.067.036.370

ر�أ�س املال

�إحتياطي
نظامي

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية

جمموعة الطيار لل�سفر �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010148039بتاريخ  24رجب
1418هـ املوافق  24نوفمرب 1997م (يطلق عليها فيما بعد «ال�شركة الأم») .يتكون ر�أ�س مال ال�شركة الأم املرخ�ص به واملدفوع بالكامل يف  31دي�سمرب 2007م
من � 3.000.000سهم عادي بقيمة  50ريال �سعودي لكل �سهم .خالل العام تغريت القيمة اال�سمية لكل �سهم �إلى  10رياالت �سعودية .فى 10مار�س 2008قررت
ال�شركة زيادة ر�أ�س املال املدفوع �إلى  450مليون ريال �سعودي من خالل حتويل  300مليون ريال �سعودي من �أرباحها املبقاة.وبتاريخ � 13سبتمرب  2008مت زيادة
ر�أ�س املال املدفوع مرة �أخرى مببلغ 150مليون ريال �سعودى لي�صبح �إجمالية  600مليون ريال �سعودى فى  2008وفى 17نوفمرب 2009قررت ال�شركة الأم زيادة
ر�أ�س املال املدفوع لي�صبح  800مليون ريال �سعودى من خالل حتويل  120مليون ريال �سعودى من �أرباحها املبقاة و 80مليون ريال �سعودى من الإحتياطى النظامي
ب�إ�صدار �سهم منحة لكل ثالثة �أ�سهم وبنا ًء عليه مت تعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة وح�صلت على �سجل جتاري معدل بتاريخ  1430/12/29ه املوافق  17دي�سمرب
 2009م ويتكون ر�أ�س مال ال�شركة احلالى من � 80.000.000سهم عادى بقيمة �إ�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم.
يتكون ن�شاط ال�شركة الأم من �أن�شطة و كاالت ال�سفر وال�سياحة وال�شحن والنقل واحلج والعمرة وامل�ؤمترات واملنا�سبات والتعليم وحجز الطائرات وال�سفن
واخلدمات واملنتجات الأخرى ذات العالقة بقطاع ال�سفر وال�سياحة.
تغطي هذه القوائم املالية املوحدة ن�شاط ال�شركة الأم وال�شركات التابعة التالية (ي�شار �إليها جمتمعة بـ «املجموعة»):
�أ�سماء ال�شركات التابعة
�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة
�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة
�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة
�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة
جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة – م�صر
�شركة �أى الطيار للنقل ال�سياحي
�شركة �أى الطيار ليموزين
�شركة نيو الطيار ليموزين
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
لينا لل�سفر وال�سياحة
�شركة بيالنرتا هوليداى
�شركة الطيار الدولية املحدودة – ال�سودان
�شركة الطيار – دبي  -الإمارات العربية املتحدة
�شركه تقنيتك لتقنية املعلومات
�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني
�شركة الطيار لتاجري ال�سيارات
جملة امل�سافر
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البلد
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
م�صر
م�صر
م�صر
م�صر
م�صر
لبنان
ماليزيا
ال�سودان
الإمارات
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

امللكية
2009
%100
%80
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%75
%100
%75
%100
%100
%100
%100
%100

نهاية ال�سنة املالية
2008
%100
%80
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%75
%100
%75
%100
%100
%100
-

 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية (يتبع)

كما تت�ضمن القوائم املالية املوحدة اال�ستثمارات التالية:
ا�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
�شركة فيلك�س للطريان املحدودة
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة كى� .أ�س� .سي (مقفلة)
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
�شركة جراند الدولية للخدمات امل�ساندة
�شركة عمرو لل�سياحة
ا�ستثمارات يف م�شروعات م�شرتكة *

البلد
اليمن
الكويت
�أمريكا
�أمريكا
كندا
ال�سعودية

امللكية
2009
%30
%30
%40
%40
%49
%70

نهاية ال�سنة املالية
2008
%30
%30
%40
%70

 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب

*على الرغم من وجود ت�أثري هام على امل�شروع امل�شرتك �إال �أنه ال توجد �سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية.
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية (يتبع)

ا�ستثمارات عقارية
الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة -الطائف
الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة -املعذر
الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة -العليا
�أبراج ال�صفوة مكة – برج القرب
ا�ستثمارات �أخرى
طريان الوفري

البلد
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

امللكية
2009
%100
%100
%100
%3.75

البلد
ال�سعودية

2008
%100
%100
%100
%3.75
نهاية ال�سنة املالية

امللكية
2009م

2008م

%7.64

%7.64

 31دي�سمرب

شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010055724بتاريخ 1405/01/04هـ املوافق 1984/09/29م
ولديها  9فروع .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف وكاالت ال�سفر واخلدمات املرتبطة بها .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م وقد مت الإنتهاء من
الإجراءات القانونية اخلا�صة بتحويل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2008م.
شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010015548بتاريخ 1398/04/17هـ املوافق 1978/03/26م
ولديها  16فرع ًا .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م وقد مت الإنتهاء من الإجراءات
القانونية اخلا�صة بتحويل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2008م.
شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010202741بتاريخ 1425/09/09هـ املوافق 2004/10/22م
ولديها  59فرع ًا .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة ،خدمات ال�شحن اجلوي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي� ،إمتالك وت�أجري الطائرات ،الرتبتك
ورخ�ص القيادة الدولية� ،أن�شطة اال�سترياد والت�صدير ،التوكيالت التجارية و�إقامة مراكز تدريب املوارد الب�شرية %5 .من ملكية ال�شركة املذكورة با�سم �شركة
الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة.
شركة عطالت الطيار للسفر والسياحة المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010169341بتاريخ 1422/07/02هـ املوافق 2001/09/19م
ولديها  28فرع ًا .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة ،خدمات ال�شحن اجلوي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي� ،إمتالك وت�أجري الطائرات ،الرتبتك،
رخ�ص القيادة الدولية� ،أن�شطة اال�سترياد والت�صدير ،التوكيالت التجارية و�إقامة مراكز تدريب املوارد الب�شرية %5 .من ملكية ال�شركة حمتفظ بها ك�أمانة من قبل
رئي�س املجموعة و امل�ساهم الرئي�سى نيابة عن ال�شركة الأم وال ميار�س �أي دور رقابي على ال�شركة املذكورة وال يوجد له �أي تدخل يف املوجودات الت�شغيلية ل�شركة
عطالت الطيار للنقل اجلوي املحدودة ويتم توحيد قوائم ال�شركة بالكامل �ضمن القوائم املالية للمجموعة.
مجموعة الطيار للسفر والسياحة -مصر
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4846بتاريخ 2000/03/08م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر
وال�سياحة .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م ومتار�س عليها الرقابة وجاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم.
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيض2احات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية (يتبع)

شركة إى الطيار للنقل السياحي
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  328719بتاريخ 2000/01/23م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وجاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى �إ�سم ال�شركة الأم.
شركة إى الطيار ليموزين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  328138بتاريخ 1999/12/18م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وجاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى �إ�سم ال�شركة الأم.
شركة نيو الطيار ليموزين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  13215بتاريخ 2004/04/10م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة ولكن مل يتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل
ملكية ال�شركة �إلى �إ�سم ال�شركة الأم.
شركة الطيار لتأجير السيارات
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  3965بتاريخ 1999/10/12م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وجاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى �إ�سم ال�شركة الأم.
شركة لينا للسفر والسياحة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست يف لبنان مبوجب ال�سجل التجاري رقم  030996بتاريخ 1989 /2/ 14م .يتمثل غر�ض ال�شركة يف ن�شاط ال�سفر وال�سياحة.
جاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بتحويل ملكية ال�شركة املذكورة حتت ا�سم ال�شركة الأم حتى الآن.
شركة بيالنترا هوليداى
�شركة ذات م�سئولية حمدودة خا�صة ت�أ�س�ست يف ماليزيا مبوجب ال�سجل التجاري رقم -653642ت .غر�ض ال�شركة يتمثل يف ن�شاط ال�سفر وال�سياحة .ا�ستحوذت
ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2006م ومتار�س عليها الرقابة وجاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى
ال�شركة الأم.
شركة الطيار الدولية المحدودة  -السودان
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بال�سودان مبوجب ال�سجل التجاري رقم  14412بتاريخ 1999/12/06م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة.
متتلك ال�شركة الأم  %75من �شركة الطيار الدولية املحدودة واملتبقي  %25ميتلكها �أفراد �سودانيني اجلن�سية .مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية لنقل ملكية
ال�شركة يف 2008م.
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إيض2احات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية (يتبع)

شركة الطيار – دبي – اإلمارات العربية المتحدة
فرع لل�سفر وال�سياحة ملا وراء البحار م�سجل بدولة الإمارات العربية املتحدة كم�ؤ�س�سة فردية مبوجب الرتخي�ص رقم  500549بتاريخ 1420/12/03هـ املوافق
1997/08/09م .الفرع م�سجل با�سم امل�ساهم الرئي�سى باملجموعة وهو ال ميار�س �أي دور رقابي على الفرع وال يوجد له �أي تدخل على املوجودات الت�شغيلية للفرع.
متتلك ال�شركة الأم ن�سبة  %100من ملكية الفرع .يتمثل ن�شاط الفرع يف تنظيم و�إعداد الربامج ال�سياحية بدبي.
شركة فيلكس للطيران المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اليمن مبوجب ال�سجل التجاري رقم  792بتاريخ 2007 /11/4م .يتمثل غر�ض ال�شركة يف تقدمي خدمات الطريان املحلية
واخلارجية داخل وخارج اليمن .بد�أت ال�شركة ن�شاطها يف �أكتوبر  .2008متتلك ال�شركة الأم  %20من فلك�س وميتلك املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر  %10بذلك
متتلك املجموعة %30من امللكية.
شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010169340بتاريخ 1422/07/02هـ املوافق 2001/09/19م
ولديها  3فروع .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�شحن اجلوي والبحري والربي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي ،حجز الطائرات والبواخر %5 .من ملكية ال�شركة
حمتفظ بها ك�أمانة من قبل امل�ساهم الرئي�سى باملجموعة نيابة عن ال�شركة الأم وال ميار�س �أي دور رقابي على ال�شركة وال يوجد له �أي تدخل يف املوجودات الت�شغيلية
ل�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة ويتم توحيد قوائم ال�شركة بالكامل �ضمن القوائم املالية للمجموعة.
شركة الشامل الدولية القابضة  -كى .أس .سي (مقفلة)
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة كى� .أ�س� .سي (مقفلة) هي �شركة م�ساهمة كويتية مقفلة ت�أ�س�ست ك�شركة قاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  65134بتاريخ
1996/3/12م .يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات املحلية والعاملية ومنح القرو�ض لهذه ال�شركات ومتلك الأ�صول املنقولة وغري
املنقولة وامل�شاركة يف ت�أ�سي�س ال�شركات امل�شابهة.
شركة جراند للسفر والسياحة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية مبوجب �شهادة حتول ال�شركة ال�صادرة من والية فريجينيا بتاريخ � 26أكتوبر 2007م .تاريخ
التحول �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة هو  9نوفمرب 2007م .غر�ض ال�شركة تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة.
الطيار لألجنحة والشقق المفروشة -العليا
م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ويتمثل غر�ض ال�شركة يف جمال الأجنحة الفندقية وال�شقق املفرو�شة .يتم قيد اال�ستثمار بالتكلفة.
الطيار لألجنحة والشقق المفروشة -الطائف
م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ويتمثل غر�ض ال�شركة يف جمال الأجنحة الفندقية وال�شقق املفرو�شة .يتم قيد اال�ستثمار بالتكلفة.
الطيار لألجنحة والشقق المفروشة -المعذر
م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ويتمثل غر�ض ال�شركة يف جمال الأجنحة الفندقية وال�شقق املفرو�شة .يتم قيد اال�ستثمار بالتكلفة.
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.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية (يتبع)

تقنيتك لإلتصاالت
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010230475
بتاريخ 1428/12/03هـ .ويتمثل غر�ض ال�شركة يف جمال الإت�صاالت.
شركة الطيار لوساطة التأمين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010229332بتاريخ 2007/02/05م .غر�ض ال�شركة هو جمال
الت�أمني العام %50 .من حقوق ملكية ال�شركة حمتفظ بها ك�أمانة من قبل امل�ساهم الرئي�سي باملجموعة نيابة عن ال�شركة الأم وال ميار�س �أي دور رقابي على ال�شركة
وال يوجد له �أي تدخل يف املوجودات الت�شغيلية ل�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني .جاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى
ال�شركة الأم.
طيران الوفير
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتمثل غر�ض ال�شركة يف جمال تقدمي خدمات الطريان الداخلي .مل تبد�أ ال�شركة �أعمالها بعد.
أبراج الصفوة  -مكة برج القرب
�شركة ا�ستثمار عقاري م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية.
شركة الطيار لتأجير السيارات
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  003/1010148039بتاريخ 1422/8/1هـ وقد مت الرتخي�ص
لل�شركة من قبل وزارة النقل برقم  10102050800بتاريخ 1421/12/21هـ للقيام بكل اخلدمات املتعلقة بت�أجري ال�سيارات  .جاري الإنتهاء من الإجراءات
القانونية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم.
مجلة المسافر
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010119673بتاريخ 1414/7/13هـ

.2

أسس اإلعداد

أ.

اإللتزام بالمعايير المحاسبية

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
مت �إعتماد القوائم املالية املوحدة للإ�صدار من قبل جمل�س �إدارة املجموعة بتاريخ 2009/2/11م
ب .أسس القياس
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية (ب�إ�ستثناء الإ�ستثمارات املتاحة للبيع والتي يتم �إظهارها بقيمتها العادلة) ب�إ�ستخدام مبد�أ الإ�ستحقاق
املحا�سبي ومفهوم الإ�ستمرارية
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.2

أسس اإلعداد (يتبع)

ج .عملة العرض والنشاط
يتم عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالرياالت ال�سعودية التي متثل عملة الن�شاط.
د .إستخدام الحكم والتقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة من الإدارة �إ�ستخدام احلكم والتقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات وعلى املبالغ املبينة للموجودات
واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبنية على املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة ،ف�إنه من املمكن �أن تختلف
النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .مراجعة التقديرات املحا�سبية يتم �إظهارها يف فرتة املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.

.3

السياسات المحاسبية الهامة

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أدناه ب�شكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة.
أ.

أسس التوحيد

تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للمجموعة املو�ضحة يف �إي�ضاح (� )1أعاله .متت املحا�سبة عن ال�شركات ال�شقيقة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
ال�شركات التابعة
ال�شركة التابعة هي ال�شركة التي ت�سيطر عليها املجموعة .تتحقق ال�سيطرة عندما تكون املجموعة قادرة على التحكم فى العمليات وال�سيا�سات املالية والت�شغيلية
لل�شركات التابعة للح�صول على منافع من �أن�شطتها .لتقدير ال�سيطرة ف�إن حقوق الت�صويت املحتملة التي متار�س حالي ًا يتم �أخذها يف احل�سبان .يتم �إدراج القوائم
املالية لل�شركات التابعة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بد�أ ال�سيطرة حتى تاريخ توقفها.
املعامالت امل�ستبعدة يف توحيد القوائم املالية
مت �إ�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت املالية الهامة التي متت بني ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة وتلك التي متت فيما بني ال�شركات التابعة عند �إعداد القوائم
املالية املوحدة .كما مت ا�ستبعاد �أية �أرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة من املعامالت الداخلية يف املجموعة عند توحيد القوائم املالية.
ب .النقدية وما في حكمها
تتكون النقدية وما يف حكمها من النقد بال�صندوق ولدى البنوك واال�ستثمارات الأخرى ق�صرية الأجل ذات ال�سيولة العالية� ،إن وجدت ،والتى يكون تاريخ
ا�ستحقاقها ثالثة �أ�شهر �أو �أقل واملتاحة دون �أية قيود عليها.
ج .الذمم المدينة التجارية
تظهر الذمم املدينة بقيمة مبلغ الفاتورة الأ�صلية خم�صوم ًا منها �أية مبالغ ترى الإدارة عدم �إمكانية حت�صيلها .يتم �شطب و�إعدام الديون املعدومة عند حتديدها.
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د .اإلستثمارات
اال�ستثمارات يف �شركات �شقيقة و�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة (�شركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية)
ال�شركات ال�شقيقة هي تلك التي يكون للمجموعة ت�أثري هام عليها ولكن لي�ست �سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية .يكون للمجموعة ت�أثري هام عندما متتلك
ح�صة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها ترتاوح مابني � %20إلى  %50من ر�أ�س املال بالإ�ضافة �إلى حقوق الت�صويت .ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة هي تلك ال�شركات
التي يكون للمجموعة �سيطرة م�شرتكة على �أن�شطتها ت�أ�س�ست بوا�سطة �إتفاقية تعاقدية وتتطلب �إتفاق بالإجماع على القرارات املالية والت�شغيلية الإ�سرتاتيجية .
تتم حما�سبة ال�شركات ال�شقيقة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية (�شركات م�ستثمر فيها بحقوق امللكية) ويتم ت�سجيلها مبدئي ًا
بالتكلفة .تت�ضمن القوائم املالية ن�صيب املجموعة يف الإيرادات وامل�صروفات والتغريات يف حقوق امللكية لل�شركات امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية من تاريخ
بداية ذلك الت�أثري الهام حتى تاريخ توقفه .عندما يتجاوز ن�صيب املجموعة يف اخل�سائر ملكيتها يف �أي �شركة �شقيقة يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لن�صيب
املجموعة �إلى �صفر ويتم �إيقاف حتمل �أي خ�سائر �أخرى ب�إ�ستثناء احلاالت التي تتكبد فيها املجموعة �إلتزامات قانونية �أو �ضمنية �أو القيام مبدفوعات نيابة عن
ال�شركة الزميلة .يتم حتميل ن�صيب املجموعة يف �أرباح وخ�سائر ال�شركات امل�ستثمر فيها على قائمة دخل العام.
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
ت�صنف الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع �إذا كانت هذه الإ�ستثمارات متثل ن�سبة �أقل من  %20من حقوق ملكية املن�ش�أة امل�ستثمر فيها
والتي ال يكون هناك ت�أثري هام �أو �سيطرة على �إ�ستخدام �أو توجيه �إ�ستخدام �أ�صول ال�شركة امل�ستثمر فيها الكت�ساب منافع اقت�صادية و�أن ال يكون الغر�ض من هذه
الإ�ستثمارات �إعادة بيعها يف الأجل الق�صري �أو الإحتفاظ بها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها.
يتم �إثبات هذه الإ�ستثمارات عند �إقتنائها بالتكلفة ،كما يتم قيا�سها بعد الإقتناء بالقيمة العادلة بتاريخ املركز املايل ،ويتم �إثبات اخل�سائر �أواملكا�سب غري املحققة
كبند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .تتحدد القيمة العادلة بناء ًا على القيمة ال�سوقية للإ�ستثمار يف حالة وجود �سوق ن�شط وبخالف ذلك تعترب التكلفة هي القيمة
العادلة لهذه الإ�ستثمارات.
يتم �إدراج اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف القيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات بقائمة الدخل فور حدوثها.
هـ .الممتلكات والمعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ،بعد خ�صم الإهالك املرتاكم وخ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة .تت�ضمن التكلفة النفقات العائدة مبا�شرة لإقتناء الأ�صل .تتم
ر�سملة �أعباء التمويل على القرو�ض امل�ستخدمة لتمويل �إن�شاء املوجودات خالل الفرتة املطلوبة لإ�ستكمال الأ�صل و�إعداده لغر�ض �إ�ستخدامه.
تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية الكامنة يف بند املمتلكات ،واملعدات .يتم �إثبات كافة النفقات الأخرى يف قائمة الدخل
عند تكبدها.
يتم حتميل الإهالك على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات.
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.3

الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة احلالية واملقارنة هي كما يلي:
مباين
�أثاث ومفرو�شات وديكورات و�أنظمة �إت�صاالت ومكيفات هواء
و�أنظمة تربيد ومعدات وبرامج وخزائن وفولتات
حا�سب �آيل ومعدات و�أنظمة ت�أمني و�إنذار
�سيارات

ال�سنوات
20
10-6،67
5
4

و .الموجودات المستأجرة
تتم املحا�سبة على املوجودات امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها مبوجب عقود الإ�ستئجار الر�أ�سمايل عن طريق ت�سجيل الأ�صل والإلتزام املتعلق به  .يتم حتديد
املبالغ على �أ�سا�س القيمة العادلة للموجودات والقيمة املخ�صومة للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أيهما �أقل  .يتم توزيع الأعباء املالية على الفرتات املحا�سبية بحيث
يكون هناك معدل خ�صم دوري ثابت على الإلتزام غري امل�سدد  .يتم �إ�ستهالك املوجودات امل�ست�أجرة بن�سبة  %25وفقا لطريقة الق�سط الثابت �أو مدة عقد الإيجار
�أيهما �أقل  .الأرا�ضي الت�ستهلك .يتم حتميل الإ�ستهالك وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت.
ز.

موجودات غير ملموسة

ال�شهرة
متثل ال�شهرة زيادة تكلفة الإ�ستثمارات عن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املقتناة عند جتميع الأعمال .يتم تقييم ال�شهرة �سنوي ًا لتحديد قيمة الإنخفا�ض ويتم
ت�سجيلها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة .ال يتم �إلغاء خ�سائر الإنخفا�ض بعد قيدها .الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع ال�شركة تت�ضمن القيمة
املتبقية لل�شهرة املتعلقة بهذه ال�شركة.
�إذا كانت تكلفة الإ�ستثمار الذي مت �إقتنا�ؤه �أقل من قيمته العادلة بتاريخ الإقتناء ،ف�إن هذا الفرق يتم ت�سويته بتخفي�ض القيم العادلة للموجودات غري املتداولة
لل�شركة املقتناة بالتنا�سب مع قيمتها الدفرتية.
ح .اإلنخفاض فى قيمة الموجودات
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمتها عندما
ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيمة الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل
زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أو قيمة الأ�صل امل�ستخدمة،
�أيهما �أكرب .لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة
منف�صلة.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ط .المخصصات
يتم �إثبات خم�ص�ص ما �إذا كان على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة �إلتزام قانوين حايل �أو �ضمني ميكن تقديره ب�شكل موثوق مع �إحتمال وجود �ضرورة �إقت�صادية
ل�سداد ذلك الإلتزام.
ي .مكافأة نهاية الخدمة
يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل .ويتم �إحت�ساب هذه
املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد.
ك .تحقق اإليرادات
تتحقق الإيرادات عند �إ�صدار تذاكر ال�سفر�أو تقدمي اخلدمات .يتم �إعداد ا�ستحقاق للحوافز اخلا�صة بخطوط الطريان على �أ�سا�س النتائج ال�سابقة وفق ًا
للإجراءات املحا�سبية لكل �شركة طريان ومقدم اخلدمة وحتقيق املبيعات ال�سنوية امل�ستهدفة.
تتحقق الإيرادات من اخلدمات عند الإنتهاء من تقدمي اخلدمات .
ل .عقود اإليجار التشغيلية
يتم حتميل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي ،على قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود الإيجار .يتم ت�سجيل حوافز
الإيجار امل�ستلمة كجزء اليتجز�أ من �إجمايل م�صروفات الإيجار على مدى فرتة الإيجار.
م .المصروفات
م�صروفات البيع والت�سويق متثل امل�صروفات الناجتة عن جمهودات وظائف البيع والت�سويق والتوزيع .كافة امل�صروفات الأخرى بخالف التكاليف املبا�شرة و�أعباء
التمويل يتم ت�صنيفها كم�صروفات عمومية و�إدارية .يتم توزيع امل�صروفات امل�شرتكة بني تكلفة املبيعات وم�صروفات البيع والت�سويق وامل�صروفات العمومية
والإدارية �إن لزم الأمر ،على �أ�سا�س منتظم.
ن .الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة امل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية للزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل .تخ�ضع ال�شركات
التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية للأنظمة ال�ضريبية للبلدان التي �أ�س�ست فيها ومتار�س ان�شطتها بها .حتمل الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة
للفرتة اجلارية.
س .ترجمة العمالت األجنبية
يتم �إثبات املعامالت بالعمالت الأجنبية بالدفاتر على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف املعلنة للعمالت الأجنبية وقت �إثبات املعاملة ،ويف تاريخ املركز املايل املوحد يتم
�إعادة تقييم �أر�صدة الأ�صول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف املعلنة من البنوك التي تتعامل معها ال�شركة الأم يف ذلك
التاريخ ،وتدرج فروق العملة الناجتة عن املعامالت خالل الفرتة وعن �إعادة التقييم يف تاريخ املركز املايل املوحد بقائمة الدخل املوحدة.
تتم ترجمة الأ�صول والإلتزامات بالقوائم املالية لل�شركة التابعة الأجنبية يف تاريخ املركز املايل املوحد على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف املعلنة من البنوك التي تتعامل
معها ال�شركة الأم يف تاريخ �إعداد املركز املايل املوحد ،هذا ويتم ترجمة بنود الإيرادات وامل�صروفات بناء ًا على متو�سط �سعر ال�صرف خالل الفرتة املالية املعد
عنها تلك القوائم املالية ،يف حني يتم ترجمة بنود حقوق امللكية الأخري وفق ًا لأ�سعار ال�صرف التاريخية يف تاريخ الإقتناء �أو الت�أ�سي�س .الفروق الناجتة عن
الرتجمة يتم تبويبها يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية باملركز املالى املوحد.
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ع .تقارير قطاعات األعمال
يتم عر�ض معلومات القطاعات فيما يتعلق ب�أعمال املجموعة والقطاعات اجلغرافية .يعتمد النموذج الرئي�سي لتقارير قطاعات �أعمال املجموعة على قطاعات
الأعمال ،ويتم حتديد قطاعات الأعمال من �إدارة املجموعة ووفق ًا لل�شكل العام لهيكل التقارير الداخلية للمجموعة.
ف .توزيعات األرباح
يتم قيد توزيعات الأرباح املرحلية كمطلوبات يف الفرتة التي يتم اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .كما يتم قيد الأرباح املوزعة النهائية يف ال�سنة التي يتم
�إعتمادها من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.
ص .األدوات المالية
يتم ت�سجيل الأ�صول والإلتزامات املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الإتفاقيات التعاقدية للأدوات املالية ،وتعك�س القيمة الدفرتية للأ�صول والإلتزامات
املالية التي تظهر يف القوائم املالية قيمتها العادلة تقريب ًا .وحتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س مو�ضوعي يف تاريخ قائمة املركز املايل.

.4

نقدية في الصندوق ولدى البنوك
 2009م

�(4أ) نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
نقد يف ال�صندوق
الأر�صدة البنكية -ح�سابات جارية
الأر�صدة البنكية  -ح�سابات ودائع لأجل
(4ب) بنوك �سحب على املك�شوف

.5

5.861.593
33.284.924
13.246.627
52.393.144
()31.459.837
20.933.307

ذمم مدينة تجارية ،صافي

ذمم مدينة جتارية
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
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7.716.081
106.163.742
15.813.990
129.693.813
()4.526.580
125.167.233

 2008م

 2009م
509.681.781
()83.913.666
425.768.115

 2008م
513.584.231
()65.176.046
448.408.185
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.6

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة

الطرف ذو العالقة
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
�شركة عمرو لل�سياحة
�شركة ال�شامل الدولية
الدكتور /نا�صر عبداهلل عقيل الطيار
مهيدب علي املهيدب
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
�أحمد التيجاين �أحمد
أ.

العالقة
م�ساهم
�شركة تابعة
�شركة م�ستثمر فيها
�شركة م�ستثمر فيها
�شركة م�ستثمر فيها
الرئي�س وامل�ساهم الرئي�سي يف املجموعة
م�ساهم �أقلية يف �شركة ال�صرح
نائب الرئي�س للخدمات الإدارية
م�ساهم �أقلية يف �شركة الطيار الدولية املحدودة – ال�سودان

تمثل معامالت األطراف ذات العالقة المشتريات والمبيعات والخدمات المقدمة التي تتم وفقًا
ألسعار متفق عليها ويتم إعتمادها من قبل اإلدارة من الشركات التالية:

مبيعات
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�شركة عمرو لل�سياحة
م�ساهم اقلية� -شركة ال�صرح
نائب الرئي�س للخدمات الإدارية
فيلك�س للطريان
الرئي�س وامل�ساهم الرئي�سي يف املجموعة
م�ساهم �أقلية يف �شركة الطيار الدولية
املحدودة – ال�سودان
�شركة ال�شامل الدولية

-714.316
------

لل�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب2009م
مدفوعات
حت�صيالت
م�شرتيات
105.956.787
-103.182.402
-48.091
1.629
162.117.561
-152.239.308
------44.236
-167.542
----

--

--

--

--

217.439

6.859.408

193.236

6.754.607

معامالت �أخرى
()61.63
()14.796.585
472.166
()1.195.582
()35.690
113.147
()1.173.293
()106.921
--
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.6
أ.

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (يتبع)
تمثل معامالت األطراف ذات العالقة المشتريات والمبيعات والخدمات المقدمة التي تتم وفقًا
ألسعار متفق عليها ويتم إعتمادها من قبل اإلدارة من الشركات التالية( :يتبع)

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
�شركة الطيار للتطوير العقاري
الرئي�س وامل�ساهم الرئي�سي يف املجموعة
عبداهلل عقيل الطيار
جراند ترافل لل�سفر وال�سياحة
م�ساهم �أقلية يف �شركة الطيار الدولية
املحدودة – ال�سودان

مبيعات
4.555
296.428
37.392
----

لل�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب2008م
مدفوعات
حت�صيالت
م�شرتيات
75.047
-69.656
-118.592
--23.730
----53.830.143
-48.301.216
----

معامالت �أخرى
12.526.187
34.038.548
400
24.309
84.025
39.173

ب .مستحق من أطراف ذات عالقة
 2009م
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
�شركة عمرو لل�سياحة
رئي�س املجموعة وامل�ساهم الرئي�سي
نائب رئي�س املجموعة للخدمات الإدارية
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة

-10.350.418
-208.865
8.219.226
18.778.509

 2008م
1.880.129
421.466
244.555
5.444.902
7.991.052

ج .مستحق ألطراف ذات عالقة
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
فيلك�س للطريان
م�ساهم �أقلية يف �شركة ال�صرح
رئي�س املجموعة وامل�ساهم الرئي�سي
م�ساهم �أقلية يف �شركة الطيار الدولية املحدودة – ال�سودان
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 2009م
30.116.910
80.598
10.158
1.195.582
1.173.293
229.549
32.806.090

 2008م
15.984.921
----122.628
16.107.549
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.6

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (يتبع)

د .تم تحميل قائمة المركز المالي الموحد عن السنة بمبلغ 51.823.245ريال سعودى (2008م:
 14.480.914ريال سعودى( والذى يمثل قيمة مكافات أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنتهي
في  31ديسمبر 2009م .تم تسجيل المبلغ ضمن بنود المصروفات العمومية و اإلدارية.

.7

مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
 2009م

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا:
�إيجارات
ر�سوم �إ�شرتاكات
ت�أمني
دعاية و�إعالن
�أخرى
�أر�صدة مدينة �أخرى:
حوافز م�ستحقة
مبلغ حمتفظ به لتذاكر م�سرتدة مل ت�صدر بها مطالبات
هدايا
دفعات مقدمة للموردين
غطاءات خطابات �ضمان بنكية
دفعات مقدمة �أخرى
�سلف موظفني
�أخرى

4.808.057
144.022
1.851.114
15.000
1.856.678
8.674.871
4.083.597
1.431.384
3.459.786
59.005.808
8.400.865
8.202.039
4.049.470
7.007.788
95.640.737
104.315.608

 2008م
4.053.277
32.116
529.429
303.717
4.178.696
9.097.235
11.594.003
229.098
2.023.695
55.947.240
7.414.268
5.187.364
3.781.242
9.220.465
95.397.375
104.494.610
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استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

فليك�س للطريان
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
�شركة جراند الدولية للخدمات امل�ساندة
ا�ستثمارات يف م�شروعات م�شرتكة
�شركة عمرو لل�سفر و ال�سياحة

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

 2009م
103.218.987
92.747.542
5.085.301
225.330
1.752.110
1.783.251
204.812.521

 2008م
118.208.300
89.309.165
2.250.300
1.996.611
-211.764.376

�أ .متثل املبلغ املدفوع لال�ستحواذ على  %30من ملكية �شركة فليك�س للطريان التي تتكون من  24.000.000ح�صة .بد�أت فلك�س للطريان ن�شاطها التجاري يف
�أكتوبر 2008م .طبقا للقوائم املالية غري املدققة ل�شركة فيلك�س للطريان يف  31دي�سمرب2009م .وقدرت خ�سائر اال�ستثمار عن ال�سنة مببلغ  15مليون ريال
�سعودي مت حتميلها على قائمة الدخل املوحدة خالل العام.
ب .ا�ستحوذت ال�شركة على  9.000.000ح�صة متثل %30من ملكية �شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة بالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق يف تاريخ اال�ستحواذ .وفقاً
للقوائم املالية غري املدققة ل�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ف�إن ح�صة ال�شركة يف الأرباح  6.472.842ريال �سعودي
مت حتميلها على قائمة الدخل املوحدة.
ج .متثل ن�سبة  %40من امللكية يف �شركة جراند لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م وفق ًا للقوائم املالية املدققة ل�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2009م ف�إن ح�صة ال�شركة يف الأرباح  2.835.000ريال �سعودي .هذه احل�صة يف اال�ستثمارات ب�إ�سم امل�ساهم الرئي�سي للمجموعة والتي مت
حتميلها على قائمة الدخل املوحدة.
د .متثل املبالغ املدفوعة من �إحدى ال�شركات التابعة وهي �شركة تقنيتك بح�صة تبلغ  2.55مليون ريال �سعودي تتبع ال�شركة طريقة امللكية يف املحا�سبة عن
اال�ستثمار .هذا وقد بلغت ح�صة ال�شركة يف اخل�سائر لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م مبلغ  244.501ريال �سعودي والتي مت حتميلها على قائمة الدخل
املوحدة.
ه .متثل  %49من امللكية فى �شركة عمرو لل�سياحة وفقا للقوائم للقوائم املالية املدققة ل�شركة عمرو لل�سياحة للفرتة املنتهية فى  31دي�سمرب  2009ف�إن ح�صة
املجموعة يف الأرباح بعد الإ�ستحواذ قد بلغت  1.703.304ريال �سعودى مت حتميلها على قائمة الدخل املوحدة.
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.9

استثمارات عقارية
2009م
(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة -العليا
الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة -الطائف
الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة -املعذر
�أبراج ال�صفوة مكة – �أبراج القرب
�أر�ض الدمام

90.000.000
60.000.000
15.000.000
10.000.000
25.000.000
200.000.000

2008م
90.000.000
60.000.000
15.000.000
10.000.000
-175.000.000

�أ .متثل املبالغ املدفوعة لإقتناء ن�سبة  %100من ملكية الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة العليا والتي مل تبد�أ ن�شاطها بعد .مت حتميل اال�ستثمار بالتكلفة .مت
الإقتناء وفق ًا لإتفاقية �شراء مع البائع بتاريخ 2008/06/05م.
ب .متثل املبالغ املدفوعة املتعلقة ب�إقتناء ن�سبة  %100من ملكية الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة الطائف والتي مل تبد�أ ن�شاطها بعد .مت حتميل اال�ستثمار
بالتكلفة .مت الإقتناء وفق ًا لإتفاقية �شراء مع البائع بتاريخ 2008/06/05م .جاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية املتعلقة بنقل امللكية �إلى املجموعة.
ج .متثل املبالغ املدفوعة املتعلقة ب�إقتناء ن�سبة  %100من ملكية الطيار للأجنحة وال�شقق املفرو�شة -املعذر والتي مل تبد�أ ن�شاطها بعد .مت حتميل اال�ستثمار
بالتكلفة .مت الإقتناء وفق ًا لإتفاقية �شراء مع البائع بتاريخ 2008/06/05م .جاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية املتعلقة بنقل امللكية �إلى املجموعة.
د .متثل ح�صة املجموعة البالغة  %3.75يف ا�ستثمار عقاري خمتلط يف اململكة العربية ال�سعودية .الإ�ستثمار يتعلق ب�إن�شاء جممع �سكني وجتاري ومن املتوقع �أن
يكتمل امل�شروع خالل ال�سنتني القادمتني.
ه .متثل ا�ستثمارات املجموعة العقارية يف ار�ض مبنطقة الدمام .والتي �سيتم �إ�ستخدامها فى تنمية جممعات �سكنية و جتارية والتى يتوقع �أن يتم الإنتهاء منها
خالل ال�سنتني القادمتني.
ال يوجد �سوق ن�شط لال�ستثمارات �أعاله داخل اململكة ولكن ال توجد م�ؤ�شرات �أن القيمة العادلة �أقل من تكلفة اال�ستثمارات.

.10

استثمارات متاحة للبيع

طريان الوفري
�أ.

ن�سبة امللكية
%7.64

(�أ)

2009م

2008م

27.272.715

27.272.715

متثل املبالغ املدفوعة املتعلقة ب�إقتناء ن�سبة  %7.64من ملكية طريان الوفري الذي يتكون من  22.909ح�صة .بد�أت ال�شركة ن�شاطها التجاري من �أكتوبر
2009م .اليوجد �سوق ن�شط لهذا الإ�ستثمار ومت �إثباته بالتكلفة.
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التكلفة
يف  31دي�سمرب2008م
الأ�ستحواذ على �شركات تابعة
فروق ترجمة عمالت �أجنبية
�إ�ضافات خالل العام
ا�ستبعادات خالل العام
يف  31دي�سمرب2009م
جممع الإهالك
يف  31دي�سمرب2008م
�إهالك العام
ا�ستبعادات خالل العام
يف  31دي�سمرب2009م
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب2009م
يف  31دي�سمرب2008م

.11

136.128.476
122.691.465

-----

122.691.465
12.318.160
-1.118.851
-136.128.476

�أرا�ضي

22.843.709
24.355.035

5.908.812
1.513.395
-7.422.207

30.263.847
-()768
2.837
-30.265.916

مباين

ممتلكات ومعدات ،صافي

14.147.590
12.993.582

19.855.186
3.554.642
()8.317
23.401.511

32.848.768
66.471
()150
4.724.269
()90.257
37.549.101

خزائن وديكورات
و�أثاث

4.207.327
4.135.616

9.534.559
1.855.353
()16.118
11.373.794

13.670.175
105.572
()5.260
1.848.544
()37.910
15.581.121

حا�سب �آيل
ومعدات مكتبية

مكيفات هواء

69.907.210
41.489.751

1.529.875
1.549.281

2.370.951 14.849.995
339.130 11.471.567
(-- )2.951.975
2.710.081 23.369.587

3.920.232 56.339.746
4.571 18.973.886
()1.724
478.168
316.877 23.564.315
(-- )6.079.318
4.239.956 93.276.797

�سيارات

31ديسمبر2009م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

مجموعة الطيار للسفر

1.683.814
1.544.607

2.962.546
495.559
-3.458.105

4.507.153
1.572
()3.998
637.192
-5.141.919

�أنظمة �إت�صال
وحماية

251.839.885

210.128.931

1.391.884
1.369.594

856.608
288.387
-1.144.995

56.338.657
19.518.033
()2.976.410
72.880.280

48.681.002
11.904.365
()4.246.710
56.338.657

2.226.202
1.784
15
308.878
-2.536.879

266.467.588
31.472.016
466.283
32.521.763
()6.207.485
324.720.165

224.767.398
36.614.522
()1.392.742
19.544.182
()13.065.772
266.467.588

�أدوات ومعدات املجموع

2008م
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.11

ممتلكات ومعدات (يتبع)

مت توزيع م�صروف �إهالك ال�سنة كما يلي:
الإهالك املحمل على تكلفة املبيعات

2009م
8.862.907

الإهالك املحمل على امل�صروفات الت�سويقية والبيعية (�إي�ضاح )25

4.262.050

الإهالك املحمل على امل�صروفات الإدارية والعمومية (�إي�ضاح )26

6.393.076
19.518.033

�إ�ستنفاد �أ�صول م�ست�أجرة (�إي�ضاح )13

.12

937.983

مشروعات تحت التنفيذ
2009م

تابرو (تكلفة برنامج حما�سبي)
مبنى حتت الإن�شاء
م�شروع مركز �إت�صاالت
�أر�ض حتت التطوير

4.632.963
3.880.380
2.988.676
421.862.227
433.364.246

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)

2008م
3.273.033
3.043.456
750.157
408.914.810
415.981.456

�أ .مت تقدير تكلفة برنامج تابرو املحا�سبي مببلغ  5مليون ريال �سعودي على �أن يتم الإنتهاء منه بنهاية عام 2010م.
ب .متثل مبنى �سكن موظفي املجموعة بالريا�ض والذى ما يزال حتت الإن�شاء ويقع على �أر�ض مملوكة للمجموعة .هذا وتقدر التكلفة الإجمالية املقدرة للإمتام
مببلغ  5.5مليون ريال �سعودي ومن املتوقع الإنتهاء منها يف دي�سمرب 2010م
ج .مت تقدير م�شروع مركز الإت�صاالت بتكلفة تقدر بـ  4مليون ريال �سعودي ومن املتوقع الإنتهاء منه بنهاية 2010م
د .متثل هذه املبالغ تكلفة �أر�ض مببلغ  392.924.622ريال �سعودي وتكاليف قر�ض التى مت ر�سملتها .ملكية الأر�ض مت حتويلها ب�إ�سم البنك الوطنى العربى
طبقا لإتفاقية القر�ض املربمة مع البنك.

.13
�أ.

موجودات مستأجرة ،صافي
املوجودات امل�ست�أجرة يف  31دي�سمرب مبوجب عقود الإ�ستئجار الر�أ�سمايل تفا�صيلها كما يلي:
2009م

التكلفة:
ر�صيد �أول املدة
�إ�ضافات خالل العام
 31دي�سمرب2009م
الإ�ستنفاد املرتاكم:
ر�صيد �أول املدة
�إ�ستنفاد العام
الر�صيد �أخر العام
�صايف املوجودات امل�ست�أجرة

2008م

3.750.750
-3.750.750

-3.750.750
3.750.750

184.968
937.983
1.122.951
2.627.799

--184.968
184.968
3.565.782
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.13

موجودات مستأجرة (يتبع)

ب .مت �إقتناء املوجودات امل�ست�أجرة مبوجب �إتفاقية �إ�ستئجار ر�أ�سمايل بتكلفة ت�أجري �إجمالية  3.958.992ريال �سعودي يتم �سدادها يف  36ق�سط ًا �شهري ًا
مت�ساوي ًا �إعتبار ًا من  31يوليو 2008م وحتمل معدل خ�صم  .%2.67مت تقدير القيمة العادلة الإجمالية مببلغ  3.750.750ريال �سعودي والتي مت ر�سملتها
كجزء من تكلفة املوجودات امل�ست�أجرة.
ج .كما يف 31دي�سمرب �صايف القيمة احلالية لإلتزامات الإ�ستئجار الر�أ�سمايل مت عر�ضها يف القوائم املالية املوحدة كما يلي:
2008م
2009م
اجلزء امل�ستحق خالل عام و املدرج �ضمن املطلوبات املتداولة
اجلزء امل�ستحق على �أكرثمن عام و املدرج �ضمن املطلوبات غري املتداولة

1.266.125
831.857
2.097.982

1.245.099
2.117.821
3.362.920

فيما يلي حتليل احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية كما يف 31دي�سمرب:
ال�سنة
 2009م
2010م
2011م

.14

2009م
-1.266.125
831.857
2.097.982

2008م
1.245.099
1.278.724
839.097
3.362.920

الموجودات غير الملموسة

ال�شهرة
متثل ال�شهرة قيمة املبلغ الزائد على احل�صة من القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املقتناة.و فيما يلي تفا�صيل ال�شهرة:
املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر – ال�سعودية
وكالة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة – ال�سعودية
�شركة الطيار ليموزين – م�صر
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات -م�صر
�شركة الطيار للنقل ال�سياحي -م�صر
�شركة نيوالطيار ليموزين – م�صر
لينا لل�سفر وال�سياحة -لبنان
�شركة الطيار لتاجري ال�سيارات – ال�سعودية
جملة امل�سافر – ال�سعودية
فروق ترجمة عمالت �أجنبية
الإجمايل
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2009م
6.212.311
11.600.000
26.297.274
13.390.372
13.805.118
13.603.448
2.718.479
44.500.000
1.426.644
133.553.646
716.143
134.269.789

2008م
6.212.311
11.600.000
26.297.274
13.390.372
13.805.118
13.603.448
2.718.479
--87.627.002
()1.802.884
85.824.118

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

 .1.14إستحواذ على شركات تابعة
خالل عام  2009قامت املجموعة بالإ�ستحواذ على �أ�سهم املن�ش�أت التالية:
بلد الت�أ�سي�س
تاريخ احليازة
املبلغ املدفوع (ا)
�صايف قيمة الأ�صول الدفرتية يف تاريخ اال�ستحواذ
ال�شهرة

�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
ال�سعودية
 1يوليو 2009
60.000.000
15.500.000
44.500.000

جملة امل�سافر
ال�سعودية
 1يناير 2009
2.800.000
1.373.356
1.426.644

الإجمايل

62.800.000
16.873.356
45.926.644

�إن قيمة الأ�صول ،الإلتزامات و الإلتزامات املحتملة التى يتم الأعرتاف بها عند الإ�ستحواذ هى قيمتها الدفرتية قبل الإ�ستحواذ
تقدر �إدارة املجموعة �أن القيمة الدفرتية للأ�صول و الإلتزامات املحتملة قبل الإ�ستحواذ التى يعرتف بها عند الإ�ستحواذ هى القيمة العادلة.
�إن ال�شهرة التى يتم الإعرتاف بها عند الأ�ستحواذ ترجع ب�صفة �أ�سا�سية للمهارات التقنية للقوى العاملة للن�شاط امل�ستحوذ علية و املزايا التى يتوقع احل�صول عليها
من �إندماج هذة ال�شركات فى الن�شاط احلالى للمجموعة .

.15

قروض بنكية قصيرة األجل

قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل

2009م
196.337.199

2008م
216.905.459

متثل القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل املبالغ القائمة مبوجب �إتفاقيات ت�سهيالت القرو�ض ق�صرية الأجل مع بع�ض البنوك التجارية املحلية لتمويل متطلبات ر�أ�س
املال العامل للمجموعة مبعدل فائدة يرتاوح بني  %3.25الى . %6

.16

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

رواتب و مزايا
دفعات مقدمة من العمالء
�إيجارات ،منافع
�صندوق اجلزاءات للموظفني
ح�ساب الأن�شطة الإجتماعية للموظفني
ذمم دائنة غري جتارية
تذاكر حتت الت�سوية
عمولة قرو�ض م�ستحقة
تربعات
�أخرى

2009م
6.125.940
61.624.244
203.104
246.559
9.678.620
12.367.212
5.003.930
5.963.694
12.032.111
10.831.206
124.076.620

2008م
4.548.909
26.645.242
113.774
-6.243.743
11.411.715
5.769.249
22.389.703
4.761.187
2.716.968
84.600.490
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.17
أ.

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
المحمل خالل السنة

 .1م�صاريف الزكاة تتكون من
2009م
زكاة ال�شركة:
ال�سنة احلالية
الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركات التابعة
ال�سنة احلالية
الإجمالى

2008م

19.808.500

12.820.867

461.931
20.270.431

742.650
13.563.517

 .2مكونات الوعاء الزكوى لل�شركة الهامة كما فى  31دي�سمرب هي كما يلى:
ر�أ�س املال
�صافى الدخل املعدل
حقوق امللكية و املخ�ص�صات املعدلة فى بداية ال�سنة
خ�صم املمتلكات و املعدات
خ�صم الإ�ستثمارات
خ�صم الأ�صول الغري ملمو�سة
خ�صم توزيعات االرباح املدفوعة

2009م
800.000.000
424.108.754
877.778.489
()1.027.297.660
()25.000.000
()132.127.002
()130.751.196

2008م
600.000.000
308.286.542
517.519.645
()620.067.575
()204.269.326
()87.627.002
()1.007.592

 .3الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنوات ال�سابقة تتعلق ببع�ض املبالغ غري امل�سموح بها عند �إجراء الربط النهائى بوا�سطة م�صلحة الزكاة
و الدخل
ب .الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
احلركة على خم�ص�ص الزكاة كما يلى
فى بداية ال�سنة
املحمل على ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد فى نهاية ال�سنة
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2009م
12.844.113
20.270.431
()15.398.688
17.715.856

2008م
9.413.593
13.563.517
()10.132.997
12.844.113

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

.17

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل (يتبع)

ج .الربط الزكوى
مت الإنتهاء من الربوط الزكوية من قبل م�صلحة الزكاة والدخل وح�صلت ال�شركة الأم على ال�شهادات الزكوية النهائية لل�سنوات حتى 2007م مت تقدمي �إقرارات
الزكاة لعام . 2008
د .تقدم جميع الشركات التابعة إقراراتها الزكوية والضريبية وفقًا لألنظمة المتبعة للبلدان
المسجلة فيها وال توجد فروقات تدعو لتكوين مخصصات إضافية.

.18

قروض بنكية طويلة األجل

تتكون القرو�ض البنكية طويلة الأجل من البنك العربى الوطنى يف  31دي�سمرب مما يلي:
عدد الأق�ساط
2008
�سنة احل�صول قيمة الت�سهييل 2009
البنك
الربع �سنوية
على القر�ض
16
393.000.000 297.812.500 393.000.000
2008
البنك العربى الوطنى – ال�سعودية
16
57.000.000 46.312.500 57.000.000
2008
البنك العربى الوطنى – ال�سعودية
8
5.889.349
-- 11.778.698
2007
البنك الأهلي �سو�سيتيه جرنال – م�صر

تاريخ �أخر
ق�سط
دي�سمرب2012
دي�سمرب2012
دي�سمرب2009

يتم عر�ضها فى قائمة املركز املالى كما يلى
اجلزء املتداول املدرج �ضمن الإلتزامات املتداولة
اجلزء غري املتداول املدرج �ضمن الإلتزامات غري املتداولة
الإجمالى

2009
119.125.000
225.000.000
344.125.000

2008
109.543.434
346.345.915
455.889.349

القرو�ض طويلة الأجل وق�صرية الأجل وال�سحب على املك�شوف وال�ضمانات والت�سهيالت الأخرى م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية من قبل رئي�س املجموعة وامل�ساهم
الرئي�سي .وجميع القرو�ض البنكية حتمل مبعدالت عموالت متفق عليها.

.19

توزيعات األرباح

بلغت قيمة توزيعات االرباح املدفوعة  129مليون ريال �سعودى (�:2008صفر)

.20

اإلحتياطي النظامي

وفق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي يجب على ال�شركة حتويل ما قيمته  %10من �صايف ربح ال�سنة لتكوين �إحتياطي نظامي ويجوز التوقف عن جتنيب هذا التحويل
متي بلغ هذا الإحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني ولكن ميكن ا�ستخدامه ملقابلة خ�سائر ال�شركة �أو لزيادة ر�أ�س املال.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

.21

حقوق األقلية

مهيدب علي املهيدب
�أحمد التيجاين �أحمد
ف�ؤاد قربان

ال�شركة
ال�صرح لل�سفر وال�سياحة
�شركة الطيار الدولية
لينا لل�سفر وال�سياحة

ن�سبة الأقلية
%20
%25
%25

2009م
2.069.976
323.530
39.523
2.433.029

2008م
1.675.196
204.982
54.958
1.935.136

 .22مبيعات
�إجمالى املبيعات
مردودات املبيعات

2009م
3.941.086.777
()872.099.587
3.068.987.190

2008م
3.315.298.229
()543.851.992
2.771.446.237

 .23تكلفة المبيعات
2009م
تكلفة املبيعات
مردودات املبيعات

.24

2.852.244.570
()543.851.992
2.308.392.578

إيرادات أخرى  ,صافى

حوافز خطوط الطريان
�أرباح بيع ممتلكات ومعدات
�إيرادات وديعة بنكية
�إيرادات تدريب
�إيرادات ( /م�صروفات) متنوعة
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3.293.828.597
()872.099.587
2.421.729.010

2008م

2009م
48.412.693
290.496
224.236
-6.554.821
55.482.246

2008م
21.930.452
13.332.629
427.888
1.188.000
()5.620.048
31.258.921

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

 .25مصروفات بيع وتسويق
تكاليف موظفني
عمولة مبيعات
�إيجارات
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
�إهالكات
دعاية و �إعالن

2009م
36.133.827
60.521.948
15.687.005
18.737.620
4.262.050
12.715.650
148.058.100

2008م
27.963.446
26.674.502
10.068.437
14.043.612
3.905.430
19.416.818
102.072.245

 .26مصروفات إدارية و عمومية
2009م
تكاليف املوظفني
�سفر
�إت�صاالت
�إ�صالح و�صيانة
منافع
�صيانة �سيارات
قرطا�سية
تقنية معلومات
�إ�ست�شارات
ت�أمني
�ضيافة
�إهالكات
تربعات
م�صروفات �أخرى

63.081.911
787.937
5.792.058
4.367.023
1.446.881
2.222.594
4.514.682
505.748
4.267.788
1.624.533
764.017
6.393.076
10.227.968
2.679.794
108.676.010

2008م
47.105.388
653.497
4.746.825
2.061.592
1.439.763
1.064.503
3.779.070
698.384
5.831.246
895.615
611.720
5.858.146
2.046.849
4.098.277
80.890.875
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

 .27ربحية السهم
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم من ربح الأن�شطة الرئي�سية و �صافى ربح العام على التوايل بق�سمتهما على عدد الأ�سهم العادية القائمة خالل الفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب2009م والبالغة  80مليون �سهم (2008م 60 :مليون �سهم).
مت تعديل ربحية ال�سهم لل�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب  2008ب�أثر رجعى لإظهار �أثر �إ�صدار الأ�سهم املجانية.

 .28التقارير القطاعية
تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:





تذاكر الطريان
ال�سفر وال�سياحة
ال�شحن
النقل
وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوى
2008م
2009م

الإيرادات
الربح الإجمايل
االهالك
ربح الت�شغيل
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

1.364.030.665
523.268.446
8.126.008
333.932.502
529.983.741
154.820.809

1.214.474.051
338.523.111
5.815.150
208.933.077
276.430.638
158.540.933

عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة
2008م
2009م
994.087.802
73.629.402
1.164.904
43.494.173
307.213.898
274.603.068

828.105.104
70.946.683
835.543
44.087.650
208.636.357
181.939.575

مل تبلغ �أي من الإيرادات القطاعية ن�سبة � %10أو �أكرث من �إجمايل الإيرادات املوحدة ما عدا قطاعات تذاكر الطريان والعطالت.
القطاعات اجلغرافية
تتواجد املجموعة يف املناطق اجلغرافية التالية:
 اململكة العربية ال�سعودية
 ال�سودان
 م�صر
 لبنان
 ماليزيا
 الإمارات العربية املتحدة
مل ت�ساهم �أي من القطاعات اجلغرافية �أعاله بن�سبة � %10أو �أكرث من �إجمايل املوجودات �أو الإيرادات املوحدة ما عدا قطاعات اململكة العربية ال�سعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

 .28التقارير القطاعية (يتبع)
اململكة العربية ال�سعودية
2009م
الإيرادات
�إجمالى الربح
الإهالك
ربح الت�شغيل
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

2.952.344.094
635.331.776
11.118.163
365.859.212
1.856.627.828
800.914.591

2008م
2.674.723.137
456.106.058
9.337.287
265.232.029
1.681.974.792
890.272.778

 .29عقود اإليجـار التشغيلية
يوجد لدى املجموعة عدة عقود �إيجارات ت�شغيلية للمكاتب ،امل�ستودعات ،منافذ التجزئة� ،سكن موظفني .فرتة عقود الإيجار املبدئية �سنة واحدة مع خيار التجديد
بعد �إنتهاء فرتات الإيجار .وتكون مدفوعات الإيجار �إما ثابتة �أو تزيد �سنوي ًا لتعك�س الإيجارات ال�سائدة يف ال�سوق .بلغت م�صروفات الإيجار للعام املنتهي يف 31
دي�سمرب 2009م  15.7مليون ريال �سعودي (2008م 10.1 :مليون ريال �سعودي).

.30

اإللتزامات المحتملة

يف  31دي�سمرب2009م على املجموعة �إلتزام حمتمل مببلغ  89.5مليون ريال �سعودي (2008م 66.2:مليون ريال �سعودي) مقابل �ضمانات بنكية �صادرة بوا�سطة
املجموعة تتعلق مبناق�صات ومدفوعات مقدمة يتم خ�صم  %10غطاء خطابات �ضمان من قبل البنك.

.31

األدوات المالية

تت�ضمن االدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة النقد وما يف حكمه ،ذمم مدينة جتارية �أخرى� ،إ�ستثمارات ،قرو�ض ق�صرية االجل ،ذمم دائنة،
مطلوبات اخرى وقرو�ض طويلة االجل.
مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي الى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .لي�س لدى املجموعة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان .مت ايداع
النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية وعاملية ذات ت�صنيف �إئتماين مرتفع .ت�ستحق الذمم املدينة التجارية واالخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء حمليني واطراف
ذات عالقة وقد مت �إظهارها بقيمتها املقدرة القابلة لال�سرتداد.
مخاطرالقيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف ا�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة .تتعلق املخاطر التي
تواجهها املجموعة ب�ش�أن التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة بال�سوق ب�شكل �أ�سا�سي ،بالودائع والقرو�ض البنكية ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل بعمولة
عائمة .تخ�ضع كل الودائع و القرو�ض لإعادة الت�سعري ب�شكل منتظم .تقوم االدارة مبراقبة التغريات يف ا�سعار العموالت وتعتقد ان ت�أثري خماطر القيمة العادلة
والتدفقات النقدية لأ�سعار العموالت التي تتعر�ض لها املجموعة لي�س جوهري ًا.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31ديسمبر2009م

.31

األدوات المالية (يتبع)

مخاطر السيولة
هي خماطر عدم مقدرة املجموعة على توفري الأموال الالزمة للوفاء ب�إلتزاماتها املتعلقة باالدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عند عدم القدرة على بيع ا�صل
مايل ب�سرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة.
تدار خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها ب�إنتظام للت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالإلتزامات امل�ستقبلية للمجموعة.
مخاطر العمالت
متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االدوات املالية نتيجة للتغريات يف ا�سعار �صرف العمالت االجنبية .ان معامالت املجموعة تتم ب�صورة رئي�سية بالريال
ال�سعودي والدوالر االمريكي .املعامالت الأخرى بالعمالت الأجنبية لي�ست جوهرية .تتم �إدارة خماطر العمالت على �أ�سا�س منتظم.
القيمة العادلة
هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل �أ�صل او �سداد التزام ما بني اطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع االطراف االخرى .وحيث يتم اعداد القوائم
املالية املرفقة للمجموعة على ا�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،با�ستثناء تقييم الإ�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمتها العادلة من خالل حقوق امللكية ،ف�إنه ميكن �أن
تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة ان القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف كثري ًا عن قيمتها
الدفرتية.

 .32أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة لتتما�شى مع طريقة العر�ض لل�سنة احلالية.

178

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

وشركاتها التابعة
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010م
مع تقرير مراجع الحسابات

179

180

181

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر2010م
(ريال سعودي)
املوجودات

�إي�ضاح

موجودات متداولة
النقدية وما يف حكمها
ذمم مدينة جتارية� ،صايف
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى
�إجمايل املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها بحقوق امللكية
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمارات متاحة للبيع
موجودات غري ملمو�سة� ،صايف
موجودات م�ست�أجرة� ،صايف
ممتلكات ومعدات� ،صايف
م�شروعات حتت التنفيذ
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
بنوك �سحب على املك�شوف
اجلزء املتداول من �إلتزامات الإ�ستئجار الر�أ�سمايل
قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
اجلزء املتداول من القرو�ض البنكية طويلة الأجل
الزكاة و�ضريبة الدخل
ذمم دائنة جتارية
م�ستحق �إلى �أطراف ذات عالقة
�إجمايل املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
�إلتزامات الإ�ستئجار الر�أ�سمايل
قرو�ض بنكية طويلة الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل املطلوبات

2010م

()4
()5
(6ب)
()7

380.275.895
589.978.224
46.515.947
350.717.748
1.367.487.814

129.693.813
425.768.115
18.778.509
104.315.608
678.556.045

()8
()9
()10
()14
(�13أ)
()11
()12

196.810.563
35.000.000
12.272.715
136.453.512
1.652.145
433.342.078
14.684.177
830.215.190
2.197.703.004

204.812.521
35.000.000
27.272.715
134.269.789
2.627.799
416.839.885
433.364.246
1.254.186.955
1.932.743.000

5.742.159
111.741.160
703.834.069
25.670.008
142.136.602
21.511.243
1.010.635.241

4.526.580
1.266.125
196.337.199
124.076.620
119.125.000
17.715.856
126.002.674
32.806.090
621.856.144

23.867.643
23.867.643
1.034.502.884

831.857
225.000.000
18.018.629
243.850.486
865.706.630

(13ج)
()15
()16
()18
(17ب)
(6ج)

(13ج)
()18

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

182

2009م

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة (يتبع)
كما في  31ديسمبر2010م
(ريال سعودي)
املوجودات

�إي�ضاح

حقوق امللكية
حقوق م�ساهمي ال�شركة:
ر�أ�س املال
�إحتياطي نظامي
فروق ترجمة عمالت عن كيانات �أجنبية
�أرباح مبقاة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

()1
()20

()21

2010م

800.000.000
73.356.850
()599.329
286.979.503
1.159.737.024
3.463.096
1.163.200.120
2.197.703.004

2009م

800.000.000
23.725.901
576.479
240.300.961
1.064.603.341
2.433.029
1.067.036.370
1.932.743.000

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2010م
(ريال سعودي)
الإيرادات � ،صايف
تكلفة الإيرادات
جممل الربح
م�صروفات بيع وت�سويق
م�صروفات �إدارية وعمومية
ربح الت�شغيل
�إيرادات �أخرى� ،صايف
ن�صيب ال�شركة يف �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا حلقوق امللكية
الإنخفا�ض يف موجودات غري ملمو�سة
الإنخفا�ض يف ا�ستثمارات متاحة للبيع
عموالت بنكية
�إيرادات وم�صروفات �أخرى � ،صايف
�صايف الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق الأقلية
الزكاة و�ضريبة الدخل
�صايف الربح قبل حقوق الأقلية
حقوق الأقلية
�صايف ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم من ربح الت�شغيل
ربحية ال�سهم من �صايف �إيرادات وم�صروفات �أخرى
ربحية ال�سهم من �صايف ربح ال�سنة

�إي�ضاح
()22
()23
()25
()26
()24
()8
()14
()10

(�17أ)

()27
()27
()27

2010م
3.824.215.177
()2.934.460.878
889.754.299
()208.468.413
()163.046.362
518.239.524
91.673.416
()22.159.129
()15.000.000
()15.000.000
()30.896.158
8.618.129
526.857.653
()27.628.829
499.228.824
()2.919.333
496.309.491
6.48
0.11
6.20

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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2009م
3.068.987.190
()2.421.729.010
647.258.180
()148.058.100
()108.676.010
390.524.070
55.482.246
()4.233.355
()23.914.242
27.334.649
417.858.719
()20.270.431
397.588.288
()1.873.089
395.715.199
4.88
0.34
4.95

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2010م
(ريال سعودي)
2010م
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ربح ال�سنة
ت�سويات ملطابقة �صايف الربح مع �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:
�إهالكات
�أرباح من بيع ممتلكات ومعدات
الإنخفا�ض يف موجودات غري ملمو�سة
الإنخفا�ض يف ا�ستثمارات متاحة للبيع
(�أرباح)  /خ�سائر ناجتة من فروق ترجمة عمالت عن كيانات �أجنبية
ن�صيب ال�شركة يف خ�سائر �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا حلقوق امللكية
خم�ص�ص ذمم مدينة جتارية م�شكوك يف حت�صيلها
حقوق الأقلية
عموالت بنكية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
الزكاة و�ضريبة الدخل
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة جتارية
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة جتارية
م�ستحق �إلى �أطراف ذات عالقة
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
عموالت بنكية مدفوعة
الزكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية

2009م

496.309.491

395.715.199

39.848.044
()31.184.622
15.000.000
15.000.000
()430.402
22.159.129
55.038.028
2.919.333
30.896.158
6.579.800
27.628.829
679.763.788

20.457.203
()290.496
3.630.807
4.233.355
18.737.620
1.873.089
23.914.242
5.359.338
20.270.431
493.900.788

()219.248.137
()27.737.438
()55.802.140
16.133.928
()7.125.200
498.550.517
()730.786
()29.943.815
()19.674.677
834.186.040

3.902.450
()10.787.457
179.002
13.896.137
16.698.541
39.476.130
()696.353
()23.914.242
()15.398.688
517.256.308

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2010م
(ريال سعودي)
2010م
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها بحقوق امللكية
�شراء ا�ستثمارات عقارية
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها بحقوق امللكية
�أ�صول م�ست�أجرة بعقود �إ�ستئجار ر�أ�سمايل
متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات
�صايف النقدية املدفوعة للإ�ستحواذ على �شركات تابعة
م�شروعات حتت التنفيذ
�صايف النقدية الناجتة من(/امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل
قرو�ض بنكية طويلة الأجل
بنوك �سحب على املك�شوف
�إلتزامات عن عقد الإ�ستئجار الر�أ�سمايل
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق الأقلية
توزيعات �أرباح مدفوعة للم�ساهمني
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها
النقدية وما يف حكمها يف بداية ال�سنة
النقدية وما يف حكمها يف نهاية ال�سنة

()23.033.569
()66.939.616
4.706.751
271.741.912
()15.778.448
()3.182.159
167.514.871

()305.277
()25.000.000
()32.988.046
3.023.777
()1.266.125
3.521.571
()79.917.687
()17.382.790
()150.314.577

()84.596.039
()344.125.000
1.215.579
()2.097.982
()1.769.976
()319.745.411
()751.118.829
250.582.082
129.693.813
380.275.895

()20.568.260
()111.764.349
()26.933.257
()1.375.196
()129.000.000
()289.641.062
77.300.669
52.393.144
129.693.813

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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2009م
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يف  31دي�سمرب 2008م
�صايف ربح ال�سنة
املحول �إلى االحتياطي النظامي
فروق ترجمة عمالت لوحدات �أجنبية
املحول �إلى ر�أ�س املال
توزيعات االرباح للم�ساهمني
توزيعات االرباح �إلى حقوق الأقلية
يف  31دي�سمرب 2009م
�صايف ربح ال�سنة
املحول �إلى احتياطي نظامي
ا�ستحواذ على �شركات تابعة
فروق ترجمة عمالت لوحدات �أجنبية
توزيعات االرباح املدفوعة للم�ساهمني
توزيعات االرباح �إلى حقوق الأقلية
يف  31دي�سمرب 2010م

�إي�ضاح
()1

()1

()1

()19

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(ريال سعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2010م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

ر�أ�س املال
600.000.000
---200.000.000
--800.000.000
------800.000.000

�إحتياطي نظامي
64.154.381
-39.571.520
-()80.000.000
--23.725.901
-49.630.949
----73.356.850

فروق ترجمة عمالت
عن كيانات �أجنبية
()3.054.328
--3.630.807
---576.479
---()1.175.808
--()599.329
�أرباح مبقاة
133.157.282
395.715.199
()39.571.520
-()120.000.000
()129.000.000
-240.300.961
496.309.491
()49.630.949
--()400.000.000
-286.979.503

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني
794.257.335
395.715.199
-3.630.807
()129.000.000
-1.064.603.341
496.309.491
--()1.175.808
()400.000.0000
-1.159.737.024
حقوق الأقلية
1.935.136
1.873.089
----()1.375.196
2.433.029
2.919.333
-()119.290
--()1.769.976
3.463.096

الإجمايل
796.192.471
397.588.288
-3.630.807
-()129.000.000
()1.375.196
1.067.036.370
499.228.824
-()119.290
()1.175.808
()400.000.000
()1.769.976
1.163.200.120

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2010م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية

جمموعة الطيار لل�سفر �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010148039بتاريخ  24رجب
1418هـ املوافق  24نوفمرب 1997م (يطلق عليها فيما بعد «ال�شركة الأم») .يتكون ر�أ�س مال ال�شركة الأم املرخ�ص به واملدفوع بالكامل يف  31دي�سمرب 2007م من
� 3.000.000سهم عادي بقيمة  50ريال �سعودي لكل �سهم .خالل ذات العام تغريت القيمة اال�سمية لكل �سهم �إلى  10رياالت �سعودية.
يف 10مار�س 2008م قررت ال�شركة الأم زيادة ر�أ�س املال املدفوع �إلى  450مليون ريال �سعودي من خالل حتويل  300مليون ريال �سعودي من �أرباحها املبقاة.
وبتاريخ � 13سبتمرب 2008م مت زيادة ر�أ�س املال املدفوع مرة �أخرى من الأرباح املبقاة مببلغ  150مليون ريال �سعودي لي�صبح �إجمالية  600مليون ريال �سعودي
كما يف  31دي�سمرب 2008م .
بتاريخ 17نوفمرب2009م قررت ال�شركة الأم زيادة ر�أ�س املال املدفوع لي�صبح  800مليون ريال �سعودي من خالل حتويل  120مليون ريال �سعودي من �أرباحها املبقاة
و 80مليون ريال �سعودي من الإحتياطى النظامي ب�إ�صدار �سهم منحة لكل ثالثة �أ�سهم.
وعليه مت تعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الأم وح�صلت على �سجل جتاري معدل بتاريخ  29ذو احلجة 1430هـ املوافق  17دي�سمرب 2009م.
وبالتايل يتكون ر�أ�س مال ال�شركة الأم احلايل � 80.000.000سهم عادى بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم.
يتكون ن�شاط ال�شركة الأم من �أن�شطة وكاالت ال�سفر وال�سياحة وال�شحن والنقل واحلج والعمرة وامل�ؤمترات واملنا�سبات والتعليم وحجز الطائرات وال�سفن واخلدمات
واملنتجات الأخرى ذات العالقة بقطاع ال�سفر وال�سياحة.
تغطي هذه القوائم املالية املوحدة ن�شاط ال�شركة الأم وال�شركات التابعة التالية (ي�شار �إليها جمتمعة بـ «املجموعة»):
�أ�سماء ال�شركات التابعة
�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة
�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة
�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة
�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة
جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة
�شركة �أى الطيار للنقل ال�سياحي
�شركة �أى الطيار ليموزين
�شركة نيو الطيار ليموزين
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
لينا لل�سفر وال�سياحة
�شركة بيالنرتا هوليداى
�شركة الطيار الدولية املحدودة
فرع الطيار – دبي
�شركه تقنيتك لتقنية املعلومات
*�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي والعقاري
�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
جملة امل�سافر
�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة املحدودة
�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية
* بد�أت هذه ال�شركة ن�شاطها التجاري خالل يناير 2010م.
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البلد
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
م�صر
م�صر
م�صر
م�صر
م�صر
لبنان
ماليزيا
ال�سودان
الإمارات
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

امللكية
2010م
%100
%80
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%75
%100
%75
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%51

نهاية ال�سنة املالية
2009م
%100
%80
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
75%
%100
%75
%100
%100
%100
%100
%100
%100
-

 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2010م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية (يتبع)

كما تت�ضمن القوائم املالية املوحدة اال�ستثمارات التالية:
�إ�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
�شركة فيلك�س للطريان املحدودة
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة كى� .أ�س� .سي (مقفلة)
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
�شركة جراند الدولية للخدمات امل�ساندة
�شركة عمرو لل�سياحة
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة – �أبو ظبي
�شركة تقنيتك للإت�صاالت *

*على الرغم من وجود ت�أثري هام �إال �أنه ال توجد �سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية.

ا�ستثمارات متاحة للبيع
طريان الوفري

البلد
اليمن
الكويت
�أمريكا
�أمريكا
كندا
الإمارات
ال�سعودية

امللكية
2010م

2009م

%30
%30
%40
%40
%49
%49
%70

%30
%30
%40
%40
%49
%70

البلد
ال�سعودية

نهاية ال�سنة املالية املالية
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
امللكية

2010م

2009م

%12.75

%7.64

شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010055724بتاريخ 1405/01/04هـ املوافق 1984/09/29م
ولديها  9فروع .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف وكاالت ال�سفر واخلدمات املرتبطة بها .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م وقد مت الإنتهاء من
الإجراءات القانونية اخلا�صة بتحويل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2008م.
شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010015548بتاريخ 1398/04/17هـ املوافق 1978/03/26م
ولديها  16فرع ًا .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م وقد مت الإنتهاء من الإجراءات
القانونية اخلا�صة بتحويل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2008م.
شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010202741بتاريخ 1425/09/09هـ املوافق 2004/10/22م
ولديها  59فرع ًا .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة ،خدمات ال�شحن اجلوي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي� ،إمتالك وت�أجري الطائرات ،الرتبتك
ورخ�ص القيادة الدولية� ،أن�شطة اال�سترياد والت�صدير ،التوكيالت التجارية و�إقامة مراكز تدريب املوارد الب�شرية %5 .من ملكية ال�شركة املذكورة با�سم �شركة
الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة.
شركة عطالت الطيار للسفر والسياحة المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010169341بتاريخ 1422/07/02هـ املوافق 2001/09/19م
ولديها  28فرع ًا .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة ،خدمات ال�شحن اجلوي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي� ،إمتالك وت�أجري الطائرات ،الرتبتك،
رخ�ص القيادة الدولية� ،أن�شطة اال�سترياد والت�صدير ،التوكيالت التجارية و�إقامة مراكز تدريب املوارد الب�شرية %5 .من ملكية ال�شركة املذكورة با�سم �شركة
الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة.
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2010م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية (يتبع)

شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010169340بتاريخ 1422/07/02هـ املوافق 2001/09/19م
ولديها  3فروع .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�شحن اجلوي والبحري والربي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي ،حجز الطائرات والبواخر %5 .من ملكية ال�شركة
املذكورة با�سم �شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة.
مجموعة الطيار للسفر والسياحة -مصر
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4846بتاريخ 2000/03/08م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر
وال�سياحة .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة إي الطيار للنقل السياحي
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  328719بتاريخ 2000/01/23م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة إي الطيار ليموزين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  328138بتاريخ 1999/12/18م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة نيو الطيار ليموزين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  13215بتاريخ 2004/04/10م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة الطيار لتأجير السيارات
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  3965بتاريخ 1999/10/12م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة لينا للسفر والسياحة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست يف لبنان مبوجب ال�سجل التجاري رقم  030996بتاريخ 1989 /2/ 14م .يتمثل غر�ض ال�شركة يف ن�شاط ال�سفر وال�سياحة.
وقد مت الإنتهاء من الإجراءات النظامية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
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شركة بيالنترا هوليداى
�شركة ذات م�سئولية حمدودة خا�صة ت�أ�س�ست يف ماليزيا مبوجب ال�سجل التجاري رقم -653642ت .غر�ض ال�شركة يتمثل يف ن�شاط ال�سفر وال�سياحة .ا�ستحوذت
ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2006م ومتار�س عليها الرقابة ما زالت الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم
مل تنتهي بعد.
شركة الطيار الدولية المحدودة  -السودان
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بال�سودان مبوجب ال�سجل التجاري رقم  14412بتاريخ 1999/12/06م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة.
متتلك ال�شركة الأم  %75من �شركة الطيار الدولية املحدودة واملتبقي  %25ميتلكها �أفراد �سودانيني اجلن�سية .مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل
ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم يف 2008م.
فرع الطيار – دبي – اإلمارات العربية المتحدة
م�ؤ�س�سة فردية لل�سفر وال�سياحة ملا وراء البحار م�سجل بدولة الإمارات العربية املتحدة كم�ؤ�س�سة فردية لي�س ب�إ�سم املجموعة مبوجب الرتخي�ص رقم 500549
بتاريخ 1420/12/03هـ املوافق 1997/08/09م .امل�ؤ�س�سة م�سجل با�سم (دكتور نا�صر الطيار) امل�ساهم الرئي�سي باملجموعة وهو ال ميار�س �أي دور رقابي عليها
وال يوجد له �أي تدخل على املوجودات الت�شغيلية .متتلك ال�شركة الأم م�ؤ�س�سة بن�سبة  .%100تتمثل ن�شاط امل�ؤ�س�سة يف تنظيم و�إعداد الربامج ال�سياحية بدبي.
شركة فيلكس للطيران المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اليمن مبوجب ال�سجل التجاري رقم  792بتاريخ 2007 /11/4م .يتمثل غر�ض ال�شركة يف تقدمي خدمات الطريان
الداخلية والدولية داخل وخارج اليمن .بد�أت ال�شركة ن�شاطها يف �أكتوبر 2008م .متتلك ال�شركة الأم  %20من فيلك�س وميتلك املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر
 %10بذلك متتلك املجموعة.%30
شركة الشامل الدولية القابضة  -كي .أس .سي (مقفلة)
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة كي� .أ�س� .سي هي �شركة م�ساهمة كويتية مقفلة ت�أ�س�ست ك�شركة قاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  65134بتاريخ  12مار�س
1996م يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات املحلية والأجنبية ومنح القرو�ض لهذه ال�شركات ومتلك الأ�صول املنقولة وغري املنقولة
وامل�شاركة يف ت�أ�سي�س ال�شركات امل�شابهة.
شركة جراند للسفر والسياحة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية مبوجب �شهادة حتول ال�شركة ال�صادرة من والية فريجينيا بتاريخ � 26أكتوبر 2007م .تاريخ
التحول �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة هو  9نوفمرب 2007م .يتمثل غر�ض ال�شركة يف تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة.
تقنيتك لإلتصاالت
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010230475بتاريخ  3ذو احلجة 1428هـ .ويتمثل غر�ض ال�شركة
يف جمال الإت�صاالت.
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شركة الطيار لوساطة التأمين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010229332بتاريخ 2007/02/05م .غر�ض ال�شركة هو جمال
الت�أمني العام %50 .من حقوق ملكية ال�شركة حمتفظ بها ك�أمانة من قبل امل�ساهم الرئي�سي باملجموعة نيابة عن ال�شركة الأم وال ميار�س �أي دور رقابي على ال�شركة
وال يوجد له �أي تدخل يف املوجودات الت�شغيلية ل�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني .ما زالت الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة
الأم مل تنتهي بعد.
طيران الوفير
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتمثل غر�ض ال�شركة يف جمال تقدمي خدمات الطريان الداخلي .بد�أت ال�شركة ن�شاطها
التجاري يف �أكتوبر 2009م
مجلة المسافر
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010119673بتاريخ 1414/7/13هـ
شركة الطيار لتأجير السيارات
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  003/1010148039بتاريخ 1422/8/1هـ وقد مت الرتخي�ص
لل�شركة من قبل وزارة النقل برقم  10102050800بتاريخ 1421/12/21هـ للقيام بكل اخلدمات املتعلقة بت�أجري ال�سيارات  % 5من ملكية ال�شركة املذكورة با�سم
�شركة ال�سرعة الفائقة للنقل.
شركة الطيار للعقارات والتنمية السياحية واالستثمار
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010256065بتاريخ 2008/09/08م.
شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010011430بتاريخ 1397/05/16هـ.
شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4650063550بتاريخ 1426/05/22هـ.
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أسس اإلعداد

أ.

اإللتزام بالمعايير المحاسبية

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
مت اعتماد القوائم املالية املوحدة للإ�صدار من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بتاريخ  1مار�س 2011م.
ب .أسس القياس
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية (با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي يتم �إظهارها بقيمتها العادلة) وبا�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق
املحا�سبي ومفهوم اال�ستمرارية
ج .عملة العرض والنشاط
يتم عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالرياالت ال�سعودية التي متثل عملة الن�شاط.
د .إستخدام الحكم والتقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة من الإدارة �إ�ستخدام احلكم والتقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات وعلى املبالغ املبينة للموجودات
واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .مراجعة التقديرات املحا�سبية يتم �إظهارها يف فرتة املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.

.3

السياسات المحاسبية الهامة

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أدناه ب�شكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة.
أ.

أسس التوحيد

تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للمجموعة املو�ضحة يف �إي�ضاح � 1أعاله .متت املحا�سبة عن ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطر عليها املجموعة .تتحقق ال�سيطرة عندما تكون املجموعة قادرة على التحكم يف العمليات وال�سيا�سات املالية والت�شغيلية
لل�شركات التابعة للح�صول على منافع من �أن�شطتها .لتقدير ال�سيطرة ف�إن حقوق الت�صويت املحتملة التي متار�س حالي ًا يتم �أخذها يف احل�سبان .يتم �إدراج القوائم
املالية لل�شركات التابعة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بد�أ ال�سيطرة حتى تاريخ توقفها.
املعامالت امل�ستبعدة يف توحيد القوائم املالية
مت �إ�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت املالية التي متت بني ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة وتلك التي متت فيما بني ال�شركات التابعة عند �إعداد القوائم املالية
املوحدة .كما مت �إ�ستبعاد �أية �أرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة من املعامالت الداخلية يف املجموعة عند توحيد القوائم املالية.
ب .النقدية وما في حكمها
تتكون النقدية وما يف حكمها من النقد بال�صندوق ولدى البنوك واال�ستثمارات الأخرى ق�صرية الأجل ذات ال�سيولة العالية� ،إن وجدت ،والتي يكون تاريخ
ا�ستحقاقها ثالثة �أ�شهر �أو �أقل واملتاحة دون �أية قيود عليها.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ج .الذمم المدينة التجارية
تظهر الذمم املدينة بقيمة مبلغ الفاتورة الأ�صلية خم�صوم ًا منها �أية مبالغ ترى الإدارة عدم �إمكانية حت�صيلها .يتم �شطب و�إعدام الديون املعدومة عند حتديدها.
د .اإلستثمارات
اال�ستثمارات يف �شركات زميلة و�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة (�شركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية)
ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري هام عليها ولكن لي�ست �سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية .يكون للمجموعة ت�أثري هام عندما
متتلك املجموعة ح�صة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها ترتاوح مابني � %20إلى  %50من ر�أ�س املال بالإ�ضافة �إلى حقوق الت�صويت .ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة �سيطرة م�شرتكة على �أن�شطتها ت�أ�س�ست بوا�سطة �إتفاقية تعاقدية وتتطلب �إتفاق بالإجماع على القرارات املالية والت�شغيلية
الإ�سرتاتيجية  .تتم حما�سبة ال�شركات الزميلة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية (�شركات م�ستثمر فيها بحقوق امللكية) ويتم
ت�سجيلها مبدئي ًا بالتكلفة .تت�ضمن القوائم املالية ن�صيب املجموعة يف الإيرادات وامل�صروفات والتغريات يف حقوق امللكية لل�شركات امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق
امللكية من تاريخ بداية ذلك الت�أثري الهام حتى تاريخ توقفه .عندما يتجاوز ن�صيب املجموعة يف اخل�سائر ملكيتها يف �أي �شركة زميلة يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية
لن�صيب املجموعة �إلى �صفر ويتم �إيقاف حتمل �أي خ�سائر �أخرى ب�إ�ستثناء احلاالت التي تتكبد فيها املجموعة �إلتزامات قانونية �أو �ضمنية �أو القيام مبدفوعات نيابة
عن ال�شركة ال�شقيقة .يتم حتميل ن�صيب املجموعة يف �أرباح وخ�سائر ال�شركات امل�ستثمر فيها على قائمة دخل العام.
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
ت�صنف الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع �إذا كانت هذه الإ�ستثمارات لي�ست لأغرا�ض جتارية والتي ال يكون لل�شركة الأم ت�أثري هام �أو �سيطرة
على �إ�ستخدام �أو توجيه �إ�ستخدام �أ�صول ال�شركة امل�ستثمر فيها الكت�ساب منافع اقت�صادية و�أن ال يكون الغر�ض من هذه الإ�ستثمارات �إعادة بيعها يف الأجل الق�صري
�أو الإحتفاظ بها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها.
يتم �إثبات هذه الإ�ستثمارات عند �إقتنائها بالتكلفة ،كما يتم قيا�سها بعد الإقتناء بالقيمة العادلة بتاريخ املركز املايل ،ويتم �إثبات اخل�سائر �أو املكا�سب غري املحققة
كبند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .تتحدد القيمة العادلة بناء ًا على القيمة ال�سوقية للإ�ستثمار يف حالة وجود �سوق ن�شط وبخالف ذلك تعترب التكلفة خم�صوم منها
قيمة الإنخفا�ض يف هذه الإ�ستثمارات هي القيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات.
هـ .الممتلكات والمعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ،بعد خ�صم الإهالك املرتاكم وخ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة .تت�ضمن التكلفة النفقات العائدة مبا�شرة لإقتناء الأ�صل .تتم
ر�سملة �أعباء التمويل على القرو�ض امل�ستخدمة لتمويل �إن�شاء املوجودات خالل الفرتة املطلوبة لإ�ستكمال الأ�صل و�إعداده لغر�ض �إ�ستخدامه.
تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية الكامنة يف بند املمتلكات ،واملعدات .يتم �إثبات كافة النفقات الأخرى يف قائمة الدخل
عند تكبدها.
يتم حتميل الإهالك على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات.
الأعمار الإنتاجية املقدرة لهذه املوجودات لل�سنة احلالية و�سنة املقارنة هي كما يلي:
مباين
�أثاث ومفرو�شات وديكورات و�أنظمة �إت�صاالت ومكيفات هواء
و�أنظمة تربيد ومعدات وبرامج وخزائن وفولتات
حا�سب �آيل ومعدات و�أنظمة ت�أمني
�سيارات
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و .الموجودات المستأجرة
تتم املحا�سبة على املوجودات امل�ست�أجرة التي يتم احل�صول عليها مبوجب عقود الإ�ستئجار الر�أ�سمايل عن طريق ت�سجيل الأ�صل والإلتزام املتعلق به  .يتم حتديد
املبالغ على �أ�سا�س القيمة العادلة للموجودات والقيمة املخ�صومة للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أيهما �أقل  .يتم توزيع الأعباء املالية على الفرتات املحا�سبية بحيث
يكون هناك معدل خ�صم دوري ثابت على الإلتزام غري امل�سدد  .يتم �إ�ستهالك املوجودات امل�ست�أجرة على مدى العمر الإنتاجي املقدر وفقا لطريقة الق�سط الثابت.
وقد مت تقدير العمر الإنتاجي لل�سيارات ليكون � 4سنوات.
ز.

موجودات غير ملموسة

ال�شهرة
متثل ال�شهرة زيادة تكلفة الإ�ستثمارات عن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املقتناة عند جتميع الأعمال .يتم تقييم ال�شهرة �سنوي ًا لتحديد قيمة الإنخفا�ض ويتم
ت�سجيلها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض املرتاكمة يف القيمة .ال يتم �إلغاء خ�سائر الإنخفا�ض بعد قيدها .الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع ال�شركة امل�ستثمر
فيها تت�ضمن القيمة املتبقية لل�شهرة املتعلقة بهذه ال�شركة.
�إذا كانت تكلفة الإ�ستثمار الذي مت �إقتنا�ؤه �أقل من قيمته العادلة بتاريخ الإقتناء ،ف�إن هذا الفرق يتم ت�سويته بتخفي�ض القيم العادلة للموجودات غري املتداولة
لل�شركة املقتناة بالتنا�سب مع قيمتها الدفرتية.
ح .اإلنخفاض فى قيمة الموجودات
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمتها عندما
ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيمة الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل
زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أو قيمة الأ�صل امل�ستخدمة،
�أيهما �أكرب .لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة
منف�صلة.
ط .المخصصات
يتم �إثبات خم�ص�ص ما �إذا كان على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة �إلتزام قانوين حايل �أو �ضمني ميكن تقديره ب�شكل موثوق مع �إحتمال وجود �ضرورة �إقت�صادية
ل�سداد ذلك الإلتزام.
ي .مكافأة نهاية الخدمة
يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل .ويتم �إحت�ساب هذه
املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
ك .تحقق اإليرادات
تتحقق الإيرادات من تذاكر ال�سفر عند �إ�صدارها ،تتحقق الإيرادات من حوافز خطوط الطريان مبجرد �إكت�سابها.
تتحقق الإيرادات من اخلدمات عند الإنتهاء من تقدمي اخلدمات والإيرادات الأخرى عند �إكت�سابها .
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ل .عقود اإليجار التشغيلية
يتم حتميل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي ،على قائمة الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود الإيجار .يتم ت�سجيل حوافز الإيجار
امل�ستلمة كجزء ال يتجز�أ من �إجمايل م�صروفات الإيجار على مدى فرتة الإيجار.
م .المصروفات
م�صروفات البيع والت�سويق متثل امل�صروفات الناجتة عن جمهودات وظائف البيع والت�سويق والتوزيع .كافة امل�صروفات الأخرى بخالف التكاليف املبا�شرة و�أعباء
التمويل يتم ت�صنيفها كم�صروفات عمومية و�إدارية .يتم توزيع امل�صروفات امل�شرتكة بني تكلفة املبيعات وم�صروفات البيع والت�سويق وامل�صروفات العمومية
والإدارية �إن لزم الأمر ،على �أ�سا�س منتظم.
ن .الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة امل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية للزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل .تخ�ضع ال�شركات
التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية للأنظمة ال�ضريبية للبلدان التي �أ�س�ست فيها ومتار�س �أن�شطتها بها .حتمل الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة
للفرتة اجلارية.
س( .س) ترجمة العمالت األجنبية والقوائم المالية األجنبية للشركات التابعة
يتم �إثبات املعامالت بالعمالت الأجنبية بالدفاتر على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف املعلنة للعمالت الأجنبية وقت �إثبات املعاملة ،ويف تاريخ املركز املايل يتم �إعادة تقييم
�أر�صدة الأ�صول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف املعلنة من البنوك التي تتعامل معها ال�شركة الأم يف ذلك التاريخ،
وتدرج فروق العملة الناجتة عن املعامالت خالل ال�سنة وعن �إعادة التقييم يف تاريخ املركز املايل املوحد بقائمة الدخل املوحدة.
تتم ترجمة الأ�صول والإلتزامات بالقوائم املالية لل�شركة التابعة الأجنبية يف تاريخ املركز املايل على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف املعلنة من البنوك التي تتعامل معها
ال�شركة الأم يف تاريخ �إعداد املركز املايل ،هذا ويتم ترجمة بنود الإيرادات وامل�صروفات بناء ًا على متو�سط �سعر ال�صرف خالل ال�سنة املالية املعد عنها تلك
القوائم املالية ،يف حني يتم ترجمة بنود حقوق امللكية الأخرى وفق ًا لأ�سعار ال�صرف التاريخية يف تاريخ الإقتناء �أو الت�أ�سي�س .الفروق الناجتة عن الرتجمة يتم
تبويبها يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية بالقوائم املالية املوحدة.
ع .التقارير القطاعية
يتم عر�ض معلومات القطاعات فيما يتعلق ب�أعمال املجموعة والقطاعات اجلغرافية .يعتمد النموذج الرئي�سي لتقارير قطاعات �أعمال املجموعة على قطاعات
الأعمال ،ويتم حتديد قطاعات الأعمال من �إدارة املجموعة ووفق ًا لل�شكل العام لهيكل التقارير الداخلية للمجموعة.
ف .توزيعات األرباح
يتم قيد توزيعات الأرباح املرحلية كمطلوبات يف الفرتة التي يتم اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .كما يتم قيد الأرباح املوزعة النهائية يف ال�سنة التي يتم �إعتمادها
من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.
ص .األدوات المالية
يتم ت�سجيل الأ�صول والإلتزامات املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الإتفاقيات التعاقدية للأدوات املالية ،وتعك�س القيمة الدفرتية للأ�صول والإلتزامات املالية
التي تظهر يف القوائم املالية قيمتها العادلة تقريب ًا .وحتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س مو�ضوعي يف تاريخ قائمة املركز املايل.
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النقدية وما في حكمها

نقد يف ال�صندوق
الأر�صدة البنكية -ح�سابات جارية
الأر�صدة البنكية  -ح�سابات ودائع لأجل*

2010م

2009م

5.405.893
350.081.270
24.788.732
380.275.895

7.716.081
106.163.742
15.813.990
129.693.813

*تت�ضمن الأر�صدة البنكية  -ح�سابات ودائع لأجل ت�ستخدم ك�ضمان لأحد البنوك املحلية مقابل ح�صول ال�شركة على ت�سهيالت �إئتمانية ( �إي�ضاح )15

.5

ذمم مدينة تجارية ،صافي
2010م
726.496.730
()136.518.506
589.978.224

ذمم مدينة جتارية
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها

.6

2009م
509.681.781
()83.913.666
425.768.115

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة

الطرف ذو العالقة
�شركة عمرو لل�سياحة
الدكتور /نا�صر عبداهلل عقيل الطيار
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�أحمد التيجاين �أحمد
�شركة طريان فيلك�س
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
مهيدب علي املهيدب

العالقة
�شركة زميلة
الرئي�س وامل�ساهم الرئي�سي يف املجموعة
نائب الرئي�س للخدمات الإدارية
�شركة زميلة
م�ساهم
م�ساهم �أقلية يف �شركة الطيار الدولية املحدودة – ال�سودان
�شركة زميلة
�شركة زميلة
م�ساهم �أقلية يف �شركة ال�صرح
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�أ .متثل معامالت الأطراف ذات العالقة يف امل�شرتيات واملبيعات واخلدمات املقدمة والتي تتم وفق ًا ل�شروط متفق عليها ويتم �إعتمادها من قبل الإدارة .
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م
تكاليف �أخرى/
(�إيرادات)
مدفوعات
حت�صيالت
م�شرتيات
مبيعات
112.751.408
101.209.470
�شركة عمرو لل�سياحة
1.173.293
الدكتور /نا�صر عبداهلل عقيل الطيار -
()37.200
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
()16.167
168.433.063
152.253.149
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
9.485.659
11.652
1.500.169
�شركة الطيار للتطوير العقاري
()364.897
�أحمد التيجاين �أحمد
1.040.906
10.247.880
461.796
13.256.605
665.711
�شركة طريان فيلك�س
()70.696
7.488.571
52.108
7.344.467
59.298
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
1.195.582
مهيدب علي املهيدب
12.406.480
298.920.922
525.556
274.063.691
2.225.178
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2009م
تكاليف �أخرى/
(�إيرادات)
مدفوعات
حت�صيالت
م�شرتيات
مبيعات
472.166
67.181.201
57.302.948
�شركة عمرو لل�سياحة
()1.173.293
الدكتور /نا�صر عبداهلل عقيل الطيار -
()35.690
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
()61.163
105.956.787
103.182.402
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
()14.796.585
48.091
1.629
714.316
�شركة الطيار للتطوير العقاري
()106.921
�أحمد التيجاين �أحمد
113.147
44.236
167.542
�شركة طريان فيلك�س
6.754.607
193.236
6.859.408
217.439
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
()1.195.582
مهيدب علي املهيدب
()16.783.921
179.936.831
241.327
167.513.929
931.755
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ب .م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
�شركة عمرو لل�سياحة
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة

2010م

2009م

21.892.356
171.665
68.952
24.382.974
46.515.947

10.350.418
208.865
8.219.226
18.778.509

ج .م�ستحق �إلى �أطراف ذات عالقة
الدكتور /نا�صر عبداهلل عقيل الطيار
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�أحمد التيجاين �أحمد
فيلك�س للطريان
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
مهيدب علي املهيدب
د.

.7

2010م

2009م

19.142.734
594.446
1.774.063
21.511.243

1.173.293
30.116.910
229.549
10.158
80.598
1.195.582
32.806.090

مت حتميل قائمة املركز املايل املوحد عن العام مببلغ  37.304.000ريال �سعودى (2009م 51.823.245 :ريال �سعودى( والذي ميثل قيمة مكاف�آت وحوافز
املوظفني الرئي�سيني بال�شركة .مت حتميل املبلغ �ضمن بنود امل�صروفات العمومية و الإدارية وم�صروفات البيع والت�سويق.

مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
2010م

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا:
�إيجارات
ر�سوم �إ�شرتاكات
ت�أمني
دعاية و�إعالن
�أخرى

5.409.718
38.737
1.299.947
2.152.778
2.043.237
10.944.417

2009م
4.808.057
144.022
1.851.114
15.000
1.856.678
8.674.871
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مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى (يتبع)
2010م

�أر�صدة مدينة �أخرى:
دفعات مقدمة للموردين
حوافز م�ستحقة
مبلغ حمتفظ به لتذاكر م�سرتدة مل ت�صدر بها مطالبات
هدايا
غطاءات خطابات �ضمان بنكية
دفعات مقدمة �أخرى
�سلف عاملني
م�ستحق عن بيع �أرا�ضي *
�أخرى

* يتمثل الر�صيد يف قيمة املتبقي من �إجمايل عملية بيع �أرا�ضي كما هو م�شار �إلية يف �إي�ضاح .12

200

108.016.841
2.906.409
3.077.317
11.985.494
11.525.358
5.370.212
190.600.000
6.291.700
339.773.331
350.717.748

2009م
59.005.808
4.083.597
1.431.384
3.459.786
8.400.865
8.202.039
4.049.470
7.007.788
95.640.737
104.315.608
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استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

فليك�س للطريان
�شركة ال�شامل الدولية
القاب�ضة
�شركة جراند لل�سفر
وال�سياحة ذ.م.م
�شركة تقنيتك
للإت�صاالت
�شركة الطيار لل�سفر
وال�سياحة – الإمارات
�شركة عمرو لل�سفر
وال�سياحة
�شركة جراند الدولية
للخدمات امل�ساندة

ن�سبة امل�ساهمة

2009م

%30
%30

103.218.987
92.747.542

ربح(/خ�سارة)
العام احلايل
(- )30.000.000
()4.706.751
2.242.167

�أخرى*

توزيعات م�ستلمة

2010م

22.521.300
-

95.740.287
90.282.958

%40

5.085.301

3.199.637

()3.096.755

-

5.188.183

%70

1.752.110

-

-

-

1.752.110

%49

--

-

-

512.269

512.269

%49

1.783.251

2.395.480

()1.072.892

-

3.105.839

%40

225.330

3.587

-

-

228.917

23.033.569

196.810.563

204.812.521

()8.876.398( )22.159.129

*�إ�ستثمارات مت �إ�ضافتها خالل العام.
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استثمارات عقارية
2010م

�أبراج ال�صفوة مكة – �أبراج القرب
�أر�ض الدمام

(�أ)
(ب)

10.000.000
25.000.000
35.000.000

2009م
10.000.000
25.000.000
35.000.000

�أ .متثل ح�صة املجموعة البالغة  %3.75يف ا�ستثمار عقاري يف اململكة العربية ال�سعودية.
ب .متثل ا�ستثمارات املجموعة يف �أر�ض مبنطقة الدمام باململكة العربية ال�سعودية .والتي �سيتم �إ�ستخدامها يف تنمية جممعات �سكنية وجتارية والتي يتوقع �أن
يتم الإنتهاء منها خالل ال�سنتني القادمتني.
ال يوجد �سوق ن�شط لال�ستثمارات �أعاله داخل اململكة ولكن ال توجد م�ؤ�شرات �أن القيمة العادلة �أقل من تكلفة �شراء هذه اال�ستثمارات حيث مت �شراء هذه
الإ�ستثمارات خالل عامي 2008م و 2009م.

.10

استثمارات متاحة للبيع

طريان الوفري
االنخفا�ض يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع

ن�سبة امل�ساهمة

2010م

%12.75

27.272.715
()15.000.000
12.272.715

2009م
27.272.715
27.272.715

201

315.638.852

320.633.897

18.257.200

-

10.834.993

7.422.207

338.891.097

()1.611.691

17.560.628

-

()118.899

323.061.059

�أرا�ضي ومباين

19.458.248

25.251.409

29.997.121

()2.146

6.597.756

23.401.511

55.248.530

()15.790

11.734.269

684.165

()13.873

42.859.759

خزائن وديكورات و�أثاث

4.276.285

7.603.126

13.380.630

()12.296

2.019.132

11.373.794

20.983.756

()105.472

2.867.885

2.592.561

()21.297

15.650.079

حا�سب �آيل ومعدات مكتبية

69.907.210

71.071.770

25.811.823

()14.407.848

16.850.084

23.369.587

96.883.593

()21.894.117

26.863.125

743.357

()2.105.569

93.276.797

�سيارات

2010

1.529.875

1.825.983

3.097.577

-

387.496

2.710.081

4.923.560

-

609.485

81.489

()7.370

4.239.956

مكيفات هواء

1.704.714

2.073.033

4.116.732

()196

658.823

3.458.105

6.189.765

()560

952.220

77.893

()2.607

5.162.819

�أنظمة �إت�صال وحماية

433.342.078

72.880.280

()2.976.410

19.518.033

56.338.657

489.720.165

()6.207.485

228.993.779

4.324.701

()16.498

1.578.065

1.144.995

7.589.422

()52.457

2.172.539

-

416.839.885

4.882.860

2.706.562

97.367.645

()14.438.984

38.926.349

72.880.280

530.709.723

()23.680.087

62.760.151

4.179.465

-

()356

()2.269.971

466.283

5.469.696

489.720.165

266.467.588

�أدوات ومعدات

الإجمايل

2009م

تت�ضمن الأرا�ضي واملباين مبلغ  207.861.315ريال �سعودي ( 136.128.476 :2009ريال �سعودي) ال يتم �إهالكها .كما تت�ضمن الأرا�ضي مبلغ 37.5مليون ريال �سعودي �أ�صول مرهونة مقابل القر�ض ق�صري الأجل والذي مت احل�صول عليه من �أحد
البنوك املحلية (�إي�ضاح .)15

يف  31دي�سمرب 2009م

يف  31دي�سمرب 2010م

�صايف القيمة الدفرتية

يف  31دي�سمرب 2010م

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

�إهالك ال�سنة

يف  31دي�سمرب 2009م

جممع الإهالك

يف  31دي�سمرب 2010م

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

�إ�ضافات خالل ال�سنة

�أ�صول �ضمن عملية �إ�ستحواذ على �شركات

فروق ترجمة عمالت �أجنبية

يف  31دي�سمرب 2009م

التكلفة

.11
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ممتلكات ومعدات (يتبع)
2010م

مت توزيع م�صروف �إهالك الفرتة كما يلي:
الإهالك املحمل على تكلفة الإيرادات
الإهالك املحمل على م�صروفات �إدارية وعمومية (�إي�ضاح )26
الإهالك املحمل على م�صروفات البيع و الت�سويق (�إي�ضاح )25
�إجمايل الإهالك
�إهالك �أ�صول م�ست�أجرة حممل على تكلفة الإيرادات (�إي�ضاح )13

.12

12.701.554
15.734.877
10.489.918
38.926.349
921.695

8.864.094
6.393.076
4.262.050
19.519.220
937.983

مشروعات تحت التنفيذ
2010م

تكلفة برنامج حما�سبي
مبنى �سكن عاملني
م�شروع مركز �إت�صاالت
�أرا�ضي حتت التطوير

5.641.512
5.520.600
3.522.065
-14.684.177

()TARPO

(�أ)

2009م
4.632.963
3.880.380
2.988.676
421.862.227
433.364.246

بتاريخ � 23أكتوبر 2010م باعت ال�شركة هذه الأر�ض مببلغ  477مليون ريال �سعودي وقد بلغت الأرباح الر�أ�سمالية الناجتة عن ذلك مبلغ  25مليون ريال
�سعودي� .أ�سفرت عملية البيع عن ر�صيد مدين بلغ  190.6مليون ريال �سعودي (�إي�ضاح  )7وهذا املبلغ م�ستحق على امل�شرتي �سوف ي�سدد خالل عام 2011م.

�أ.

.13
�أ.

2009م

موجودات مستأجرة ،صافي
املوجودات امل�ست�أجرة تتمثل يف �سيارات م�ست�أجرة مبوجب عقود �إ�ستئجار ر�أ�سمايل تفا�صيلها كما يلي:
2010م

التكلفة:
الر�صيد الإفتتاحي
�إ�ستبعادات خالل ال�سنة
الر�صيد �أخر ال�سنة
الإ�ستنفاد املرتاكم:
الر�صيد الإفتتاحي
�إ�ستنفاد ال�سنة
�إ�ستبعادات ال�سنة
الر�صيد �أخر ال�سنة
�صايف املوجودات امل�ست�أجرة

2009م

3.750.750
()84.900
3.665.850

3.750.750
-3.750.750

1.122.655
921.695
()30.645
2.013.705
1.652.145

184.968
937.983
-1.122.951
2.627.799
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موجودات مستأجرة (يتبع)

ب .مت �إقتناء املوجودات امل�ست�أجرة مبوجب �إتفاقية �إ�ستئجار ر�أ�سمايل بقيمة ت�أجريية �إجمالية  3.958.992ريال �سعودي يتم �سدادها على �أق�ساط �شهرية
مت�ساوية �إعتبار ًا من  30يوليو 2008م مبعدل خ�صم  .%2.67هذا وقد مت تقدير القيمة العادلة الإجمالية لهذه الأ�صول امل�ست�أجرة مببلغ  3.750.750ريال
�سعودي والتي مت ر�سملتها كجزء من تكلفة املوجودات امل�ست�أجرة.
ج .كما يف  31دي�سمرب ف�إن �صايف �إلتزامات الإ�ستئجار الر�أ�سمايل مت عر�ضها يف القوائم املالية املوحدة كما يلي:
2009م
2010م
1.266.125
اجلزء املتداول
831.857
اجلزء الغري متداول لأكرث من عام
2.097.982
فيما يلي حتليل احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية كما يف  31دي�سمرب:
2010م
ال�سنة
2010م
2011م
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-

2009م
1.266.125
831.857
2.097.982

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2010م

.14

الموجودات غير الملموسة

ال�شهرة
متثل ال�شهرة يف قيمة املبلغ املدفوع الزائد على القيمة العادلة حل�صة ال�شركة يف �صايف املوجودات املقتناة .وفيما يلي تفا�صيل ال�شهرة:
2010م
املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر – ال�سعودية
وكالة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة – ال�سعودية
�شركة الطيار ليموزين – م�صر
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات -م�صر
�شركة الطيار للنقل ال�سياحي -م�صر
�شركة نيو الطيار ليموزين – م�صر
لينا لل�سفر وال�سياحة -لبنان
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات – ال�سعودية
جملة امل�سافر – ال�سعودية
�شركة املو�سم لل�سياحة وال�سفر
�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية

(�أ)
(�أ)
(�أ)
(�أ)

فروق ترجمة عمالت �أجنبية
خ�سائر الإنخفا�ض
ال�صايف

(�أ)

6.212.311
11.600.000
26.297.274
13.390.372
13.805.118
13.603.448
2.718.479
44.500.000
1.426.644
13.750.000
1.909.159
149.212.805
2.240.707
151.453.512
()15.000.000
136.453.512

2009م
6.212.311
11.600.000
26.297.274
13.390.372
13.805.118
13.603.448
2.718.479
44.500.000
1.426.644
133.553.646
716.143
134.269.789
134.269.789

مت ت�سجيل قيمة الأ�صول والإلتزامات املحتملة عن اال�ستحواذ بقيمتها التاريخية قبل اال�ستحواذ.
تقديرات �إدارة املجموعة للقيمة العادلة للأ�صول والإلتزامات املحتملة عند الإ�ستحواذ هي القيمة الدفرتية ما قبل اال�ستحواذ.
تتمثل ال�شهرة املثبتة ب�شكل �أ�سا�سي يف املهارات والقدرات الفنية يف العمل والت�أثري الإيجابي املتوقع حتقيقه من دمج هذه ال�شركات يف الأعمال التجارية للمجوعة.
تتمثل خ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة اخل�سائر املتعلقة ب�إ�ستثمارات املجموعة يف م�صر الناجتة عن الأزمة ال�سيا�سية احلالية بجمهورية م�صر العربية.

.15

قروض بنكية قصيرة األجل

تتمثل القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل يف املبالغ القائمة مبوجب �إتفاقيات ت�سهيالت �إئتمانية مع بع�ض البنوك املحلية وذلك لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل
للمجموعة .وهذه القرو�ض ق�صرية الأجل م�ضمونة ببع�ض من الودائع لأجل و�أرا�ضي املجموعة (�إي�ضاح  )11 ،4وذلك ب�إ�ستخدام معدل فائدة جتارية متفق عليها.
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مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

رواتب و مزايا
دفعات مقدمة من العمالء
�إيجارات
�صندوق ال�ضمان االجتماعي للعاملني
ذمم دائنة غري جتارية
تذاكر حتت الت�سوية
مبالغ حمتجزة عن تذاكر مت ردها ومل يتم املطالبة بها
عمولة قرو�ض م�ستحقة
موظفني �أر�صدة دائنة
�أعمال خريية
دائنو توزيعات
�أخرى

8.508.435
486.824.515
284.815
36.389.039
38.183.392
14.556.506
63.373
796.558
952.343
16.124.962
80.254.589
20.895.542
703.834.069

6.125.940
61.624.244
203.104
9.678.620
12.367.212
5.003.930
-5.963.694
-12.032.111
-11.077.765
124.076.620

�إن ال�شركة ب�صدد �إ�صدار �آلية عمل هذا ال�صندوق.

�أ.

.17
أ.

(�أ)

2010م

2009م

الزكاة وضريبة الدخل
المحمل خالل العام
2010م

الزكاة على ال�شركة
الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركات التابعة
الإجمالى

26.172.812
1.456.017
27.628.829

2009م
19.808.500
461.931
20.270.431

املكونات الهامة للوعاء الزكوي كما يلي:
2010م
ر�أ�س املال
�صافى الدخل املعدل
حقوق امللكية و املخ�ص�صات املعدلة يف بداية العام
خ�صم املمتلكات واملعدات وم�شروعات حتت التنفيذ
خ�صم الإ�ستثمارات
خ�صم الأ�صول الغري ملمو�سة
خ�صم توزيعات االرباح املدفوعة

206

800.000.000
576.448.666
1.147.940.528
()648.777.499
()47.272.715
()136.453.512
()240.300.961

2009م
800.000.000
424.108.754
877.778.489
()1.027.297.660
()25.000.000
()132.127.002
()130.751.196
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الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)

ب .الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
احلركة على خم�ص�ص الزكاة كما يلي:
2010م
يف بداية العام
املحمل على العام
املدفوع خالل العام
الر�صيد يف نهاية العام

2009م
12.844.113
20.270.431
()15.398.688
17.715.856

17.715.856
27.628.829
()19.674.677
25.670.008

ج .الربط الزكوي
مت الإنتهاء من الربوط الزكوية من قبل م�صلحة الزكاة والدخل وح�صلت ال�شركة الأم على ال�شهادات الزكوية النهائية لل�سنوات حتى 2007م .وقامت ال�شركة الأم
بتقدمي الإقرار الزكوي عن الأعوام 2008م و 2009م .
د .تقدم جميع ال�شركات التابعة �إقراراتها الزكوية وال�ضريبية ب�إنتظام وفق ًا للأنظمة املتبعة للبلدان امل�سجلة فيها وال توجد خالفات تدعو لتكوين خم�ص�صات
�إ�ضافية.

.18

قروض بنكية طويلة األجل

تتكون القرو�ض البنكية طويلة الأجل يف  31دي�سمرب مما يلي:
البنك
البنك العربي الوطني – ال�سعودية
البنك العربي الوطني – ال�سعودية

�سنة احل�صول على
القر�ض
2008م
2008م

قيمة الت�سهيل

2010م
-

393.000.000
57.000.000

2009م
297.812.500
46.312.500
344.125.000

يتم عر�ضها يف قائمة املركز املايل كما يلي:
2010م
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول
الإجمايل

-

2009م
119.125.000
225.000.000
344.125.000

قامت ال�شركة بت�سوية القر�ض طويل الأجل امل�ستحق للبنك العربي الوطني عن طريق �سداد مبلغ  344.1مليون ريال �سعودي والذي �أتاح لل�شركة بيع الأر�ض املذكورة يف
الإي�ضاح (.)12
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.19

توزيعات األرباح

قررت اجلمعية العامة العادية للمجموعة املنعقدة يف  16مار�س 2010م املوافقة على توزيع �أرباح مببلغ  200مليون ريال �سعودي .كما وافق جمل�س الإدارة لل�شركة
الأم خالل جل�سته رقم  10املنعقدة يف  20يونيو 2010م على القيام بتوزيعات مرحلية مببلغ  200مليون ريال �سعودي.

.20

اإلحتياطي النظامي

وفق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي يجب على ال�شركة حتويل ما قيمته  %10من �صايف ربح العام لتكوين �إحتياطي نظامي ويجوز التوقف عن جتنيب هذا التحويل متى
بلغ هذا الإحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني ولكن ميكن ا�ستخدامه ملقابلة خ�سائر ال�شركة �أو لزيادة ر�أ�س املال.

.21

حقوق األقلية
ال�شركة

مهيدب علي املهيدب
�سعود احلربي
�أحمد التيجاين �أحمد
ف�ؤاد قربان

ال�صرح لل�سفر وال�سياحة
جولة تنظيم الرحالت ال�سياحية
�شركة الطيار الدولية
لينا لل�سفر وال�سياحة

ن�سبة الأقلية
%20
%49
%25
%25

2009م

2010م
3.283.581
()163.176
311.094
31.597
3.463.096

2.069.976
323.530
39.523
2.433.029

 .22اإليرادات ،صافي
2010م
�إجمايل املبيعات
مردودات املبيعات

5.503.983.387
()1.679.768.210
3.824.215.177

2009م
3.941.086.777
()872.099.587
3.068.987.190

 .23تكلفة اإليرادات ،صافي
2010م
تكلفة املبيعات
تكلفة مردودات املبيعات
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4.614.229.088
()1.679.768.210
2.934.460.878

2009م
3.293.828.597
()872.099.587
2.421.729.010
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.24

إيرادات أخرى ،صافى
2010م

حوافز خطوط الطريان
�أرباح بيع ممتلكات ومعدات
�إيرادات وديعة بنكية
�إيرادات تدريب
�إيرادات( /م�صروفات) متنوعة

63.062.055
31.184.622
249.672
114.000
()2.936.933
91.673.416

2009م
48.412.693
290.496
224.236
6.554.821
55.482.246

 .25مصروفات بيع وتسويق
2010م
تكاليف عاملني
عمولة مبيعات
�إيجارات
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
دعاية و �إعالن
�إهالكات

43.548.659
53.405.354
18.377.309
55.038.028
27.609.145
10.489.918
208.468.413

2009م
36.133.827
60.521.948
15.687.005
18.737.620
12.715.650
4.262.050
148.058.100
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 .26مصروفات إدارية و عمومية
2010م
تكاليف عاملني
�سفر
�إت�صاالت
�إ�صالح و�صيانة
مهمات
�صيانة �سيارات
قرطا�سية
تربعات
تقنية معلومات
�إ�ست�شارات
ت�أمني
�ضيافة
�صندوق ال�ضمان الإجتماعي للعاملني (�إي�ضاح )16
�إهالكات
م�صروفات �أخرى

73.280.772
1.351.083
7.529.448
3.065.226
2.540.982
2.630.008
4.404.924
7.549.651
369.233
10.484.873
2.575.313
1.173.655
25.000.000
15.734.877
5.356.317
163.046.362

2009م
63.081.911
787.937
5.792.058
4.367.023
1.446.881
2.222.594
4.514.682
10.227.968
505.748
4.267.788
1.624.533
764.017
-6.393.076
2.679.794
108.676.010

 .27ربحية السهم
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم من �صايف ربح الت�شغيل و�صايف ربح ال�سنة والإيرادات وامل�صروفات الأخرى ،عن ال�سنة احلالية و�سنة املقارنة ب�إ�ستخدام عدد الأ�سهم
العادية القائمة خالل العام والبالغة  80مليون �سهم ( 31دي�سمرب 2009م  80 :مليون �سهم).
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 .28التقارير القطاعية
تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
 تذاكر الطريان
 ال�سفر وال�سياحة
 ال�شحن والنقل ( �شركات تابعة �أخرى)
تذاكر الطريان
الإيرادات
جممل الربح
الإهالك
�إجمايل الأ�صول
�إجمايل الإلتزامات

1.719.879.221
659.080.101
5.788.613
933.838.832
187.081.751
تذاكر الطريان

الإيرادات
جممل الربح
الإهالك
�إجمايل الأ�صول
�إجمايل الإلتزامات

1.364.030.665
523.137.288
8.092.962
530.314.265
149.820.259

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م
�أخرى
ال�سفر وال�سياحة
948.658.015
1.155.677.941
113.362.075
117.312.123
31.115.178
2.022.558
689.731.357
574.132.815
386.396.512
461.024.621
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م
�أخرى
ال�سفر وال�سياحة
994.087.802
73.629.222
1.164.904
307.202.353
273.591.703

710.868.723
50.491.670
10.260.167
1.095.226.382
442.294.668

�إجمايل
3.824.215.177
889.754.299
38.926.349
2.197.703.004
1.034.502.884
�إجمايل
3.068.987.190
647.258.180
19.518.033
1.932.743.000
865.706.630

مل تبلغ �إيرادات �أي من القطاعات ن�سبة � %10أو �أكرث من �إجمايل الإيرادات املوحدة ما عدا قطاعات تذاكر الطريان وال�سفر وال�سياحة  %44من �إيرادات العام
تخ�ص هيئات حكومية ( .)%33 :2009هذا وقد قامت املجموعة بتجديد التعاقد مع هذه الهيئات احلكومية حتى عام 2014م.
القطاعات اجلغرافية
تتواجد املجموعة يف املناطق اجلغرافية التالية:







اململكة العربية ال�سعودية
ال�سودان
م�صر
لبنان
ماليزيا
الإمارات العربية املتحدة
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 .28التقارير القطاعية (يتبع)
مل ت�ساهم �أي من القطاعات اجلغرافية �أعاله بن�سبة � %10أو �أكرث من �إجمايل املوجودات �أو الإيرادات املوحدة ما عدا قطاعات اململكة العربية ال�سعودية.
اململكة العربية ال�سعودية
2009م
2010م
الإيرادات
�إجمايل الربح
الإهالك
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

3.689.797.587
867.418.780
25.643.681
2.094.172.273
950.142.381

2.952.344.094
629.268.327
14.520.551
1.857.110.640
800.914.591

 .29عقود اإليجـار التشغيلية
يوجد لدى املجموعة عدة عقود �إيجارات ت�شغيلية للمكاتب ،امل�ستودعات ،منافذ التجزئة� ،سكن عاملني .فرتة عقود الإيجار املبدئية �سنة واحدة مع خيار التجديد
بعد �إنتهاء فرتات الإيجار .وتكون مدفوعات الإيجار �إما ثابتة �أو تزيد �سنوي ًا لتعك�س الإيجارات ال�سائدة يف ال�سوق .هذا وقد بلغت م�صروفات الإيجار للفرتة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2010م  18.4مليون ريال �سعودي (2009م 15.7 :مليون ريال �سعودي).

.30

اإللتزامات المحتملة

يف  31دي�سمرب 2010م على املجموعة �إلتزام حمتمل مببلغ  129.8مليون ريال �سعودي (2009م 89.5 :مليون ريال �سعودي) مقابل �ضمانات بنكية �صادرة
بوا�سطة بنوك املجموعة تتعلق مبناق�صات ومدفوعات مقدمة.

.31

األدوات المالية

تت�ضمن الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة النقد وما يف حكمه ،ذمم مدينة جتارية و �أخرى� ،إ�ستثمارات ،قرو�ض ق�صرية الأجل ،ذمم دائنة،
مطلوبات �أخرى وقرو�ض طويلة الأجل.
خماطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .لي�س لدى املجموعة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان .مت �إيداع
النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية وعاملية ذات ت�صنيف �إئتماين مرتفع .ت�ستحق الذمم املدينة التجارية والأخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء حمليني و�أطراف
ذات عالقة وقد مت �إظهارها بقيمتها املقدرة القابلة لال�سرتداد.
خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأ�سعار العموالت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة .تتعلق املخاطر التي
تواجهها املجموعة ب�ش�أن التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة بال�سوق ب�شكل �أ�سا�سي ،بالودائع والقرو�ض البنكية ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل بعمولة
عائمة .تخ�ضع كل الودائع و القرو�ض لإعادة الت�سعري ب�شكل منتظم .تقوم الإدارة مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت وتعتقد �أن ت�أثري خماطر القيمة العادلة
والتدفقات النقدية لأ�سعار العموالت التي تتعر�ض لها املجموعة لي�س جوهري ًا.
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.31

األدوات المالية (يتبع)

خماطر ال�سيولة
هي خماطر عدم مقدرة املجموعة على توفري الأموال الالزمة للوفاء ب�إلتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عند عدم القدرة على بيع �أ�صل
مايل ب�سرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة.
تدار خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها ب�إنتظام للت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالإلتزامات امل�ستقبلية للمجموعة.
خماطر العمالت
متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معامالت املجموعة تتم ب�صورة رئي�سية بالريال
ال�سعودي والدوالر الأمريكي .املعامالت الأخرى بالعمالت الأجنبية لي�ست جوهرية .تتم �إدارة خماطر العمالت على �أ�سا�س منتظم.
القيمة العادلة
هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل �أ�صل �أو �سداد التزام ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .وحيث يتم �إعداد القوائم
املالية املرفقة للمجموعة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،با�ستثناء تقييم الإ�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمتها العادلة من خالل حقوق امللكية ،ف�إنه ميكن �أن
تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف كثري ًا عن قيمتها
الدفرتية.

 .32أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة للعام ال�سابق لتتما�شى مع طريقة العر�ض للعام احلايل.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)
�إي�ضاح
املوجودات
موجودات متداولة
النقدية وما يف حكمها
ذمم مدينة جتارية� ،صايف
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى
�إجمايل املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمارات متاحة للبيع
موجودات غري ملمو�سة� ،صايف
موجودات م�ست�أجرة� ،صايف
ممتلكات ومعدات� ،صايف
م�شروعات حتت التنفيذ
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة
بنوك �سحب على املك�شوف
قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
الزكاة و�ضريبة الدخل
ذمم دائنة جتارية
م�ستحق �إلى �أطراف ذات عالقة
�إجمايل املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل املطلوبات

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

()4
()5
( -6ب)
()7

407.436.158
707.931.221
24.597.827
272.441.448
1.412.406.654

380.275.895
589.978.224
46.515.947
350.717.748
1.367.487.814

()8
()9
()10
()14
(�-13أ)
()11
()12

163.567.607
25.000.000
1.000.000
143.663.879
-475.529.510
18.873.048
827.634.044
2.240.040.698

196.810.563
35.000.000
12.272.715
136.453.512
1.652.145
433.342.078
14.684.177
830.215.190
2.197.703.004

7.713.107
93.202.192
684.351.137
27.717.031
185.450.264
33.087.839
1.031.521.570

5.742.159
111.741.160
703.834.069
25.670.008
142.136.602
21.511.243
1.010.635.241

30.638.821
30.638.821
1.062.160.391

23.867.643
23.867.643
1.034.502.884

()15
()16
( -17ب)
( -6ج)

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)
�إي�ضاح
حقوق امللكية
حقوق م�ساهمي ال�شركة:
ر�أ�س املال
�إحتياطي نظامي
فروق ترجمة عمالت عن كيانات �أجنبية
�أرباح مبقاة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

()1
()19

()20

 31دي�سمرب 2011م

800.000.000
134.554.611
()1.853.075
237.759.351
1.170.460.887
7.419.420
1.177.880.307
2.240.040.698

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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 31دي�سمرب 2010م

800.000.000
73.356.850
()599.329
286.979.503
1.159.737.024
3.463.096
1.163.200.120
2.197.703.004

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)
�إي�ضاح
الإيراد
تكلفة الإيراد
جممل الربح
م�صروفات بيع وت�سويق
م�صروفات �إدارية وعمومية
ن�صيب ال�شركة يف خ�سائر �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية
االنخفا�ض يف �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية
االنخفا�ض يف موجودات غري ملمو�سة
االنخفا�ض يف ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات �أخرى� ،صايف
ربح الت�شغيل
�أرباح من بيع ممتلكات ومعدات
�إيرادات عموالت بنكية
عموالت وم�صروفات بنكية
(م�صروفات)�/إيرادات �أخرى� ،صايف
�صايف الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق الأقلية
خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل
�صايف الربح قبل حقوق الأقلية
حقوق الأقلية
�صايف ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم من ربح الت�شغيل
(خ�سائر)/ربحية ال�سهم من( م�صروفات)�/إيرادات �أخرى� ،صايف
ربحية ال�سهم من �صايف ربح ال�سنة

()27-21
()22
()23
()24
()8
()8
()14
()10
()25

(� -17أ)

()26
()26
()26

2011م
4.607.409.134
()3.578.059.252
1.029.349.882
()217.837.926
()153.626.302
()6.373.535
()19.494.843
()15.000.000
()12.272.715
55.824.440
660.569.001
7.291.796
490.708
()23.283.215
()15.500.711
645.068.290
()27.375.776
617.692.514
()5.714.905
611.977.609
8.26
()0.19
7.65

2010م
3.824.215.177
()2.934.460.878
889.754.299
()208.468.413
()163.046.362
()22.159.129
-()15.000.000
()15.000.000
60.239.122
526.319.517
31.184.622
249.672
()30.896.158
538.136
526.857.653
()27.628.829
499.228.824
()2.919.333
496.309.491
6.58
0.01
6.20

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)
 31دي�سمرب 2011م
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ربح ال�سنة
ت�سويات ملطابقة �صايف الربح مع �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:
�إهالكات
�أرباح من بيع ممتلكات ومعدات
�أرباح من بيع ا�ستثمارات عقارية
الإنخفا�ض يف موجودات غري ملمو�سة
الإنخفا�ض يف ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر ناجتة من فروق ترجمة عمالت عن كيانات �أجنبية
ن�صيب ال�شركة يف خ�سائر �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية
خ�سائر ا�ستبعاد ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية
االنخفا�ض يف �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا حلقوق امللكية
خم�ص�ص ذمم مدينة جتارية م�شكوك يف حت�صيلها
حقوق الأقلية
عموالت وم�صروفات بنكية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة جتارية
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة جتارية
م�ستحق �إلى �أطراف ذات عالقة
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
عموالت وم�صروفات بنكية مدفوعة
الزكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية

611.977.609

496.309.491

33.942.325
()6.229.905
()1.061.891
15.000.000
12.272.715
()672.323
6.324.681
48.854
19.494.843
45.473.155
5.714.905
23.283.215
7.344.486
27.375.776
800.288.445

39.848.044
()31.184.622

()163.426.152
21.918.120
78.276.300
43.313.662
11.576.596
()125.193.983
()573.308
()24.493.374
()25.328.753
616.357.553

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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 31دي�سمرب 2010م

15.000.000
15.000.000
()430.402
22.159.129
-55.038.028
2.919.333
30.896.158
6.579.800
27.628.829
679.763.788
()219.248.137
()27.737.438
()55.802.140
16.133.928
()7.125.200
498.550.517
()730.786
()29.943.815
()19.674.677
834.186.040

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)
 31دي�سمرب 2011م
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
مدفوعات ل�شراء �إ�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات عقارية
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر وفق ًا لطريقة حقوق امللكية
متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات
�صايف النقدية املدفوعة للإ�ستحواذ على �شركات تابعة
�صايف م�شروعات حتت التنفيذ
�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف)/الناجتة من الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صايف املدفوع من قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل
�صايف مدفوعات قرو�ض بنكية طويلة الأجل
�صايف املح�صل من بنوك �سحب على املك�شوف
�إلتزامات عن عقد الإ�ستئجار الر�أ�سمايل
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق الأقلية
توزيعات �أرباح مدفوعة للم�ساهمني
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقدية وما يف حكمها
النقدية وما يف حكمها يف بداية ال�سنة
النقدية وما يف حكمها يف نهاية ال�سنة

 31دي�سمرب 2010م

()1.750.699
()89.766.249
7.946.071
179.206
11.061.891
19.961.752
()20.010.000
()4.188.871
()76.566.899

()23.033.569
()66.939.616
4.706.751
--271.741.912
()15.778.448
()3.182.159
167.514.871

()18.538.968
-1.970.948
-()2.983.581
()493.078.790
()512.630.391
27.160.263
380.275.895
407.436.158

()84.596.039
()344.125.000
1.215.579
()2.097.982
()1.769.976
()319.745.411
()751.118.829
250.582.082
129.693.813
380.275.895

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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يف  31دي�سمرب 2011م

توزيعات �أرباح �إلى حقوق الأقلية

توزيعات �أرباح للم�ساهمني

فروق ترجمة عمالت عن كيانات �أجنبية

ا�ستحواذ على �شركات تابعة

املحول �إلى االحتياطي النظامي

�صايف ربح ال�سنة

يف  31دي�سمرب 2010م

توزيعات �أرباح �إلى حقوق الأقلية

توزيعات �أرباح للم�ساهمني

فروق ترجمة عمالت عن كيانات �أجنبية

ا�ستحواذ على �شركات تابعة

املحول �إلى االحتياطي النظامي

�صايف ربح ال�سنة

يف  31دي�سمرب 2009م

()18

()1

()1

�إي�ضاح

134.554.611

--

--

--

--

61.197.761

--

73.356.850

--

--

--

49.630.949

--

23.725.901

()1.853.075

--

--

()1.253.746

--

--

()599.329

--

--

()1.175.808

--

--

576.479

237.759.351

--

()600.000.000

--

--

()61.197.761

611.977.609

286.979.503

--

()400.000.000

--

()49.630.949

496.309.491

240.300.961

�أرباح مبقاة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ( )32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

800.000.000

--

--

--

--

--

800.000.000

--

--

--

--

--

800.000.000

ر�أ�س املال

�إحتياطي نظامي

فروق ترجمة عمالت
عن كيانات �أجنبية

حقوق م�ساهمي ال�شركة

(ريال سعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2011م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

مجموعة الطيار للسفر

1.170.460.887

--

()600.000.000

()1.253.746

--

611.977.609

1.159.737.024

--

()400.000.0000

()1.175.808

--

496.309.491

1.064.603.341

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني

7.419.420

()2.983.581

--

--

1.225.000

5.714.905

3.463.096

()1.769.976

--

--

()119.290

--

2.919.333

2.433.029

1.177.880.307

()2.983.581

()600.000.000

()1.253.746

1.225.000

617.692.514

1.163.200.120

()1.769.976

()400.000.000

()1.175.808

()119.290

--

499.228.824

1.067.036.370

حقوق الأقلية

الإجمايل
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية

جمموعة الطيار لل�سفر �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010148039بتاريخ  24رجب
1418هـ املوافق  24نوفمرب 1997م (يطلق عليها فيما بعد «ال�شركة الأم»).
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املرخ�ص به واملدفوع بالكامل  800مليون ريال �سعودي � 80.000.000سهم عادى بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم.
يتكون ن�شاط ال�شركة الأم من �أن�شطة وكاالت ال�سفر وال�سياحة وال�شحن والنقل واحلج والعمرة وامل�ؤمترات واملنا�سبات والتعليم وحجز الطائرات وال�سفن واخلدمات
واملنتجات الأخرى ذات العالقة بقطاع ال�سفر وال�سياحة.
يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض
�ص.ب  - 52660الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
تغطي هذه القوائم املالية املوحدة ن�شاط ال�شركة الأم وال�شركات التابعة التالية (ي�شار �إليها جمتمعة بـ «املجموعة»):
ن�سب امللكية
البلد
�أ�سماء ال�شركات التابعة
دي�سمرب 2010م
دي�سمرب 2011م
%100
%100
ال�سعودية
�شركة املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر املحدودة
%80
%80
ال�سعودية
�شركة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة املحدودة
%100
%100
ال�سعودية
�شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة
%100
%100
ال�سعودية
�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة
%100
%100
ال�سعودية
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة وال�شحن املحدودة
%100
%100
م�صر
جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة
%100
%100
م�صر
�شركة �إي الطيار للنقل ال�سياحي
%100
%100
م�صر
�شركة �إي الطيار ليموزين
%100
%100
م�صر
�شركة نيو الطيار ليموزين
%100
%100
م�صر
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
%75
%75
لبنان
لينا لل�سفر وال�سياحة
%100
%100
ماليزيا
�شركة بيالنرتا هوليداى
%75
%75
ال�سودان
�شركة الطيار الدولية املحدودة
%100
%100
الإمارات
فرع الطيار – دبي
%100
%100
ال�سعودية
�شركه تقنيتك لتقنية املعلومات
%100
%100
ال�سعودية
�شركة الطيار للتطوير واال�ستثمار ال�سياحي والعقاري
%100
%100
ال�سعودية
�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني
%100
%100
ال�سعودية
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات
%100
%100
ال�سعودية
جملة امل�سافر
%100
%100
ال�سعودية
�شركة املو�سم لل�سفر وال�سياحة املحدودة
%51
%51
ال�سعودية
�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية
-%51
ال�سعودية
�شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين املحدودة

ال�سنة املالية
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
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مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

.1

الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية (يتبع)

كما تت�ضمن القوائم املالية املوحدة اال�ستثمارات التالية:
البلد

�إ�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
�شركة فيلك�س للطريان املحدودة
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة كى� .أ�س� .سي (مقفلة)
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
�شركة جراند الدولية للخدمات امل�ساندة
�شركة عمرو لل�سياحة
�شركة الطيار لل�سفر وال�سياحة – �أبو ظبي
�شركة تقنيتك لالت�صاالت * (تقنيتك م�شروع م�شرتك)

امللكية
دي�سمرب 2011م دي�سمرب 2010م

اليمن
الكويت
�أمريكا
�أمريكا
كندا
الإمارات
ال�سعودية

%30
%30
%40
%40
%49
%49
%70

%30
%30
%40
-%49
%49
%70

ال�سنة املالية املالية
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب

*على الرغم من وجود ت�أثري هام �إال �أنه ال توجد �سيطرة للمجموعة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية.

ا�ستثمارات متاحة للبيع
طريان الوفري
�شركة الطائف لال�ستثمار و ال�سياحة

البلد
ال�سعودية
ال�سعودية

ن�سب امللكية
دي�سمرب 2010م
دي�سمرب 2011م
%12.75
%0.5

%12.75
--

ال�سنة املالية
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب

شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010055724بتاريخ 1405/01/04هـ املوافق 1984/09/29م.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف وكاالت ال�سفر واخلدمات املرتبطة بها .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م وقد مت الإنتهاء من الإجراءات
القانونية اخلا�صة بتحويل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2008م.
شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010015548بتاريخ 1398/04/17هـ املوافق 1978/03/26م.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة
بتحويل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2008م.
شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010202741بتاريخ 1425/09/09هـ املوافق 2004/10/22م.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة ،خدمات ال�شحن اجلوي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي� ،إمتالك وت�أجري الطائرات ،الرتبتك ورخ�ص القيادة
الدولية� ،أن�شطة اال�سترياد والت�صدير ،التوكيالت التجارية و�إقامة مراكز تدريب املوارد الب�شرية %5 .من ملكية ال�شركة املذكورة با�سم �شركة الطيار لل�سفر
وال�سياحة وال�شحن املحدودة.
شركة عطالت الطيار للسفر والسياحة المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010169341بتاريخ 1422/07/02هـ املوافق 2001/09/19م.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�سفر وال�سياحة ،خدمات ال�شحن اجلوي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي� ،إمتالك وت�أجري الطائرات ،الرتبتك ،رخ�ص القيادة
الدولية� ،أن�شطة اال�سترياد والت�صدير ،التوكيالت التجارية و�إقامة مراكز تدريب املوارد الب�شرية %5 .من ملكية ال�شركة املذكورة با�سم �شركة الطيار لل�سفر
وال�سياحة وال�شحن املحدودة.
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شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010169340بتاريخ 1422/07/02هـ املوافق 2001/09/19م.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف خدمات ال�شحن اجلوي والبحري والربي ،خدمات التخلي�ص اجلمركي ،حجز الطائرات والبواخر %5 .من ملكية ال�شركة املذكورة با�سم
�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة.
مجموعة الطيار للسفر والسياحة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4846بتاريخ 2000/03/08م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر
وال�سياحة .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2005م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة إي الطيار للنقل السياحي
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  328719بتاريخ 2000/01/23م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة إي الطيار ليموزين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  328138بتاريخ 1999/12/18م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة نيو الطيار ليموزين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  13215بتاريخ 2004/04/10م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة الطيار لتأجير السيارات
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بجمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  3965بتاريخ 1999/10/12م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أجري
ال�سيارات .ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2008م ومتار�س عليها الرقابة وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة لينا للسفر والسياحة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست يف لبنان مبوجب ال�سجل التجاري رقم  030996بتاريخ 1989 /2/ 14م .يتمثل غر�ض ال�شركة يف ن�شاط ال�سفر وال�سياحة.
وقد مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة �إلى ال�شركة الأم خالل �سنة 2009م.
شركة بيالنترا هوليداى
�شركة ذات م�سئولية حمدودة خا�صة ت�أ�س�ست يف ماليزيا مبوجب ال�سجل التجاري رقم -653642ت .غر�ض ال�شركة يتمثل يف ن�شاط ال�سفر وال�سياحة .ا�ستحوذت
ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة خالل �سنة 2006م ومتار�س عليها الرقابة وما زالت الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم
مل تنتهي بعد.
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شركة الطيار الدولية المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بال�سودان مبوجب ال�سجل التجاري رقم  14412بتاريخ 1999/12/06م .يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �أعمال ال�سفر وال�سياحة.
متتلك ال�شركة الأم  %75من �شركة الطيار الدولية املحدودة واملتبقي  %25ميتلكها �أفراد �سودانيني اجلن�سية .مت الإنتهاء من الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل
ملكية ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم يف 2008م.
فرع الطيار – دبي – اإلمارات العربية المتحدة
م�ؤ�س�سة فردية دولية لل�سفر وال�سياحة م�سجلة بدولة الإمارات العربية املتحدة كم�ؤ�س�سة فردية ولي�ست ب�إ�سم املجموعة مبوجب الرتخي�ص رقم  70699بتاريخ
1420/12/03هـ املوافق 1997/08/09م .امل�ؤ�س�سة م�سجلة با�سم دكتور نا�صر الطيار امل�ساهم الرئي�سي باملجموعة حيث ال ميار�س �أي دور رقابي عليها وال يوجد
له �أي تدخل على املوجودات الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة  .وعليه ت�سيطر ال�شركة الأم علي امل�ؤ�س�سة بالكامل وبن�سبة  .%100تتمثل ن�شاط امل�ؤ�س�سة يف تنظيم و�إعداد الربامج
ال�سياحية بدبي.
شركة الطيار للتطوير واإلستثمار السياحي والعقاري
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010256065بتاريخ 2008/09/08م .يتمثل ن�شاط ال�شركة
الرئي�سي يف قطاع الفنادق الذي يت�ضمن �أجنحة و�شقق مفرو�شة ،واملرافق الرتفيهية والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة.
شركة الطيار لوساطة التأمين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010229332بتاريخ 2007/02/05م .غر�ض ال�شركة هو جمال
الت�أمني العام %50 .من حقوق ملكية ال�شركة حمتفظ بها ك�أمانة من قبل امل�ساهم الرئي�سي باملجموعة (دكتور نا�صر الطيار) نيابة عن ال�شركة الأم وال ميار�س �أي
دور رقابي على ال�شركة وال يوجد له �أي تدخل يف املوجودات الت�شغيلية ل�شركة الطيار لو�ساطة الت�أمني .ما زالت الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية ال�شركة
املذكورة �إلى ال�شركة الأم مل تنتهي بعد.
شركة الطيار لتأجير السيارات
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010228226بتاريخ 1422/8/1هـ وقد مت الرتخي�ص لل�شركة
من قبل وزارة النقل برقم  10102050800بتاريخ 1421/12/21هـ للقيام بكل اخلدمات املتعلقة بت�أجري ال�سيارات  % 5من ملكية ال�شركة املذكورة با�سم �شركة
ال�سرعة الفائقة للنقل.
مجلة المسافر
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010119673بتاريخ 1414/7/13هـ .يتمثل غر�ض ال�شركة يف
تقدمي و�سائل الإعالم و الطباعة واخلدمات الإعالنية.
شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010011430بتاريخ 1397/05/16هـ .يتمثل غر�ض ال�شركة يف
تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة واخلدمات الأخرى ذات ال�صلة.
شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4650063550بتاريخ 1426/05/22هـ� .شركة جولة تعمل كمنظم
رحالت داخل اململكة العربية ال�سعودية مبوجب اخلطاب ال�صادر من الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
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شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030127417بتاريخ 1420/03/7هـ .يتمثل غر�ض ال�شركة يف
تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة واملعرتمني و الفنادق و اخلدمات الأخرى ذات ال�صلة.
شركة فيلكس للطيران المحدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اليمن مبوجب ال�سجل التجاري رقم  792بتاريخ 2007 /11/4م .يتمثل غر�ض ال�شركة يف تقدمي خدمات الطريان
الداخلية والدولية داخل وخارج اليمن .متتلك ال�شركة الأم  %20من فيلك�س وميتلك املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر  %10بذلك متتلك املجموعة.%30
شركة الشامل الدولية القابضة  -كي .أس .سي (مقفلة)
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة كي� .أ�س� .سي هي �شركة م�ساهمة كويتية مقفلة ت�أ�س�ست ك�شركة قاب�ضة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  65134بتاريخ  12مار�س
1996م يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات املحلية والأجنبية ومنح القرو�ض لهذه ال�شركات ومتلك الأ�صول املنقولة وغري املنقولة
وامل�شاركة يف ت�أ�سي�س ال�شركات امل�شابهة.
شركة جراند للسفر والسياحة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية مبوجب �شهادة حتول ال�شركة ال�صادرة من والية فريجينيا بتاريخ � 26أكتوبر 2007م .تاريخ
التحول �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة هو  9نوفمرب 2007م .يتمثل غر�ض ال�شركة يف تقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة.
شركة جراند الدولية للخدمات المساندة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية مبوجب �شهادة حتول ال�شركة ال�صادرة من والية فريجينيا بتاريخ � 21أكتوبر2008م ..يتمثل
غر�ض ال�شركة يف تقدمي خدمات ال�شحن واخلدمات الأخرى املتعلقة بذلك.
يف � 10سبتمرب 2011م توقف الن�شاط التجاري بال�شركة وجاري الآن الإنتهاء من الإجراءات النظامية لإغالقها.
شركة عمرو للسفر والسياحة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست مبوجب قانون ال�شركات التجارية بكندا بتاريخ 9يناير 1995م ..يتمثل غر�ض ال�شركة يف خدمات وكاالت ال�سفر واحلجز.
شركة الطيار للسفر والسياحة  -أبوظبي
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بدولة الإمارات العربية املتحدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  .10073يتمثل غر�ض ال�شركة يف تقدمي خدمات ال�سفر
وال�سياحة.
تقنيتك لإلتصاالت
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010230475بتاريخ  3ذو احلجة 1428هـ .ويتمثل غر�ض ال�شركة
يف جمال الإت�صاالت .تقنيتك للإت�صاالت دخلت يف م�شروع م�شرتك با�سم تقنيتك م�شروع م�شرتك مع ال�سيد �صبحي عزمي �أردين اجلن�سية بتاريخ 1428/1/ 13
هـ املوافق 2008/2/1م ويتمثل غر�ض امل�شروع يف تقدمي خدمات يف جمال الإت�صاالت .اليوجد ن�شاط ت�شغيلي للم�شروع حتى تاريخه.
طيران الوفير
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  178108بتاريخ 1429 /4/6هـ .ويتمثل غر�ض ال�شركة يف جمال
تقدمي خدمات الطريان املنخف�ض القيمة للحج و العمرة  .بد�أت ال�شركة ن�شاطها التجاري يف �أكتوبر 2009م ما زالت الإجراءات القانونية اخلا�صة بنقل ملكية
ال�شركة املذكورة �إلى ال�شركة الأم مل تنتهي بعد.
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شركة الطائف لالستثمار و السياحة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم ( )4022021101بتاريخ (1420-3-20هـ)  .يتمثل غر�ض ال�شركة
يف �إدارة العقارات والبناء ،والرتفيه والت�صميم وال�سياحة.

.2

أسس اإلعداد

أ.

اإللتزام بالمعايير المحاسبية

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
ب .أسس القياس
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية (با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي يتم �إظهارها بقيمتها العادلة) وبا�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق
املحا�سبي ومفهوم اال�ستمرارية
ج .عملة العرض والنشاط
يتم عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالرياالت ال�سعودية التي متثل عملة الن�شاط.
د .إستخدام الحكم والتقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة من الإدارة �إ�ستخدام احلكم والتقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات وعلى املبالغ املبينة للموجودات
واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .مراجعة التقديرات املحا�سبية يتم �إظهارها يف فرتة املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.

.3

السياسات المحاسبية الهامة

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أدناه ب�شكل ثابت على جميع ال�سنوات املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة.
أ.

أسس توحيد القوائم المالية

تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للمجموعة املو�ضحة يف �إي�ضاح � 1أعاله .متت املحا�سبة عن ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطر عليها املجموعة .تتحقق ال�سيطرة عندما تكون املجموعة قادرة على التحكم يف العمليات وال�سيا�سات املالية والت�شغيلية
لل�شركات التابعة للح�صول على منافع من �أن�شطتها .لتقدير ال�سيطرة ف�إن حقوق الت�صويت املحتملة التي متار�س حالي ًا يتم �أخذها يف احل�سبان .يتم �إدراج القوائم
املالية لل�شركات التابعة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بد�أ ال�سيطرة حتى تاريخ توقفها.
املعامالت امل�ستبعدة يف توحيد القوائم املالية
مت �إ�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت املالية الداخلية التي متت بني ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة وتلك التي متت فيما بني ال�شركات التابعة عند �إعداد القوائم
املالية املوحدة .كما مت �إ�ستبعاد �أية �أرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة من املعامالت الداخلية يف املجموعة عند توحيد القوائم املالية.
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ب .النقدية وما في حكمها
تتكون النقدية وما يف حكمها من النقد بال�صندوق ولدى البنوك واال�ستثمارات الأخرى ق�صرية الأجل ذات ال�سيولة العالية� ،إن وجدت ،والتي يكون تاريخ
ا�ستحقاقها ثالثة �أ�شهر �أو �أقل واملتاحة للمجموعة دون �أية قيود عليها.
ج .الذمم المدينة التجارية
تظهر الذمم املدينة بقيمة مبلغ الفاتورة الأ�صلية خم�صوم ًا منها �أية مبالغ ترى الإدارة عدم �إمكانية حت�صيلها .يتم �شطب و�إعدام الديون املعدومة عند حتديدها.
د .اإلستثمارات
اال�ستثمارات يف �شركات زميلة و�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة (�شركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية)
ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري هام عليها ولكن لي�ست �سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية .يكون للمجموعة ت�أثري هام عندما
متتلك املجموعة ح�صة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها ترتاوح مابني � %20إلى  %50من ر�أ�س املال بالإ�ضافة �إلى حقوق الت�صويت .ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة �سيطرة م�شرتكة على �أن�شطتها ت�أ�س�ست بوا�سطة �إتفاقية تعاقدية وتتطلب �إتفاق بالإجماع على القرارات املالية والت�شغيلية
الإ�سرتاتيجية  .تتم حما�سبة ال�شركات الزميلة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية (�شركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية)
ويتم ت�سجيلها مبدئي ًا بالتكلفة .تت�ضمن القوائم املالية ن�صيب املجموعة يف الإيرادات وامل�صروفات والتغريات يف حقوق امللكية لل�شركات امل�ستثمر فيها بطريقة
حقوق امللكية من تاريخ بداية ذلك الت�أثري الهام حتى تاريخ توقفه .عندما يتجاوز ن�صيب املجموعة يف اخل�سائر ملكيتها يف �أي �شركة زميلة يتم تخفي�ض القيمة
الدفرتية لن�صيب املجموعة �إلى �صفر ويتم �إيقاف حتمل �أي خ�سائر �أخرى ب�إ�ستثناء احلاالت التي تتكبد فيها املجموعة �إلتزامات قانونية �أو �ضمنية �أو القيام
مبدفوعات بالإنابة عن ال�شركة الزميلة .يتم حتميل ن�صيب املجموعة يف �أرباح وخ�سائر ال�شركات امل�ستثمر فيها على قائمة دخل .
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
ت�صنف الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع �إذا كانت هذه الإ�ستثمارات لي�ست لأغرا�ض جتارية والتي ال يكون لل�شركة الأم ت�أثري هام �أو �سيطرة
على �إ�ستخدام �أو توجيه �إ�ستخدام �أ�صول ال�شركة امل�ستثمر فيها الكت�ساب منافع اقت�صادية.
يتم قيد الإ�ستثمارات املتاحة للبيع بعد الإقتناء بالقيمة العادلة بتاريخ املركز املايل ،ويتم �إثبات اخل�سائر �أو املكا�سب الالحقة غري املحققة (فيما عدا خ�سائر
الإنخفا�ض الدائم) كبند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .تتحدد القيمة العادلة بناء ًا على القيمة ال�سوقية للإ�ستثمار يف حالة وجود �سوق ن�شط وبخالف ذلك تعترب
التكلفة خم�صوم منها قيمة الإنخفا�ض املتحققة يف هذه الإ�ستثمارات هي القيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات.
هـ .الممتلكات والمعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ،بعد خ�صم الإهالك املرتاكم وخ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة (�إن وجدت) .تت�ضمن التكلفة النفقات العائدة مبا�شرة لإقتناء
الأ�صل .تتم ر�سملة �أعباء التمويل على القرو�ض امل�ستخدمة لتمويل �إن�شاء املوجودات خالل الفرتة املطلوبة لإ�ستكمال الأ�صل و�إعداده لغر�ض �إ�ستخدامه.
تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية الكامنة يف بند املمتلكات ،واملعدات .يتم �إثبات كافة النفقات الأخرى يف قائمة الدخل
عند تكبدها.
يتم حتميل الإهالك على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات.
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.3

الأعمار الإنتاجية املقدرة لهذه املوجودات لل�سنة احلالية و�سنوات املقارنة هي كما يلي:
ال�سنوات
مباين
�أثاث ومفرو�شات وديكورات و�أنظمة �إت�صاالت ومكيفات هواء
و�أنظمة تربيد ومعدات وبرامج وخزائن
حا�سب �آيل ومعدات و�أنظمة ت�أمني
�سيارات

20
10-6،67
5
4

و .الموجودات المستأجرة
تتم املحا�سبة على املوجودات امل�ست�أجرة التي يتم احل�صول عليها مبوجب عقود الإ�ستئجار الر�أ�سمايل عن طريق ت�سجيل الأ�صل والإلتزام املتعلق به .يتم حتديد
املبالغ على �أ�سا�س القيمة العادلة للموجودات �أو القيمة املخ�صومة للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أيهما �أقل .يتم توزيع الأعباء املالية على الفرتات املحا�سبية بحيث
يكون هناك معدل خ�صم دوري ثابت على الإلتزام غري امل�سدد .يتم �إ�ستهالك املوجودات امل�ست�أجرة على مدى العمر الإنتاجي املقدر وفقا لطريقة الق�سط الثابت.
وقد مت تقدير العمر الإنتاجي لل�سيارات امل�ست�أجرة ليكون � 4سنوات.
ز.

موجودات غير ملموسة

ال�شهرة
متثل ال�شهرة زيادة تكلفة الإ�ستثمارات عن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املقتناة عند جتميع الأعمال .يتم �إختبار ال�شهرة �سنوي ًا لتحديد قيمة الإنخفا�ض ويتم
ت�سجيلها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر الإنخفا�ض املرتاكمة يف القيمة .ال يتم �إلغاء خ�سائر الإنخفا�ض بعد �إثباتها .الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع ال�شركة امل�ستثمر
فيها تت�ضمن القيمة الدفرتية لل�شهرة املتعلقة بهذه ال�شركة.
ويف حال كون تكلفة الإ�ستثمار الذي مت �إقتنا�ؤه �أقل من قيمته العادلة بتاريخ الإقتناء ،ف�إن هذا الفرق يتم ت�سويته بتخفي�ض القيم العادلة للموجودات غري املتداولة
لل�شركة املقتناة بالتنا�سب مع قيمتها الدفرتية.
ح .اإلنخفاض فى قيمة الموجودات
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمتها عندما
ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيمة الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل
زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أو قيمة الأ�صل امل�ستخدمة،
�أيهما �أكرب .لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة
منف�صلة.
ط .المخصصات
يتم �إثبات خم�ص�ص ما �إذا كان على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة �إلتزام قانوين حايل �أو �ضمني ميكن تقديره ب�شكل موثوق ويكون من املحتمل �أن يتطلب تدفق
منافع �إقت�صادية ت�ستخدم ل�سداد ذلك الإلتزام.
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ي .مكافأة نهاية الخدمة
يتم �إحت�ساب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لنظام العمل والعمال يف البلدان التي بها �شركات للمجموعة وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل .ويتم
�إحت�ساب هذه املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
ك .تحقق اإليرادات
تتحقق الإيرادات من تذاكر ال�سفر عند �إ�صدارها ،تتحقق الإيرادات من حوافز خطوط الطريان مبجرد �إكت�سابها .تتحقق الإيرادات من اخلدمات عند الإنتهاء
من تقدمي اخلدمات والإيرادات الأخرى عند �إكت�سابها .
ل .عقود اإليجار التشغيلية
يتم حتميل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي ،على قائمة الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود الإيجار .يتم ت�سجيل حوافز الإيجار
امل�ستلمة كجزء ال يتجز�أ من �إجمايل م�صروفات الإيجار على مدى فرتة الإيجار.
م .المصروفات
م�صروفات البيع والت�سويق متثل امل�صروفات الناجتة عن جمهودات وظائف البيع والت�سويق والتوزيع .كافة امل�صروفات الأخرى بخالف تكلفة الإيرادات و�أعباء
التمويل يتم ت�صنيفها كم�صروفات عمومية و�إدارية .يتم توزيع امل�صروفات امل�شرتكة بني تكلفة املبيعات وم�صروفات البيع والت�سويق وامل�صروفات العمومية
والإدارية �إن لزم الأمر ،على �أ�سا�س منتظم.
ن .الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة امل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية للزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل .تخ�ضع ال�شركات
التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية للأنظمة ال�ضريبية للبلدان التي �أ�س�ست فيها ومتار�س �أن�شطتها بها .حتمل الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة
اجلارية.
س .ترجمة العمالت األجنبية والقوائم المالية األجنبية للشركات التابعة
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى عملة الن�شاط للمجموعة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة .املوجودات واملطلوبات النقدية التي
تتم بالعمالت الأجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل يتم حتويلها �إلى عملة الن�شاط ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .يتم �إثبات فروقات �أ�سعار ال�صرف
الناجتة من ترجمة العمالت الأجنبية يف قائمة املركز املايل املوحدة.
حتتفظ ال�شركة بدفاترها و�سجالتها املحا�سبية بالريال ال�سعودي .يتم حتويل موجودات ومطلوبات ال�شركات التابعة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س
�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحـدة .يتم حتويل بنود حقوق امللكية يف ال�شركات التابعة الأجنبية ،با�ستثناء الأرباح املبقاة ،على �أ�سا�س �أ�سعار
التحويل ال�سائدة عند ن�شوء كل بند .بينما يتم حتويل بنود قائمة الدخل لل�شركات التابعة الأجنبية على �أ�سا�س املتو�سط املرجح لأ�سعار التحويل خالل تلك الفرتة.
الت�سويات الناجتة عن حتويل القوائم املالية لل�شركات التابعة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي يتم �إدراجها يف بند منف�صل �ضمن حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي
ال�شركة يف القوائم املالية املوحدة.
ع .التقارير القطاعية
يتم عر�ض معلومات القطاعات فيما يتعلق ب�أعمال املجموعة والقطاعات اجلغرافية .يعتمد النموذج الرئي�سي لتقارير قطاعات �أعمال املجموعة على قطاعات
الأعمال ،ويتم حتديد قطاعات الأعمال من �إدارة املجموعة وفق ًا لإدارة ال�شركة و لل�شكل العام لهيكل التقارير الداخلية للمجموعة.
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.3

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ف .توزيعات األرباح
يتم قيد توزيعات الأرباح املرحلية كمطلوبات يف ال�سنة التي يتم اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .كما يتم قيد الأرباح املوزعة النهائية يف ال�سنة التي يتم �إعتمادها
من قبل امل�ساهمني.
ص .األدوات المالية
يتم ت�سجيل املوجودات واملطلوبات املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الإتفاقيات التعاقدية للأدوات املالية ،وتعك�س القيمة الدفرتية للأ�صول والإلتزامات
املالية التي تظهر يف القوائم املالية قيمتها العادلة تقريب ًا .وحتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س مو�ضوعي يف تاريخ قائمة املركز املايل.

.4

النقدية وما في حكمها
 31دي�سمرب 2011م

نقد يف ال�صندوق
الأر�صدة البنكية -ح�سابات جارية
الأر�صدة البنكية  -ح�سابات ودائع لأجل*

5.000.930
390.157.748
12.277.480
407.436.158

 31دي�سمرب 2010م
5.405.893
362.612.853
12.257.149
380.275.895

�إن ح�سابات الودائع لأجل تعترب �ضمان ًا مقابل ت�سهيالت بنكية مت �إ�صدارها خالل ال�سنة من احد البنوك التجارية (�إي�ضاح )15

.5

ذمم مدينة تجارية ،صافي
 31دي�سمرب 2011م

ذمم مدينة جتارية
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
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889.855.946
()181.924.725
707.931.221

 31دي�سمرب 2010م
726.496.730
()136.518.506
589.978.224
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.6

أ.

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة

الطرف ذو العالقة

العالقة

�شركة عمرو لل�سياحة
الدكتور /نا�صر عبداهلل عقيل الطيار
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�أحمد التيجاين �أحمد
�شركة طريان فيلك�س
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
طريان الوفري
مهيدب علي املهيدب
ماجد بن عزيز النفيعي
طريان النيل

�شركة زميلة
الرئي�س وامل�ساهم الرئي�سي يف املجموعة
نائب الرئي�س للخدمات الإدارية
�شركة زميلة
م�ساهم
م�ساهم �أقلية يف �شركة الطيار الدولية املحدودة – ال�سودان
�شركة زميلة
�شركة زميلة
�شركة زميلة
م�ساهم �أقلية يف �شركة ال�صرح
م�ساهم �أقلية يف �شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين املحدودة
�شركة مملوكة للم�ساهم الرئي�سي يف املجموعة

تمثل معامالت األطراف ذات العالقة في المشتريات والمبيعات والخدمات المقدمة والتي تتم
وفقًا لشروط متفق عليها ويتم إعتمادها من قبل اإلدارة .
مبيعات
طريان النيل
طريان الوفري
�شركة عمرو لل�سياحة
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�أحمد التيجاين �أحمد
�شركة طريان فيلك�س
ماجد بن عزيز النفيعي
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
مدفوعات
حت�صيالت
م�شرتيات

108.801
7.982
---

50.133.199
-161.825.336
-364.095.232
--13.047.507
--

2.180
----

15.029
840.904

10.265.644
599.366.918

10.000
12.180

709.092
----

-----

73.142.181
-135.335.273
-326.467.072
--11.903.937
--

تكاليف �أخرى/
(�إيرادات)
--4.597.707
()42.400
13.245.189
4.913.023
()23.467
2.917.634
()467.009

9.580.093
556.428.556

611.571
25.752.248

233

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

.6

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (يتبع)
مبيعات

�شركة عمرو لل�سياحة
الدكتور /نا�صر عبداهلل عقيل
الطيار
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�أحمد التيجاين �أحمد
�شركة طريان فيلك�س
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
مهيدب علي املهيدب

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2010م
مدفوعات
حت�صيالت
م�شرتيات

---

101.209.470
--

---

112.751.408
--

--1.500.169
-665.711
59.298
-2.225.178

-152.253.149
--13.256.605
7.344.467
-274.063.691

--11.652
-461.796
52.108
-525.556

-168.433.063
--10.247.880
7.488.571
-298.920.922

تكاليف �أخرى/
(�إيرادات)
-1.173.293
()37.200
()16.167
9.485.659
()364.897
1.040.906
()70.696
1.195.582
12.406.480

ب .مستحق من أطراف ذات عالقة
�شركة عمرو لل�سياحة
طريان الوفري
عبداهلل عقيل عبداهلل الطيار
�شركة طريان فيلك�س
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
طريان النيل
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة
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 31دي�سمرب 2010م

-7.982
129.265
1.342.796
-23.117.784
-24.597.827

21.892.356
-171.665
-68.952
-24.382.974
46.515.947
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.6

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (يتبع)

ج .مستحق إلى أطراف ذات عالقة
ماجد بن عزيز النفيعي
�شركة الطيار للتطوير العقاري
�أحمد التيجاين �أحمد
فيلك�س للطريان
�شركة ال�شامل الدولية القاب�ضة
�شركة عمرو لل�سياحة
�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

467.009
13.522.799
617.913
-636.053
4.598.877
13.245.188
33.087.839

-19.142.734
594.446
1.774.063
---21.511.243

د .تم تحميل قائمة المركز المالي الموحدة عن السنة بمبلغ  52.304.000ريال سعودي (ديسمبر 2010م:
 37.304.000ريال سعودي( والذي يمثل قيمة مكافآت وحوافز الموظفين الرئيسيين والتنفيذيين.
تم تحميل المبلغ ضمن بنود المصروفات العمومية و اإلدارية ومصروفات البيع والتسويق.

.7

مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
 31دي�سمرب 2011م

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا:
�إيجارات
ر�سوم �إ�شرتاكات
ت�أمني
دعاية و�إعالن
�أخرى

7.839.003
102.309
2.183.980
3.951.575
14.076.867

 31دي�سمرب 2010م
5.409.718
38.737
1.299.947
2.152.778
2.043.237
10.944.417
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.7

مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى (يتبع)
 31دي�سمرب 2011م

�أر�صدة مدينة �أخرى:
دفعات مقدمة للموردين
حوافز م�ستحقة
تذاكر م�سرتدة مل ت�صدر بها مطالبات
هدايا وهبات وتربتك
غطاءات خطابات �ضمان بنكية
دفعات مقدمة �أخرى
�سلف عاملني
م�ستحق عن بيع �أرا�ضي *
�شيكات حتت التح�صيل*
�أخرى

 31دي�سمرب 2010م
108.016.841
2.906.409
3.077.317
11.985.494
11.525.358
5.370.212
190.600.000
6.291.700
339.773.331
350.717.748

70.884.035
306.616
132.870
2.684.300
11.598.442
6.227.155
6.373.057
75.000.000
75.000.000
10.158.106
258.364.581
272.441.448

* يتمثل البند يف الر�صيد املتبقي من عملية بيع قطعة �أر�ض خالل عام 2010م .هذا وقد مت حت�صيل ال�شيكات حتت التح�صيل والبالغ قيمتها  75.000.000ريال �سعودي يف  11يناير2012م .والر�صيد املتبقي مت
�إعادة جدولته لي�سدد يف  29فرباير 2012م.

.8

استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

فليك�س للطريان
�شركة ال�شامل الدولية
القاب�ضة
�شركة جراند لل�سفر
وال�سياحة ذ.م.م
�شركة تقنيتك للإت�صاالت
�شركة الطيار لل�سفر
وال�سياحة – �أبوظبي
�شركة عمرو لل�سفر وال�سياحة
�شركة جراند الدولية للخدمات
امل�ساندة (�إي�ضاح )1

()19.494.843
--

 31دي�سمرب
2011م
55.740.287
95.245.807

�أخرى*

توزيعات م�ستلمة

ن�سبة
امل�ساهمة
%30
%30

 31دي�سمرب
2010م
95.740.287
90.282.958

ربح(/خ�سارة)
ال�سنة احلالية
()20.505.157
7.123.065

-()2.160.216

6.925.026

%40

5.188.183

4.185.780

()3.199.636

750.699

%70
%49

1.752.110
512.269

---

---

---

1.752.110
512.269

%49
%40

3.105.839
228.917

2.872.488
()49.711

()2.586.219
--

-()179.206

3.392.108
--

196.810.563

()6.373.535

()7.946.071

()18.923.350

163.567.607

* مت الإعرتاف مببلغ  19.494.843ريال �سعودي كخ�سائر �إنخفا�ض يف �شركات م�ستثمر فيها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية نتيجة لعدم الت�أكد املرتبط بالأحداث ال�سيا�سية احلالية يف دولة اليمن� .إن القيمة الدفرتية
قد مت حتديدها بناء ًا على التقييم احلايل للأحداث والتي قد تتغري نتيجة التطورات الالحقة للموقف ال�سيا�سي بدولة اليمن.
* �إ�ستثمارات مت �إ�ضافتها خالل ال�سنة ب�شركة جراند لل�سفر وال�سياحة.
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.9

إستثمارات عقارية

�أبراج ال�صفوة مكة – �أبراج القرب
�أر�ض الدمام

(�أ)
(ب)

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

-25.000.000
25.000.000

10.000.000
25.000.000
35.000.0000

�أ .خالل ال�سنة قامت املجموعة ببيع ح�صتها البالغة  %3.75يف ا�ستثمار عقاري يف اململكة العربية ال�سعودية بقيمة  11مليون ريال �سعودي.
ب .يتمثل البند يف ا�ستثمارات املجموعة يف �أر�ض مبنطقة الدمام باململكة العربية ال�سعودية .والتي �سيتم �إ�ستخدامها يف �إن�شاء جممعات �سكنية وجتارية.
ال يوجد �سوق ن�شط للإ�ستثمار العقاري كما ال توجد م�ؤ�شرات �أن القيمة العادلة �أقل من تكلفة �شراء هذه اال�ستثمارات.
مت اقتناء هذه اال�ستثمار خالل �سنة 2009م.

.10

استثمارات متاحة للبيع
ن�سبة امل�ساهمة

طريان الوفري
�شركة الطائف لل�سياحة و اال�ستثمار
االنخفا�ض يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع -طريان الوفري

%12.75
%0.5

 31دي�سمرب 2011م
12.272.715
1.000.000
()12.272.715
1.000.000

 31دي�سمرب 2010م
27.272.715
-()15.000.000
12.272.715
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365.765.143
320.633.897

18.257.200
-6.116.796
-24.373.996

338.891.097
-()69.464
-52.919.446
()1.601.940
390.139.139

�أرا�ضي ومباين

26.446.304
25.251.409

29.997.121
-6.668.714
()3.081
36.662.754

55.248.530
-()14.578
300.697
7.579.209
()4.800
63.109.058

خزائن وديكورات
و�أثاث

8.281.384
7.603.126

13.380.630
-2.687.225
-16.067.855

20.983.756
-()15.664
190.458
3.190.689
-24.349.239

حا�سب �آيل ومعدات
مكتبية

67.335.709
71.071.770

25.811.823
2.013.705
16.205.156
()11.985.704
32.044.980

96.883.593
3.665.850
()1.449.773
550.406
23.844.312
()24.113.699
99.380.689

�سيارات

1.928.116
1.825.983

3.097.577
-504.513
-3.602.090

4.923.560
-()4.691
-611.337
-5.530.206

مكيفات هواء

 31دي�سمرب 2011م

1.881.360
2.073.033

4.116.732
-711.228
()1.357
4.826.603

6.189.765
-()1.736
-521.484
()1.550
6.707.963

�أنظمة �إت�صال
وحماية

475.529.510

433.342.078

3.891.494
4.882.860

2.706.562
-1.048.693
-3.755.255

97.367.645
2.013.705
33.942.325
()11.990.142
121.333.533

72.880.280
-38.926.349
()14.438.984
97.367.645

7.589.422
-()883
-58.210
-7.646.749

530.709.723
3.665.850
()1.556.789
1.041.561
88.724.687
()25.721.989
596.863.043

489.720.165
-()2.269.971
4.179.465
62.760.151
()23.680.087
530.709.723

�أدوات ومعدات

الإجمايل

 31دي�سمرب 2010م

تت�ضمن الأرا�ضي واملباين مبلغ  255.394.456ريال �سعودي ( دي�سمرب 2010م 207.861.315 :ريال �سعودي) ال يتم �إهالكها .كما تت�ضمن الأرا�ضي مبلغ 37.5مليون ريال �سعودي �أ�صول مرهونة مقابل القر�ض ق�صري الأجل والذي مت احل�صول
عليه من �أحد البنوك املحلية (�إي�ضاح .)15

التكلفة
 31دي�سمرب
حمول من موجودات م�ست�أجرة
فروق ترجمة عمالت �أجنبية
�أ�صول �ضمن عملية �إ�ستحواذ على �شركات
�إ�ضافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب
جممع الإهالك
 31دي�سمرب
حمول من موجودات م�ست�أجرة
�إهالك ال�سنة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2011
 31دي�سمرب 2010م

.11

ممتلكات ومعدات ،صافي
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.11

ممتلكات ومعدات (يتبع)

مت توزيع م�صروف �إهالك ال�سنة كما يلي:

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

الإهالك املحمل على تكلفة الإيرادات
الإهالك املحمل على م�صروفات �إدارية وعمومية (�إي�ضاح)24
الإهالك املحمل على م�صروفات البيع و الت�سويق (�إي�ضاح )23
�إجمايل الإهالك
�إهالك موجودات م�ست�أجرة حممل على تكلفة الإيرادات (�إي�ضاح )13

10.912.675
13.817.790
9.211.860
33.942.325
--

12.701.554
15.734.877
10.489.918
38.926.349
921.695

.12

مشروعات تحت التنفيذ
 31دي�سمرب 2011م

تكلفة برنامج حما�سبي ()TAPRO
مبنى �سكن عاملني
م�شروع مركز �إت�صاالت
فندق حتت الإن�شاء
مبنى املركز اجلديد
�أ.
ب.
ج.

.13
�أ.

(�أ)
(ب)
(ج)

7.378.635
3.552.105
4.336.738
2.479.820
1.125.750
18.873.048

 31دي�سمرب 2010م
5.641.512
5.520.600
3.522.065
--14.684.177

تقدر تكلفة م�شروع الربنامج املحا�سبي مببلغ  8.5مليون ريال �سعودي ،ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه يف عام 2012م
يت�ضمن مبنى �سكن عاملني مبلغ  2.495.498ريال �سعودي مت حتويلها ك�إ�ضافات خالل ال�سنة �ضمن بند ممتلكات ومعدات.
تقدر تكلفة م�شروع مركز االت�صاالت مبلغ  5ماليني ريال �سعودي ،ومن املتوقع االنتهاء منه يف الن�صف الأول من عام 2012م.

موجودات مستأجرة ،صافي
املوجودات امل�ست�أجرة تتمثل يف �سيارات م�ست�أجرة مبوجب عقود �إ�ستئجار ر�أ�سمايل تفا�صيلها كما يلي:
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

التكلفة:
الر�صيد الإفتتاحي
حمول ايل ممتلكات و معدات )�إي�ضاح )11
�إ�ستبعادات خالل ال�سنة
الر�صيد �أخر ال�سنة
الإ�ستنفاد املرتاكم:

3.665.850
()3.665.850
---

3.750.750
-()84.900
3.665.850

الر�صيد الإفتتاحي
حمول ايل ممتلكات و معدات )�إي�ضاح )11
�إ�ستنفاد ال�سنة
�إ�ستبعادات ال�سنة
الر�صيد �أخر ال�سنة
�صايف املوجودات امل�ست�أجرة

2.013.705
()2.013.705
-----

1.122.655
-921.695
()30.645
2.013.705
1.652.145
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موجودات مستأجرة (يتبع)

.13

ب .مت �إقتناء املوجودات امل�ست�أجرة مبوجب �إتفاقية �إ�ستئجار ر�أ�سمايل بقيمة ت�أجريية �إجمالية  3.958.992ريال �سعودي يتم �سدادها على �أق�ساط �شهرية
مت�ساوية �إعتبار ًا من  30يوليو 2008م مبعدل خ�صم .%2.67

موجودات غير ملموسة

.14
ال�شهرة

تتمثل ال�شهرة يف قيمة املبلغ املدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة حل�ص�ص ال�شركة يف �صايف املوجودات املقتناة .وفيما يلي تفا�صيل ال�شهرة:
 31دي�سمرب 2011م
املكتب الوطني لل�سياحة وال�سفر – ال�سعودية
وكالة ال�صرح لل�سفر وال�سياحة – ال�سعودية
�شركة الطيار ليموزين – م�صر
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات -م�صر
�شركة الطيار للنقل ال�سياحي -م�صر
�شركة نيو الطيار ليموزين – م�صر
لينا لل�سفر وال�سياحة -لبنان
�شركة الطيار لت�أجري ال�سيارات – ال�سعودية
جملة امل�سافر – ال�سعودية
�شركة املو�سم لل�سياحة وال�سفر
�شركة جولة لتنظيم الرحالت ال�سياحية
�شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين املحدودة
فروق ترجمة عمالت �أجنبية
�إجمايل
خ�سائر الإنخفا�ض يف املوجودات غري امللمو�سة
ال�صايف

(�أ)
(�أ)
(�أ)
(�أ)

(ب)

(�أ)

6.212.311
11.600.000
26.297.274
13.390.372
13.805.118
13.603.448
2.718.479
44.500.000
1.426.644
13.750.000
1.909.159
21.235.000
170.447.805
3.216.074
173.663.879
()30.000.000
143.663.879

 31دي�سمرب 2010م
6.212.311
11.600.000
26.297.274
13.390.372
13.805.118
13.603.448
2.718.479
44.500.000
1.426.644
13.750.000
1.909.159
-149.212.805
2.240.707
151.453.512
()15.000.000
136.453.512

�إن قيمة الأ�صول والإلتزامات بالإ�ضافة �إلى الإلتزامات املحتملة يف تاريخ الإ�ستحواذ هي قيمتها التاريخية قبل الإ�ستحواذ.
تعترب �إدارة املجموعة �أن القيمة التاريخية للأ�صول والإلتزامات والإلتزامات املحتملة قبل الإ�ستحواذ هي القيمة العادلة املقدرة لها .تتعلق ال�شهرة التي مت
الإعرتاف بها ب�شكل �أ�سا�سي يف املهارات الفنية والتقنية لفريق عمل الن�شاط امل�ستحوذ عليه والدعم املتوقع احل�صول عليه من دمج هذه ال�شركات يف �أن�شطة
املجموعة.
أ.
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.14

موجودات غير ملموسة (يتبع)

ب .إقتناء شركات تابعة
�شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات
املعتمرين املحدودة

جتميع الأعمال
خالل ال�سنة ا�ستحوذت املجموعة على  %51من ح�ص�ص �شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين املحدودة :
بلد الت�أ�سي�س
تاريخ اال�ستحواذ
املدفوع
قيمة �صايف املوجودات التي �أمكن حتديدها عند اال�ستحواذ
ال�شهرة الناجتة من اال�ستحواذ

.15

اململكة العربية ال�سعودية
 1ابريل 2011م
22.000.0000
()765.000
21.235.000

قروض بنكية قصيرة األجل
 31دي�سمرب 2011م
91.697.032
1.505.160
93.202.192

قرو�ض ق�صرية الأجل
مرابحة -متويل �إ�سالمي
الإجمايل

 31دي�سمرب 2010م
110.236.000
1.505.160
111.741.160

تتمثل القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل يف املبالغ امل�ستحقة مبوجب �إتفاقيات ت�سهيالت �إئتمانية مع بع�ض البنوك املحلية وذلك لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل
للمجموعة وفق �أ�سعار متفق عليها .وهذه القرو�ض ق�صرية الأجل م�ضمونة جزئي ًا ببع�ض من الودائع لأجل وبع�ض ممتلكات املجموعة (�إي�ضاح .)11 ،4

.16

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

رواتب و مزايا
دفعات مقدمة من العمالء
�إيجارات
�صندوق ال�ضمان االجتماعي للعاملني
ذمم دائنة غري جتارية
تذاكر حتت الت�سوية
مبالغ حمتجزة عن تذاكر مت ردها ومل يتم املطالبة بها
عمولة قرو�ض م�ستحقة
�أر�صدة دائنة لعاملني
�أعمال خريية
دائنو توزيعات
�أخرى
�أ.

(�أ)

 31دي�سمرب 2011م
12.923.960
448.105.338
584.762
44.362.254
17.877.809
10.997.226
-586.399
99.904
23.120.602
106.921.210
18.771.673
684.351.137

 31دي�سمرب 2010م
8.508.435
486.824.515
284.815
36.389.039
38.183.392
14.556.506
63.373
796.558
952.343
16.124.962
80.254.589
20.895.542
703.834.069

�إن ال�شركة ب�صدد �إ�صدار �آلية عمل هذا ال�صندوق.
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.17
أ.

الزكاة وضريبة الدخل
المحمل خالل السنة

أ 1/الزكاة المحملة كما يلي:
2011م
الزكاة على ال�شركة
الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركات التابعة
الإجمالى

25.435.790
1.939.986
27.375.776

2010م
26.172.812
1.456.017
27.628.829

أ 2/المكونات الهامة للوعاء الزكوي كما يلي:
 31دي�سمرب 2011م
ر�أ�س املال
�صافى الدخل املعدل
حقوق امللكية و املخ�ص�صات املعدلة يف بداية ال�سنة
خ�صم املمتلكات واملعدات وم�شروعات حتت التنفيذ
خ�صم الإ�ستثمارات
خ�صم الأ�صول الغري ملمو�سة
خ�صم توزيعات االرباح املدفوعة

800.000.000
766.299.532
638.325.725
()427.131.641
()189.567.607
()143.663.879
()286.979.503

 31دي�سمرب 2010م
800.000.000
576.448.666
1.147.940.528
()648.777.499
()47.272.715
()136.453.512
()240.300.961

ب .الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
احلركة على خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل كما يلي:
 31دي�سمرب 2011م
يف بداية ال�سنة
املحمل على ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

25.670.008
27.375.776
()25.328.753
27.717.031

 31دي�سمرب 2010م
17.715.856
27.628.829
()19.674.677
25.670.008

ج .الربط الزكوي
مت الإنتهاء من الربوط الزكوية من قبل م�صلحة الزكاة والدخل وح�صلت ال�شركة الأم على ال�شهادات الزكوية النهائية لل�سنوات حتى 2007م .وقامت ال�شركة الأم
بتقدمي الإقرار الزكوي عن الأعوام من (2008م 2010 :م) .
د .تقدم جميع الشركات التابعة إقراراتها الزكوية والضريبية بإنتظام وفقًا لألنظمة المتبعة
للبلدان المسجلة فيها وال توجد خالفات تدعو لتكوين مخصصات إضافية.
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.18

توزيعات األرباح

وافق جمل�س الإدارة لل�شركة خالل جل�سته املنعقدة يف  28يونيو 2011م و  20دي�سمرب 2011م على القيام بتوزيعات �أرباح عن ال�سنة بقيمة  200مليون ريال
�سعودي و  200مليون ريال �سعودي على التوايل� ،سدد منها  294مليون ريال �سعودي.
كما وافق جمل�س الإدارة لل�شركة خالل جل�سته املنعقدة يف  29يناير 2011م على القيام بتوزيعات مرحلية مببلغ  200مليون ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2010م وقد مت �سداد هذه التوزيعات يف  30مار�س 2011م.

.19

اإلحتياطي النظامي

وفق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي يجب على ال�شركة حتويل ما قيمته  %10من �صايف ربح العام لتكوين �إحتياطي نظامي ويجوز التوقف عن جتنيب هذا التحويل متى
بلغ هذا الإحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني ولكن ميكن ا�ستخدامه ملقابلة خ�سائر ال�شركة �أو لزيادة ر�أ�س املال.

.20

حقوق األقلية

مهيدب علي املهيدب
�سعود احلربي
ماجد بن عزيز النفيعي
�أحمد التيجاين �أحمد
ف�ؤاد قربان

.21

ال�شركة

ن�سبة الأقلية

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

ال�صرح لل�سفر وال�سياحة
جولة تنظيم الرحالت ال�سياحية
�شركة موا�سم لل�سياحة وخدمات املعتمرين
املحدودة
�شركة الطيار الدولية
لينا لل�سفر وال�سياحة

%20
%49
%49

4.126.825
()195.686
3.149.889

3.283.581
()163.176
--

%25
%25

337.823
569
7.419.420

311.094
31.597
3.463.096

اإليراد ،صافي
2011م

�إجمايل املبيعات
مردودات املبيعات

6.533.899.106
()1.926.489.972
4.607.409.134

2010م
5.503.983.387
()1.679.768.210
3.824.215.177

تذاكر الطيران /السفر والسياحة
�إيرادات تذاكر الطريان وال�سفر وال�سياحة تت�ضمن القيمة الإجمالية لقيمة تذاكر الطريان املباعة بوا�سطة املجموعة مت�ضمنة العمولة املكت�سبة .وقد بلغت العمولة
املكت�سبة علي مبيعات تذاكر الطريان وال�سفر وال�سياحة كما يلي-:
عمولة علي مبيعات تذاكر الطريان وال�سفر وال�سياحة

2011م
987.649.876

2010م
832.967.259
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 .22تكلفة اإليراد ،صافي
2011م
تكلفة املبيعات
تكلفة مردودات املبيعات

5.504.549.224
()1.926.489.972
3.578.059.252

2010م
4.614.229.088
()1.679.768.210
2.934.460.878

 .23مصروفات بيع وتسويق
تكاليف عاملني
عمولة مبيعات
�إيجارات
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
دعاية و �إعالن
�إهالكات (�إي�ضاح )11

.24

50.644.529
70.363.142
19.011.364
45.473.155
23.133.876
9.211.860
217.837.926

43.548.659
53.405.354
18.377.309
55.038.028
27.609.145
10.489.918
208.468.413

مصروفات إدارية و عمومية

تكاليف عاملني
�سفر
�إت�صاالت
�إ�صالح و�صيانة
مهمات
�صيانة �سيارات
قرطا�سية
تربعات
تقنية معلومات
�إ�ست�شارات
ت�أمني
�ضيافة
�صندوق ال�ضمان الإجتماعي للعاملني (�إي�ضاح )16
�إهالكات (�إي�ضاح )11
م�صروفات �أخرى
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2011م

2010م

2011م

2010م

87.591.050
1.326.065
8.439.943
3.404.797
2.473.448
2.350.939
4.012.481
10.315.315
161.611
8.407.658
2.629.621
1.095.912
5.200.000
13.817.790
2.399.672
153.626.302

73.280.772
1.351.083
7.529.448
3.065.226
2.540.982
2.630.008
4.404.924
7.549.651
369.233
10.484.873
2.575.313
1.173.655
25.000.000
15.734.877
5.356.317
163.046.362
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 .25إيرادات أخرى ،صافى
2011م
حوافز خطوط الطريان
�إيرادات تدريب
�إيرادات( /م�صروفات) متنوعة

49.212.160
-6.612.280
55.824.440

2010م
63.062.055
114.000
()2.936.933
60.239.122

 .26ربحية السهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من ربح الت�شغيل و�صايف ربح ال�سنة والإيرادات وامل�صروفات الأخرى ،عن ال�سنة احلالية و�سنة املقارنة با�ستخدام الأ�سهم العادية
القائمة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م والبالغة  80مليون �سهم ( 31دي�سمرب 2010م 80 :مليون �سهم).

 .27التقارير القطاعية
تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
 تذاكر الطريان /ال�سفر وال�سياحة
 ال�شحن
 نقل و�أخرى
فيما يلي بيان ب�إيرادات وجممل ربح قطاعات �أعمال املجموعة:
�إيرادات
2011م
تذاكر طريان و�سفر و�سياحة
�شحن
نقل واخرى

4.415.827.920
137.364.301
54.216.913
4.607.409.134

2010م
3.667.218.450
84.473.788
72.522.939
3.824.215.177

جممل الربح
2011م
تذاكر طريان�/سفر و�سياحة
�شحن
نقل و�أخرى

987.649.876
11.535.431
30.164.575
1.029.349.882

2010م
832.967.259
12.031.904
44.755.136
889.754.299

نتيجة لطبيعة �أن�شطة �شركات املجموعة ف�إنه من املمكن �أن تقوم هذه ال�شركات بتقدمي كافة اخلدمات املذكورة �أعاله وعليه ف�إنه من غري املنا�سب عملي ًا ف�صل كل
من املطلوبات واملوجودات و الإهالكات وفق ًا لقطاعات الأعمال املذكورة .وعليه فقد مت عر�ض الأ�صول والإلتزامات والإهالكات مق�سمة بح�سب ال�شركات التابعة
الرئي�سية يف املجموعة والتي متثلت يف �شركة الطيار العاملية للنقل اجلوي املحدودة و�شركة عطالت الطيار لل�سفر وال�سياحة املحدودة وفق ًا ملا �سريد فيما يلي.
مل تبلغ �إيرادات �أي من القطاعات ن�سبة � %10أو �أكرث من �إجمايل الإيرادات املوحدة ما عدا قطاعات تذاكر الطريان وال�سفر وال�سياحة� .إن ما ن�سبته  %40من
�إيرادات ال�سنة تخ�ص جهة حكومية ( .)%44 :2010هذا وقد قامت املجموعة بتجديد التعاقد مع هذه اجلهة احلكومية حتى عام 2014م.
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 .27التقارير القطاعية (يتبع)
الإيرادات وجممل الربح واالهالكات واملطلوبات واملوجودات املتعلقة بال�شركات التابعة الرئي�سية كما يلي-:
الطيار العاملية للنقل
اجلوي املحدودة
2011م
الإيرادات
جممل الربح
الإهالك
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

1.834.431.713
669.675.363
9.658.911
955.284.852
531.410.770
الطيار العاملية
2011م

الإيرادات
جممل الربح
الإهالك
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

1.719.879.221
659.080.101
5.788.613
933.838.832
187.081.751

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
�أخرى
عطالت الطيار لل�سفر
وال�سياحة املحدودة
2011م
2011م
1.337.352.906
1.435.624.515
141.597.846
218.076.673
21.640.215
2.643.199
897.223.617
387.532.229
352.731.962
178.017.659
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2010م
�أخرى
عطالت الطيار
2011م
2011م
1.155.677.941
117.312.123
2.022.558
574.132.815
461.024.621

948.658.015
113.362.075
31.115.178
689.731.357
386.396.512

�إجمايل
2011م
4.607.409.134
1.029.349.882
33.942.325
2.240.040.698
1.062.160.391
�إجمايل
2011م
3.824.215.177
889.754.299
38.926.349
2.197.703.004
1.034.502.884

القطاعات اجلغرافية
تتواجد املجموعة يف املناطق اجلغرافية التالية:
 اململكة العربية ال�سعودية
 ال�سودان
 م�صر
 لبنان
 ماليزيا
 الإمارات العربية املتحدة
مل ت�ساهم �أي من القطاعات اجلغرافية �أعاله بن�سبة � %10أو �أكرث من �إجمايل املوجودات �أو الإيرادات املوحدة ما عدا قطاعات اململكة العربية ال�سعودية.
اململكة العربية ال�سعودية
2010م
2011م
الإيرادات
�إجمايل الربح
الإهالك
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
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4.505.214.101
1.009.799.991
30.863.296
2.110.814.627
959.023.849

3.689.797.587
867.418.780
25.643.681
2.094.172.273
950.142.381

مجموعة الطيار للسفر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2011م

 .28عقود اإليجـار التشغيلية
يوجد لدى املجموعة عدة عقود �إيجارات ت�شغيلية للمكاتب ،امل�ستودعات ،منافذ التجزئة� ،سكن عاملني .فرتة عقود الإيجار املبدئية �سنة واحدة مع خيار التجديد
بعد �إنتهاء فرتات الإيجار .وتكون مدفوعات الإيجار �إما ثابتة �أو تزيد �سنوي ًا لتعك�س الإيجارات ال�سائدة يف ال�سوق .هذا وقد بلغت م�صروفات الإيجار لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2011م مبلغ  19مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2010م 18.4 :مليون ريال �سعودي).

 .29االلتزامات المحتملة
يف  31دي�سمرب  2011على املجموعة �إلتزام حمتمل مببلغ  122.2مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2010م 129.8 :مليون ريال �سعودي) مقابل �ضمانات بنكية
�صادرة بوا�سطة بنوك املجموعة تتعلق بخطابات �ضمان ملناق�صات ومدفوعات مقدمة.

.30

االلتزامات الرأسمالية

لدى املجموعة التزامات ر�أ�سمالية تقدر ب  17.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2011م ( 31دي�سمرب 2010م ال يوجد لدى املجموعة �أي التزامات
ر�أ�سمالية).

.31

األدوات المالية

تت�ضمن الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة النقد وما يف حكمه ،ذمم مدينة جتارية و �أخرى� ،إ�ستثمارات ،قرو�ض ق�صرية الأجل ،ذمم دائنة،
مطلوبات �أخرى وقرو�ض طويلة الأجل.
خماطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .لي�س لدى املجموعة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان.كما يف
 31دي�سمرب2011م للمجموعة عميلني ( 31دي�سمرب 2010م� :أثنني) ميثالن ن�سبة  31( %30.8دي�سمرب 2010م )%28.7 :من �إجمايل الذمم املدينة التجارية.
مت �إيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية وعاملية ذات ت�صنيف ائتماين مرتفع .ت�ستحق الذمم املدينة التجارية والأخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء حمليني
و�أطراف ذات عالقة وقد مت �إظهارها بقيمتها املقدرة القابلة لال�سرتداد.
خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأ�سعار العموالت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة .تتعلق املخاطر التي
تواجهها املجموعة ب�ش�أن التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة بال�سوق ب�شكل �أ�سا�سي ،بالودائع والقرو�ض البنكية ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل بعمولة
عائمة .تخ�ضع كل الودائع و القرو�ض لإعادة الت�سعري ب�شكل منتظم .تقوم الإدارة مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت وتعتقد �أن ت�أثري خماطر القيمة العادلة
والتدفقات النقدية لأ�سعار العموالت التي تتعر�ض لها املجموعة لي�س جوهري ًا.
خماطر ال�سيولة
هي خماطر عدم مقدرة املجموعة على توفري الأموال الالزمة للوفاء ب�إلتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عند عدم القدرة على بيع �أ�صل
مايل ب�سرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة .تدار خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها بانتظام للت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بااللتزامات امل�ستقبلية للمجموعة.
خماطر العمالت
متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معامالت املجموعة تتم ب�صورة رئي�سية بالريال
ال�سعودي والدوالر الأمريكي .املعامالت الأخرى بالعمالت الأجنبية لي�ست جوهرية .تتم �إدارة خماطر العمالت على �أ�سا�س منتظم.
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.31

األدوات المالية (يتبع)

القيمة العادلة
هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل �أ�صل �أو �سداد التزام ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .وحيث يتم �إعداد القوائم
املالية املرفقة للمجموعة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،با�ستثناء تقييم الإ�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمتها العادلة من خالل حقوق امللكية ،ف�إنه ميكن �أن
تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف كثري ًا عن قيمتها
الدفرتية.

 .32أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة للعام ال�سابق لتتما�شى مع طريقة العر�ض لل�سنة احلالية.
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