
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 وشركاتها التابعة
 الموحدة  األولية الموجزة القوائم المالية
 )غير مراجعة( 

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱ في المنتهية الثالثة أشهر  لفترة
 وتقرير الفحص المحدود لمراجعي الحسابات
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 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

األولية الموحدةفي حقوق الملكية  التغيراتقائمة   
 )ةغير مراجع(

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 )لایر سعودي(

3Bاإلجمالي 
4Bالغير  ملكيةحقوق ال

 مسيطرة
5B إجمالي حقوق

 أرباح مبقاة6B المساهمين
7B فروق ترجمة عمالت 

8B 9 أجنبية أنشطةعنBإحتياطي نظامي 

 
 

10B 11  رأس المالزيادةB12 رأس المالBإيضاح 
 

 م۲۰۱۳مارس  ۳۱         
۱٫۷۳۷٫٤۲۱٫۷٤٥ ۱٤٫٤٥٤٫٤۸۱ ۱٫۷۲۲٫۹٦۷٫۲٦٤ ۷۱۷٫٥۹۲٫۷۲۲ )٤٫۷۱۷٫۱۱۰(  الرصيد في بداية الفترة  ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ -- ۲۱۰٫۰۹۱٫٦٥۲ 

 فترةصافي ربح ال  -- -- -- -- ۲۱۷٫۸۹۸٫۱٤۷ ۲۱۷٫۸۹۸٫۱٤۷ ۲٫۳۷۹٫۸٤۸ ۲۲۰٫۲۷۷٫۹۹٥
)۹٫۳۷۷٫٦٦۱(  -- )۹٫۳۷۷٫٦٦۱(  -- )۹٫۳۷۷٫٦٦۱(  أجنبية أنشطةفروق ترجمة عمالت عن   -- -- -- 
)۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  -- )۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  )۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  توزيعات أرباح للمساهمين  -- -- -- -- 

۱٫۷٤۸٫۳۲۲٫۰۷۹ ۱٦٫۸۳٤٫۳۲۹ ۱٫۷۳۱٫٤۸۷٫۷٥۰ ۷۳٥٫٤۹۰٫۸٦۹ )۱٤٫۰۹٤٫۷۷۱(  الرصيد في نهاية الفترة  ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ -- ۲۱۰٫۰۹۱٫٦٥۲ 
 م۲۰۱٤مارس  ۳۱         

 الرصيد في بداية الفترة  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ -- ۳۰٤٫۳۸٤٫٤۸٦ )۱٥٫٥۰۲٫۲٥٥( ۷۲٦٫۲۲۸٫۲۲٦ ۲٫۲۱٥٫۱۱۰٫٤٥۷ ۲۲٦٫۳۹٥٫۹۰۲ ۲٫٤٤۱٫٥۰٦٫۳٥۹
 فترةصافي ربح ال  -- -- -- -- ۲۷۹٫۹۹٤٫۱۷۲ ۲۷۹٫۹۹٤٫۱۷۲ ۷٫٥۹۸٫۱٤٥ ۲۸۷٫٥۹۲٫۳۱۷

-- -- -- )۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  مجانية أسهم )۱(  ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ -- -- 
)۹٤٦٫٦۳٦(  -- )۹٤٦٫٦۳٦(  -- )۹٤٦٫٦۳٦(  أجنبية أنشطةفروق ترجمة عمالت عن   -- -- -- 
)۲٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  -- )۲٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  )۲٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  -- -- -- -- )۱٤(  توزيعات أرباح للمساهمين  

۲٫٤۸۸٫۱٥۲٫۰٤۰ ۲۳۳٫۹۹٤٫۰٤۷ ۲٫۲٥٤٫۱٥۷٫۹۹۳ ٤٦٦٫۲۲۲٫۳۹۸ )۱٦٫٤٤۸٫۸۹۱(  الرصيد في نهاية الفترة  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٤٫۳۸٤٫٤۸٦ 

.الموحدة المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً ) ۱٦( إلى) ۱( من المرفقة اإليضاحات تعتبر
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 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

  الموحدة األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
 )مراجعةغير (

 م۲۰۱٤ مارس ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

  التابعة وأنشطتها الرئيسيةالشركة وشركاتها  .۱
الرياض مدينة شركة مساهمة سعودية مسجلة في  )مجموعة الطيار للسفر سابقاً ( القابضةمجموعة الطيار للسفر  شركةتأسست 

هـ ۱٤۱۸رجب  ۲٤الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  ۱۰۱۰۱٤۸۰۳۹بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
 المالية السوق في أسهم الشركة  جهذا وقد تم إدرا " ).الشركة األم"أو " الشركة"يطلق عليها فيما بعد (م ۱۹۹۷بر نوفم ۲٤الموافق 
   .م۲۰۱۲ يونيو ٤ بتاريخ) تداول( السعودية

مال الشركة  رأسوافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على منح أسهم مجانية لزيادة م ۲۰۱٤ مارس ۲۰ بتاريخ
سيصبح رصيد األرباح المبقاة وعليه فإن رأس المال  مبإستخدا أربعة أسهموذلك عن طريق توزيع أسهم منحه بعدد سهم واحد لكل 

وتقوم  .سعودي لایر ۱۰ للسهم إسمية بقيمةمليون سهم عادي  ۱٥۰مليار لایر سعودي مقسم على عدد  ۱٫٥الزيادة تسجيل هذه بعد 
 ۳۱كما في المصدر ، وعليه فإن رأس مال الشركة نتهاء من إجراءات تحديث السجل التجاري للشركة بتلك الزيادةالشركة حالياً باإل

 .لایر سعودي لكل سهم ۱۰سهم عادي بقيمة  ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰مليار لایر سعودي يتكون من  ۱٫۲م ۲۰۱٤مارس 

 والمؤتمرات والعمرة والحج والنقل والشحن والسياحة السفر وكاالت أنشطة منالطيار للسفر القابضة  مجموعةنشاط شركة  يتكون
 .والسياحة السفر بقطاع العالقة ذات األخرى والمنتجات والخدمات والسفن الطائرات وحجز والتعليم والمناسبات

 

 يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 
 ۱۱٥۷۳الرياض  - ٥۲٦٦۰ب .ص

 المملكة العربية السعودية
 "):المجموعة"يشار إليها مجتمعة بـ (الموحدة نشاط الشركة األم والشركات التابعة التالية األولية الموجزة القوائم المالية  تتضمن

 الشركات التابعةأسماء  الدولة الملكيةنسب  السنة المالية
 مارس۳۱ 

 م۲۰۱۳ 
 مارس۳۱

 م۲۰۱٤
  

 شركة المكتب الوطني للسياحة والسفر المحدودة السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة السعودية ٪۸۰ ٪۸۰ ديسمبر ۳۱
 المحدودةشركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي  السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة عطالت الطيار للسفر والسياحة المحدودة السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن المحدودة السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 )سابقا والسياحة للسفر الطيار مجموعة(عطالت الطيار ترافل جروب  مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 الجمركي والتخليص للشحن الطيار شركة مصر ۱۰۰٪ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 )سابقا السياحي للنقل الطيار إي شركة( لسياحةشركة إي الطيار ل مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 )شركة إي الطيار ليموزين سابقا(الطيار تورز  إيشركة  مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 )سابقانيو الطيار ليموزين ( للسياحة هوليداي نايلشركة  مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة الطيار لتأجير السيارات مصر ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 لينا للسفر والسياحة لبنان ٪۱۰۰ ٪۷٥ ديسمبر ۳۱
 شركة بيالنترا هوليداى ماليزيا ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة الطيار الدولية المحدودة  السودان ٪۷٥ ٪۷٥ ديسمبر ۳۱
 دبي  –فرع الطيار  اإلمارات ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركه تقنيتك لتقنية المعلومات السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة الطيار للتطوير واالستثمار السياحي والعقاري السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة الطيار لوساطة التأمين السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 الطيار لتأجير السياراتشركة  السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 مجلة المسافر السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة الموسم للسفر والسياحة المحدودة السعودية ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ديسمبر ۳۱
 شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية السعودية ٪٥۱ ٪٥۱ ديسمبر ۳۱
٪٥۱ ديسمبر ۳۱  ٥۱٪  المعتمرين المحدودةشركة مواسم للسياحة وخدمات  السعودية 
٪۷۰ ديسمبر ۳۱  ۷۰٪  الجزيرة للسفر السعودية 
٪٦۰ ديسمبر ۳۱  ٦۰٪  تي  أيفالي  السعودية 
٪۳٦ ديسمبر ۳۱  ۷٥٪  شركة مثمرة لإلستثمار العقاري السعودية 
٪۱۰۰ -- ديسمبر ۳۱  شركة عالم السعودية للسفر والسياحة  السعودية 
٪۱۰۰ -- سبتمبر ۳۰  * للسفر والسياحة المحدودة مواسمشركة  المملكة المتحدة 
٪۱۰۰ -- سبتمبر ۳۰  * إليجينت ريزورت المحدودة المملكة المتحدة 
٪۱۰۰ -- ديسمبر ۳۱  *ةالخاص ائراتالطخدمات شركة النخبة ل السعودية 
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 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

  الموحدة األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
 )مراجعةغير (

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 )يتبع( الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها الرئيسية .۱

 شركة مواسم للسفر والسياحة المحدودة *
ربيع األول  ۱بتاريخ  ۸۸۳۱٤۲٤التجاري رقم السجل  بموجب وويلز افي إنجلترمحدودة مسجلة  مسئوليةشركة ذات 

 .يتمثل نشاط الشركة في أعمال السفر والسياحة. م۲۰۱٤يناير  ۳هـ الموافق ۱٤۳٥

 إليجينت ريزورت المحدودة *
يتمثل نشاط الشركة في تقديم وتنظيم . ۰۲۱۰۰۹۱۳بموجب السجل التجاري رقم وويلز  إنجلترامسجلة في  مساهمةشركة 

 .برامج سياحية فاخرة

 شركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة *
 ۲۷بتاريخ  ۱۰۱۰۱۸۸٦٤۸لية محدودة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ئوشركة ذات مس

  .إمتالك وتشغيل الطائرات وتقديم خدمات الشحن يتمثل نشاط الشركة في. م۲۰۱۳إبريل  ۸هـ الموافق ۱٤۳٤ اآلخرةجمادى 

 :الموحدة االستثمارات التاليةالموجزة ن القوائم المالية األولية كما تتضم   
السنة المالية 

 
 إستثمارات بطريقة حقوق الملكية الدولة الملكية

 مارس۳۱ 
 م۲۰۱۳ 

 مارس۳۱
 م۲۰۱٤

  

 شركة فيلكس للطيران المحدودة اليمن ٪۳۰ ٪۳۰ ديسمبر ۳۱
 )مقفلة(سي . أس. الدولية القابضة كىشركة الشامل  الكويت ٪۳۰ ٪۳۰ ديسمبر ۳۱
 م.م.شركة جراند للسفر والسياحة ذ أمريكا -- ٪٤۰ ديسمبر ۳۱
 شركة عمرو للسياحة  كندا ٪٤۹ ٪٤۹ ديسمبر ۳۱
 أبو ظبي –شركة الطيار للسفر والسياحة  اإلمارات ٪٤۹ ٪٤۹ ديسمبر ۳۱
 ** )تقنيتك مشروع مشترك(شركة تقنيتك لالتصاالت  السعودية ٪۷۰ ٪۷۰ ديسمبر ۳۱
--  ديسمبر ۳۱  الناشئة للتقنية توشير شركة السعودية ٪۳٥
 للسياحة نت اإلمارات ٪٤٤٫۳ -- ديسمبر ۳۱

 .على الرغم من وجود تأثير هام إال أنه ال توجد سيطرة للمجموعة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المذكورة**
    

 استثمارات متاحة للبيع الدولة الملكيةنسب  السنة المالية
   م۲۰۱٤ مارس۳۱ م۲۰۱۳ مارس۳۱ 

 طيران الوفير المملكة العربية السعودية  ٪۱۲٫۷٥ ٪۱۲٫۷٥ ديسمبر ۳۱
 شركة الطائف لالستثمار و السياحة المملكة العربية السعودية ٪۰٫۰۹  ٪۰٫۰۹ ديسمبر ۳۱

 

  أسس اإلعداد .۲
 اإللتزام بالمعايير المحاسبية )أ 

الموح�دة المرفق�ة وفق�اً للمع�ايير المحاس�بية المتع�ارف عليه�ا ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية األولي�ة الم�وجزة  تم إعداد القوائم المالية
ت�م إع�ادة تص�نيف بع�ض أرق�ام المقارن�ة للفت�رة . المالئمة للتقارير المالية األولي�ة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 .مع طريقة العرض للفترة الحالية لتتماشى
 .م۲۰۱٤ إبريل ۱۷هـ الموافق  ۱٤۳٥ جمادى األخر ۱۷بتاريخ  لإلصدارالموحدة األولية الموجزة القوائم المالية إعتماد تم 
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 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )مراجعةغير (

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 )يتبع( أسس اإلعداد.    ۲

 أسس القياس  )ب 

باس��تثناء االس��تثمارات المتاح��ة للبي��ع والت��ي ي��تم (ت��م إع��داد الق��وائم المالي��ة  األولي��ة الم��وجزة الموح��دة وفق��اً لمب��دأ التكلف��ة التاريخي��ة 
 وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية) حال توافرها إظهارها بقيمتها العادلة

 عملة العرض والنشاط )ج 

 . يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط

 إستخدام الحكم والتقديرات  )د 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من اإلدارة إستخدام الحكم والتقديرات واإلفتراضات التي ق�د ت�ؤثر ف�ي تطبي�ق 
 . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. السياسات وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها في فترة المراجع�ة . يرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمرتتم مراجعة التقد
 . والفترات المستقبلية التي تتأثر بها

تق�ديرات الهام�ة الت�ي اس�تخدمت ف�ي تطبي�ق السياس�ات المحاس�بية والت�ي له�ا ت�أثير ج�وهري ف�ي الق�وائم الالمعلومات المتعلقة ب
 :ة ضمن بنود القوائم المالية التاليةالمالي

 ذمم مدينة تجارية •
 ممتلكات ومعدات •
 موجودات غير ملموسة •

المعلومات المتعلقة باالفتراضات والتقديرات الغير مؤكدة والتي لها مخاطر هامه قد ت�ودي إل�ى تع�ديل ج�وهري خ�الل الس�نة 
 :المالية التالية درجت ضمن بنود القوائم المالية التالية

 الذمم المدينة مخصص •

 انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة •

 مشروعات تحت التنفيذ قيد اإلستبعاد •

 مخصصات أخرى •

  الهامةالسياسات المحاسبية  .۳
إن السياسات المحاسبية المبنية ادناه و المتبعة من قبل المجموعة في اعداد القوائم الماليه االولي�ه الم�وجزه الموح�ده تتف�ق م�ع 

يج�ب أن تق�رأ الق�وائم  .م۲۰۱۳ديس�مبر  ۳۱تل�ك السياس�ات الموض�حه ف�ي الق�وائم المالي�ة الموح�ده للس�نة المالي�ة المنتهي�ة ف�ي 
 .م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱موحدة مع القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في المالية األولية الموجزة ال
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 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )غير مراجعة(

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 )يتبع( المحاسبية الهامةالسياسات .    ۳

 الموحدة توحيد القوائم الماليةس أس    ) أ
تمت المحاس�بة ع�ن الش�ركات . أعاله ۱الموحدة القوائم المالية للمجموعة الموضحة في إيضاح األولية الموجزة تتضمن القوائم المالية 

   .باستخدام طريقة حقوق الملكية الزميلة

 الشركات التابعة
تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة قادرة على التحكم في . الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة

لتقدير السيطرة فإن حقوق . العمليات والسياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة للحصول على منافع من أنشطتها
يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية . ذها في الحسبانالتصويت المحتملة التي تمارس حالياً يتم أخ

 . الموحدة من تاريخ بدأ السيطرة حتى تاريخ توقفها

 المعامالت المستبعدة في توحيد القوائم المالية
التابعة وتلك التي تمت فيما بين الشركات  تم إستبعاد كافة األرصدة والمعامالت المالية المتبادلة التي تمت بين الشركة األم وشركاتها

كما تم إستبعاد أية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة من المعامالت المتبادلة . التابعة عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
  .بين شركات المجموعة في تاريخ توحيد القوائم المالية

 

 النقدية وما في حكمها     )ب

تتكون النقدية وما في حكمها من النقد بالصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات الس�يولة العالي�ة، إن 
 . دون أية قيود عليهاللمجموعة يكون تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل والمتاحة  والتيوجدت، 

 الذمم المدينة التجارية     ) ج
يتم إعدام الديون المعدومة . بقيمة مبلغ الفاتورة األصلية مخصوماً منها أية مبالغ ترى اإلدارة عدم إمكانية تحصيلهاتظهر الذمم المدينة 

عند تحديدها ونتيجة لظهور أدلة موضوعية والتي يمكن أن تش�مل ع�دم إلت�زام العم�الء بالس�داد أو وج�ود مؤش�رات غي�ر إيجابي�ة عل�ى 
 .باإلضافة لظهور مؤشرات على إفالس الطرف المدين. دية تتعلق باإلعسارالسداد للمقرضين أو  لظروف إقتصا

 اإلستثمارات)        د
 )شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية(اإلستثمارات في شركات زميلة  وشركات تحت السيطرة المشتركة           

يك�ون . يها ولكن ليست سيطرة على السياسات المالية والتشغيليةالشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام عل
٪ م�ن حق�وق التص�ويت ف�ي ٥۰٪ إل�ى ۲۰للمجموعة تأثير هام عندما تمتلك المجموعة حصة في الشركة المستثمر فيها تت�راوح م�ابين 

يطرة مش�تركة عل�ى أنش�طتها الش�ركات تح�ت الس�يطرة المش�تركة ه�ي تل�ك الش�ركات الت�ي يك�ون للمجموع�ة س�. الشركة المستثمر فيه�ا
تتم محاسبة الشركات الزميلة . تأسست بواسطة اتفاقية تعاقدية وتتطلب اتفاق باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية واإلستراتيجية 

تم تس�جيلها وي�) طريق�ة حق�وق الملكي�ةوفق�اً لش�ركات مس�تثمر فيه�ا (والشركات تحت السيطرة المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية 
تتضمن القوائم المالية نصيب المجموعة في اإليرادات والمصروفات والتغيرات في حق�وق الملكي�ة للش�ركات المس�تثمر . مبدئياً بالتكلفة

عندما يتجاوز نصيب المجموعة في الخسائر ملكيتها في . فيها بطريقة حقوق الملكية من تاريخ بداية ذلك التأثير الهام حتى تاريخ توقفه
وي�تم إيق�اف تحم�ل أي خس�ائر أخ�رى . أي شركة زميلة يتم إلغاء القيمة الدفتري�ة لحص�ة المجموع�ة ف�ي الش�ركة الزميل�ة المس�تثمر فيه�ا

ي�تم تحمي�ل . بإستثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة التزامات قانوني�ة أو ض�منية أو القي�ام بم�دفوعات باإلناب�ة ع�ن الش�ركة الزميل�ة
 .دخل الموحدةالي أرباح وخسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية على قائمة حصة المجموعة ف

 اإلستثمارات  المتاحة للبيع

ال  عندماو مقتناة لغير أغراض المتاجرةتصنف اإلستثمارات في األوراق المالية كإستثمارات متاحة للبيع إذا كانت هذه اإلستثمارات 
بعد  يتم قيد اإلستثمارات المتاحة للبيع .قتصاديةإ منافع الكتساب على الشركة المستثمر فيهاتأثير هام أو سيطرة  للمجموعة يكون 

كبند مستقل ضمن حقوق  )فيما عدا خسائر اإلنخفاض الدائم(الالحقة في القيمة العادلة  التغيراتاإلقتناء بالقيمة العادلة، ويتم إثبات 
عادلة بناءاً على القيمة السوقية لإلستثمار في حالة وجود سوق نشط وبخالف ذلك تعتبر التكلفة مخصوم منها تتحدد القيمة ال .الملكية

  .قيمة اإلنخفاض المتحققة في هذه اإلستثمارات هي القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات



 

 ٩ 

 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

  األولية الموجزة الموحدة اليةإيضاحات حول القوائم الم
 )غير مراجعة(

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة.    ۳

  األصول الثابتة   ) هـ 

تتضمن التكلفة النفقات العائدة ). إن وجدت(بالتكلفة، بعد خصم اإلهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة  األصول الثابتةتظهر 
تتم رسملة أعباء التمويل على القروض المستخدمة لتمويل إنشاء الموجودات المؤهلة لتحمل تكلفة االقتراض . مباشرة إلقتناء األصل

 .ل وإعداده لغرض إستخدامهخالل الفترة المطلوبة إلستكمال األص
يتم إثبات كافة النفقات . تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات

 . األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها
 . دى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعداتيتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على م
 :األعمار اإلنتاجية المقدرة لهذه الموجودات للفترة الحالية والمقارنة كما يلي

 السنوات                                                                                                       
 ۲۰     مباني

   أثاث ومفروشات وديكورات وأنظمة إتصاالت ومكيفات هواء 
 ۱۰-٦٫٦۷   وأنظمة تبريد ومعدات وبرامج وخزائن 

 ٥   حاسب آلي ومعدات وأنظمة تأمين
 ٤     سيارات

 موجودات غير ملموسة )و

 الشهرة      
يتم إختبار الشهرة سنوياً . المقتناة عند تجميع األعمالتمثل الشهرة زيادة تكلفة اإلستثمارات عن القيمة العادلة لصافي الموجودات 

. ال يتم إلغاء خسائر اإلنخفاض بعد إثباتها. لتحديد قيمة اإلنخفاض ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلنخفاض المتراكمة في القيمة
تتمثل الشهرة السالبة . للشهرة المتعلقة بهذه الشركة األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الشركة المستثمر فيها تتضمن القيمة الدفترية

في زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عن تكلفة االستثمارات ويتم االعتراف بها إن وجدت وتحميلها علي قائمة الدخل 
 .الموحدة

 ليآ حاسب برامج

بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم الحاسب اآللي برامج يتم قياس  بعد القياس المبدئي. برامج الحاسب اآللي مبدئياً بالتكلفة يتم قياس
سنوات ويتم  ٥باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة بـ طفاء اإليتم . وخسائر اإلنخفاض، إن وجدت

 .قيمتهاإنخفضت مؤشرات على أن برامج الحاسب اآللي قد للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمتها عند ظهور أيه مراجعتها 

   االنخفاض في قيمة الموجودات)        ز
دليل على حدوث خسارة تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات والموجودات غير المتداولة األخرى للتأكد من وجود أي             

يتم إثبات الخسارة . نتيجة إنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظـروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لإلسترداد
القابلة لإلسترداد  إن القيمة. الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت، والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد

لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات، . أيهما أكبر هي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع أو قيمة األصل المستخدمة،
 .يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة

 المخصصات)        ح
ات مخصص ما إذا كان على المجموعة نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديره بشكل يتم إثب

 . موثوق ويكون من المحتمل أن يتطلب تدفق منافع إقتصادية تستخدم لسداد ذلك اإللتزام

 مكافأة نهاية الخدمة  )     ط
ل والعمال في البلدان التي بها شركات للمجموعة ويمثل مبلغ مستحق يقيد يتم إحتساب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظم العم

ويتم إحتساب هذه المكافأة على أساس قيمة المزايا الحالية المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه . على قائمة الدخل الموحدة
 .العمل في تاريخ قائمة المركز المالي
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 القابضة مجموعة الطيار للسفر شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

  األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )غير مراجعة(

 م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة.      ۳
  تحقق اإليرادات     )ي 

عند إصدارها وتتحقق اإليرادات من الخدمات األخرى عند  -والتي تتمثل في قيمة هذه التذاكر  - تتحقق اإليرادات من تذاكر السفر
اإلنتهاء من تقديم الخدمات كما يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إكتسابها وتتحقق اإليرادات من حوافز خطوط الطيران بمجرد 

  .إكتسابها

 عقود اإليجار التشغيلية )   ك
المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي، على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود  يتم تحميل

   .يتم تسجيل حوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات اإليجار على مدى فترة اإليجار. اإليجار
 المصروفات    ) ك

كافة المصروفات . مصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف البيع والتسويق والتوزيعمصروفات البيع والتسويق تمثل ال
يتم توزيع المصروفات . وأعباء التمويل يتم تصنيفها كمصروفات عمومية وإدارية تكلفة اإليراداتاألخرى بخالف 

إن لزم األمر، على أساس  ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية ركة بين تكلفة اإليراداتالمشت
 . منتظم

  الشرعية وضريبة الدخل الزكاةمخصص      ) م
تخضع الشركة وشركاتها التابعة المسجلة في المملكة العربية السعودية للزكاة الشرعية وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة 

المملكة العربية السعودية لألنظمة الضريبية للبلدان التي أسست تخضع الشركات التابعة خارج . والدخل في المملكة العربية السعودية
 .يتم تكوين مخصص الزكاة وضريبة الدخل وتحميله على قائمة الدخل الموحدة الجارية. فيها وتمارس أنشطتها بها

 والقوائم المالية األجنبية للشركات التابعة األجنبية ترجمة العمالت    ) ن

ي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة نشاط شركات المجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ يتم تحويل المعامالت الت
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي يتم تحويلها إلى عملة نشاط شركات .المعاملة

م تحويل البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة يت. المجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ
يتم إثبات فروقات أسعار الصرف الناتجة من ترجمة العمالت األجنبية في قائمة . التاريخية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة

 .الموحدة الدخل

يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية إلى اللایر . لسعوديتحتفظ الشركة بدفاترها وسجالتها المحاسبية باللایر ا
يتم تحويل بنود حقوق الملكية في الشركات التابعة . السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحـدة

بينما يتم تحويل بنود قائمة الدخل للشركات . ائدة عند نشوء كل بنداألجنبية، باستثناء األرباح المبقاة، على أساس أسعار التحويل الس
 . العامالتابعة األجنبية على أساس المتوسط المرجح ألسعار التحويل خالل 

عن تحويل القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية إلى اللایر السعودي يتم إدراجها في بند منفصل ضمن  لهامة الناتجةالتسويات ا
   .وق الملكية العائدة لمساهمي الشركة في قائمة المركز المالي الموحدةحق

 التقارير القطاعية   )س
ً ألنشطة المجموعة والقطاعات الجغرافية التي تمارس أنشطتها فيها يعتمد . يتم عرض معلومات قطاعات أعمال المجموعة وفقا

النموذج الرئيسي لتقارير قطاعات أعمال المجموعة على قطاعات األعمال، ويتم تحديد قطاعات األعمال من إدارة المجموعة وفقاً 
 .   هيكل التقارير الداخلية للمجموعةلرؤية اإلدارة و للشكل العام ل

 توزيعات األرباح )     ع

كما يتم قيد األرباح الموزعة . يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة
  .النهائية في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل المساهمين

 األدوات المالية    )ف
يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في اإلتفاقيات التعاقدية لألدوات المالية، يتم اإلعتراف 

يتم قياس األصول وااللتزامات بعد . المبدئي باألصول واإللتزامات وفقا لقيمتها العادلة باإلضافة إلى أية تكاليف مباشرة مرتبطة بها
ولي على أساس التكلفة مخصوما منها اية خسائر إنخفاض وتعكس القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات المالية التي اإلعتراف األ

 .وتحدد القيمة العادلة على أساس موضوعي في تاريخ قائمة المركز المالي. تظهر في القوائم المالية قيمتها العادلة تقريباً 
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 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

  األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )غير مراجعة(

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 )لایر سعودي(

 صافي, موجودات غير ملموسة .٤
 

 م۲۰۱۳مارس  ۳۱
  

   م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱
   م۲۰۱٤مارس  ۳۱

 الشهرة )أ( ۲۲۸٫۹۱٤٫۳٤۱  ۱۳۹٫٤۱۲٫٤۱٥  ۱٤۲٫۱۳۰٫۸۹٤
 آلي برامج حاسب  )ب( ۸٫٤٥۱٫۲۳۳  --  --

۱٤۲٫۱۳۰٫۸۹٤  ۱۳۹٫٤۱۲٫٤۱٥  ۲۳۷٫۳٦٥٫٥۷٤   

 الشهرة ) أ(
وفيما يلي تفاصيل . تتمثل الشهرة في قيمة المبلغ المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لحصص الشركة في صافي الموجودات المقتناة

 :الشهرة
 

 مارس ۳۱
 م۲۰۱۳

  
 ديسمبر ۳۱

 م۲۰۱۳
 

 
مارس  ۳۱

 م۲۰۱٤
  

السعودية –المكتب الوطني للسياحة والسفر   ٦٫۲۱۲٫۳۱۱  ۲۱۲,۳۱۱,٦  ٦٫۲۱۲٫۳۱۱  
السعودية –وكالة الصرح للسفر والسياحة   ۱۱٫٦۰۰٫۰۰۰  ٦۰۰,۰۰۰,۱۱  ۱۱٫٦۰۰٫۰۰۰  
*مصر – تورز الطيار إي  شركة  ۲٦٫۲۹۷٫۲۷٤  ۲۹۷,۲۷٤,۲٦  ۲٦٫۲۹۷٫۲۷٤  
*مصر -شركة  الطيار لتأجير السيارات  ۱۳٫۳۹۰٫۳۷۲  ۱۳,۳۹۰,۳۷۲  ۱۳٫۳۹۰٫۳۷۲  
*مصر -ةلسياحلالطيار إي شركة   ۱۳٫۸۰٥٫۱۱۸  ۱۱۸,۱۳,۸۰٥  ۱۳٫۸۰٥٫۱۱۸  
*مصر –  هوليداي للسياحة ايلشركة ن  ۱۳٫٦۰۳٫٤٤۸  ٤٤۸,٦۰۳,۱۳  ۱۳٫٦۰۳٫٤٤۸  

لبنان -لينا للسفر والسياحة  ۲٫۷۱۸٫٤۷۹  ٤۷۹,۲,۷۱۸  ۲٫۷۱۸٫٤۷۹  
السعودية –شركة الطيار لتأجير السيارات   ٤٤٫٥۰۰٫۰۰۰  ٤٤,٥۰۰,۰۰۰  ٤٤٫٥۰۰٫۰۰۰  

السعودية –مجلة المسافر   ۱٫٤۲٦٫٦٤٤  ٤۲٦,٦٤٤,۱  ۱٫٤۲٦٫٦٤٤  
 شركة الموسم للسياحة والسفر  ۱۳٫۷٥۰٫۰۰۰  ۱۳,۷٥۰,۰۰۰  ۱۳٫۷٥۰٫۰۰۰

 شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية  ۱٫٥۷۸٫۲٤۷  ٥۷۸,۲٤۷,۱  ۱٫٥۷۸٫۲٤۷
۲۱٫۲۳٥٫۰۰۰  ۲۱,۲۳٥,۰۰۰ 

 شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين المحدودة  ۲۱٫۲۳٥٫۰۰۰ 
 الجزيرة للسفر   ۲٫۰۱٤٫۰۰۱  ۰۰۱,۲,۰۱٤  ۲٫۰۱٤٫۰۰۱

 إليجينت ريزورت المحدودة  ۸۸٫٥۲۳٫۱٤۱  --  --
۱۷۲٫۱۳۰٫۸۹٤  ۱۷۲٫۱۳۰٫۸۹٤  ۲٦۰٫٦٥٤٫۰۳٥   

 فروق ترجمة عمالت أجنبية  ۹۷۸٫۷۸٥  --  --
 إجمالي   ۲٦۱٫٦۳۲٫۸۲۰  ۱۷۲،۱۳۰،۸۹٤  ۱۷۲،۱۳۰,۸۹٤
(۳۰،۰۰۰،۰۰۰)  )۳۲٫۷۱۸٫٤۷۹(   )۳۲٫۷۱۸٫٤۷۹( *خسائر اإلنخفاض في الموجودات غير الملموسة    
 الصافي  ۲۲۸٫۹۱٤٫۳٤۱  ۱۳۹٫٤۱۲٫٤۱٥  ۱٤۲٫۱۳۰٫۸۹٤

 
مليون لایر  ۳۰بمبلغ ظروف عدم التأكد المرتبطة باألحوال السياسية في جمهورية مصر العربية  إستمرار بسبباالنخفاض  خسائر نتجت*

 .مليون لایر سعودي ۲٫۷والتي بلغت هذا باإلضافة إلى خسائر االنخفاض في الشهرة الخاصة بشركة لينا للسفر والسياحة سعودي و

 .قبل اإلستحواذ قيمتها الدفتريةفي تاريخ اإلستحواذ هي المعترف بها إن قيمة األصول واإللتزامات باإلضافة إلى اإللتزامات المحتملة 
تتعلق الشهرة . القيمة العادلة المقدرةلألصول واإللتزامات واإللتزامات المحتملة قبل اإلستحواذ هي  الدفتريةتعتبر إدارة المجموعة أن القيمة 

هذه التي تم اإلعتراف بها بشكل أساسي في المهارات الفنية والتقنية لفريق عمل النشاط المستحوذ عليه والدعم المتوقع الحصول عليه من دمج 
 .الشركات في أنشطة المجموعة

 حاسب آلي برامج ) ب
 .يتمثل البند في قيمة برامج حاسب آلي تم رسملتها خالل الفترة خصماً من المشروعات تحت التنفيذ



 

 ١٢ 

 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

  األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )غير مراجعة(

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 )لایر سعودي(

 تجميع األعمال .٥
 إليجينت ريزورت المحدودة –للشركة التابعة اإلستحواذ في الفترة الحالية  .أ 

مليون  ۸۹مقابل نقدي بلغ بوذلك   إليجينت ريزورت المحدودةمن ملكية شركة  ٪۱۰۰على نسبة الشركة  استحوذم ۲۰۱٤فبراير  ٦بتاريخ 
 .تأثير االستحواذ من خالل الشركة القابضة الجديدة مواسم للسفر والسياحة المحدودةتم  .لایر سعودي

 بلد التأسيس  المملكة المتحدة
 تاريخ اإلستحواذ  ٦ فبراير ۲۰۱٤م

 النقدي المقابل  ۸۹٫۱٤۱٫٥۹۱
)٦۱۸٫٤٥۰(  صافي األصول المحددة عند اإلستحواذل القيمة المعترف بها  

 الشهرة  ۸۸٫٥۲۳٫۱٤۱

خالل سنة  ومن المتوقع اإلنتهاء من ذلك. للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها القابلة للتحديداإلستحواذ الشركة حالياً بصدد توزيع مقابل 
قامت الشركة مبدئياً هذا وقد . واحدة من تاريخ االستحواذ وفقاً لما تتطلبه معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

العادلة للموجودات والمطلوبات للقيمة المستحوذ عليها والتي تقارب لموجودات صافي االقيمة الدفترية لعملية اإلستحواذ بإستخدام بتسجيل 
 .المستحوذ عليها

  شركة مثمرة لإلستثمار العقاري –للشركة التابعة اإلستحواذ في الفترة السابقة  .ب 
لموجودات ل اإلستحواذتوزيع مقابل  علىتعمل الشركة حاليا , م۲۰۱۳بعد اإلستحواذ على شركة مثمرة لإلستثمار العقاري في مايو 

 لما تقضي به وفقاً م ۲۰۱٤خالل الربع الثاني من عام اإلجراء ويتوقع أن يتم هذا  .عليها والتي تم اإلستحواذالقابلة للتحديد والمطلوبات 
 .معايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةال

 العادلةتسجيل التغيرات في القيمة   ) ج
للمعامالت أعاله والقيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها لإلستحواذ النقدي  المقابلبين بالفروقات يتم اإلعتراف 

 على أساس القيم الدفتريةالقيمة العادلة للمعامالت  عنالمبدئية بالمحاسبة قامت الشركة  وقد. بحسب الحالهكشهرة أو شهرة سالبة 
 .للموجودات والمطلوبات في تاريخ اإلستحواذ

 
 تحت التنفيذمشروعات  .٦

قد نتج عن توحيد القوائم المالية لشركة مثمرة لالستثمار العقاري والتي م ۲۰۱۳مارس  ۳۱من إن التغير في بند مشروعات تحت التنفيذ 
مليون لایر سعودي تتمثل في تكلفة أراضي باإلضافة الي تكاليف  ۸۰٦م مبلغ ۲۰۱٤ مارس ۳۱بلغت قيمة مشروعاتها تحت التنفيذ في 

 ). ۷إيضاح (تطوير فنادق ومشروعات في مكة المكرمة 

مليون لایر سعودي والتي تم إدراجها في مشروع توسعة  ۳٤٤األراضي وفندق تحت االنشاء بإجمالي مبلغ يتمثل البند في بعض قطع *
ونتيجة لذلك فإن هذه االصول من المحتمل أن تقوم السلطات المحلية المعنية . م۲۰۱۳خالل عام  الحرم المكي ومشروعات اخرى في مكة

باإلضافة . ار العقاري أي إستبعادات خالل اإلثنى عشر شهر التالية لتاريخ القوائم الماليةتتوقع شركة مثمرة لإلستثم ال. باالستحواذ عليها
 .قيد اإلستبعاد االصول كمشروعات تحت التنفيذهذه وعليه تم تصنيف . إلى ذلك ال تتوقع اإلدارة أي خسارة تنتج عن هذه المشروعات

 

 

 

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱  م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱  م۲۰۱۳مارس  ۳۱
 شركة مثمرة لالستثمار العقاري  ۱٫۱٤۹٫٦۱٤٫٤٤۲  ۱٫۱۲٦٫٥۲۱٫٦٦۳  --

مشروعات تحت  -شركة مثمرة لالستثمار العقاري  )۳٤۳٫٦٥۷٫۰۹۷(  )۳٤۳٫٦٥۷٫۰۹۷(  --
  * قيد اإلستبعاد التنفيذ

--  ۷۸۲٫۸٦٤٫٥٦٦  ۸۰٥٫۹٥۷٫۳٤٥  
 أخرى ٥۹٫۲۹۹٫٤٤٦  ٦٤٫٥۷۰٫٥٦۹  ٤۳٫۱۱۹٫٤۰۰
٤۳٫۱۱۹٫٤۰۰  ۸٤۷٫٤۳٥٫۱۳٥  ۸٦٥٫۲٥٦٫۷۹۱  



 

 ١٣ 

 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )سعوديةشركة مساهمة (

  األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )غير مراجعة(

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 )لایر سعودي(     

 
 قصيرة األجل قروض .۷

 مارس ۳۱
ديسمبر  ۳۱  م۲۰۱۳ 

 م۲۰۱۳
 مارس  ۳۱ 

 م۲۰۱٤
  

شركة مثمرة لالستثمار  -قروض قصيرة األجل )أ( ٤۹٤٫۱۳۷٫٤٥٥  ٤۸۹٫۲٤۱٫۲۱۷  --
 العقاري

 قروض قصيرة األجل )ب( ۱٫۳۸٥٫۱٦۰  ۱٫۳۸٥٫۱٦۰  ۲٥٫۰۳۷٫٤۰۳
۲٥٫۰۳۷٫٤۰۳  ٤۹۰٫٦۲٦٫۳۷۷  ٤۹٥٫٥۲۲٫٦۱٥   

 -:شركة مثمرة لإلستثمار العقاري -قروض قصير األجل  ) أ(

 الرئيسي المساهم(  القابضة مثمرة شركة من العقاري لالستثمار مثمرة بشركة الخاص األجل قصير القرض على الحصول تم
 هذا لتحويل القانونية اإلجراءاتلم يتم بعد اإلنتهاء من . معاملة االستحواذ من كجزء) العقاري لالستثمار مثمرة شركة في السابق
 . مثمرة لإلستثمار العقاري بإسم شركة القرض

 مثمرة شركة أراضي بعضفإن م ۲۰۱٤ مارس ۳۱ في كما.  عليها متفقال لعمولة وفقاً للمعدالتللقرض القائم  رصيدال يخضع
 .القرضهذا  مقابل مرهونة سعودي لایر مليون ٦۰٦٫۲  مبلغ الدفترية قيمتها البالغ و العقاري لالستثمار

 القرض هذا لتجديد المفاوضات من االنتهاء بصدد حالياً  المجموعة أن كما م۲۰۱٤ يناير ۱۸ في السداد هإلي المشار القرض استحق
 .قريباً  تجديده يتم أن ويتوقع

 

 قروض قصير األجل)     ب( 
 .عليها متفق تجارية بعموالت  المحلية التجارية البنوك  بعض مع تسهيالت في األجل قصيرة البنكية القروض تتمثل

 

 أخرى دائنة وأرصدة مستحقة مصروفات .۸
وقد بلغ رصيد الدفعات المقدمة المذكورة . تتضمن المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى دفعات مقدمة من بعض العمالء

: م۲۰۱۳مارس  ۳۱, مليار لایر سعودي ۱٫۲۹:م۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱(مليون لایر سعودي  ۹۰٤م مبلغ ۲۰۱٤مارس  ۳۱كما في 
)مليون لایر سعودي ۳۹۰  

 ممتلكات ومعداتأرباح من بيع  .۹

مليون  ۲۷محققاً ربح عند االستبعاد بمبلغ  أحد الفنادق المملوكة للشركة إستبعادب قامت شركة مثمرة لالستثمار العقاري الفترةخالل 
 .لایر سعودي

 التقارير القطاعية .۱۰
 :الرئيسية التاليةالمجموعة في قطاعات االعمال عمال اقطاعات  تتمثل 

 السفر والسياحةحجوزات / تذاكر الطيران •
 الشحن •
 أخرىنقل و •

 

 :فيما يلي بيان بإيرادات ومجمل الربح للقطاعات المذكورة

 إيرادات 
   م  ۲۰۱٤مارس  ۳۱  م ۲۰۱۳مارس  ۳۱

 حجوزات سفر وسياحة/ تذاكر طيران   ۱٫۷٤۲٫۷۸۱٫٥۹۰  ٤۷٥, ٥۲۰,۱٦۷,۱
 شحن  ۳۳٫۰۰۷٫۹٤۲  ٦۹۱,۲۲,۹۹۳
 نقل واخرى  ۱٤٫٥۱۸٫٦۷۷  ۷۰٤,۱۱,۷۹٥

۱٫٥٥٤٫۹٥٦٫۸۷۰  ۱٫۷۹۰٫۳۰۸٫۲۰۹   
 



 

 ١٤ 

 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

  األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )غير مراجعة(

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 )لایر سعودي(      

 )يتبع( التقارير القطاعية .۱۰
 مجمل الربح

 مارس ۳۱
 مارس ۳۱  م ۳۲۰۱ 

 م ٤۲۰۱ 
  

 حجوزات سفر وسياحة/ تذاكر طيران  ۳٥۳٫٦۰۱٫٤۲۲  ۰۱۳,۷٥٤,۲۹٤
 شحن  ۳٫۰۱۰٫۰٦۱  ٦٥۳,۲,۷۱۷
 نقل وأخرى  ٦٫٦٥۱٫۷٥۱  ۰۸۰,۷٤۱,٤

۳۰۱٫٥٥۲٫٤۰۷  ۳٦۳٫۲٦۳٫۲۳٤   

شركات المجموعة بتقديم كافة الخدمات المذكورة أعاله وعليه فإنه من غير نتيجة لطبيعة أنشطة شركات المجموعة فإنه من الطبيعي أن تقوم 
وعليه فقد تم عرض الموجودات والمطلوبات . المناسب عملياً فصل المطلوبات والموجودات واإلهالكات وفقاً لقطاعات األعمال المذكورة

ثلت في شركة الطيار العالمية للنقل الجوي المحدودة وشركة واإلهالكات مقسمة بحسب الشركات التابعة الرئيسية في المجموعة والتي تم
 .والسياحة المحدودة وشركة مثمرة لالستثمار العقاري وفقاً لما سيرد أدناه رعطالت الطيار للسف

قطاعات تذاكر  ٪ أو أكثر من إجمالي اإليرادات الموحدة ما عدا۱۰كما لم تبلغ إيرادات أي من القطاعات االخرى المشار إليها أعاله نسبة 
إن التعاقد مع هذه ).٪۳۸: م۲۰۱۳مارس  ۳۱(تخص جهة حكومية  فترةمن إيرادات ال ٪۳٤إن ما نسبته . الطيران وحجوزات السفر والسياحة

 . وتجري اإلدارة مفاوضات بغرض تجديد العقد المذكور. م۲۰۱٤الجهة الحكومية ساري حتى مايو 
 

كما (م ۲۰۱۳شركة مثمرة لالستثمار العقاري خالل عام  فيغلبية االبعد االستحواذ على حصة وذلك إن المجموعة بصدد تكوين قطاع للفنادق 
إجمالي ٪ من ۱۰أكثر من  م بلغت موجودات شركة مثمرة لالستثمار العقاري۲۰۱٤ مارس ۳۱في  كما .)٦،٥هو وارد في إيضاح رقم 

بتحقيق بعض االيرادات من النشاط الفندقي كما أن معظم الفنادق حالياً قيد كما بدأت شركة مثمرة لالستثمار العقاري  الموحدة الموجودات
 .م۲۰۱٥اإلنشاء ومن المتوقع أن تعمل الفنادق المشار إليها بكامل طاقتها التشغيلية إبتداء من عام 

 

الجوي المحدودة وشركة عطالت الطيار اإليرادات ومجمل الربح واالهالكات والموجودات والمطلوبات المتعلقة بشركة الطيار العالمية للنقل 
 -:للسفر والسياحة المحدودة باإلضافة إلى شركة مثمرة لالستثمار العقاري هي كما يلي

م۲۰۱٤مارس  ۳۱عن الفترة المنتهية في كما في و    
  

 
 

 الطيار العالمية للنقل
 الجوي المحدودة 

 عطالت الطيار للسفر
 والسياحة المحدودة

شركة مثمرة 
 لالستثمار العقاري

/ شركات أخرى 
تسويات على القوائم 

 المالية الموحدة
 إجمالي

      
 ۱٫۷۹۰٫۳۰۸٫۲۰۹ ۳٥۲,۷۰٤,۰۲۰ ٤۷۰٫۰۰٦ ۷٥۷٫۱٤٤٫٤٥٥ ٦۷۹٫۹۸۹٫۷۲۸ اإليرادات

 ۳٦۳٫۲٦۳٫۲۳٤ ٤۸,۱۸۷,٤٦۹ ٤٦۷٫۱۹٦ ۸۰٫٤۱٥٫٥۹٤ ۲۳٤٫۱۹۲٫۹۷٥ مجمل الربح
 ۱۱٫۰٤۸٫۲٦۹ ۸,۲۹۷,٦۸۰ ٤۲٫۹۸۲ ۹۲۱٫٥۳۱ ۱٫۷۸٦٫۰۷٦ اإلهالك

 ٥٫۰۳٤٫٦۱٤٫٦٤۰ (۸۲۷,۸٦٦,۱۰۲) ۱٫۳٦٥٫۸٦۱٫۱٤۸ ۱٫۷٤۲٫۸٤۸٫۹۸۳ ۲٫۷٥۳٫۷۷۰٫٦۱۱ إجمالي الموجودات
 ۲٫٥٤٦٫٤٦۲٫٦۰۰ (۲۳,۸۱۲,٥۱۷) ٥۰۹٫۳٥۷٫۱۷۸ ۱٫۰۸۱٫٥۷۹٫۱۰۱ ۹۷۹٫۳۳۸٫۸۳۸ إجمالي المطلوبات

 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م۲۰۱۳مارس  ۳۱عن الفترة المنتهية في كما في و  
 
 

 
 
 

 الطيار العالمية للنقل
 الجوي المحدودة 

 عطالت الطيار للسفر
 والسياحة المحدودة

لالستثمار شركة مثمرة 
 العقاري

/ شركات أخرى 
تسويات على القوائم 

 المالية الموحدة
 إجمالي

      
 ۱٫٥٥٤٫۹٥٦٫۸۷۰ ۳٤۰,۳۹٤,٥۷٤ -- ٤۸۲,۸۹٦,۳۷۲ ۷۳۱,٦٦٥,۹۲٤ اإليرادات

 ۳۰۱٫٥٥۲٫٤۰۷ ٤۳,۲٤۰,۰۰۷ -- ٥۷,٥٥۷,٦۷٦ ۲۰۰,۷٥٤,۷۲٤ مجمل الربح
 ۱۰٫۳۳۰٫۹٥۱ ۷,٥۷۰,۸٦٦ -- ۸٦٥,۳۲۰ ۱,۸۹٤,۷٦٥ اإلهالك

 ۳٫۰۱۸٫٥٤۲٫۷۸۳ ٤۹۲,٦۹۳,۲۳۲ -- ۹۹۹,۱۰٥,٥۲٤ ۱,٥۲٦٫۷٤٤٫۰۲۷ إجمالي الموجودات
 إجمالي المطلوبات

 
 
 
 
 
 

٤٤۹٫۳۲۰٫۳۲٥٥ ٦۱,۷۰۰,۷۲٥ -- ۲٦۹,۱۹۹,٦٥۳ ۱٫۲۷۰٫۲۲۰٫۷۰٤ 



 

 ١٥ 

 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

  األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )غير مراجعة(

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 )لایر سعودي(     

 )يتبع(التقارير القطاعية  .۱۰
 السفر والسياحةحجوزات  /تذاكر الطيران 

 

السفر والسياحة تتضمن القيمة اإلجمالية لقيمة تذاكر الطيران المباعة بواسطة حجوزات إيرادات تذاكر الطيران و
 -:كما يلي والسياحة العمولة المكتسبة علي مبيعات تذاكر الطيران كانتوقد  .المجموعة متضمنة العمولة المكتسبة

     

   م٤۲۰۱ مارس ۳۱  م۳۲۰۱مارس  ۳۱
۲۹٤,۷٥٤,۰۱۳ 

 

 

 

 

 السفر والسياحة حجوزات عمولة علي مبيعات تذاكر الطيران و  ۳٥۳٫٦۰۱٫٤۲۲ 
 

 القطاعات الجغرافية
 :في المناطق الجغرافية التالية من خالل شركاتها التابعة تتواجد المجموعة

 المملكة العربية السعودية •
 السودانجمهورية  •
 جمهورية مصر العربية •
 الجمهورية اللبنانية •
 ماليزيا  •
 .اإلمارات العربية المتحدة •
 .المملكة المتحدة •

أو أكثر من إجمالي الموجودات أو اإليرادات الموحدة ما عدا  ٪۱۰لم تساهم أي من القطاعات الجغرافية أعاله بنسبة 
 :وبيانها كما يلي قطاعات المملكة العربية السعودية

  المملكة العربية السعودية
  لفترة المنتهية في عن اكما في و

 مارس  ۳۱
 م ۳۲۰۱

 مارس  ۳۱
 م ٤۲۰۱

 

 اإليرادات ۷۱۹,٦٥٦,۱,۷۱۲ ٦۷٥,٥۳٥,٥۷۹,۱
 إجمالي الربح ٦۲۸,٥۲۲,۳٥۲ ۸٤۹,۲۹۱,۲۹٦

 اإلهالك ۹,۷٤۹,۰٦۸ ۹,۳۳۸,۹۰۹
 إجمالي الموجودات ۸٤۲,٤,٦٥۸,۱۲٤ ۳۲۷,۱۳٥,۲,۸٥٤
 إجمالي المطلوبات ۰۳۲,۱۳٥,۲,۲۰٤ ۱,۱۳۲,۰٦٦,٤٥۸

 

 ربحية السهم .۱۱
صافي ربح الفترة الحالية و المصروفات/اإليرادات األخرىوصافي  السهم من ربح التشغيل خسارة/تم احتساب ربح

مليون سهم في  ۱۲۰(مليون سهم  ۱۲۰م البالغة ۲۰۱٤مارس  ۳۱في  كمااألسهم العادية القائمة عدد المقارنة باستخدام و
 . ) م۲۰۱۳إبريل  ۲إلصدار أسهم مجانية في  المعدلة: م۲۰۱۳  مارس ۳۱

مارس  ۳۱في السجل التجاري للشركة في  ۱في إيضاح  المشار إليهااألسهم المجانية وفيما لو تم تسجيل إضافة إلى ذلك 
المصروفات وصافي الربح للفترة الحالية وفترة /خسارة السهم من التشغيل، الربح، اإليرادات األخرى/ربحيةفإن  م۲۰۱٤

مليون سهم كما  ۱٥۰إحتسابها باستخدام عدد األسهم العادية القائمة بعد إصدار األسهم المجانية البالغة سيتم  كانتالمقارنة 
 :يلي

م۲۰۱۳مارس  ۳۱ م۲۰۱٤مارس  ۳۱     

 ربحية السهم من ربح التشغيل ۱٫۷۷  ۱٫٥۲

 )صافي(, األخرى) مصروفات/ (السهم من االيرادات ) خسارة/ (ربحية ۰٫۲۲  (۰٫۰۱)

 ربحية السهم من صافي ربح الفترة ۱٫۸۷  ۱٫٤٥



 

 ١٦ 

 القابضة مجموعة الطيار للسفرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

  األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 )غير مراجعة(

  م۲۰۱٤مارس  ۳۱في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 )لایر سعودي(

 الرأسمالية  االرتباطات .۱۲

 ديسمبر ۳۱( سعودي لایر مليون ۱۹٦ بمبلغ م۲۰۱٤ مارس ۳۱ في كما رأسمالية إلتزامات المجموعة لدى
 تتعلق بصورة رئيسية) مليون لایر سعودي ۱۰٫۳: م۲۰۱۳مارس  ۳۱, سعودي لایر مليون ۲۰۲:م۲۰۱۳

 .وإنشاء مكاتب جديدةباإلنشاءات الفندقية لشركة مثمرة لإلستثمار العقاري 

 مكة في العقارات بعض الستئجار لإللغاء قابل غير تشغيلي إيجار عقد المجموعة أبرمت م۲۰۱۳ عام خالل
 اإليجار فترة تكون أن المعدلة اإلتفاقية تضمنت وقد. م۲۰۱۳ ديسمبر خالل إليه المشار العقد تعديل تم وقد. المكرمة
تاريخ بدء بالتفاوض مع المؤجر لتحديد المجموعة حالياً هذا وتقوم . م۲۰۱٤ يناير من إعتباراً  سنوات لثمانية المبدئية

 كما .االتفاق الحاليكما في تسليم المباني والتي تؤخر  شغيليةالت بعض المتطلباتعقد اإليجار وذلك نظراً لوجود 
 وتبلغ هذا. السوق في السائدة اإليجارات لتعكس سنويا وتزيد ثابتة اإليجار دفعات تكون أن على اإلتفاقية تنص

 بمبلغ مقدمة دفعة بدفع المجموعة قامت كما. سعودي لایر مليار ۲٫٤۷ مبلغ العقد فترة مدى على المستحقة المبالغ
 المبلغ هذا إدراج تم). يوجد ال:  م۲۰۱۳(م بواسطة المجموعة ۲۰۱٤مارس  ۳۱كما في  سعودي لایر مليون ۷۷

  .األخرى والموجودات المتداولة مقدما المدفوعة المصروفات ضمن

 لتزامات المحتملةإلا .۱۳

  ۱٥۰:م۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱( سعودي لایر مليون ۱٤٦ بمبلغ ضمان خطابات المجموعة لدى م۲۰۱٤ مارس ۳۱ في
 بنوك بواسطة الموردين بعض لصالح صادرة) مليون لایر سعودي ۱۳۸: م۲۰۱۳مارس  ۳۱, سعودي لایر مليون

 .المجموعة

 توزيعات األرباح .۱٤

للنصف  نهائيةم على القيام بتوزيعات أرباح ۲۰۱٤ فبراير ۲وافق مجلس اإلدارة للشركة خالل جلسته المنعقدة في 
فبراير  ۲٦تم سدادها في  مليون لایر سعودي ۲٤۰م بقيمة ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱لسنة المالية المنتهية في الثاني من ا

 ).۱هذا باإلضافة إلى إصدار األسهم المجانية المشار إليها في إيضاح (.م۲۰۱٤

 األحداث الالحقة .۱٥

 ة تابع ةشرك في استثمار

شركة  ،رأس مال شركة الهانوف للسفر أسهم من ٪۷۰ علىم أنهت المجموعة اإلستحواذ ۲۰۱٤إبريل  ۱بتاريخ 
) يمليون لایر سعود ٤۰٫۹٥(مليون جنيه مصري  ۷٦٫٤٤في جمهورية مصر العربية بمقابل نقدي قدره  مسجلة
   .في مجال خدمات الحج والعمرة ومتخصصةالهانوف في جمهورية مصر العربية  شركة تعمل

 النتائج المرحلية .۱٦

 لنتائج النشاط عن اً دقيق اً تكون مؤشرال قد م۲۰۱٤مارس  ۳۱في  الموحدة للفترة المنتهيةاألولية النتائج المرحلية 
 .العام لكام
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