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رســالة رئيس مجلس اإلدارة

ّ
وتدفــق إيرادات أكثر
"تمك ّنــا مــن إنهــاء العام بمركــز مالي إيجابي
تنو عـ ًا مــن الســابق وأرباح أعلى على أســاس ســنوي في قطاعات الســفر
ّ
والفندقــة وتأجير الســيارات".

على أهبة االســتعداد للتعامـــل مع
المتـاحـة
التحديـــات وتعزيـز الفـــرص ُ

شــهدت "مجموعــة الطيّار للســفر القابضة"
تغ ّيــرات جوهريــة في عــام  ،2018بما فيها
النقلــة النوعيــة في التوجّ ه االســتراتيجي
للمجموعــة واالســتثمار فــي مجاالت جديدة،
تمك ّنــا من إنهــاء العام بمركــز مالي إيجابي
وتد ّفــق إيرادي أكثر تنوّ عـ ًا من قطاعات
الســفر والفندقة وتأجير الســيارات.

المدار
النمو ُ
حققــت المجموعة خالل العام صافي خســارة
بمبلغ  142مليون ريال ســعودي .وبإســتبعاد األثر
الناتج من خســارة إنخفاض في شــركات مستثمر
فيهــا بطريقة حقــوق الملكية يصبح صافي
الربــح  276مليون ريال ســعودي ليعكس الصورة
ّ
تمكنت المجموعة من
العامــة لعام  ،2018حيث
خولتها
إنهاء العام بمركز مالي إيجابي ومســتقر ّ
من ســداد دفعات نقدية جوهرية من التزامات
المجموعــة على المدى القصير والطويل.
تم ســداد هذه الدفعات النقدية بالتمويل
ّ
الذاتــي الناتج من التدفقــات المالية اإليجابية من
األنشــطة التشــغيلية .على الجانب اآلخر ،تم تعديل
عقد التعليم العالي في شــهر ســبتمبر عام 2018
وفق ًا ألســعار النظام الحكومي .وعلى الرغم من
تلــك التحديــات ،تم تعويض ذلك في زيادة عوائد
قطاعات الســفر األخرى والمنصات اإللكترونية
والخدمات المساندة.
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االســتثمار من أجل المســتقبل
فــي العــام  ،2018واصلت الشــركة تركيزها على
االســتثمار الرأســمالي من خــال التركيز على
عن ســتة فنــادق متوســطة الفئة في ّ
كل من
ـدة والريــاض ،لتضيف  1000غرفة إلــى محفظتها
جـ ّ
إن التحول االســتراتيجي
مــن الغــرف الفندقيةّ .
في االســتثمار ضمــن فنادق الفئة المتوســطة
ً
زيادة فــي الطلب علــى الغرف والخدمات
يعكــس
الفندقيــة ذات األســعار المعقولة لدى األســواق
المحل ّيــة واإلقليميــة والدوليــة ،وعلى وجه
الخصــوص بين المســافرين ألغراض العمل.
المتعددة ،اعتمدت
وفــي ضوء تلك العوامــل
ّ
تنوع ًا لتحقيق
المجموعــة على نموذج أكثــر ّ
الحد من تع ّرض الشــركة
العوائدّ ،مما ســاهم في
ّ
للمخاطر وســاعد في تأســيس وحدات عمل
ً
مرونة تمكن الشــركة من الصمود في وجه
أكثــر
أية خســائر محتملة مســتقب ً
ال وتجاوز األزمات
االقتصادية والتحديات المســتقبلية .وقد اســتمر
قطــاع الفندقــة بتحقيق ّ
تدفق نقدي مســتمر ،ومع
ّ
تمكن قطــاع الفندقة من تحقيق
نهايــة العام
صافي إيرادات  79مليون ريال ســعودي.
وقــد ّ
حققت شــراكات المبيعات االســتراتيجية
تم
فائــدة كبيــرة للشــركة في العام  ،2018إذ ّ
إبــرام اتفاقية مــع "ماريوت إنترناشــيونال" كما
ـم الحق ًا توقيع شــراكة مبيعات اســتراتيجية
تـ ّ
مــع دائرة الســياحة بدبي ،األمــر الذي يعكس
التــزام المجموعــة بتعزيــز حضورها الدولي من
خــال إبرامها لشــراكات اســتراتيجية مع كبريات
العالمــات التجارية والوجهــات في القطاع.

ـم أيض ًا إبــرام اتفاقيات مبيعات مع  21شــركة
تـ ّ
خطــوط جوية فــي المملكة العربية الســعودية
و 25شــركة خطــوط جوية في دولة اإلمارات
العربيــة الم ّتحدة.

القيادة والرؤية
كان للقيــادة الرشــيدة لحكومة خــادم الحرمين
الشــريفين “يحفظــه اهلل” وقرارهــا الحكيم في
ابتداء من شــهر أبريل
إصدار تأشــيرات ســياحية
ً
 2018انعكاسـ ًا إيجابيـ ًا على قطاع الســياحة في
المملكــة وعلى األهداف المنشــودة ضمن
الرؤيــة الطموحــة للمملكة العربية الســعودية
تنوع ًا .ومن
 2030بإرســاء األســس القتصاد أكثر ّ
ضمــن ذلك الســعي في جذب واســتقطاب 30
مليــون زائــر في العــام لمواقــع دينية وســياحية
وثقافيــة التــي تعــزز مــن العروض الســياحية في
المملكــة العربيــة الســعودية.
إن نجــاح مجموعتنــا ،وبطبيعــة الحــال نجــاح أيّ
مجموعــة ،قائــم علــى جهــود العاملين ،وما
ّ
لنحقــق هــذا األداء المالــي دون االلتزام
ك ّنــا
والمثابــرة اللــذان أظهرهمــا أعضــاء فريقنا
الــذي يبلــغ أكثــر من  2700موظفـ ًا يبذلون
قصــارى الجهــد لتقديــم تجارب ســياحية
مميــزة لعمالئنــا لتحقيــق تطلعاتهــم.
وعلينــا أن نشــكر أيضـ ًا شــركاءنا من وكالء
الســفر الذيــن يعملــون علــى تقديم الدعم
إن
الــازم لعالماتنــا التجاريــة حــول العالمّ .
الجهــود المشــتركة لموظفينــا وشــركائنا
هــي الركيــزة التــي تســتند إليها اســتمرارية
تحقيقنــا لألربــاح.

النجاح المســتقبلي
يسـ ّلط هــذا التقرير الســنوي الضوء على
معلومــات مفصلة حــول أداء العمليات
والقطاعــات االســتراتيجية ومنهجيتهــا في إدارة
المخاطــر والقوائــم الماليــة الموحدة المعدة
وفقـ ًا للمعاييــر الدولية.
ّ
يتوقع
وبالتط ّلــع ُقدمـ ًا نحو المســتقبل،
المجلــس العالمي للســفر والســياحة أن يصل
عــدد السـيّاح الدولييــن إلى  1.8مليار ســائح بحلول
ّ
يتوقع اتحاد النقــل الجوي الدولي
عــام  ،2030فيمــا
"إياتــا" أن يبلــغ عدد المســافرين جوا ً  7.8مليار
مســافر بحلــول عــام  2036أي نحو ضعف عدد
المســافرين جــوا ً في العام .2017
ـأن "مجموعة الطيّار للســفر
ونحــن على ثقة بـ ّ
القابضــة" قــادرة على أن ترتقي لمســتوى
التحديــات التــي تواجهها عبــر تقديم خدمات
اســتثنائية بأعلــى جودة وأفضل ســعر لعمالئها
خــال عــام  2019وما بعده ،والســعي في الوقت
ذاتــه إلى تطبيــق اســتراتيجيتها الطموحة
والتوســع علــى الصعيد الداخلي
بتحقيــق النمــو
ّ
واإلقليمــي والدولي.

المهنــدس محمد بــن صالح الخليل
رئيــس مجلس اإلدارة
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كان العــام  2018حافـ ً
ا بالتغييــرات التــي طرأت نقالت نوعية علــى اإلجراءات الداخلية
والعالقــات الخارجية وإســتراتيجيات وأســلوب إدارة األعمال خالل العــام ،لتنتهج
المجموعــة اســتراتيجية أعمال أكثر تنافســية ونموذج ًا أبســط وأذكى.

%57

الحصة السوقية لمنصات السفر
اإللكترونية التابعة للمجموعة
في عام .2018

%5١

نسبة العمالء الذين يعودون
الستخدام المنصة اإللكترونية
بشكل ترددي.

%40

نسبة نمو قطاع
تأجير السيارات

كان عــام  2018حافـ ً
ا بالتغييرات على
المجموعــة التي طرأت نقــات نوعية على
اإلجــراءات الداخليــة والعالقات الخارجية
وأســلوب إدارة األعمال خالل العــام ،لتنتهج
المجموعــة نموذج ًا أكثــر تنوّ ع ًا وتطوراً في
كثيــر من الجوانب .وذلــك لمواكبة التغيرات
في الســوق السعودي وسوق الســفر العالمي
الــذي أصبــح أكثر تعقيداً ورق ّيـ ًا ،وأخيراً لتلبي
االحتياجات المتزايدة للسـيّاح والمســافرين
ألغراض العمل على حدّ ســواء.

تحول داخلي
ّ
طــرأ عدد مــن التغيّرات الهيكلية واالســتراتيحية
البــارزة داخــل المجموعة في عام  2018ضمن
برنامــج التحــول المعلن عنــه في نهاية عام ،٢٠١٧
وذلــك لتعزيز الجانــب التقني وكفاءة األعمال،
وليكــون أكثر تط ّلعـ ًا نحو المســتقبل ولينعكس
إيجابيـ ًا علــى النواحي المالية.
شــهدت الهيكلــة الداخليــة للمجموعة تغيّرات
جوهريــة في عام  ،2018مما أكســب المجموعة
هيكلــة مرنة وكفاءة عاليــة تتضمن وحدات
دعم مركزيّة.
تم إنشــاء مركز االمتياز فــي صميم أعمال
وقــد ّ
المجموعــة وأوكلت إليه مســؤولية التفاوض
بشــأن االتفاقيات التجاريــة وإبرامها .وفض ً
ال عن
ـم دمج الخزينة ضمــن القطاع المالي
ذلــك ،تـ ّ
مما ســاهم في تحســين مســتوى إدارة النقدية
وتمويل إلتزامــات المجموعة.
وقــد أطلقت المجموعــة أيض ًا وحدة بيانات
وتحليــل مركزيــة في عــام  ،2018حيث تتيح هذه
الوحــدة ّ
تلقي البيانات واســتيعابها بشــكل أفضل
ّ
لتمكــن المجموعــة من تحقيــق الفائدة القصوى
وإتخــاذ قرارات صائبة من خالل فهم ســلوكيات
العمــاء عبر كافــة قطاعات األعمال.
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شـيّدت المجموعــة أيض ًا باقات تقنيّة راســخة
بأتمتــة وتوحيد سياســاتها وعملياتها.
وتشــمل هذه الباقــة برنامج " "SAPللقطاع
المالــي و" "Success Factorsلقطاع
المــوارد البشــرية فض ً
ال عن برنامج ""CRM
مخصص
إلدارة عالقــات العمالء وهو
ّ
للقطــاع اإللكترونــي وقطاع الســياحة التابعين
تم أيضـ ًا إطالق أدوات تقنية
للمجموعــة .وقــد ّ
منصة جديــدة للبيانات ووحدة أعمال
تشــمل
ّ
ومنصــة لمركز التميّز والتي تســاعد
مركزيــة
ّ
األطــراف المعنيــة داخل المجموعــة على التواصل
مع الســوق بشكل واســع النطاق ،وتعمل في
الوقــت ذاته على خفــض تكلفة البنيــة التحتية.
واســتمرت المجموعة التزامها نحو الســعودة
عبــر مختلف قطاعات األعمال وذلك تماشــي ًا
مــع رؤيــة المملكة العربية الســعودية  ،2030حيث
وصلت نســبة الســعودة خالل عام  ٢٠١٨إلى ٪٤٠
مــن إجمالــي القوى العاملة .أمــا غالبية فريق
اإلدارة العليــا الجديــد فقد تــم تعيينهم في عام
ممــا ّ
يؤكــد التــزام المجموعة نحو الدفع
ّ ،2018
بالمواهــب الجديدة فــي قطاع األعمال .وقد
أبرمــت المجموعة شــراكة مع برنامج "جدارة"
والــذي يُعد منصــة للخريجيــن الجامعيين في
منطقة الشــرق األوســط ،األمر الذي ساعد في
اســتقطاب الخريجين مــن أصحاب المواهب
المتميــزة وتوظيفهــم للعمل فــي المجموعة.
وقــد اســتثمرت المجموعة خالل عام 2018
ّ
مكثــف في البُنــى التحتية لقطاعات
وبشــكل
األعمــال الهامــة وتعزيز الكفاءة التشــغيلية
عدة
لجميــع القطاعــات ،مع نقل وتوســعة نطاق ّ
أقســام مثــل مراكز خدمة العمــاء عبر اإلنترنت،
وأدوار ماليــة مختارة ،إلــى جانب إطالق مبادرات
وإجراءات من شــأنها خفــض التكاليف وزيادة
فاعليــة وكفاءة العمل.

قطاعات األعمال االســتراتيجية
حققــت المجموعة خالل العام صافي خســارة
بمبلغ  ١٤٢مليون ريال ســعودي وبإســتبعاد
اآلثر الناتج من خســارة إنخفاض في شــركات
مســتثمر فيهــا بطريقة حقوق الملكية “شــركة
ذاخــر لإلســتثمار والتطويــر العقاري” ،حيث أن قرار
بيــع االســتثمار يصب في مصلحــة المجموعة
لمــا ســينتج عن الصفقة محصــات نقدية قدرها
 ٣٧٧مليون ريال ســعودي والتي ستســهم في
تعزيــز األعمال االســتراتيجية للمجموعة.
علــى الجانب االخر ،ال نتوقع اســتمرار االعتراف
بخســائر في شــركة “كريم” ،كما أن قيمة
االســتثمار تفوق القيمــة عند اإلقتناء.
منصــات الســفر اإللكترونية التابعة
اســتحوذت
ّ
الحصة
للمجموعــة بنســبة تزيــد عن  %57من
ّ
الســوقية فــي المملكة في عام  ،2018حيث
ّ
منصة المســافر مــن تحقيق هدفها
تمكنــت
ّ
البيعــي المنشــود والبالغ ملياري ريال ســعودي،
المنصة أكبر وكالة ســفر
وبهــذا أصبحــت هذه
ّ
عبر المنصــات اإللكترونية.

منصات السفر
وعلى مدار العام ،شــهدت
ّ
اإللكترونيــة التابعــة للمجموعة ما يزيد عن 90
منصة
مليــون عملية حجــز ،فيما ارتفعت حصة
ّ
المســافر من العمالء الدوريين بنســبة  %31لتصل
النســبة اإلجماليــة إلى  %51من كافة العمالء الذين
المنصة مرة أخرى ،وهذا
يعودون الســتخدام
ّ
يســاهم برفع مســتوى الربحية على المدى الطويل.
أمــا علــى صعيد خدمات تأجير الســيارات ،فقد
ّ
ارتقــت إلى مســتوى أعلى فــي تحقيق األرباح خالل
عــام  2018وذلك بعدمــا أنهت عام  2017عند
نقطــة التعادل دون تحقيق ربح أو خســارة.
حيث ّ
توفر المجموعة عقود تأجير السيارات
على المدى الطويل والقصير للشركات واألفراد
والتي تحوي ّ
كافة فئات السيارات ،باإلضافة إلى
تزويدها بخدمات تأجير السيارة مع سائق لألغراض
ّ
والتنقالت داخل
المتع ّلقة بالمؤتمرات والفعاليات
معدل ربح جوهري مع
تم تسجيل
المدن .وقد ّ
ّ
معدل نمو سنوي في العوائد بنسبة  ،%40لترتفع
ّ
قيمة إيرادات خدمات تأجير السيارات إلى  190مليون
ريال سعودي في العام  .2018وشهدت مجموعة
تأجير السيارات أيض ًا زيادة بنسبة  %50في حجم
األسطول ليصل إلى  7000سيارة بحلول نهاية العام.

الحج والعُ مرة
وبخصــوص أعمالنا فــي الحج والعمرة فقد
عملنــا على إعداد إســتراتيجية متكاملة تتوافق
أهدافهــا مع أهداف الرؤيــة الطموحة  ٢٠٣٠على هذا
الصعيد لتســتفيد من الفرصة المتاحة في ســوق
الحــج والعمــرة التي تقــدر بأكثر من  ٢٠٠مليار ريال
ســعودي بحلول عام  ،٢٠٣٠ولتنفيذ اإلســتراتيجية
فقد ســخرنا الموارد الالزمة وأسســنا فريق عمل
احترافي ذو كفاءة عالية واســتراتيجية تســويقية
مســتهدفة شــرعنا في تنفيذها مع األسواق
المســتهدفة تمكننــا من تعزيز حصتنا الســوقية
في هــذا القطاع المبارك.

االســتثمار من أجل المســتقبل
اســتثمرت المجموعة خالل عام  2018وبشــكل
ّ
مكثــف فــي التقنيّة ومواردها البشــرية ،إذ عمدت
إلــى اســتقطاب خبراء في مجال الســياحة لتعزيز
قطاعــات األعمــال بما يشــمل المناصب العليا
مثــل نائــب رئيس جديد للموارد البشــرية ونائب
رئيــس لقطاع الســياحة ونائب رئيــس لمبيعات
التجزئــة بقطاع الســياحة ونائب رئيس للتســويق.
وتعكــس هذه التعيينــات الجديدة النهج
االســتراتيجي للمجموعة في االســتثمار في
األفــراد مــن أصحاب اإلمكانــات المتميزة في بيئة
العمــل لمواجهــة تحديات الســوق .ويعكس القرار
متخصصة
بتعييــن أشــخاص يتم ّتعون بخبــرة
ّ
محددة والتــزام المجموعة
فــي قطاعات
ّ
باســتقطاب خبراء لوحــدات وخدمات األعمال عبر
ّ
كافــة قطاعــات المجموعة ،وخيــر مثال على ذلك
إطالق وحــدة أعمال اســتراتيجية للحج والعُ مرة.

تدريــب وصقل المواهب
تعبيرا ً عن شــغف المجموعة باالســتثمار
في جيل الشــباب ،قامــت المجموعة بإطالق
برنامــج جدارة لتدريــب المواهب في عام ،2018
إذ تعاونــت مع كبرى الشــركات فــي العالم مثل
جوجــل وتويتر وأماديوس وفيســبوك وكريم
ومؤسســة دبي للمســتقبل وأوداسيتي مع وحدة
األعمــال اإللكترونية فــي المجموعة إلطالق
يمتد على فترة  6أشــهر
برنامــج تدريــب للمواهب
ّ
ويُشــارك فيه  30شــاب ًا وشــابة من مختلف البلدان
العربيــة .مــدة البرنامج من  2ســبتمبر  2018إلى
 28فبراير .2019
وشــملت الفرص المتاحــة للمتدرّبين بعد
اســتكمال البرنامج العمل لــدى المجموعة
كموظفيــن بــدوام كامل أو العمل في المشــاريع
الناشــئة التي يرأســها موظفو المجموعة.
وتمــت مشــاركة خريجي البرنامــج بفرص العمل
ّ
المتاحة لدى الشــركات الشــريكة.

الشــراكات العالمية
فــي إطار اســتراتيجية النمو المســتقبلي ،تولي
المجموعــة أهم ّيــة بالغة لعقد شــراكات جديدة
مع الفنادق وشــركات خطوط الطيــران العالمية
وغيرهــا مــن الوكالء الدوليين في قطاع الســفر
تم في العام 2018
والســياحة .ووفقـ ًا لذلــك ،فقد ّ
وإبرام شــراكات مع ماريــوت وإعمار وجميرا
أما الصفقــات المنتظر
وســتاروود وروتاناّ ،
اســتكمالها مســتقب ً
فتضم أكور وحياة
ال
ّ
ومجموعــة فنــادق إنتركونتيننتال وهيلتون.
ومن شــأن هذه الشــراكات أن تربط بشــكل وثيق
مــا بيــن المجموعة والفنادق ،حيــث يتيح لها
المتاحة واألســعار بشــكل
االطالع على الغرف ُ
مباشــر عبــر أنظمة حجــز الغرف لدى الفندق.
وكانت االســتثمارات الكبيــرة للمجموعة
المنصات اإللكترونية وتزويدها بوســائل
فــي
ّ
دفــع إلكترونية هو الدافع األساســي الذي ّ
مكن
المجموعــة من إبرام هذه الصفقات ،وســيكون
لهذه الشــراكات وغيرها من الشــراكات
المســتقبلية دور محــوري ذو قيمة مضافة
فــي تســريع خطط النمو ،كما أ ّنها ستســاعد
التحولية
المجموعــة في تحقيــق اســتراتيجيتها
ّ
ومتعددة
لتصبــح وكالة الســفر اإللكترونــي الرائدة
ّ
القنــوات والجهة االستشــارية المرجعيّة في
قطاع الســفر والعطالت ضمن منطقة الشــرق
األوسط وشــمال أفريقيا.

عبــداهلل بن ناصر الداود
الرئيــس التنفيذي

التقرير الســنوي 2018

5

اإلدارة التنفيذية

أعضــاء مجلس اإلدارة

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

9

	المهنــدس محمد بن
صالح الخليل

1

	عضــو مجلس اإلدارة
الرئيــس التنفيــذي للمجموعة

	رئيــس مجلس اإلدارة

2

	أحمد ســامر بن محمد
حمدي الزعيم

	نائــب رئيس مجلس اإلدارة

6

	 3عبــد اهلل بن ناصر
الداود
	عضــو مجلس اإلدارة
الرئيــس التنفيــذي للمجموعة

	مازن بن أحمد
الجبير

	 7د .ســليمان علي
الحضيف

	عضــو مجلس اإلدارة

	عضــو مجلس اإلدارة

6

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

عبــداهلل بن ناصر الداود

	 4عبــد اهلل عبد الرحمن
العياضي
	عضــو مجلس اإلدارة

8

يزيــد خالد المهيزع

	عضــو مجلس اإلدارة

	 5ماجــد بن عائض
ا لنفيعي
	عضــو مجلس اإلدارة

9

	إبراهيم بــن عبدالعزيز
الراشد

	عضــو مجلس اإلدارة

	 5مزمل حسين
	نائب الرئيــس التنفيذي
قطاع الســفر عبر المنصات
االلكترونية

9

	معتــز محمد صفوت

	مدير تنفيذي
المراجعــة الداخلية

2

ســعود بن محمد العريفي

	نائب الرئيــس التنفيذي
خدمات السفر

6

	ســعيد بن حسين الفريح

	نائب الرئيس
خدمات الســفر للقطاع
الحكومي والشــركات

10

	عبدالعزيــز العويس

	نائب رئيس
الموارد البشرية

4

3

2

8

7

6

11

10

	 3يوســف موسى يوسف
	نائب الرئيــس التنفيذي
اإلدارة المالية

	 7ســيد محمد أزفر شكيل
	نائب رئيس
تأجير السيارات

11

	 4عبدالرحمن بــن عبدالعزيز
بن مطرب
	نائب الرئيــس التنفيذي
تقنيــة المعلومات

	 8الوليــد بــن عبدالعزيز الناصر
	نائب رئيس
اإلدارة القانونية

	ريدموند والش

	نائب الرئيــس التنفيذي
لمجموعــة بورتمان
بالمملكــة المتحدة

التقرير الســنوي 2018

7

نبــذة عن المجموعة وأنشــطتها

المبادئ الجديدة للشــركة

شــركة مجموعــة الطيار للســفر القابضة هي شــركة متخصصة في
تقديم خدمات الســفر والســياحة لألفراد ،وتمارس نشــاطها في عدد
من القطاعات الرئيســية هي الســفر والســياحة والفندقة وخدمات
الســفر اإللكترونيــة ،إضافة إلى خدمات األعمال المســاندة التي
تشــمل نشاط تأجير الســيارات واإلستثمار.

تتبع شــركة الطيار ســتة مبادئ جديدة تســاعدها
على تطوير أدائها باســتمرار.

رسالة الشركة

مساعدة األفراد في بحثهم عن أفضل الوجهات والخيارات للسياحة ومساعدة
المؤسسات في بحثها على خدمات سفر ذات كفاءة وموثوقية عالية لتلبية
متطلبات أعمالها.

رؤية الشركة

أن نكون مجموعة رائدة في قطاع خدمات السفر والسياحة ،مدعومين بمحفظة قوية
من العالمات التجارية الموثوقة والمعروفة بخدماتها المتميزة التي تقدم األفضل
لعمالئها باستمرار.

كفاءة التشــغيل

رفع مستوى كفاءة التشغيل من خالل تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة
العمليات وترشيد المصروفات ومرونة اإلجراءات في جميع قطاعات األعمال
التابعة للشركة.

الحوكمة

نلتزم بالحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة وننظر لها باعتبارها أداة محورية لحماية
حقوق المساهمين وتحقيق أعلى قيمة ممكنة إلستثماراتهم على المدى الطويل،
وتعزيز آليات الرقابة واإلشراف من خالل تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان التابعة
والتأكيد على تنفيذ رسالتنا ورؤيتنا.

8

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

الفعالية في
صناعة القرار

تعزيز اإلحساس
بالمسؤولية

التركيز على
القيمــة الفعلية

المبادئ الجديدة
للشركة

العميل أو ً
ال

زيادة الكفاءة
فــي بيئة العمل

بث روح
التعاون
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ملخــص العمليات التشــغيلية
وأهم المؤشــرات المالية

مكة المكرمة
10

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة
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ملخــص العمليات التشــغيلية

1

السفر

خدمات الســفر اإللكترونية
إلحاق ًا إلى ما حققه قطاع خدمات الســفر
اإللكترونيــة في عام 2017م من نمو متزايد وواضح
لطلبات العمالء لخدماتنا للســفر والسياحة
المقدمــة من خالل المنصات اإللكترونية يتوإلى
إنجــاز متميز لنتائج هذا القطاع خالل عام 2018
حيــث تجاوزت قيمة الحجوزات عبر منصاتنا
اإللكترونية الثالث «تجول ،والمســافر والطيّار
أوناليــن» إجمالي مبيعات بقيمة  2مليار ريال
ســعودي وذلك نتيجة للتطور الجوهري لخدمات
الســفر والسياحة المقدمة عبر مواقع المجموعة
اإللكترونيــة وتطبيقاتها على األجهزة الذكية وعن
التطور اإلســتراتيجي الذي شهده القطاع من خالل
البنية التحتية والحمالت التســويقية الناجحة.
ويُعــد هذا اإلنجــاز البيعي داعم ًا وبشــكل جوهري
للتدفقــات النقديــة بالمجموعــة مؤكدا ً على
المضــي قدما فــي اإلتجاه الصحيــح لتحقيق
ُ
أهدفنــا اإلســتراتيجية المنشــوده بزيادة حجم
حجوزتنــا إلــى  3.75مليار ريال ســعودي بحلول
العام 2020م.
كما شــهدت وحدة قطــاع األعمال لخدمات
الســفر اإللكترونيــة عدة إنجازات من خالل
تنفيــذ مبادارات تســعى لتقديم منتجات
متكاملــة وتتناســب مع كافــة متطلبات عمالء
المجموعــة وذلــك من خــال منصات بيع اكثر
تطورا ً عبــر المواقع المتقدمــة وتطبيقات
اإلجهــزة الذكية باإلضافــة إلى تقديم عروض
فندقيــة مميــزة ومصممــة خصيص ًا بعناية.
باإلضافــة إلــى أنه هــذا تم توفير خيــارات متعددة
مــن حلول الدفــع والســداد المتقدمة األمر الذي
ســاهم بشــكل جوهري في زيادة حجــم مبيعات
رحــات الطيران عبــر منصاتنــا اإللكترونية
«المســافر» و«تجــول» بنســبة  %50مقارنة
بالعــام الماضي.
وقد ســاهمت خدمة الدفــع «مدى» إلى تعزيز
حجــم المبيعــات عبر منصاتنــا اإللكترونية
داخــل المملكــة العربية الســعودية عالوة على
تقديم وســائل ســداد جديدة مثال لذلك «البيع
بالتقســيط» بواســطة البطاقات البنكية.
زيــادة حجم حجوزات الطيــران الداخلية عبر
«المســافر» بنســبة جوهريــة بلغت  %200لتعكس
أثــر النمــو المتزايد في قطاع الســفر الداخلي في
المملكــة العربية الســعودية وزيادة عدد رحالت
الطيــران الداخلية للوجهــات المختلفة.
واألن أصبــح بإمكان عمالئنــا إختيار وجهاتهم
وأماكــن إقامتهم المفضلــة لديهم بكل
ســهوله وذلــك بعد تزويد منصاتنــا اإللكترونية
بخاصيــة «تحليــل أراء وخبرات العمالء» .هذه
الخدمــة التي توفــر لعمالئنا خيــارات ُمثلى تتوافق
مع ســابق تجاربهم الشــخصية والعائلية.
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مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

النمــو التاريخــي ألهم المؤشــرات المالية لفترة خمســة أعوام

نحــن علــى ثقة من أن خدمات الســفر اإللكترونية
ســتكون دوم ًا أحد أنشــطتنا التي تشــهد معدالت
نمو جوهرية ،ونســعى دومـ ًا لزيادة حصتنا
الســوقية بإستهداف أســواق جديدة بالشرق
األوســط وإطالق عالمات تجارية راســخة تعزز من
تجربة العمــاء الترفيهية.
ولذلــك ســنواصل اإلســتثمار بقوة في وحدة
األعمــال ،األمر الذي ســيحولها فــي النهاية إلى
وكالــة خدمات ســفر إلكترونيــة متكاملة
قــادرة على اغتنــام الفرص بكفــاءة عالية في
أســواقنا الرئيسية.

خدمات السفر
حقق قطاعي خدمات الســفر والســياحة األفراد
نمــوا ً جوهريـ ًا في المبيعــات .ولن ندخر أي جهد
فــي المحافظــة على مكانتنــا لدى عمالئنا
من المؤسســات الحكومية فــي المملكة
العربيةالســعودية والتوســع في أعمالنا مع
وزارة الصحــة ،بينمــا نواصل التركيــز على تطبيق
اســتراتيجيتنا الخاصــة بقطاع خدمات الشــركات
والــذي يشــمل ما يزيد علــى  200عميل و 33ممث ً
ال
لدى المؤسسات.
و إســتمرار تقديــم الخدمات للمؤسســة العامة
للخطــوط الحديديــة ،وهيئة النقــل العام ،والهيئة
العامــة لألرصاد وحماية البيئة ،والشــركة
الســعودية للكهرباء.
لــدى شــركة الطيّار حاليـ ًا  79فرع ًا و 47امتيازا ً في
 55مدينــة تشــمل كافة المناطق الثالث عشــرة
فــي الســعودية ،فضال عــن حضورنا في جميع
المطــارات الرئيســية بالمملكة.
تم أيض ًا إبرام اتفاقيات مع  21شــركة خطوط
جوية في المملكة العربية الســعودية و 25شــركة
خطوط جوية فــي اإلمارات العربية المتحدة.

2

الفندقة

إلحاقـ ًا إلــى ما تم إنجازه بقطــاع الفندقة العام
الماضــي واصل فندق شــيراتون جبل الكعبة
بمدينــة مكــة المكرمة فــي النمو خالل عام 2018
حيــث تمكن مــن تحقيق نتائــج جوهرية بالرغم
مــن التحديــات التي واجهتها الســياحة الدينية
خــال عام  2018باإلضافة إلى عدم إســتكمال
أعمــال توســعة الحرم المكى والتي تؤثر بشــكل
كبيــر علــى اقتصاديات قطــاع الفندقة في مدينة
مكة المكرمة.
وعلــى الرغــم من أن الفندق حديــث األفتتاح حيث
أنــه تــم األفتتاح تجريبيا في  20أغســطس 2017م
إال أنه شــهد معدالت نمو كبيرة في نســبة
اإلشــغال خالل عام .2018
واســتمر فندق موفنبيك ســيتي ســتاربمدينة
جــدة» بتحقيق نتائــج إيجابية حيث يســتمر الفندق
بتحقيــق تدفقات نقدية مســتقرة.

ومــازال الفندق يســتحوذ على درجات ومراجعات
ممتــازة في آســتبيان آراء النــزالء والعمالء لعدد
مــن المواقــع العالمية مثــال لذلك بوكينغ دوت
كــوم وتريب أدفايزر.
وإســتكما ًال لمــا تــم اإلعالن عنه فــي الخطة
األســتراتيجية للمجموعــة حيــث أنــه خالل عام
 2018قــد تم البدء فــي أعمــال تطوير فنادق
تابعــة إلدارة العالمــات التجارية الشــهيرة
كواليتــي وكمفــورت .حيــث أن المرحلــة األولى
ســوف تكون إنشــاء عدد ( )3فنادق فــي مدينة
الريــاض و( )3فنــادق فــي مدينة جدة وذلك
مــن خالل مســاهمة وإســتغالل قطع من
األراضــي التــي تملكهــا المجموعــة في مواقع
اســتراتيجية لتصبــح أصــول تحقــق دخل وإيرادات
مســتقبلية للمجموعــة.
كمــا تم إبــرام اتفاقية مــع ماريوت إنترناشــونال
األمــر الذي يعكــس التزام الشــركة بعزيز
حضورهــا الدولــي من خالل إبرامها شــراكات
متميــزة مع كبــري العالمــات التجارية.

 3خدمات تأجير الســيارات
اختتم نشــاط تأجير الســيارات العام  2018بأداء
متميــز ،بزيــادة صافي اإليرادات بنســبة  %40مقارنة
بالعام الســابق وأيضا وصول أســطول السيارات
بما يزيد عن  7000ســيارة في نهاية شــهر ديســمبر
لعام .2018
تركيزنا المســتمر دوم ًا على إدارة األســطول
واإليرادات باإلضافة إلى الســعي الــدؤوب لتحقيق
الكفــاءة فــي ك ً
ال من التشــغيل والتكلفة وذلك
مــا تــم تحقيقه خالل هذا العــام على الرغم من
الصعوبــات والتحديات.
نشــاط تأجير الســيارات اآلن قد وضع بصمه في
كل المطــارات الرئيســيه بالمملكــة العربية
الســعودية وذلــك مع افتتــاح فرعنا الجديد في
مطــار الملك فهــد بمدينة الدمام.
وشــهد عام  2018التــزام القطــاع بتطبيق نظام
الســعوده بشــكل فعال في جميــع فروعنا
والبالــغ عددهــا ( )27فرع ًا فــي المملكــه العربيه
الســعوديه ونحــن نفتخــر بوصولنا لنســبة %100
من السعودة.
نجاحنــا هــذا العام يرجع بشــكل جوهري لفريق
العمــل المتميــز بإبرام عقود ايجــار طويلة المدى
ألكثــر من  3700ســيارة ،تقــدر قيمتها بأكثر
مــن  300مليون ريال ســعودي لــكل من قطاعي
الحكومــه والشــركات وأيضا للتوســع المتميز
لشــبكة مبيعاتنا.
نتطلــع إلــى تكليل الجهــود المبذوله دوما
لتحقيــق النجاح المســتمر في الســنوات القادمة.

اإليــرادات (ماليين الرياالت)

الربــح التشــغيلي (ماليين الرياالت)

2018

2018

1,948

2017

2,107

2017

2016

2,144

2016
2,440

2015
1,725

2014

صافي الخســائر /األربــاح (ماليين الرياالت)

613

2018
808

489

2017
905

816

2016
1,203

2015

1,161

2015

1,147

2014

()142

1,123

2014

الموجــودات (ماليين الرياالت)
2018

5,251

2,741

7,993

2017

3,333

6,030

9,363

2016

3,359

6,017

9,376

2015

3,401
2,754

2014
الموجودات المتداولة

5,019

3,446

الموجودات الغير متداولة

8,421
6,201

مجموع الموجودات

المطلوبــات (ماليين الرياالت)
596

2018

1,729

2017

983

2016

966

2,335

3,742
3,235

57
المطلوبات المتداولة

3,318
2,776

1,180

2015
2014

2,325

3,278
المطلوبات الغير متداولة

4,415
3,336

مجموع المطلوبات

حقــوق المســاهمين (ماليين الرياالت)
2018

5,668

2017
2016

6,045
5,633
6,045

2015
2014

5,669

التقرير الســنوي 2018
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التوجهــات العامــة والخطة اإلســتراتيجية الجديدة

وضعــت شــركة «مجموعــة الطيار للســفر القابضة» لنفســها مســارا ً واضح ًا ومحــددا ً لمواكبة التوجهــات العامة الناشــئة ،والمحافظة علــى مكانتها الرائدة
فــي صناعــة الســفر فــي منطقة الشــرق األوســط .وفي ضوء ذلك ،نعكف علــى إعادة صياغــة بيئتنا التشــغيلية وتطبيق اســتراتيجيات جديــدة تمكننا من تنويع
مصــادر اإليــرادات وتوجيــه اإلســتثمارات نحــو مجــاالت نمو أخرى ،فض ً
ال عــن إدارة التكاليف على نحــو أكثر كفاءة ،بينمــا نواصل تقديم خدمــات ومنتجات عالية
الجــودة لعمالئنا.

التوجهــات العامة :ضــرورة التغيير
تشــهد الســوق الســعوديةعموم ًا و قطاع الســفر خصوص ًا ،تغيرات مهمة بوتيرة متســارعة .فقد شــهدت ســوق المملكة تطورات إيجابية أحدثت تغيّرا ً
هائـ ً
ا فــي البيئــة التشــغيلية لقطــاع عملنا الرئيســي وهو الســفر ،وعززت إمكانيــة تحقيق معدالت نمو عالية واكتســاب الفرص ،فــي قطاعي الفندقة
وخدمــات الحج والعمــرة على وجه الخصوص.
وطــوت المملكــة عاميــن مــن مســيرة التحول اإلقتصادي الشــامل التي تطــرح مفهوم ًا جديدا ً لدور القطــاع الخاص في دفع عجلــة النمو اإلقتصادي.
وبالنســبة لنــا ،فــإن الفــرص تكمــن أو ًال ،فــي تنمية الســياحة الداخلية والحاجة المتزايدة لإلســتثمار في خدمــات الفندقة متوســطة التكلفة؛ وثانيـ ًا في تلبية
متطلبــات األعــداد المتناميــة مــن الحجــاج والمعتمرين ،وجميع الفــرص ذات الصلة في مكة المكرمــة والمنطقة.
التحول الوطني،
وقــد التزمــت الحكومــة بتطويــر قطــاع الســياحة المحلية ،واسـ ِتضافة أعداد أكبر من ضيوف الرحمن الســيما في موســم الحج .وفي برنامــج
ّ
تتطلــع الحكومــة إلــى اســتقبال  40مليــون حــاج ومعتمــر ســنوي ًا بحلول العام  ،2030ونتوقــع أن يصل حجم إنفــاق الحجاج في المملكة إلــى  250مليار ريال في
غضون 12عام ًا.
ـاء علــى مــا تقــدم ،فــإن الطلــب على الفنادق واإليواء ســيزداد أيض ًا ،في الوقت الــذي يفتقر فيه قطــاع الفنادق متوســطة التكلفة فــي المملكة ،إلى الخدمات
وبنـ ً
التــي تلبــي احتياجاتــه ،وبالتالــي فهو قطــاع يحتوي على فــرص قيّمة للنمــو وتحقيق إيرادات جوهرية.
وعلــى صعيــد خدمــات الحــج والعمــرة ،تعكف الحكومة علــى إعادة هيكلــة منظومة العمل الحاليــة لمعالجة الثغــرات ومواطن الضعف ،وتحســين البنية
التحتيــة لتلبيــة متطلبــات األعــداد المتزايــدة مــن الحجــاج والمعتمرين ،وتعزيز كفاءة اإلطار التنظيمي بما يضمن توفير فرص متســاوية وإرســاء األســس
لمنافسـ ٍـة عادلــة باختصــار ،نعتقــد أن اإلطــار التنظيمي لقطاع الحج والعمرة ســوف يشــهد تطــورات تعزز كفاءته وقدرتــه على مواكبة وتلبيــة متطلبات
الســوق ،وبالتالــي تمكيــن الحكومــة من تحقيق أهدافها المنشــودة علــى هذا الصعيد.
وبــدوره ،يشــهد قطــاع الســفر تحــو ًال كبيرا ً على المســتوى العالمــي ،ما أدى إلى تغيير الدور التقليدي الذي تمارســه وكالة الســفر في خدمة المســافرين،
وارتفــاع إســتثنائي فــي معــدل اســتخدام منصــات الســفر اإللكترونية .وقد أحدثــت التكنولوجيا أثــرا ً كبيرا ً في القطاعــات الثالثة التي نمارس أنشــطتنا فيها –
خدمــات الســفر والســياحة األفــراد والخدمــات المقدمــة للوزارات والجهــات الحكومية في المملكــة ،مما يعني أن النجــاح على المدى البعيد ،ســيكون فقط
مــن نصيب الشــركات التي تمتلــك منصة تكنولوجيــة قوية ومتطورة.
فالمســافرون اليــوم ،يبحثــون عــن وجهات ملهمة لقضاء العطالت فيها ،ويســعون إلى المشــورة من وكاالت استشــارات ســياحية ،وهم على اســتعداد
للدفــع لقــاء عــروض وباقــات ســياحية وترفيهيــة مبتكــرة ومتكاملة .وعلى الرغم مــن أن حصة وكاالت خدمات الســفر التقليديــة تتقلص لصالح وكاالت
الســفر اإللكترونية ،إال أنها في منطقة الشــرق األوســط ،التزال تعادل ثلثي ســوق الســفر اإلقليمية.
وبالنســبة لقطاع خدمات الســفر اإللكترونية ،فقد ســجّ ل هذا النشــاط واليزال ،نموا ً متســارع ًا على مســتوى العالم ومنطقة الشــرق األوســط .وتقدر قيمة
ســوق خدمــات الســفر اإللكترونيــة في الشــرق األوســط عــام  2019بنحو  50مليار ريال ومــن المتوقع أن ينمو إلــى  70مليار بحلول عام .2021

اســتراتيجيتنا ونموذجنــا التشــغيلي ..تعزيــز قوة أعمالنا األساســية لتحقيق مكاســب علــى المدى الطويل:
نعكــف حاليـ ًا علــى تطبيــق برنامج التحول اإلســتراتيجي الذي أرســينا أسســه في العام  .2016واســتنادا ً إلى دراســة تحليليــة دقيقة للبيئــة الخارجية وكذلك
منظومتنا المؤسســية وبيئتنا التشــغيلية ،تم اآلن إعادة تنظيم نشــاط الشــركة في خمســة مجاالت أعمال أساســية هي «الســفر» و«الحج والعمرة»
و«الفندقة» و«األعمال المســاندة» و«اإلســتثمار».

1

السفر

تمثــل «خدمــات الســفر» و«منصــات الســفر اإللكترونية» المحرك الرئيســي لنمو قطاع الســفر في الشــركة .ويهــدف القطاع إلى توفيــر خدمات أكثر كفاءة
للعمــاء في ثالثة أنشــطة محورية وهي «الســفر والســياحة لألفــراد» وخدمات والجهات الحكومية والشــركات».
ويُقــدر قيمــة ســوق الســياحة لألفــراد بالمملكــة ،بمــا في ذلك الوجهــات المحلية والدولية ،بـــ  50مليار ريال .ولكي نرفــع حصتنا الســوقية في هذا المجال،
تعمــل الشــركة علــى تطبيــق اســتراتيجية مبيعــات متعددة القنــوات كي تتحول بذلك مــن مجرد وكالة تتولــى تنفيذ الحجــوزات لعمالئها إلى وكالة
إستشارات ســياحية جذابة.
ونحــن علــى قناعــة بــأن متعــة الســفر يجب أن تبدأ مــن مرحلة التفكير والتخطيط للســفر .واســتكما ًال لهــذا النهج الجديد ،نخطط فــي عام  ،2019إلى تجديد
سلســلة مــن الفــروع التابعــة لنا والتي تتنوع بين مكاتب ســفر موزعــة في مختلف مناطــق المملكة.
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مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

كمــا أننــا نجــري تغييــرات عديــدة من أجــل المحافظة على حصتنا في ســوق الخدمــات الحكومية وزيادتها في ســوق خدمات الحكومة والشــركات .ورغم أننا
نتمتــع بمكانــة رائــدة فــي هــذه الســوق التــي تقــدر قيمتها بـ  12مليار ريــال ،إال أننا ندرك أيضـ ًا أن احتياجات هذه الشــريحة المهمة من العمــاء تتغير مع الوقت،
ولذلــك ينبغــي علينــا ترقيــة عروضنــا لموظفــي القطاع العام من أجل توفير حلول ســفر تتســم بكفــاءة اقتصادية عاليــة .كما أننا نمضي بخطى متســارعة
باتجــاه تعزيــز حضورنــا فــي قطاع خدمات الشــركات متوســطة التكلفــة ،من خالل تزويد الشــركات المنضبطة في إدارة تكاليفها ،بحلول ســفر مناســبة
بأســعار منافســة وخدمــات متميــزة .وعــاوة على ذلك ،توفــر منصاتنا التكنولوجية اليوم خدمات أســرع على مدار الســاعة.
وحظــي نشــاط خدمــات الســفر اإللكترونيــة ،وســيحظى ،بجزء كبير من اإلنفاق الرأســمالي للشــركة من أجل تعزيز كفــاءة منصتنــا اإللكترونية وتزويدها
بحلــول عالميــة المســتوى تلبــي متطلبــات عمالئنــا علــى اختالفها ،حيث نســعى إلى رفــع إجمالي قيمة الحجــوزات ليصل إلى  3.75مليار ريال ســعودي بحلول
العــام ،2020إذ ســتلعب منصاتنــا اإللكترونية بقيادة «المســافر» ،دورا ً أساســي ًا في ذلك.
وحققــت المنصــة اإللكترونيــة «المســافر» نجاحـ ًا باهــرا ً خالل مدة زمنيــة قصيرة ،ليصبح األبرز لخدمات الســفر فــي المملكة العربية الســعودية .ومن خالل
المركزة واســتثمارنا الكبير في أفضل الحلول التقنية ،اســتطعنا تعزيز نشــاط «المســافر» واســتقطاب عدد قياســي من المســافرين،
حمالتنا التســويقية ُ
حيــث أســتحوذ «المســافر» علــى  %40.7من ســوق تذاكــر الطيران في ديســمبر  2018ليكون ال ّلاعب األقوى فــي المملكة العربية الســعودية.
وفــي ضــوء ذلــك ،ســنركز فــي عام  2019على الحمــات التســويقية الهادفة واإلرتقاء بجودة الخدمات .وســنعمل على تعزيز مســتوى تميّز «المســافر» بما
يلبــي متطلبــات العمــاء بالشــكل األمثــل .بحيث ستشــهد المنصــة اإللكترونية تطورا ً كبيــرا ً على صعيــد التصميم وتجربة المســتخدم عموم ًا ،وهذا
يشــمل المحتــوى الغنــي والملهــم من أجل اســتقطاب اهتمــام العمالء المســتهدفين قبل الخوض في تجربة الســفر.

2

الحج والعمرة

وبخصــوص أعمالنــا فــي الحــج والعمــرة فقــد عملنــا على إعداد اســتراتيجية متكاملــة تتوافق أهدافها مع أهداف رؤيــة  2030على هذا الصعيد لتســتفيد من
الفرصــة المتاحــة فــي ســوق الحــج والعمــرة التي تقدر بأكثر من  200مليار ريال ســعودي بحلــول عام  .2030ولتنفيذ اإلســتراتيجية فقد ســخرنا الموارد الالزمة
وأسســنا فريــق عمــل احترافــي ذو كفاءة عالية واســتراتيجية تســويقية مســتهدفة شــرعنا في تنفيذها مع األســواق المســتهدفة تمكننا مــن تعزيز حصتنا
الســوقية في هــذا القطاع المبارك.

3

الفندقة

سـ ّ
ـيركز قطــاع الفندقــة علــى مجــال خدمــات الفندقة متوســطة التكلفة وإدارة الفنادق .وتمتلك الشــركة حالي ًا خمســة فنادق مدارة فــي مدينتين
رئيســيتين ،تقــدر قيمتهــا الدفتريــة بأكثــر مــن  3مليارات ريال ســعودي .وتوفر هذه األصــول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل اإلســتثمار فــي قطاعات األعمال
األخرى للشركة.
ونســعى إلــى تطويــر وتشــغيل فنــادق متوســطة التكلفة في الســوق الخليجي من خالل شــراكتنا مع «فنادق تشــويس» التي تدير عالمــات تجارية عالمية
مشــهورة بمــا فــي ذلــك «كومفــورت إن» و«كواليتــي إن» و«كالريون» .كما نهدف لتشــغيل  6آالف غرفة فندقيــة بحلول العــام  .2022ولتحقيق هذا الهدف
فقــد شــرعنا فــي تطوير  6فنادق ســيتم تشــغيلها تحت العالمــات التجارية التابعة لـ «فنادق تشــويس».

4

األعمال المساندة

يتكون قســم األعمال المســاندة حاليا من نشــاط تأجير الســيارات .ومن خالل دراســتنا للســوق ،توصلنا إلى أن تأجير الســيارات للشــركات يشــهد نموا أســرع
مقارنــة مــع تأجيــر الســيارات ألغــراض الترفيــه ،ومــن المتوقع أن يســتأثر بنحو نصف هذه الســوق التي تقــدر قيمتها بـ  2.7مليار ريــال بحلول العام  .2019وبناء
عليــه ،نركــز جهودنا على نشــاط تأجير الســيارات للشــركات من خالل إنشــاء مراكز تشــغيل في المدن الرئيســية فــي مختلف أنحــاء المملكة إضافة إلى
التعــاون مع إحدى الشــركات الدوليــة المتخصصة بتأجير الســيارات.
ولدينــا حضــور فــي ثالثــة مطارات رئيســية فــي الرياض وجدة والدمام مما ســيتيح لنا تقديــم خدمات تأجير الســيارات لألعداد المتنامية مــن الزواز القادمين
من الخارج.
ـال مربحة وتقدم دخ ً
ال
وتماشــي ًا مــع هــذا النمــو فقد ضاعفنا أســطول الســيارات ليزيــد عن  7آالف مركبة في الســنتين الماضيــة بحيث أصبحت وحدة أعمـ ٍ
ثابتـ ًا للمجموعة.

5

اإلستثمار

ال نزال أحد المســتثمرين الرئيســيين في «كريم» ،الشــركة الرائدة في خدمة حجز ســيارات األجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا .وأنشــطتنا فــي المملكــة المتحــدة التزال قوية ،بحيــث تقارب قيمة الحجوزات  2.4مليار ريال ســعودي.
وأخيــرا ً وليــس آخــراً ،تشــمل اســتراتيجيتنا ترقيــة وتحديث منصتنــا اإللكترونية وتعزيــز وتطوير مهــارات موظفينا في كافة أقســام ومجاالت أعمالنا
الرئيســية ،األمــر الــذي ســيمكننا مــن إثــراء تجربة عمالئنا ،ويســاعدنا على ترســيخ مكانتنا الرائدة في الســوق كنمــوذجُ يحتذى به في تحقيق أعلى مســتويات
رضــا العمــاء ،وتعزيز كفــاءة وتميز الخدمات فــي كافة قطاعات العمــل التابعة لنا.

التقرير الســنوي 2018
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المزايا التنافســية للشــركة

تتمتــع شــركة «مجموعــة الط ّيــار للســفر القابضــة» بخبــرة مهنية تزيد عن  40عام ًا في قطاع الســفر والســياحة ،والتي تدخــر جهدا ً في الحفاظ علــى مكانتها
الرائــدة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجي والشــرق األوســط ،وتعزيز حصتها الســوقية في مجاالت متنوعــة أخرى .وتنفــرد المجموعة بالعديد
مــن المزايــا التنافســية التــي اكتســبتها بجــدارة على مر الســنين من خــال تطوير أعمالها واإلرتقــاء بكفــاءة منتجاتها وجودة خدماتها وعالقاتها الراســخة
والعريقــة مــع العمــاء والمزوديــن ،فضـ ً
ا عــن إمكاناتها المالية القوية التي تتيح لها اإلســتثمار وتوســيع نطاق أنشــطتها لتشــمل قطاعــات جديدة ،واغتنام
الفــرص المالئمــة في الوقت المناســب .ومــن بين هذه المزايا:

1

شــركة عربية مرموقة ،ســعودية النشــأة ،تخدم المنطقة والعالم اإلســامي

•
•
•
•
•

نفخــر بمســاهمتنا فــي تطويــر وتعزيــز كفاءة قطــاع الســفر بالمملكة العربية الســعودية التي انطلقنــا منها في عام 1979م.
المدرجة في الســوق الماليــة بالمملكة العربية الســعودية.
نحــن شــركة الســفر الوحيدة ُ
نحن أكبر شــركة ســفر وســياحة على مســتوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشــرق األوســط.
نمتلــك أكبــر شــبكة فروع في المملكــة العربية الســعودية ،ولدينا حضور فــي جميع مطاراتها.
تحتــوي محفظــة أعمالنــا علــى وكالة خدمات الســفر اإللكترونية المســافر والتي تعتبر األســرع نموا ً فــي المنطقة.

2

عالقــات تجارية وطيدة وشــبكة ضخمة مــن العمالء والموردين

• نمتلــك عالقــات راســخة مع هيئات الســياحة لوجهات الســفر األشــهر المفضلة للعمالء فــي الخليج العربي.
• نمتلــك حصة ســوقية  %57من ســوق منصات الســفر اإللكترونية فــي المملكة العربية الســعودية.
• نمتلــك قرابة ثلث ســوق الســفر للقطاعات الحكومية والشــركات.
• فاقــت أعــداد زوارنــا في منصات الســفر اإللكترونيــة  90مليون زائرا ً في العام .2018
•	تحتــوي شــبكة موردينــا علــى أكثــر من  200شــركة طيــران وتربطنا عالقات تجارية قويــة مع معظم شــركات الطيران الدولية ،ونعمل بشــكل وثيق مع
جميــع شــركات الطيران الوطنية.
•	نحــن الشــركة المحليــة الوحيــدة فــي المنطقــة ذات ارتباط تقني ديناميكي مباشــر مع شــركات الفندقــة العالمية (مثل ماريوت وســتاروود وإعمار
وأكــور وغيرها) والــذي يضمن وجود أفضل األســعار لعمالئنا.

3

التــزام بالتميّز وإثــراء تجربة العمالء

•	خبرتنــا العريقــة والواســعة تمنحنــا ميــزة فريدة في فهم واســتيعاب احتياجــات ومتطلبات عمالئنــا بمختلف شــرائحهم ،وبالتالــي تلبيتها على
أكمــل وجــه حيــث نقــوم بتقديــم مجموعــة متنوعة مــن المنتجات ،بدءا ً من تذاكــر الطيران مرورا ً وحجوزات الفنادق وعروض العطالت ذات األســعار
ـاء بتصميــم باقات عطــات متكاملة وفقـ ًا لمتطلبات العمالء.
المناســبة ،وانتهـ ً
•	نوظــف أيضـ ًا أفضــل منصــات التكنولوجيــا و تحليــل البيانــات المتقدمة والتي نســتمر باالســتثمار فيها بمــا يتيح لنا تحســين خدماتنا عبــر التنبؤ برغبات
العمــاء وتصميــم خدمــات مخصصة لكل شــريحة ،ورفــع كفاءة عملياتنا التســويقية.
•	نضــع متطلبــات العمــاء فــي مقدمــة أولويات أعمالنا وأنشــطتنا ،ولذلك كســبنا ثقتهــم ونجحنا في تســجيل أعلى معدالت اإلحتفــاظ بالعمالء حيث
شــكلت نســبة العمــاء العائديــن على منصاتنــا االلكترونية نصف أعــداد العمالء اإلجمالي.
• لدينــا فريــق مكـ ّرس لدعــم العمالء على مدار الســاعة من أجل اإلســتجابة بســرعة إلى أي تســاؤالت لديهم وتلبيــة متطلباتهم.

4

مركــز مالــي متوازن  -تعزيز كفاءة اســتخدام األصول

• نعمــل علــى تنويــع مصــادر إيراداتنا عبر التوســع نحو مجاالت أعمــال تتمتع بإمكانيــات عالية لتحقيق نمو مســتدام.
•	نعمــل علــى إطــاق فكــر جديد للســياحة ودور جديــد للفروع لتعمــل جنب ًا إلى جنب مــع منصات الســفر اإللكترونية لصنع تجربــة فريدة من نوعها
للعمــاء ورفــع كفائة وقيمة قطاع الســياحة فــي المجموعة.
•	عملنــا علــى إعــداد اســتراتيجية متكاملة للتوســع في ســوق ســياحة الحــج والعمرة والذي يقدر حجمــه بأكثر من  200مليار ريال ســعودي بحلول 2030
وتهــدف االســتراتيجية لزيــادة مصــادر الدخل المســتدام للمجموعة باإلســتفادة من موارد وخبرات وشــبكات الموردين الضخمــة للمجموعة
باإلضافــة إلــى تعزيــز أداء أصول المجموعة فــي قطاع الفندقة.

5

فريــق إداري علــى درجة عالية مــن الكفاءة والخبرة

لدينــا كفــاءات قياديــة مؤهلة فــي جميع المناصب الوظيفية ونســتمر بإســتقطاب كفــاءات ذات إمكانات عالية.
•
•	نحــرص علــى تحديــد أفضــل المواهــب واســتقطابها وانتقائها بعنايــة فائقة بناء على مــا تظهره من حماس تجــاه القطاع ورغبــة بالتميز عبر دعم
برامــج تطوير الشــباب مثل برنامج جــدارة وبرنامج قمم.
• تســود أرجــاء الشــركة ثقافــة عمل قائمة علــى األداء المتميز وتقديــم أفضل خدمة ممكنــة للعميل.
• نحــن ملتزمــون بتطويــر مهــارات موظفينــا وتدريبهم لضمــان تمكنهم من القيــام بمهامهم اليوم بتفــوق وكفاءة عالية.

مؤشــرات األداء خالل عام 2018م

التدفقــات النقدية

1

حققــت المجموعــة صافــى تغيــر فــى أرصــدة النقدية وما فــى حكمها بقيمة ( )734مليون ريال ســعودي ناتجة مــن التغيرات فى بنــود قائمة التدفقات
النقديــة وذلك علــى النحو التإلى:
الجــدول ( :)1التغييرات فــي التدفقات النقدية:
البيان

2018م

2017م

التدفقات النقدية الناتجة  /المســتخدمة من األنشــطة التشــغيلية

750

()93

التدفقات النقدية المســتخدمة فى األنشــطة اإلستثمارية

()697

()373

التدفقات النقدية المســتخدمة  /الناتجة من األنشــطة التمويلية

()787

180

صافــى التغير فى أرصــدة النقد وما فى حكمها

()734

()286

التغيــر فــى بنــود التدفقــات النقديــة من األنشــطة التشــغيلية يرجع بصفة رئيســية إلى التحســن الجوهرى فــى تحصيل الذمم المدينة مــن بعض الجهات
الحكوميــة حيــث تــم اإلســتفادة مــن ذلك فى تســوية بعض ديون المجموعة وتعزيز المركز المإلى للشــركة ومســتويات الســيولة و قدرة الشــركة على
تنفيــذ إســتراتيجيتها المعلنه.
التغيــر فــى بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويلية يرجع بصفة رئيســية إلى زيادة المســدد من القروض عن العام الســابق حيث قامــت المجموعة
فــى تاريــخ  31مــارس 2018م بســداد دفعــات مبكرة من القــرض طويل األجل والقروض قصيرة األجــل بمبلغ  838مليون ريال ســعودي و إنخفاض
المتحصــات مــن المرابحــات اإلســامية خــال عــام 2018م مقارنة بعام 2017م بمبلغ  467مليون ريال ســعودي كما تم ســداد  111مليون ريال ســعودي
توزيعات أرباح للمســاهمين.
التغيــر فــى بنــود التدفقات النقدية من األنشــطة اإلســتثمارية والتي من أهمها:
•  400مليــون ريال ســعودي إســتثمارات المجموعة فى مرابحات إســامية لمدة  4أشــهر لــدى بنوك محلية.
•  103مليــون ريال ســعودي إســتثمارات المجموعة فــى محفظة أوراق مالية.
•  236مليون ريال ســعودي إســتثمارات المجموعة فى ممتلكات وأســطول المجموعة من ســيارات (وحدة قطاع األعمال المســاندة)  /تأجير الســيارات.

2

الفروقــات الجوهرية في نتائج التشــغيل

الفروقــات الجوهريــة فــي نتائــج التشــغيل للســنة الماليــة المنتهية في  31ديســمبر 2018م تعكس المتغيرات الســوقية وخاصة القطــاع الحكومي وكذلك
خطــة عمــل المجموعــة فــى زيــادة المبيعات والحصة الســوقية التــي تحققت من خالل منصاتها اإللكترونية لخدمات الســفر وســياحة األفــراد ،وفيما يلي
الفروقــات الجوهريــة لبنــود قائمة الدخل .

الفروقــات الجوهريــة في صافي اإليــرادات ومجمل الربح

أ

الجــدول ( :)2التغييــرات في صافي اإليــرادات و مجمل الربح:
التغيير
البيان

2018م

2017م

قيمة

%

اإليرادات

1,947,609,663

2,107,018,325

()159,408,662

()%8

تكلفة اإليرادات

()522,613,860

()503,935,095

()18,678,765

%4

()178,087,427

()%11

مجمل الربح

1,424,995,803

1,603,083,230

بلغــت صافــي إيــرادات خــال عــام 2018م  1,948مليون ريال ســعودي مقابل صافــي إيرادات بلغت  2,107مليون ريال ســعودي للعام الســابق وذلك بإنخفاض
قــدره  159مليــون ريــــال سعـــــــــودي بمعــدل إنخفـــــــــــاض طفيــف ( )%8ليعكــس أثر التغيرات علــى النحو التالي:
•	اإلنخفــاض فــي متوســط هوامــش العمــوالت واإليرادات لقطاع الســفر والســياحة المحلي وخاصة القطــاع الحكومي الذي شــهد أنخفاض ًا في العموالت
نتيجــة إتجاهــات الشــركات والقطاعــات الحكومية فى ترشــيد اإلنفاق والتى بصفة أساســية ذات عالقة مباشــرة بقطاع الســفر .
•	التغيــر فــي بنــود وصيغــة عقــد وزارة التعليــم العالي وتحويلــه إلى النظام الحكومــي ولكن عوض ذلك ارتفــاع القطاعات التشــغيلية األخرى ذات النمو
المتســارع خاصة قطاع الســفر اإللكتروني.
• أســعار أكثــر تنافســية لبعــض الخدمــات بهدف حماية وزيادة الحصة الســوقية التى أثــرت على هوامش الربح .
• التغيــر فى بعض الشــروط واألحــكام لبعض عقود العمالء الرئيســين .
• التغيــر فــي مزيــج المنتجــات مــع هوامــش متغيرة فــى المملكة المتحدة التــى لديها هامش ربح أقــل مقارنة بالقطاعات األخرى داخــل المجموعة .
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن حجــوزات المجموعــة عبــر منصاتها اإللكترونية قد زادت خــال العام الحالي بنســبة  %44بالمقارنة بالعام الســابق (من 1,387
مليــون ريــال ســعودي إلــى  2,004مليــون ريال ســعودي) ويتمتع هــذا القطاع بنمو متســارع انطالق ًا من إســتراتيجية المجموعــة للتركيز على قطــاع المبيعات
عبر مناصاتهــا اإللكترونية.

16

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

التقرير الســنوي 2018
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مؤشــرات األداء خالل عام 2018م تتمة

ب الفروقــات الجوهريــة في نتائج ربح التشــغيل
الجــدول ( :)3الفروقــات الجوهرية في نتائج ربح التشــغيل:
التغيير
البيان

2018م

2017م

القيمة

%

مجمل الربح

1,424,995,803

1,603,083,230

()178,087,427

()%11

مصروفات بيع و تســويق

()373,678,249

()332,858,133

40,820,116

%12

مصروفــات عمومية و إدارية

()472,563,395

()494,794,534

()22,231,139

()%4

عكس( /خسارة) االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 70,295,537

()17,477,308

()87,772,845

%502

مصروفات  /إيرادات تشــغيلية أخرى (صافي)

()35,961,349

50,232,187

()86,193,536

()%172

الربح التشغيلي

613,088,347

808,185,442

()195,097,095

()%24

حققــت المجموعــة ربــح تشــغيلي خــال عام 2018م بلغ  613مليون ريال ســعودي مقابل  808مليون ريال ســعودي للعام الســابق وذلــك بإنخفاض قدره 195
مليــون ريــال ســعودي بمعدل إنخفــاض ( ) %24تتمثل بصفــة جوهرية في ك ً
ال من اآلتي:
•	زيــادة مصروفــات البيــع و التســويق نتيجــة الحمــات التســويقية الهادفة لمنصــات البيع اإللكترونية (المســافر ،تجول و الطيــار اونالين) والمصروفات
التســويقية لفنــادق المجموعــة (موفمبيــك وشــيراتون) والتى بــدأت عملياتها التشــغيلية فى نهايــة الربع الرابع من عام 2017م.
•	إنخفــاض فــي المصروفــات العموميــة واإلداريــة نتيجة التحكم وترشــيد فى تكاليــف الموظفين باإلضافة إلــى هيكلة وحدات األعمال اإلســتراتيجية
التابعــة للمجموعــة وقطاعات األعمال اإلســتراتيجية.
• زيــادة المصروفــات األخــرى نتيجــة التغيرات بالزيادة أو اإلنخفــاض و التي من أهمها:
	عكــس انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة بمبلــغ  70مليون ريال ســعودي وفق ًا لمعدالت الخســائر األئتمانيــة المتوقعة في ضــوء متطلبات معيارالتقاريــر الدوليــة – األدوات الماليــة معيار رقم (.)9
	-زيــادة الخســائر الناتجــة عن بيع أصــول وممتلــكات للمجموعة بقيمة  44مليون ريال ســعودي.

ج

•	زيــادة األعبــاء التمويليــة مــن المرابحــات والتمويــل قصير األجل وفق ًا للشــريعة اإلســامية بقيمة  7,6مليون ريال ســعودي بمعــدل  %13وذلك نتيجة
تســجيل األعبــاء التمويليــة الخاصــة بفنــدق شــيراتون بعــد االنتهاء من رســملة تكلفة األقتراض وبــدء الفندق عملياته التشــغيلية فــى نهاية الربع الرابع
من عام 2017م.
•	تــم االعتــراف بخســائر اســتبعاد شــركات مســتثمر فيهــا بطريقة حقوق الملكيــة بقيمة  420مليون ريال ســعودي ،وذلك يرجع إلى قيــام المجموعة
ببيــع حصتهــا فــي شــركة ذاخر األســتثمار والتطوير العقاري البالغة  %30إلى شــركة محمد إبراهيم الســبيعي (شــركة ماســك) مقابل الحصــول على مبلغ
 377مليــون ريــال ســعودي ريــال األمــر الــذى ترتب عليه األعتراف بخســارة دفترية ضمن الســجالت المحاســبية بقيمة  420مليون ريال ســعودي .وتعتبر
خســارة غير متكررة ،وفي حال اســتيعاد تلك الخســائر ســيكون أثر ذلك على صافي ربح  278مليون ريال ســعودي.
•	تــم اإلعتــراف بنصيــب الخســائر فــى اإلســتثمارات بحقوق الملكيــة بقيمة  67مليون ريال ســعودي عن الســنة المالية المنتهية فى  31ديســمبر 2018م
والتــى تتمثــل بصفــة جوهرية فى ما يلى:
 نصيب شــركة مجموعة الطيار للســفر القابضة فى خســائر شــركة كريم بقيمة ( )9مليون ريال ســعودي. نصيب شــركة مجموعة الطيار للســفر القابضة فى خســائر شــركة وادى بقيمة ( )51مليون ريال ســعودي.جديــر بالذكــر أن القيمــة الســوقية الحاليــة إلســتثمارت المجموعــة فــي ك ً
ال من شــركتي "كريم ،ووادي" تفوق قيمة اإلســتثمار عنــد اإلقتناء ،باإلضافة إلى أن
تلــك الخســائر غيــر متكررة وال نعتقد إســتمرارها خالل العام 2019م.
•	زيادة مصروف مخصص الزكاة عن العام الســابق بقيمة  53مليون ريال ســعودي لدعم مخصص الزكاة للســنوات محل الفحص الزكوي والربط النهائي
للســنوات مــن 2008م وحتــى 2018م ،جديــر بالذكــر أنه قد تم االنتهاء من أعمال الفحص الزكوي للســنوات من 2008م وحتى 2013م فى يناير 2019م.

( 3خســارة)  /ربحية الســهم خالل العام
الجدول (( :)5خســارة)  /ربحية الســهم خالل العام:
التغيير
البيان

2018م

2017م

القيمة

%

(خسارة)  /ربحية السهم

()0.69

2.37

()3.06

()%129

حققــت المجموعــة معــدل انخفــاض فــي الســهم بلــغ ( )%129حيــث تم إحتســاب خســارة الســهم من صافي خســارة العــام للســنة الماليــة المنتهية
فــي  31ديســمبر 2018م بقيمــة ( ،)0.69وهــذا يعكــس أثــر إنخفــاض صافــي إيــرادات المجموعة وربــح التشــغيل والتغيرات األخرى فــي بنــود قائمة الدخل
بمختلــف تصنيفهــا.

الفروقــات الجوهريــة في صافي (خســارة)  /ربح العام

الجــدول ( :)4صافي (خســارة)  /ربح العام:
التغيير
البيان

2018م

2017م

القيمة

%

الربح التشغيلي

613,088,347

808,185,442

()195,097,095

()%24

إيرادات التمويل

11,453,922

22,632,673

()11,178,751

()%49

تكاليف التمويل

()65,461,265

()57,821,030

7,640,235

%13

أرباح( /خسائر) إســتبعاد الشركات التابعة

190,654

()607,355

798,009

()%131

خسائر إعتراف بفروق عملة عند إستبعاد شركات تابعة

()286,255

()1,535,132

()1,248,877

()%81

خســائر استبعاد في شــركات مستثمر فيها
بطريقــة حقوق الملكية

()420,523,381

–

()420,523,381

%100

خســائر االنخفاض (أصول وممتلكات وشهرة ..إلخ)

()129,447,425

()122,834,332

()6,613,092

%5

الحصة في خســائر شركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق
الملكيــة بعد خصم الضريبة

()67,073,502

()127,838,764

()60,765,26

()%48

مصروفــات الزكاة و ضريبة الدخل

()84,019,724

()30,982,132

53,037,592

%171

صافي (خســارة)  /ربح العام

()142,078,628

489,199,370

()631,277,998

()%129

بلــغ صافــي خســارة المجموعــة عــن الســنة الماليــة المنتهية في  31ديســمبر 2018م ( )142مليون ريال ســعودي مقارنة بصافي ربح  489مليون ريال ســعودي
بمعــدل إنخفــاض ( )%129عــن الســنة الماليــة المنتهيــة في  31ديســمبر 2017م وذلــك ليعكس أثر التغييــرات بالزيادة أو النقص وفق ًا لما ســيرد أدناه:

4

المرابحات والتســهيالت اإلســامية األخرى

أ

مرابحــات قصيرة األجل

الجــدول ( :)6مرابحات قصيرة األجل:
م

مصدر المرابحة

فئة المرابحة

أصل المرابحه

مدة المرابحة

المدفوع خالل العام

رصيد المرابحة في
نهاية العام

الضمانات المقدمة
للحصــول على المرابحة

1

بنوك ومؤسســات مالية ()1

قصيرة األجل

363,303,199

 3أشهر

199,997,190

163,306,009

سندات أذنية

2

بنوك ومؤسســات مالية ()2

قصيرة األجل

366,310,852

 1إلى  6أشهر

366,310,852

--

سندات أذنية

3

بنوك ومؤسســات مالية ()3

قصيرة األجل

284,916,666

 5إلى  12شهر

284,916,666

--

سندات أذنية

4

بنوك ومؤسســات مالية ()4

قصيرة األجل

334,994,661

 2إلى  3أشهر

334,994,661

--

سندات أذنية

5

بنوك ومؤسســات مالية ()5

قصيرة األجل

161,028,019

 1إلى  3أشهر

161,028,019

--

سندات أذنية

6

بنوك ومؤسســات مالية ()6

قصيرة األجل

250,000,000

 3إلى  6أشهر

250,000,000

--

سندات أذنية

تتمثــل المرابحــات بصفــة جوهريــة فــي قيمــة اتفاقيات بنكيــة قصيرة لمدة عام لتمويــل بعض من متطلبــات رأس المال العامل بالشــركات األجنبية
والمحليــة التابعــة للمجموعــة والتــي تتــم مــن خالل مرابحات إســامية وعقود تورق وفق ًا لمتطلبات الشــريعة اإلســامية ،وأيض ًا تخضــع كافة المعامالت
البنكيــة العُ مــوالت ومعــدالت متفــق عليهــا وفقـ ًا ألســعار معلنة من كافــة البنوك المحليــة بالمملكة العربية الســعودية أو البنوك األخــرى المتواجدة في
البلــدان للشــركات األجنبية التابعة.

•	إنخفضــت اإليــرادات التمويليــة مــن "المرابحــات اإلســامية" بقيمة  11مليون ريال ســعودي نتيجة النخفاض فــي حجم المرابحات اإلســامية المحتفظ
بهــا لــدى البنــوك خــال العــام 2018م ،حيــث تم ربط المرابحات اإلســامية بقيمة  400مليون ريال ســعودي في نهايــة الربع الرابع من عام 2018م.
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مؤشــرات األداء خالل عام 2018م تتمة

ب	 مرابحــات طويلة األجل

 5.4خدمات الفندقة

الجــدول ( :)7مرابحــات طويلة األجل – شــركة مجموعــة الطيار القابضة وشــركاتها التابعة:

الجدول ( :)11إيــرادات خدمات الفندقة:

م

مصدر المرابحة

فئة المرابحة

أصل المرابحه

مدة المرابحة

المدفوع خالل العام

رصيد المرابحة في
نهاية العام

الضمانات المقدمة
للحصــول على المرابحة

1

بنوك ومؤسســات مالية ()1

طويل األجل

550,000,000

 7سنوات

–

550,000,000

ضمان فندق
شيراتون جبل الكعبة

2

بنوك ومؤسســات مالية ()2

طويل األجل

861,000,000

 11عام

861,000,000

–

–

3

بنوك ومؤسســات مالية ()3

طويل األجل

90,713,416

عامين

90,713,416

–

سندات أذنية

خــــال عــــام 2015م تــــم الحصــــول علــــى تمويل طويل األجل (تــــورق) مــــن أحــــد البنــــوك المحليــــة بالمملكــــة العربيــة الســــعودية بقيمــــة  1,2مليــار
ريــــال ســــعودي لتمويــــل عمليــــة اإلستحواذ علــــى فنــــدق شــــيراتون جبــــل الكعبــــة فــي مكــــة المكرمــــة ،تــم منــــح المرابحــة بإســــتخدام معــدل
وعمولــــه متفــــق عليهــــا ووفقـــ ًا للمعدالت المعلنــــة مــــن البنــــوك المحليــــة (ســــايبور) باإلضافة إلــــى هامــــش محــــدد فــي إتفاقيــــة المرابحــة.
قامــت المجموعــة فــى تاريــخ  31مــارس 2018م بســداد دفعــات مبكرة من التمويل طويل األجل والمســتحق عن األعــوام  2020 /2019م والنصف األول من عام
2021م بمبلــغ  838مليــون ريــال ســعودي .كمــا تم جدولــة المتبقي مــن التمويل مع أحد البنــوك المحلية األخــرى بالمملكة العربية الســعودية بمعدالت
تمويليــة أقــل وذلك لتخفيف العــبء التمويلي.

ج

تســهيالت إسالمية أخرى

تتمثــل طبيعــة البنــد فــي قيمــة المرابحــات اإلســامية (التورق) لتمويــل متطلبات رأس المال العامــل والتي بصفة رئيســية يتم الحصــول عليها من البنوك
المحليــة فــي بلــدان الشــركات التابعــة بمعــدل عمولــه متفق عليها وقــد بلغت قيمتها  31مليون ريال ســعودي مقارنة  10.4مليون ريال ســعودي.

5

قطاعات الخدمات

تهــدف المجموعــة إلــى الحفاظ على مســيرة التطوير فــي كافة قطاعاتها الخدمية في ظل توظيــف جميع اإلمكانيات المادية والتقنية والفنية واإلســتراتيجية،
األمــر الــذي حقــق أعلى معدالت التشــغيل لهــذه القطاعات ،ومع اهتمام المجموعة بتطويــر المنصات والتطبيقات اإللكترونية والتي تشــمل جميع القطاعات،
فقــد حققــت المجموعــة نتائــج مميزة في المبيعات اإللكترونية وتشــمل تلك المنصات على موقع مجموعة الطيار وموقع شــركتي المســافر وتجول.

البيان

2018م

2017م

%

إيرادات خدمات الفندقة

79,031,171

62,854,519

%26

حققــت المجموعــة مبيعــات مــن خدمــات الفندقــة خــال عام 2018م بلغت  79مليون ريال ســعودي مقارنــة بمبيعات بلغت  63مليون ريال ســعودي
بمعــدل زيادة  %26مقارنة بأداء العام الســابق.

 5.5خدمــات تأجير العقارات
الجــدول ( :)12إيرادات خدمــات تأجير العقارات:.
البيان

2018م

2017م

%

إيــرادات خدمات تأجير العقارات

7,337,744

2,312,850

%217

حققــت المجموعــة مبيعــات مــن خدمــات تأجيــر العقــارات خالل عام 2018م بلغت  7مليون ريال ســعودي مقارنــة بمبيعات بلغت  2مليون ريال ســعودي
بمعــدل زيادة  %217مقارنة بأداء العام الســابق.

 5.6خدمات أخرى
الجــدول ( : )13إيرادات الخدمات األخرى:
البيان

2018م

2017م

%

إيرادات الخدمات األخرى

23,276,087

23,482,583

%1-

حققــت المجموعــة مــن الخدمــات األخــرى المكملة مثــل تنظيم المؤتمــرات والفعاليات و خدمات التأشــيرات وغيرها مــن الخدمات األخرى خالل عام
2018م  23.2مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبيعــات  23.4مليون ريال ســعودي بمعدل إنخفــاض غير جوهري ( )%1مقارنة بأداء العام الســابق.

خدمات السفر
(ماليين الرياالت)

 1.5خدمات السفر
الجدول ( :)8إيرادات خدمات الســفر :
البيان

2018م

2017م

%

إيرادات خدمات السفر

1,111,142,040

1,324,415,795

%16-

خدمات السياحة
(ماليين الرياالت)

خدمات النقل
(ماليين الرياالت)

خدمات الفندقة
(ماليين الرياالت)

٪٢-

٪١٦-

تأجير العقارات
(ماليين الرياالت)

خدمات أخرى
(ماليين الرياالت)

٪١-

٪٢٦

٪٣٠

حققــت المجموعــة مــن خدمــات الســفر خــال عــام2018م  1,1مليار ريال ســعودي مقارنة بمبيعــات بلغت  1,3مليار ريال ســعودي بمعدل إنخفاض ()%16
مقارنة بأداء العام الســابق.

٪٢١٧

 5.2خدمات السياحة
الجدول ( :)9إيرادات خدمات الســياحة:
1,111,142,040

1,324,415,795

536,658,920

547,882,600

190,163,701

146,069,977

79,031,171

62,854,519

7,337,744

2,312,850

حققــت المجموعــة مــن خدمــات الســياحة خالل عــام 2018م  536مليون ريال ســعودي مقارنة بمبيعــات بلغت  548مليون ريال ســعودي بمعدل إنخفاض
( )%2مقارنة بأداء العام الســابق.

23,276,087

إيرادات خدمات السياحة

536,658,920

547,882,600

%2-

23,482,583

البيان

2018م

2017م

%

2018

٢٠١٧

2018

٢٠١٧

2018

٢٠١٧

2018

٢٠١٧

2018

٢٠١٧

2018

٢٠١٧

 5.3خدمات النقل
الجدول ( :)10إيــرادات خدمات النقل:
البيان

2018م

2017م

%

إيرادات خدمات النقل

190,163,701

146,069,978

%30

حققــت المجموعــة مبيعــات مــن خدمــات النقــل خالل عــام 2018م بلغت  190مليون ريال ســعودي مقارنــة بمبيعات بلغت  146مليون ريال ســعودي بمعدل
زيــادة  %30مقارنة بأداء العام الســابق.
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مؤشــرات األداء خالل عام  2018تتمة

الشــركات التابعة واســتثمارات بطريقة حقــوق الملكية

الجــدول ( : )14التحليــل الجغرافي ألنشــطة المجموعة الرئيســية:

فيما يلي بيان بالشــركات التابعة و دولة اإلســتحواذ و التأســيس والنشــاط ونســب الملكية وإجمالي رأس المال واألنشــطة األساســية لكل منها ،وقد تم
ترتيبها حســب دولة التأســيس والنشاط:

 5.7التحليــل الجغرافي ألنشــطة المجموعة الرئيســية
اإليرادات حسب الدول

2018م

2017م

المملكة العربية الســعودية

1,518,796,540

1,613,198,378

المملكة المتحدة

411,750,006

446,954,610

جمهوريــة مصر العربية

23,954,633

16,625,780

أخرى

()6,891,516

30,239,556

اإلجمالي

1,947,609,663

الشــركات التابعة
المملكــة العربية الســعودية

2,107,018,325

حققــت المجموعــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة في  31ديســمبر 2018م صافي إيرادات بلغت  1,9مليار ريال ســعودي،وقد ســاهمت اإلســتثمارات الداخلية
والدوليــة فــي صافــي إيرادات المجموعة وفقـ ًا لما ورد في الجدول.

٪1

٪1

٪4

٪21

2018

٪0.4

%٥٧

2017
2018

٪1

 	%78المملكة العربية السعودية
 ٪21المملكة المتحدة
جمهورية مصر العربية
٪1
 ٪0.4-أخرى
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مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

اسم الشركة

دولة التأسيس
والنشاط

األنشطة األساسية

 %الملكية

خدمات السفر والسياحة

شــركة المكتب الوطني للســياحة والسفر المحدودة

السعودية

%100

1000,000

شــركة الصرح للسفر والسياحة المحدودة

السعودية

%80

10,000,000

خدمات السفر والسياحة

شــركة وكالة الطيار العالميــة للنقل الجوي المحدودة

السعودية

%100

3000,000

خدمات السفر والسياحة

شــركة عطالت الطيار للســفر والسياحة المحدودة

السعودية

%100

10,000,000

خدمات السفر والسياحة

شــركة الطيار للســفر والسياحة والشحن المحدودة

السعودية

%100

1,000,000

خدمات السفر والسياحة

شــركه تقنيتك لتقنية المعلومات

السعودية

%100

1,000,000

خدمات االتصاالت.

شــركة الطيار للتطوير واالســتثمار السياحي والعقاري

السعودية

%100

50,000,000

تشــغيل وإدارة قطاع الفنادق،
وصيانة المباني الســكنية

شــركة الطيار لتأجير السيارات

السعودية

%100

15,000,000

تأجير السيارات

شــركة تجول للسفر و السياحة

السعودية

%100

2,000,000

خدمات الســفر و السياحة

شركة الموســم للسفر والسياحة المحدودة

السعودية

%100

1,500,000

خدمات السفر والسياحة

شــركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية

السعودية

%51

500,000

منظم رحالت

شــركة مواسم للســياحة وخدمات المعتمرين المحدودة

السعودية

%51

2,000,000

خدمات السفر والسياحة

شــركة البرامج الخاصة للحاســوب (فالي أي تي)

السعودية

%60

5,000,000

خدمات الرسائل النصية
والوسائط المتعددة

شــركة مثمرة لالستثمار العقاري

السعودية

%100

50,000,000

مقــاوالت عامة للمباني تطوير
وتشــغيل المباني السكنية

شــركة النخبة لخدمات الطائرات الخاصة

السعودية

%100

5,000,000

خدمات الطيران الخاص
والشحن

شــركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

السعودية

%100

1,000,000

خدمات السفر والسياحة

شركة الســرعة الفائقة للنقل المحدودة

السعودية

%100

2,000,000

خدمات تأجير مخازن
ومستودعات وخدمات إيراد
وتصدير

الشــركة السعودية لســياحة المؤتمرات والفعاليات

السعودية

%100

500,000

تنظيم وإدارة المعارض
واالجتماعات والفعاليات

شركة هناي للتجارة

السعودية

%80

2,600,000

تأجير السيارات

الشركة الســعودية للمواصالت المتحدة

السعودية

%100

7,000,000

تأجير السيارات

شركة المســافر للسياحة والسفر

السعودية

%100

25,000,000

خدمات السفر والسياحة

شــركة وادى السعودية للتجارة

السعودية

%100

100,000

تجــارة الجملة والتجزئة
للمالبس والكماليات

شركة فندق شيراتون

السعودية

%100

1,000,000

الســياحة والفنادق وتنظيم
المعارض

%7

%10

%28

%78

التحليل الجغرافي ألنشــطة
المجموعة الرئيســية

٪3

إجمالي رأس المال
(ريال سعودي)

مســاهمة القطاعات في
إجمالــي اإليرادات عام 2018
 	%٥٧إيرادات خدمات السفر
 ٪٢٨إيرادات خدمات السياحة
 ٪١٠إيرادات خدمات النقل
 ٪٤إيرادات خدمات الفندقة
 ٪0.4إيرادات خدمات تأجير العقارات
إيرادات الخدمات األخرى
٪1

2017

%26

%63

مســاهمة القطاعات في
إجمالــي اإليرادات عام 2017
 	%63إيرادات خدمات السفر
 ٪26إيرادات خدمات السياحة
 ٪7إيرادات خدمات النقل
 ٪3إيرادات خدمات الفندقة
إيرادات خدمات تأجير العقارات
٪0
إيرادات الخدمات األخرى
٪1
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الشــركات التابعــة واســتثمارات بطريقة حقــوق الملكية تتمة

اســتثمارات بطريقة حقــوق الملكية

دولة اإلمــارات العربية المتحدة

الجدول ( )15إســتثمارات بطريقة حقوق الملكية – شــركات مســاهمة:

اسم الشركة

دولة التأسيس
والنشاط

 %الملكية

إجمالي رأس المال
(ريال سعودي)

األنشطة األساسية

شــركة الطيار للسفر والسياحة المحدودة

اإلمارات

%100

306,392

خدمات السفر والسياحة

اسم الشركة

شــركة تجول للتجارة العامة

اإلمارات

%100

305,412

خدمات السفر والسياحة

شــركة الشامل الدولية القابضة
كى .أس .ســي (مقفلة)

جمهوريــة مصر العربية

دولة التأسيس
والنشاط

 %الملكية

الكويت

%30

قيمة االستثمار
(ماليين الرياالت)

عدد األسهم

رأس المال

األنشطة األساسية

95

20,160,000

3,000,000
دينار كويتي

خدمات السفر
والسياحة

الجــدول ( )16إســتثمارات بطريقة حقــوق الملكية:

اسم الشركة

دولة التأسيس
والنشاط

 %الملكية

إجمالي رأس المال
(ريال سعودي)

األنشطة األساسية

عطــات الطيار ترافل جروب

مصر

%100

2,956,548

خدمات السفر والسياحة

شــركة إي الطيار للسياحة

مصر

%100

5,807,505

تأجير السيارات

شركة إي الطيار تورز

اسم الشركة

دولة التأسيس
والنشاط

 %الملكية

قيمة االستثمار
(ماليين الرياالت)

رأس المال

األنشطة األساسية

شــركة فوياج عمرو للسياحة

كندا

%49

3.3

مصر

%100

4,223,640

تأجير السيارات

400,000
دوالر امريكي

خدمات السفر والسياحة

شركة نايل هوليدي

مصر

%100

1,689,456

تأجير السيارات

شــركة الطيار للســفر والسياحة – أبو ظبي

اإلمارات

%49

0.512

1,000,000
درهم إماراتي

خدمات السفر والسياحة

شــركة الطيار لتأجير السيارات

مصر

%100

3,009,343

تأجير السيارات

نت للسياحة

اإلمارات

%44.3

1,5

شــركة الهانوف للسياحة والخدمات

مصر

%70

2,111,820

خدمات السفر والسياحة

3,400,000
درهم إماراتي

خدمات السفر والسياحة

شركة الطیار للشــحن والتخلیص الجمركي

مصر

%100

2,164,615

خدمات شحن وتخليص
جمركي

كريم انكوربورشين

جزر فيرجن
البريطانية

%14.70

10

50,000
درهم إمارتي

تأجير السيارات

شــركة نايل هوليدي لخدمات الكول سنتر

مصر

%100

50,000

خدمات االتصال

شــركة فیلكس للطیران المحدودة

الیمن

%30

140

100,000,000
دوالر أمريكي

خدمات الطيران

شــركة تقنیتك لالتصاالت

السعودیة

%70

2,5

3,000,000
ريال سعودي

خدمات إتصاالت

الشركة الســعودیة للضیافة األثریة

السعودیة

%20

12,5

62,500,000
ريال سعودي

خدمات تطوير المباني
التراثية

مجموعــة إیكونیكس المتحدة

اإلمارات

%40

10,2

10,000
درهم إماراتي

خدمات إدارة االصول

شركة الوادى الشرق األوسط

لوكسمبوج

٪33,3

45,7

34,790
يورو

خدمات المبيعات
اإللكترونية

شــركة سي اتش أم أي

اإلمارات

%40

 4األف ريال

10,000
درهم إمارتي

خدمات وإدارة الفنادق

شــركة إنبعاث للتقنية الناشئة

السعودیة

%35

0.910

2,600,000
ريال سعودي

خدمات إتصاالت
ومراكز اإلتصال

لبنان
اسم الشركة

دولة التأسيس
والنشاط

 %الملكية

إجمالي رأس المال
(ريال سعودي)

األنشطة األساسية

شــركة لينا للسفر والسياحة

لبنان

%100

75,000

خدمات السفر والسياحة

كونكتينــغ للتجارة والخدمات

لبنان

%51

74,726

خدمات السفر والسياحة

المملكــة المتحدة
دولة التأسيس
والنشاط

 %الملكية

إجمالي رأس المال
(ريال سعودي)

شركة مواســم للسفر والسياحة المحدودة

المملكة المتحدة

%100

5,063

خدمات السفر والسياحة

اليجينت ريزورت المحدودة والشــركات التابعة

المملكة المتحدة

%100

506,359

خدمات السفر والسياحة

شركة مواسم المحدودة

المملكة المتحدة

%100

506,359

خدمات السفر والسياحة

شــركة مجموعة بورتمان الدولية

المملكة المتحدة

%100

247,410,710

خدمات السفر والسياحة

اسم الشركة

األنشطة األساسية

 تــم بيــع حصة المجموعة في شــركة ذاخر لإلســتثمار العقاري. -تــم إنهــاء الشــكل القانونــي لكال من شــركة فوجو للســفر و الســياحة بماليزيا و شــركة التفاضــل و التكامــل للتكنولوجيا بالهند.

أسبانيا

24

اسم الشركة

دولة التأسيس
والنشاط

 %الملكية

إجمالي رأس المال
(ريال سعودي)

األنشطة األساسية

مجموعة بي تو بي للســفر

أسبانيا

%100

13,498,443

خدمات السفر والسياحة

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة
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مجلس اإلدارة
والحوكمة

الريـاض
26

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة
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مجلــس اإلدارة والحوكمة

1

مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذية

أ

مجلس اإلدارة

تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائه علــى النحو التالي:
الجــدول( :)18تكوين مجلــس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

يتولــى إدارة شــركة مجموعــة الطيــار للســفر القابضــة مجلــس إدارة مؤلف من ( )9أعضــاء تعينهم الجمعيــة العامة العادية كل ثالث ســنوات ،وحالي ًا تم
تعييــن  9أعضــاء فــي الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريخ  28مــارس 2018م ويتولى المجلس كافة الصالحيات والســلطات الالزمة إلدارة الشــركة وحدد
النظــام األساســي للشــركة و الئحتــة «السياســات والمعاييــر واإلجراءات المحــددة للعضوية في المجلس» مســئوليات المجلــس تحديدا ً واضح ًا.
1.1

الجــدول ( :)17أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة للدورة الحالية التــي تنتهي في  28مارس2021م *:
المؤهالت

م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

1

المهندس/
محمد بن صالح
الخليل

رئيــس مجلس إدارة مجموعةالطيار للســفر القابضة
رئيس مجلس إدارة شــركةاللجين

عضــو مجلس إدارة غرفة الرياض -بكالوريوس هندسةوعــدد من اللجان في غرفة
ماجستير إدارة أعمالالرياض ومجلس الغرف

2

األستاذ /أحمد بن
سامر الزعيم

نائــب رئيس مجلس إدارةعضــو لجنة بالغرفة التجاريةمجموعة الطيار للســفر القابضة الصناعيــة بالرياض ومجلس
رئيس مجلس إدارة الشــركةالغرف السعودية
الســعودية الحديثة لصناعة
المعادن والكابالت والبالســتيك

3

الدكتور /سليمان -مديــر عام – مصرف اإلنماء
بن علي الحضيف

بكالوريوس اقتصاد-بكالوريوس إدارة اعمال

الخبرات

رئيــس وعضو مجلس إدارة عددمن الشــركات في مجال العقار
واالســتثمار والصناعة والسياحة
والقطــاع الخيري واالجتماعي
عضويــة مجالس إدارة فيشركات متعددة

م

االسم

الصفة

التصنيف

1

المهنــدس /محمد بن صالح الخليل

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2

األســتاذ /أحمد بن سامر الزعيم

نائــب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

3

الدكتور /ســليمان بن علي الحضيف

عضو مجلس إدارة

مستقل

4

األســتاذ /ماجد بن عائض النفيعي

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

5

األســتاذ /مازن بن أحمد الجبير

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

6

األســتاذ /عبداهلل بن عبدالرحمن العياضي

عضو مجلس إدارة

مستقل

7

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

عضو مجلس إدارة

مستقل

8

األســتاذ /يزيد بن خالد المهيزع

عضو مجلس إدارة

مستقل

9

األســتاذ /عبداهلل بن ناصر الداود

عضو مجلس إدارة
الرئيــس التنفيذي للمجموعة

تنفيذي

اجتماعــات مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي للموارد البشــرية -بكالوريوس إدارةوالتطويــر  -مصرف الراجحي
ماجستير عالقات دوليةالرئيس التنفيذي لشــركة عالم -ماجستير إدارةالنخبة لالستشارات اإلدارية
دكتوراه إدارة أعمالوالتنظيمية

-مديــر عام  -مصرف اإلنماء

4

األستاذ /ماجد بن
عائض النفيعي

الرئيس التنفيذي -شــركةمواسم للسياحة وخدمة
المعتمرين

نائب رئيس قســم اإليرادات-شــركة مكة لإلنشاء والتعمير

بكالوريوس محاسبة-دبلــوم متقدم في إدارة الفنادق

 الرئيس التنفيذي  -شركة مواسمللسياحة وخدمة المعتمرين
-مديــر فندق أبراج مكة هيلتون

5

األستاذ /مازن بن
أحمد الجبير

-عضو منتدب شــركة جوارس

نائب الرئيس التنفيذي  -شــركةأموال الخليج
-مستشــار لشركة ماكنزي

-ماجستير إدارة أعمال

نائب الرئيس التنفيذي  -شــركةأموال الخليج
 تقديم استشارات لشركة ماكنزيعضويــة مجالس إدارة فيشركات متعددة

6

األستاذ /عبداهلل
بن عبدالرحمن
العياضي

نائب الرئيــس التنفيذي المكلفمؤسسة الملك عبداهلل
العالمية لألعمال اإلنســانية

مستشــار قانوني في عدد منالشركات

بكالوريوس قانون-ماجســتير قانون تجاري دولي

مستشــار قانوني في عدد منالشركات

7

األستاذ  /إبراهيم
بن عبدالعزيز
الراشد

مدير رئيســي شركة كوليرزالعالمية

مستشــار في عدد من الشركات -بكالوريوس محاسبةماجستير إدارة أعمالالزمالة األولية للهيئة الســعوديةللمحاســبين القانونيين SOCPA
الزمالة الثانوية للهيئة الســعوديةللمحاســبين القانونيين SOCPA

8

األستاذ  /يزيد بن
خالد المهيزع

مســاعد المدير العام ومديرمدير األســواق العالمية العامة-األســواق العالمية العامة شركة
شــركة حصانة االستثمارية
حصانة االستثمارية

9

األستاذ  /عبداهلل
بن ناصر الداود

الرئيس التنفيذي لشــركةمجموعة الطيار للســفر
القابضة

خصــص أعضــاء المجلــس وقتـ ًا كافي ًا لالضطــاع بمســؤولياتهم والتحضير الجيــد الجتماعات المجلــس ولجانه وحرصهم على حضورها ،ولم يســبق
أن تقــدم أي عضــو مــن األعضــاء بطلــب مكتــوب لعقد اجتماعات طارئــة للمجلس خالل الســنة المالية المنتهية في  31ديســمبر 2018م كما لم يســبق
أن اعتــرض أي عضــو مــن األعضــاء علــى جدول أعمال المجلــس وقراراته .كما حرص المجلــس على جدولة جلســاته في مواعيد محــددة والتحضير الدائم
الجتماعــات المجلــس قبــل الجلســات والتأكــد من التــزام جميع أعضاء المجلــس بحضور االجتماعات ومناقشــة كافة بنود األجنــدة المطروحة في
االجتمــاع وتدويــن نتائــج االجتمــاع فــي محضر يناط بأمين ســر المجلــس ومتابعة تنفيــذ ماتضمنه المحضر مــع اإلدارة التنفيذية للشــركة ،كما حرص
المجلــس علــى متابعــة المهــام الموكلــة لــكل عضــو من أعضاءه والتأكد مــن تنفيذها وفق ًا لمــا قرره المجلس فــي اجتماعاته ،ومتابعــة لجان المجلس
واجتماعاتهــا الدوريــة والتأكــد مــن قيــام أعضائها بواجباتهم ومســؤولياتهم وتنفيــذ ما تضمنته محاضر الجلســات.
وفــي ســبيل تســهيل ســير العمــل ،فقــد فوض النظام األساســي للشــركة المجلس اتخاذ القــرارات بالتمرير على أن تعــرض على مجلس اإلدارة في أول
اجتمــاع تالــي إلعتمادهــا بصــورة نهائيــة ،وقــد صدر خالل العام 2018م عدد من القرارات المتخذة بالتمرير بعد التشــاور المســبق بشــأنها وتــم عرضها على
مجلس اإلدارة حســب نص الفقرة ( )4من المادة ( )17من النظام األساســي للشــركة.
1.2

عدد االجتماعات ()8
م

نائب رئيس المصرفيةاالستثمارية للشركات
منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في
دويتشة بنك

-مستشــار في عدد من الشركات

-ماجستير إدارة أعمال

عضوية مجلس إدارة شــركةمجموعة الطيار للســفر القابضة

ماجستير إدارة أعمالماجســتير العلوم السياسة
الدولية

نائب رئيس المصرفيةاالســتثمارية للشركات  -منطقة
الشــرق األوسط وشمال افريقيا
في دويتشة بنك
الرئيــس التنفيذي لمجموعةالطيار للســفر القابضة

*
تولــى مجلــس اإلدارة الســابق إدارة الشــركة حتــى انتهــاء دورته في  28مارس 2018م.ويتكون مجلس اإلدارة الســابق مــن ثمانية أعضاء هم:
 .1المهنــدس /محمــد بــن صالح الخليــل (رئيس مجلس اإلدارة) عضــو غير تنفيذي.
 .5األســتاذ /أحمــد بن ســامر الزعيم (نائــب رئيس مجلس اإلدارة) عضــو غير تنفيذي.
 .2األســتاذ /مــازن بن أحمــد الجبير (عضو مجلس اإلدارة) عضو مســتقل.
 .6األســتاذ  /ماجــد بــن عائض النفيعــي (عضو مجلس اإلدارة) عضــو غير تنفيذي.
 .3الدكتــور /عبدالرحمــن بن حســن آل الشــيخ (عضو مجلس اإلدارة) عضو مســتقل.
 .7األســتاذ  /عبــداهلل بــن ناصر الداود (عضــو مجلس اإلدارة/الرئيــس التنفيذي للمجموعــة ) عضو تنفيذي.
 .4األســتاذ  /أنــس بن محمــد صيرفي (عضو مجلس اإلدارة) عضو مســتقل.
 .8األســتاذ /يزيــد بن خالــد المهيزع (عضو مجلس إدارة) عضو مســتقل.

الجــدول ( :)19ســجل حضــور اجتماعات مجلــس اإلدارة لعام 2018م والبالــغ مجموعها ( )8اجتماعات:

االسم

األول
2018/02/08

الثاني
2018/03/28

الثالث
2018/04/16

الرابع
2018/04/30

الخامس
2018/05/19

السادس
2018/09/12

السابع
2018/11/15

الثامن
2018/12/19

اإلجمالي

نسبة
الحضور

1

المهنــدس  /محمد بن صالح الخليل

















8

%100

2

األســتاذ /أحمد سامر بن حمدي الزعيم

















8

%100

3

الدكتور  /ســليمان بن علي الحضيف















6

%86

4

األســتاذ /مازن بن أحمد الجبير

















8

%100

5

األســتاذ  /ماجد بن عائض النفيعي

















8

%100

6

األســتاذ  /عبداهلل بن عبدالرحمن العياضي

العضوية
لم تبدأ















7

%100

7

األســتاذ  /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

العضوية
لم تبدأ















7

%100

8

األســتاذ  /يزيد بن خالد المهيزع















8

%100

9

األســتاذ  /عبداهلل بن ناصر الداود



8

%100

10

الدكتور /عبدالرحمن بن حســن آل الشيخ



لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

1

%100



لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

لم يحضر
النتهاء
العضوية

1

%100

11

المهنــدس  /أنس بن محمد صالح الصيرفي

العضوية
لم تبدأ

















 حضــر  لم يحضر

28

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

التقرير الســنوي 2018

29

مجلــس اإلدارة والحوكمة تتمة

أهــم قــرارات مجلس اإلدارة االســتراتيجية خالل العام 2018م

ب

• فــي  8أكتوبــر 2018م وافــق مجلــس اإلدارة علــى حصــة المجموعة في شــركة ذاخر االســتثمار والتطوير العقاري حيث قامــت المجموعة ببيــع حصتها في
الشــركة البالغة  %30إلى شــركة محمد إبراهيم الســبيعي (شــركة ماســك) مقابل الحصول على عوض نقدي  377,374,632ريال ســعودي.
•الموافقــة علــى تقديــم ضمــان مــن قبل شــركة مجموعة الطيار للســفر القابضــة للقرض المقدم مــن بنك باركليز وذلك لدعــم رأس المال العامل
لشــركات المجموعــة بالمملكــة المتحــدة بمبلغ ( )20,000,000جنيه اســترليني.
• الموافقة على توقيع اتفاقية مع شــركة البالد المالية بغرض تأســيس صندوق اســتثماري عقاري خاص تديره شــركة البالد المالية وتســاهم فيه المجموعة
بعدد  6عقارات مملوكة لها في مدينتي الرياض وجده كمســاهمة عينية لغرض تطوير فنادق ذات الفئة المتوســطة .وتســري هذه االتفاقية لمدة  24شــهراً.
•إعتمــاد تنفيــذ اإلســتراتيجية التجاريــة للبدء في تأســيس وحدة أعمــال متخصصة في ســياحة الحج و العمرة.

تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات الشــركة للتمكــن من اتخاذ القرارات بصورة ســليمة .ومدى فهــم عضو مجلس اإلدارة و اللجــان لألمور الفنية.
1
	2قضــاء وقــت كافــي مــع الرئيــس التنفيــذي لفهم الخطط طويلــة المدى .وإمكانية تواصــل عضو مجلس اإلدارة واللجان مــع رئيس مجلس اإلدارة إذا
تطلــب األمــر ذلك ومدى فهمه واســتيعابه لقطاع الشــركة والمجال الــذي تعمل فيه.
 3مــدى إمكانيــة عضو المجلس بإبداء الرآي بشــأن اســتراتيجية وتوجه الشــركة متــى أصبح ذلك ضرورياً.
	4مــدى موضوعيــة عضــو مجلــس اإلدارة فــي مواجهة القــرارت الصعبة .ومدى قدرته علــى التعبير عن رأيــه أثناء االجتماع حتى إذا كانــت وجهة النظر
مختلفــة عن أعضــاء المجلس اآلخرين.
 5مــدى قــدرة عضــو مجلــس اإلدارة علــى جمع المعلومات الالزمــة حتى يكون على اطــاع كافي في حال تغيبه عــن حضور االجتماع.
 6مــدى قيــام عضــو مجلــس اإلدارة و اللجــان باتخــاذ المبادرة عندما يكون ذلك مناســب ًا للحصــول على المعلومات ذات الصلة بالشــركة.
	7مــدى تقبــل عضــو مجلــس اإلدارة مشــاركة أعضاء المجلــس واللجان اآلخرين ،ومدى قدرتــه على تقديم أفــكار إبداعية ومبتكرة ،ومــدى تحفظه على
ســرية المعلومات التــي يتلقاها.
 8مســتوى خبــرة كافيــة لتقييــم االســتراتيجيات والسياســات والتطورات الســوقية وخصوصيات المجال الذي تعمل فيه الشــركة علــى المدى الطويل.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألســهم الشــركة
الجدول ( :)20األســهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة في الشــركة عند بداية ونهاية العام 2018م ونســبتها من إجمالي عدد أســهم الشــركة شــاملة
أســهم عضوية المجلس:
األسهم المملوكة
م

أســماء أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم عند النسبة إلى إجمالي عدد األسهم في
نهاية العام 2018
األسهم
بداية العام 2018

النسبة إلى إجمالي
األسهم

ت
توضيح

1

المهنــدس /محمد بن صالح الخليل

601,873

%0.29

601,873

%0.29

ملكية شخصية

2

األســتاذ /أحمد بن سامر حمدي الزعيم

-

-

2,917

%0.0014

ملكية شخصية

754,726

%0.36

754,726

%0.36

ملكية األسهم للشــركة الدولية الخليجية
للمقاوالت والتــي يديرها ويملك فيها

3

الدكتور  /ســليمان بن علي الحضيف

66,403

%0.0317

66,403

%0.0317

ملكية شخصية

4

األســتاذ /ماجد بن عائض النفيعي

7,000

%0.003

7,000

%0.003

ملكية شخصية

5

األســتاذ  /مازن بن أحمد الجبير

1,333

%0.0006

1,333

%0.0006

ملكية شخصية

6

األســتاذ  /عبداهلل بن عبدالرحمن العياضي

1,000

%0.0005

-

-

ملكية شخصية

7

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

-

-

1,000

%0.0005

ملكية شخصية

8

األســتاذ  /عبداهلل بن ناصر الداود

1,666

%0.0008

1,666

%0.0008

ملكية شخصية

9

األســتاذ  /يزيد بن خالد المهيزع

-

-

-

-

ممثل للمؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية
التي تملك  8,231,332ســهم تمثل  %3,93من
إجمالي عدد أســهم المجموعة

الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلس اإلدارة فــي تقييم أداءه و أداء لجانه وأعضائــه و اإلدارة التنفيذية
اتبــع مجلــس اإلدارة وســائل متنوعــة تمكنــه مــن تقييم أدائه وأداء أعضائــه ولجانه وذلك بناء على مؤشــرات قياس األداء المعتمدة في “سياســة وإجراءات
تقييــم األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة واإلدارة التنفيذيــة” المقترحــة من قبــل لجنة المكافآت والترشــيحات ،حيث راعــى المجلس عند
تحديدهــا عدالتهــا و مــدى تناســبها وانســجامها مع نشــاط الشــركة واســتراتيجيتها وأهدافها ومدى تفاعــل عضو مجلس اإلدارة وقدرته علــى تقديم أفكار
إبداعيــة ومبتكــرة ،وقد تضمنت السياســة عدة عناصــر من أهمها األتي:

أ

معاييــر قيــاس األداء لمجلس اإلدارة و لجانه

معاييــر قيــاس األداء ألعضاء مجلــس اإلدارة و أعضاء اللجان

معاييــر قيــاس األداء لــإدارة التنفيذية (الرئيــس التنفيذي/كبــار التنفيذيين)

يتــم تقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذيين بغرض مراجعة األهداف االســتراتيجية للشــركة واألهــداف التشــغيلية ومواءمتها مع األهداف
الوظيفيــة المطلــوب إنجازهــا ،وتحديــد األهداف التي يجــب تطويرها ،وذلك بشــكل دوري وذلك وفقـ ًا للمعايير التالية:
	1التخطيــط االســتراتيجي :أنــه يعمــل لضمــان تطوير اســتراتيجية طويلة المدى ،ويؤســس األهــداف والخطط التي توفي احتياجات أصحاب األســهم
والعمــاء والموظفيــن وكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة ،ويضمن كذلــك تقدم ًا متناغم ًا ومناســب ًا في توقيتــه نحو تحقيق األهداف االســتراتيجية.
كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصها بطريقة تنســجم مع األهداف االســتراتيجية ويقوم بتقديــم تقارير بطريقــة منتظمة إلى الرئيــس التنفيذي /
مجلــس اإلدارة عــن التقــدم الذي يتــم تحقيقه نحو المراحل األساســية من الخطة االســتراتيجية.
	القيــادة :يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحة ومتماســكة عن قيم وأهداف الشــركة وضمان أنهــا مفهومة تمامـ ًا وأنها تجد الدعم العريــض والتنفيذ
2
الفعــال داخــل الشــركة .كمــا أنــه يقوم بتعزيز ثقافة في الشــركة تشــجع وتقدر وتكافيء القيــادة والتميز واالبتكار وكذلــك يضمن المفاهيــم التي ترتقي
باألعــراف األخالقية واالســتقامة الفردية والتعاون الذي يؤســس القيم.
	3النتائــج الماليــة :يقــوم بتأســيس وتحقيــق أهداف أداء مالي مناســب ســنوي وطويل المــدى ،كما يضمن تطويــر وصيانة أنظمة مالئمــة لحماية أصول
الشــركة وأن يؤكد علــى التحكم الفعال علــى العمليات.
	4إدارة العمليــات :يضمــن أن تكــون للشــركة إدارة عالية المســتوى وفي مســتوى مناســب مــن التكاليف للقيام باألعمال اليومية للشــركة كما يشــجع
تحســين مســتمر لجــودة وقيمــة وتنافســية منتجات الشــركة وأنظمــة أعمالها التجاريــة ،وكذلك يقوم بتشــجيع ومكافأة الحلــول اإلبداعية لألعمال
والتحديــات اإلدارية التي تواجهها الشــركة.
	5تخطيــط وتطويــر اإلدارة وتعاقــب المــدراء :يقــوم بتطوير وجــذب مجموعة من كبار المــدراء والمحافظة عليهــم وتحفيزهم وضمــان فعاليتهم
ووحدتهــم ،وكذلــك يضمــن أن برامــج تطويــر اإلدارة وخطط تعاقب المــدراء لديها المــوارد المطلوبة والتوجهات لظهور قيادة مســتقبلية للشــركة.
	6المــوارد البشــرية :يضمــن اســتحداث برامــج فعالــة لتوظيف وتدريــب ومكافأة واســتمرارية وتحفيــز الموظفيــن ،وكذلك يضمــن توفر الموارد
البشــرية الالزمــة لتحقيــق أهــداف الشــركة كمــا يقــوم بتأســيس ومراقبة برامج لإلرتقــاء بتنوع مــكان العمل وأن يقــدم تقديرا ً مناســب ًا إلنجازات
األفــراد والمجموعات.
	التواصــل :يعمل كناطق رســمي رئيســي باســم الشــركة ويتواصــل بفعالية مع مالكي األســهم ،والمســتثمرين والموظفيــن والعمالء والموردين،
7
كمــا يقــوم بتمثيــل الشــركة بطريقــة فعالة في العالقات التي تخص نشــاطات الشــركة و الجهات الحكومية واألوســاط المالية.
	8عالقــات مجلــس اإلدارة :يعمــل بصــورة لصيقــة مــع أعضاء مجلس اإلدارة لضمــان علم أعضاء مجلــس اإلدارة بحالة الشــركة وأعمالها والمواضيع
الرئيســية ذات العالقة بالشــركة ،وعلمهم بتقدم الشــركة نحو تحقيق الخطة التشــغيلية والمراحل األساســية لخطة الشــركة االســتراتيجية.

مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلس ولجانــه لتحقيق أهداف الشــركة وخطتها االســتراتيجية وانعكاســها على المواضيــع المطروحة خالل العام.
1
 2مــدى التــزام أعضــاء المجلس ولجانه باإلجــراءات المطلوب تطبيقهــا في االجتماعات.
المســندة إليها مــن قبل مجلس اإلدارة.
 3مــدى التــزام لجــان المجلس بالمهام ُ
 4مــدى وجــود قنــوات اتصال واضحة ومفتوحــة أثناء اجتماعات مجلــس اإلدارة ولجانه لتقديم مشــاركات وقرارات هادفة.
 5مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبة مقدم ًا ،وإشــعار مختصر عــن مواضيع االجتمــاع وتوقيته قبل االجتمــاع بفترة كافيه.
	6مــدى دقــة أعضــاء المجلــس في مراجعــة الميزانية المالية الســنوية ،ومدى مراقبــة المجلس للتدفــق النقدي والربحية واإليرادات والمؤشــرات المالية
األخــرى لضمان أن الشــركة تعمــل ضمن تحقيق أهدافهــا المعتمدة.
 7مــدى جــودة أعضــاء المجلــس في رصد أداء الشــركة ومقارنة البيانات ذات العالقــة بالمجال الذي تعمل فيه الشــركة.
 8مــدى فاعليــة أعضــاء المجلــس مع المواضيع التي تؤثر في الشــركة علــى المدى الطويل.
 9مــدى إدراك أعضــاء مجلــس اإلدارة الفــرق بيــن دور المجلس في إعداد السياســات ودور الرئيس التنفيذي في إدارة الشــركة.
 10دور أعضــاء المجلــس في مســاعدة الرئيــس التنفيذي في إعداد سياســة واضحة ومفهومة.
مــدى فاعليــة المجلــس فــي وضع خطــة لتعاقب اإلدارة التنفيذية في الشــركة في حال شــغر تلك المناصب.
11
30
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مجلــس اإلدارة والحوكمة تتمة

المنبثقــة واإلدارة التنفيذية
مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانه ُ

ت

قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة و لجانــه واإلدارة التنفيذية وذلك بناء على مؤشــرات قياس األداء المعتمدة في سياســة
إجــراءات تقييــم األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة واإلدارة التنفيذية و سياســة المكافــآت والتعويضات ألعضــاء مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقــة المقترحــة مــن قبــل المكافــآت والترشــيحات حيث راعــى المجلس أن تكون المكافآت منســجمة مع اســتراتيجية الشــركة وأهدافها مع األخذ
فــي االعتبــار القطــاع الــذي تعمــل فيه الشــركة وخبرة أعضاء مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة وايض ًا في ضوء القوانين و اللوائح الســائدة ،وتنقســم سياســة
المكافــآت إلى ثالثه أجزاء وهي:

ـاء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات أنــواع المكافآت التي تمنــح لكبــار التنفيذيين في الشــركة  -على ســبيل
	1يوافــق مجلــس اإلدارة بنـ ً
المثــال :المكافــآت الثابتــة ،المكافــآت المرتبطــة بــاألداء ،المكافــآت التشــجيعية بمــا ال يتعــارض مع الضوابــط و اإلجــراءات التنظيمية الصادرة
للشــركات المساهمة.
	2تكــون مكافــآت كبــار التنفيذيين متوافقة مع أهداف الشــركة االســتراتيجية ومتناســبة مع نشــاط الشــركة والمهارات الالزمــة إلدارتها ،مع األخذ في
االعتبــار القطــاع الذي تعمل به الشــركة وحجمها.
 3تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة خطــط الحوافز الخاصــة بكبار التنفيذيين بشــكل مســتمر ورفع التوصيــة لمجلس اإلدارة العتمادها.
	4تهــدف المكافــآت إلــى توفيــر الحالــة التنافســية المطلوبة لجــذب واالحتفاظ بالموظفيــن المؤهلين ذو الكفــاءة والحفاظ على المســتوى العالي من
المهــارات الذي تحتاج إليها الشــركة.
	5يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياســة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشــيحات.

مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة:

أ

	1تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معين أو بدل حضور الجلســات أو بدل مصروفات ســفر أو مزايــا عينية أو نســبة معينة من صافي
األربــاح ،ويجــوز الجمــع بين اثنين أو أكثــر من هذه المزايا.
	2إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أرباح الشــركة ،فــا يجوز أن تزيد هذه النســبة عن  %10من صافي األرباح ،وذلــك بعد خصم االحتياطيــات التي قررتها
الجمعيــة العامــة تطبيقـ ًا ألحــكام النظــام ونظام الشــركة األساســي ،وبعــد توزيع ربح على المســاهمين ال يقل عن  %5من رأس مال الشــركة المدفوع،
علــى أن يكــون اســتحقاق هذه المكافأة متناســب ًا مع عدد الجلســات التــي يحضرها العضو.
	3فــي جميــع األحــوال يجــب أن ال يتجــاوز مجمــوع ما يحصــل عليه عضو مجلس اإلدارة مــن مكافآت ومزايا ماليــة أو عينية مبلغ خمســمائة ألف ريال
ســنوي ًا ،وذلــك وفق ًا لنظام الشــركات و الضوابــط التي تضعها الجهــات المختصة.
	4يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي إلــى الجمعيــة العامة على بيان شــامل لكل ما حصل عليــه أعضاء مجلس اإلدارة خالل الســنة المالية
مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات ســفر وغيــر ذلك من المزايا ،وأن يشــتمل كذلك على بيــان ما قبضه أعضــاء المجلس بوصفهــم عاملين أو إداريين أو ما
قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات (إن وجدت) ،وأن يشــتمل أيض ًا على بيان بعدد جلســات المجلس وعدد الجلســات التــي يحضرها كل
عضــو من تاريــخ آخر اجتمــاع للجمعية العامة.

ب

مكافــآت أعضــاء اللجان وأمانــة المجلس واللجان:

بناء علــى توصية من لجنة
	1يعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت اللجــان المنبثقــة عنــه -باســتثناء لجنة المراجعة -وبــدل حضور وغيرها من اســتحقاقات ً
المكافآت و الترشــيحات.
 2تتكــون مكافــآت عضويــة اللجــان المنبثقة عن مجلس اإلدارة من مكافأة ســنوية وبــدل حضور االجتماع.
بناء علــى توصية من مجلس اإلدارة.
 3مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتم اعتمادها مــن قبل الجمعيــة العامة ً
	4يراعــى عنــد تشــكيل اللجــان عــدد العضويــة التي يمكن لعضــو مجلس اإلدارة أن يشــغله ،بحيث ال يتجاوز إجمالــي ما يتقاضاه العضــو من مكافآت عن
عضويتــه فــي المجلــس واللجان الحــد األعلى المنصــوص عليه في نظام الشــركات بالمملكة العربية الســعودية.
وقــد حــدد المجلــس مكافآت أعضاء المجلــس ولجانه وفق اآلتي:
المكافــأة الســنوية لرئيس مجلس اإلدارة  400ألف ريال ســعودي.
1
 2المكافــأة الســنوية ألعضاء مجلس اإلدارة  300ألف ريال ســعودي.
 3المكافــأة الســنوية للجــان المنبثقــة مــن المجلس باســتثناء لجنة المراجعة  50ألف ريال ســعودي للعضو.
 4تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعة من قبــل الجمعية العامــة المنعقدة بتاريخ  28مارس 2018م.
 5تــم تحديــد مكافــآت اإلدارة التنفيذية وفق ًا لألســس المتبعة ضمن سياســة الموارد البشــرية بالشــركة ووســائل تقييم األداء.
أمــا بالنســبة لبــدل حضــور اجتماعات المجلس واللجــان فيمكــن تفصيله وفق ًا لآلتي:
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بيان

الفتــرة من  1يناير 2018
حتى  27مارس 2018

الفتــرة من  28مارس 2018
حتى  31ديسمبر 2018

بــدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

 6000ريال سعودي

 5000ريال سعودي

بدل حضــور اجتماع لجنة المراجعة

 2000ريال سعودي

 4000ريال سعودي

بدل حضور اجتمــاع اللجنة التنفيذية

 4000ريال سعودي

 4000ريال سعودي

بدل حضور اجتماع لجنة االســتثمار

 4000ريال سعودي

ال شيء
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مكافــآت اإلدارة التنفيذية

بينمــا يتــم تحديــد مكافآت موظفي الشــركة طبقـ ًا للمعايير التالية:

يراعــي فــي تحديــد وتعديــل الراتب األساســي لموظف الشــركة هو قدراته وكفاءتــه المهنية وتاريخه المهني بالشــركة طــوال خدمة عمله.
1
ً
ً
	2بالنســبة لموظفــي الشــركة التنفيذييــن الجــدد أو المعينيــن حديثـا يتــم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي للشــركة وفقا لسياســة الشــركة
المتبعــة فــي التوظيــف وهيكل المرتبــات المعتمد وفق ًا للدرجــات الوظيفية.
	3بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطوع أو نســبة معينة مــن المبيعات فيتــم تحديدها واعتمادهــا والتصديق عليها مــن قبل الرئيس
التنفيــذي وفق ًا للوائــح الحوافز الداخلية.
 4تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعة ســنوية لرواتــب التنفيذيين ورفع توصياتهــا للرئيس التنفيذي للشــركة.
	5يتم تحديد المكافآت الســنوية المرتبطة باآلداء من قبل لجنة المكافآت والترشــيحات وذلك طبق ًا لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري اإلدارات.
	6بالنســبة لكبــار التنفيذييــن فيجــب أن يتــم اعتمــاد الخطــط والبرامج التحفيزيــة المحددة لهم وكذلــك تعديل الرواتب والمزايا اآلخرى مــن قبل لجنة
الترشــيحات والمكافآت (إن وجدت).
 7يتم تحديد بعض البدالت كنســبة من الراتب األساســي كبدل الســكن بنســبة  % 25من الراتب االساســي وبدل اإلنتقال بنســبة  %10كحد أقصى.
ـاء علــى طبيعــة عملهم على مزايــا عينية مثل توفير ســيارة وذلك طبق ًا للشــروط والمعاييــر الموضوعة من قبل
	8يحصــل بعــض موظفــي الشــركة بنـ ً
إدارة الشــركة بهــذا الخصــوص ويتــم التصديــق على توفير ســيارة لموظفي الشــركة من قبل الرئيــس التنفيذي .وفي حالــة حصول اي من موظفي
اإلدارة التنفيذية بالشــركة على ســيارة ال يســتحق بدل المواصالت.
 9بعــض مــن البــدالت األخــرى كبدل المحروقات وبــدل الهاتف وذلك وفق ًا لسياســة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشــرية.
	10بالنســبة لتذاكــر الطيــران فتصــرف لموظفــي الشــركة غير الســعوديين وعائلتهم بحد أقصى زوجــة وطفلين مرة واحدة فــي العام على الدرجة
االقتصاديــة أو الدرجــة الوظيفيــة وذلــك للموظفيــن المتعاقديــن مع الشــركة بامتيازات عائلية .أمــا بالنســبة للموظف المتعاقــد دون امتيازات عائلية
فيســتحق تذكــرة واحده له هو فقط.
تحقيــق النتائــج المالية واألرباح بالنســبة لــإدارات والوحدات الذكية.
11
 12تحقيــق نتائج برامج التحول االســتراتيجي.
 13تحقيــق نتائــج اإلدارة الســنوية في األعمال التشــغيلية المناطة حســب مهــام اإلدارة المعنية.
 14تقييــم اإلدارات لبعضهــا البعــض فيما يخص المهام المشــتركة ومســتوى التعاون.
 15جودة نتائــج اإلدارة المعنية.
 16مدى اإلســهام في تطوير الشــركة بشــكل عام خارج نطاق مهام اإلدارة المعنية.

التقرير الســنوي 2018

33

مجلــس اإلدارة والحوكمة تتمة

مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة

عضويــة أعضاء مجلس اإلدارة لشــركات أخرى

الجــدول ( :)21مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة خالل العام 2018م:

الجــدول ( :)22عضويــة أعضاء مجلس اإلدارة لشــركات أخرى.

مكافأة أعضاء المجلس

مجموع بدل حضور جلســات المجلس

مجموع بدل حضور جلســات اللجان

المزايا العينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشــارية

مكافــأة رئيس المجلــس أو العضو المنتدب أو أمين
الســر إن كان من األعضاء

المجمـــــوع

نسبة من ألألرباح

المكافآت الدورية

خطــط تحفيزية قصيرة األجل

خطــط تحفيزية طويلة األجل

االســهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)

المجمـــــوع

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

المكافآت الثابتة

بدل المصروفات

المكافآت المتغيرة

م

اسم العضو

1

المهندس /محمد
بن صالح الخليل

2

األستاذ /أحمد
بن سامر حمدي
الزعيم

عضو المجلس

أو ً
ال :األعضاء المســتقلين
الدكتور /ســليمان بن علي الحضيف

225,000

30,000

8,000

-

-

-

263,000

-

-

-

-

-

-

-

263,000

-

األســتاذ /إبراهيم بــن عبد العزيز
الراشد

225,000

35,000

8,000

-

-

-

268,000

-

-

-

-

-

-

-

268,000

-

شركة اللجين

داخل المملكة

شــركة كانولي للصناعات
الغذائية

داخل المملكة

شركة ذات مسئولية
محدودة

سمنترا

خارج المملكة

شركة مساهمة خاصة

شركة تطوير المباني

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

الراجحــي للتأمين التعاوني

داخل المملكة

شركة مساهمة
مدرجة

–

شركة مجموعة كابالت
الرياض

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

الشركة السعودية
الحديثــة لصناعة المعادن
والكابالت البالستيك

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

األســتاذ  /يزيد بن خالد المهيزع

300,000

41,000

10,000

-

-

-

351,000

-

-

-

-

-

-

-

األســتاذ  /عبداهلل بن عبدالرحمن
العياضي

225,000

35,000

20,000

-

-

-

280,000

-

-

-

-

-

-

-

280,000

-

الدكتور /عبدالرحمن بن حســن
آل الشيخ ()1

75,000

6,000

ــ

-

-

-

81,000

-

-

-

-

-

-

-

81,000

-

األســتاذ /أنس بن محمد صيرفي ()1

75,000

6,000

ــ

-

-

-

81,000

-

-

-

-

-

-

-

81,000

-

المجموع

1,125,000

153,000

46,000

-

-

-

1,324,000

-

-

-

-

-

-

-

1,324,000

-

المهنــدس /محمد بن صالح الخليل 400,000

41,000

8,000

-

-

-

449,000

-

-

-

-

-

-

-

449,000

األســتاذ /أحمد بن سامر الزعيم

300,000

41,000

18,000

-

-

-

359,000

-

-

-

-

-

-

-

359,000

األســتاذ  /مازن بن أحمد الجبير

300,000

41,000

8,000

-

-

-

349,000

-

-

-

-

-

-

-

349,000

-

األســتاذ /ماجد بن عائض النفيعي

300,000

41,000

8,000

-

-

-

349,000

-

-

-

-

-

-

-

349,000

-

المجموع

1,300,000

164,000

42,000

-

-

-

1,506,000

-

-

-

-

-

-

-

1,506,000

-

ثالثـ ًا :األعضاء التنفيذيين
األســتاذ /عبد اهلل بن ناصر الداود

300,000

41,000

8,000

-

-

-

349,000

-

-

-

-

-

-

-

349,000

-

المجموع

300,000

41,000

8,000

-

-

-

349,000

-

-

-

-

-

-

-

349,000

-

المجموع

358,000 2,725,000

96,000

-

-

-

3,179,000

-

-

-

-

-

-

-

3,179,000

-

3

الدكتور /سليمان
بن علي الحضيف

( )1تــم انتهــاء مــدة عضويتهم بانتهاء الدورة الســابقة في 2018/03/28م.

4

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

األستاذ /ماجد بن
عائض النفيعي

داخل المملكة

شركة ذات
مسؤولية محدودة

–

351,000

-

شركة ذاخر لالستثمار
والتطوير العقاري

داخل  /خارج
المملكة

الكيان القانوني

–

-

-

داخــل  /خارج المملكة الكيان القانوني

شركة مساهمة
مدرجة

الشركة السعودية
الحديثة لصناعة األسالك
والكابالت المتخصصة

ثاني ًا :األعضــاء غير التنفيذيين

34

أســماء الشركات التي يكون
عضــو مجلس اإلدارة عضوا ً
فــي مجالس إدارتها الحالية
أو من مديريها

أســماء الشركات التي يكون
عضــو مجلس اإلدارة عضوا ً
في مجالس إدارتها الســابقة
أو من مديريها

–

–

–

الشركة السعودية الحديثة
لصناعة الكابالت الهاتفية

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

شركة كابالت الرياض

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

الشركة السعودية الحديثة
للكابالت المحدودة

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

الشركة الدولية الخليجية
للتجارة واالستثمار العقاري

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

الشركة الدولية لتجارة
السيراميك

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

الشــركة الدولية الخليجية
لتجهيزات المنزل

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

شركة تقنيات اإلنارة
المحدودة

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

شركة الكروان الفضي
للتجارة

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

شركة األندلس العقارية

داخل المملكة

شركة مساهمة
مدرجة

–

–

–

مصرف اإلنماء

داخل المملكة

شركة مساهمة عامة

–

–

–

شركة مواسم لإلستثمار

داخل المملكة

–

–

–

–

شركة مواسم للسياحة
وخدمات المعتمرين

داخل المملكة

–

–

–

–

شركة مواسم للرياضة

داخل المملكة

–

–

–

–

شركة عطالت الطيار
ترافل قروب

خارج المملكة

–

–

–

–

الهانوف للسياحة

خارج المملكة

–

–

–

–
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36

م

اسم العضو

5

األستاذ /مازن بن
أحمد الجبير

6

األستاذ /عبداهلل
بن عبدالرحمن
العياضي

أســماء الشركات التي يكون
عضــو مجلس اإلدارة عضوا ً
فــي مجالس إدارتها الحالية
أو من مديريها

داخــل  /خارج المملكة الكيان القانوني

أســماء الشركات التي يكون
عضــو مجلس اإلدارة عضوا ً
في مجالس إدارتها الســابقة
أو من مديريها

ب لجان المجلس
داخل  /خارج
المملكة

1
الكيان القانوني

بوان

داخل المملكة

شركة مساهمة
مدرجة

شــركة الوطنية لتصنيع
وسبك المعادن
(معدنية)

داخل المملكة

شركة مساهمة
مدرجة

ديار الخزامى

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

الصقر للتأمين

داخل المملكة

شركة مساهمة
مدرجة

شركة لفانا القابضة

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

الشركة الوطنية
للرعايــة الطبية (رعاية)

داخل المملكة

شركة مساهمة
مدرجة

نورثن ترست السعودية

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

شركة البحر المتوسط
السعودية لالستثمار
(سعودي ميد)

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

كريم انكوربورشين

خارج المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

كابيتال بنك

خارج المملكة

شركة مساهمة
مدرجة

الشــركة الوطنية للتنمية
الزراعية (نادك)

داخل المملكة

شركة مساهمة
مدرجة

شركة دراية المالية

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

المؤسســة العامة للتقاعد

داخل المملكة

مؤسسة حكومية

–

–

–

شركة ماكسيس بيرهارد
(ماليزيا)

خارج المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

شركة محمد إبراهيم
السبيعي وأوالده
لالستثمار

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

شركة مطارات الرياض

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

صندوق الصناديق

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

شركة االسثمارات الرائدة

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

ســابك لالستثمار وتنمية
المحتوى المحلي

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

–

–

–

شركة فيبكو

داخل المملكة

شركة مساهمة عامة

–

–

–

شركة اللجين

داخل المملكة

شركة مساهمة عامة

–

–

–

7

األستاذ  /إبراهيم
بن عبدالعزيز
الراشد

شركة سليب هاي

داخل المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

8

األستاذ  /يزيد بن
خالد المهيزع

–

–

–

–

–

–

9

األستاذ  /عبداهلل
بن ناصر الداود

شــركة الترفيه للتطوير
واالستثمار

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

شركة ذاخر لإلستثمار
و التطوير العقاري

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

شركة الرائدة للتمويل

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

شركة مثمرة
لالستثمار العقاري

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

شركة السوق المالية
السعودية (تداول)

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

شركة هناي للتجارة

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

شركة رؤى المدينة
القابضة

داخل المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

كريم انكوربورشين

خارج المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

تكوين اللجان

التزامـ ًا بنظــام الشــركة ولوائــح الحوكمــة واإلدارة المثلى لشــئون الشــركة ،فقد أعــاد مجلس اإلدارة في اجتماعــه المنعقد بتاريخ  28مارس 2018م تشــكيل
اللجان علــى النحو التالي:

اللجنــة التنفيذية

أ

الجــدول ( )23اللجنــة التنفيذية:
م

االسم

1

المهندس /محمد بن رئيــس مجلس إدارة مجموعة
الطيار للســفر القابضة و رئيس
صالح الخليل
مجلس إدارة شــركة اللجين

2

عضو منتدب – شــركة جوارس

3

4

5

*

األستاذ /مازن بن
أحمد الجبير

الوظائف الحالية

األســتاذ  /يزيد بن خالد مســاعد المدير العام ومدير
األســواق العالمية العامة –
المهيزع
شــركة حصانة االستثمارية
األستاذ  /عبداهلل بن
ناصر الداود

األستاذ /إبراهيم بن
عبدالعزيز الراشد*

الرئيس التنفيذي لشــركة
مجموعة الطيار للســفر القابضة

مدير رئيســي – شركة كوليرز
العالمية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

عضــو مجلس إدارة غرفة الرياض
وعــدد من اللجان في غرفة
الرياض ومجلس الغرف

بكالوريوس هندسة
ماجستير إدارة أعمال

رئيــس وعضو مجلس إدارة عدد
من الشــركات في مجال العقار
واالســتثمار والصناعة والسياحة
والقطــاع الخيري واالجتماعي

ماجستير إدارة أعمال

نائب الرئيس التنفيذي لشــركة
أموال الخليج
تقديم استشــارات لشركة ماكنزي
عضوية مجالس إدارة في شــركات
متعددة

ماجستير إدارة أعمال

عضوية مجلس إدارة شــركة
مجموعة الطيار للســفر القابضة

نائب الرئيس التنفيذي لشــركة
أموال الخليج

مدير األســواق العالمية العامة-
شــركة حصانة االستثمارية
نائب رئيس المصرفية
االســتثمارية للشركات منطقة
الشــرق األوسط وشمال أفريقيا
في دويتشة بنك

مستشــار في عدد من الشركات

نائب رئيس المصرفية
ماجستير إدارة أعمال
ماجســتير العلوم السياسة الدولية االســتثمارية للشركات  -منطقة
الشــرق األوسط وشمال افريقيا في
دويتشة بنك
الرئيس التنفيذي لشــركة
مجموعة الطيار للســفر القابضة
بكالوريوس محاسبة
ماجستير إدارة أعمال
الزمالة األولية للهيئة الســعودية
للمحاســبين القانونيين SOCPA
الزمالة الثانوية للهيئة الســعودية
للمحاســبين القانونيين SOCPA

مستشــار في عدد من الشركات

تــم تعيينــه في  19ديســمبر 2018م كعضو في اللجنــة التنفيذية.

ب

لجنة المكافآت والترشــيحات

الجــدول ( )24لجنة المكافآت والترشــيحات:
الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

الوظائف الحالية

م

االسم

المدير التنفيذي للموارد البشــرية
والتطوير-مصرف الراجحي
الرئيس التنفيذي لشــركة عالم
النخبة لالستشارات اإلدارية
والتنظيمية

بكالوريوس إدارة
ماجستير عالقات دولية
ماجستير إدارة
دكتوراه إدارة أعمال

مديــر عام – مصرف اإلنماء

1

الدكتور /سليمان بن مديــر عام – مصرف اإلنماء
علي الحضيف

2

األستاذ /ماجد بن
عائض النفيعي

الرئيس التنفيذي -شــركة
مواسم للسياحة وخدمة
المعتمرين

نائب رئيس قســم اإليرادات-
شــركة مكة لإلنشاء والتعمير

بكالوريوس محاسبة
دبلــوم متقدم في إدارة الفنادق

الرئيس التنفيذي – شــركة مواسم
للســياحة وخدمة المعتمرين
مديــر فندق أبراج مكة هيلتون

3

األستاذ  /إبراهيم بن
عبدالعزيز الراشد

مدير رئيســي – شركة كوليرز
العالمية

مستشــار في عدد من الشركات

بكالوريوس محاسبة
ماجستير إدارة أعمال
الزمالة األولية للهيئة الســعودية
للمحاســبين القانونيين SOCPA
الزمالة الثانوية للهيئة الســعودية
للمحاســبين القانونيين SOCPA

مستشــار في عدد من الشركات

التقرير الســنوي 2018
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مجلــس اإلدارة والحوكمة تتمة

ت

ب

لجنــة المراجعة

الجــدول( )25لجنة المراجعة:
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

األستاذ /أحمد بن
سامر الزعيم

نائب رئيس مجلس إدارة شــركة
مجموعة الطيار للســفر القابضة
رئيس مجلس إدارة الشــركة
الســعودية الحديثة لصناعة
المعادن والكابالت والبالســتيك

عضــو لجنة بالغرفة التجارية
الصناعيــة بالرياض ومجلس
الغرف السعودية

بكالوريوس اقتصاد
بكالوريوس إدارة اعمال

عضوية مجالس إدارة في شــركات
متعددة

2

األستاذ /عبداهلل بن نائب الرئيــس التنفيذي المكلف-
عبدالرحمن العياضي مؤسسة الملك عبداهلل
العالمية لألعمال اإلنســانية

مستشــار قانوني في عدد من
الشركات

بكالوريوس قانون
ماجســتير قانون تجاري دولي

مستشــار قانوني في عدد من
الشركات

3

الدكتور /صالح بن
حمد الشنيفي

أســتاذ مشارك  -كلية إدارة
األعمال – جامعة الملك ســعود

أســتاذ مساعد  -كلية إدارة
األعمال – جامعة الملك ســعود

دكتــوراه إدارة األعمال تخصص
محاســبة  -جامعة فلوريدا
أتالنتك

عضويــة لجنة المراجعة في
شــركات متعددة و عضوية
مجلس اإلدارة بالهيئة
الســعودية للمحاسبين القانونيين

4

األستاذ /عبداهلل بن
صايل العنزي

رئيــس إدارة المراجعة الداخلية
لمجموعة االتصاالت الســعودية

مدير عام مراجعة ُ
الشــبه و
أنظمة المعلومات – شــركة
االتصاالت السعودية

ماجســتير إدارة األعمال – جامعة
الملــك فهد للبترول و المعادن

تولــى عدة مناصب في مجالي
المراجعة و المحاســبة في
مجموعة ســامبا المالية و
مجموعة االتصاالت الســعودية

د

لجنة االســتثمار

تــم إلغــاء لجنــة االســتثمار بعــد تعيين مجلس اإلدارة للــدورة الجديدة بتاريخ  28مارس 2018م.

2

مهام اللجــان وحضور االجتماعات

أ

اللجنــة التنفيذية

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن عــدد  5أعضــاء حســب البيان الموضح في الجدول رقــم  26من هذا التقرير وقــد عقدت اللجنة خالل العــام 2018م اجتماعين.
وتــؤدي اللجنــة مهامهــا مــن خالل الصالحيــات الممنوحة لها من مجلــس اإلدارة ،والتي تتضمــن النقاط التالية:
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بوضع أهداف الشــركة المالية واالســتراتيجية وإقرارها.
• التوصية بإقرار الموازنة الســنوية للشــركة.
•	الموافقــة علــى اإلســتثمار في المشــاريع أو عقود اســتحواذ لشــركات تكــون المجموعة أو أي من شــركاتها التابعة طرفـ ًا فيها والتي ال تتجــاوز قيمتها
 500مليون ريال ســعودي.
• تعييــن وإنهاء خدمات وقبول اســتقاالت كبــار التنفيذيين.
• تعييــن المحاميــن والمستشــارين (بكافــة أنواعهــم) والوكالء والممثليــن وتجديد عقودهــم وعزلهم وفق الصالحيــات الممنوحة لها.
•	اعتماد عقود التأســيس واالســتحواذ على الشــركات وشــراء األســهم والحصص داخل المملكة العربية الســعودية ،وبيع األســهم والحصص
المملوكة للشــركة داخل الســعودية.
•	إعتماد المشــاركات في المشــاريع االســتثمارية والشــراكات الجديدة أو المشــاريع التي تســتهدف تنمية وتطوير النشــاطات الحالية للمجموعة أو
شــراء األصول ،بيع أو شــراء العقارات لصالح الشــركة.
الجــدول ( :)26أســماء أعضــاء اللجنة التنفيذية ونســبة حضــور اجتماعات اللجنة.
عدد االجتماعات ()2
م

االسم

الصفة

1

المهنــدس /محمد بن صالح الخليل

رئيس اللجنة





%100

3

األســتاذ /مازن بن أحمد الجبير
األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*

عضو اللجنة





%100

عضو اللجنة

–

–

–

4

األســتاذ /يزيد بن خالد المهيزع

عضو اللجنة





%100

5

األســتاذ /عبداهلل بن ناصر الداود

عضو اللجنة /
الرئيس التنفيذي





%100

2

 حضــر  لم يحضر
*
تــم تعيينــه كعضو فــي اللجنــة التنفيذية بتاريخ 2018/12/19م.
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2018/05/19م

2018/12/13م

نسبة الحضور

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

لجنة المكافآت والترشــيحات

تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن عــدد  3أعضاء ،اثنين مــن األعضاء مســتقلين وواحد من األعضاء غيــر التنفيذين حســب البيان الموضح في
الجــدول رقــم ( )27مــن هــذا التقريــر ،وعقدت اللجنــة اجتماعين خالل العــام 2018م وقد أصدرت لجنة الترشــيحات والمكافآت عدد مــن القرارات عن طريق
تمريرهــا علــى األعضــاء .وتــؤدي اللجنة دورهــا وصالحياتها من خــال الئحتي لجنة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمة ،ومن المهام والمســئوليات التي
تقــوم بها اللجنة:
•	التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس ً
وفقا للسياســات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانته
بجريمــة مخلة بالشــرف واألمانة.
•	المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضوية المجلــس وإعداد وصف للقدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويته بما في
ذلــك تحديــد الوقت الــذي يلزم أن يخصصه العضــو ألعمال مجلس اإلدارة.
•	مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ورفــع التوصيات في شــأن التغييرات التــي يمكن إجرائهــا وتحديد جوانب الضعف والقــوة في المجلس
واقتــراح معالجتهــا بما يتفق مع مصلحة الشــركة.
• التأكد بشــكل ســنوي من اســتقاللية األعضاء المســتقلين.
• عــدم وجــود أي تعــارض مصالح إذ كان العضو يشــغل عضوية مجلس إدارة شــركة أخرى.
• وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاته عند وضع تلك السياســات اســتخدام معايير ترتبط باألداء.
الجــدول ( :)27أســماء أعضاء لجنة الترشــيحات والمكافآت ونســبة حضــور اجتماعات اللجنة:
عدد االجتماعات ()2
2018/04/16م

2018/11/13م

نسبة الحضور

م

االسم

الصفة

1

الدكتور /ســليمان بن علي الحضيف

رئيس اللجنة





%100

2

األســتاذ /ماجد بن عائض النفيعي

عضو اللجنة





%100

3

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

عضو اللجنة





%100

ج لجنــة المراجعــة والمراجعة الداخلية
لجنــة المراجعة

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن عــدد  4أعضاء حســب البيــان الموضح في الجدول رقم  28من هــذا التقرير ،عضوين مــن مجلس اإلدارة وعضوين مســتقلين من
خــارج المجلــس همــا الدكتور/صالــح الشــنيفي مختص بالشــئون المالية والمحاســبية واألســتاذ/عبداهلل العنزي مختــص بالمراجعة الداخليــة و مخاطر تقنية
المعلومــات ،وقــد عقــدت اللجنــة خــال العــام 2018م عدد  6اجتماعات ،وتــؤدي اللجنة مهامها من خــال صالحياتهــا المعتمدة في الئحــة لجنة المراجعة
المجــازة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العادية للشــركة المنعقده بتاريــخ  28مارس 2018م ،ومن المهام والمســئوليات التي تقــوم بها اللجنة:

القوائــم المالية األولية و الســنوية

•	دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلس اإلدارة وإبداء الــرأي حولهــا والتوصية بشــأنها لضمــان نزاهتها
وعدالتهــا وشــفافيتها.
•	إبــداء الــرأي الفنــي فيمــا إذا كان تقريــر مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشــركة عادلــة ومتوازنة ومفهومــة وتتضمن المعلومــات التي تتيح
للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالي للشــركة وأدائهــا ونموذج عملها واســتراتيجيتها.
• دراســة أي مســائل مهمــة أو غير مألوفــة تتضمنهــا التقارير المالية.
• البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالي للشــركة أو من يتولى مهامه أو مســؤول االلتزام في الشــركة أو مراجع الحســابات الخارجي.
• التحقــق مــن صحــة التقديرات المحاســبية في المســائل الجوهرية الواردة فــي التقارير المالية.
•	دراســة السياســات والمبــادئ المحاســبية المتبعة في الشــركة وفي الشــركات التابعة لها حســب طبيعــة عملها وإبداء الــرأي والتوصية لمجلس
اإلدارة في شأنها.

المراجعــة الداخلية

•	الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخلية في الشــركة ،من أجــل التحقق من توافر الموارد الالزمــة وفعاليتها فــي تنفيذ األعمال
والمهــام المنوطة بها.
• دراســة تقاريــر المراجعــة الداخلية ومتابعــة تنفيذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظات الواردة فيها.
• دراســة ومراجعة نظــم الرقابة الداخلية والمالية في الشــركة.
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن رئيــس إدارة المراجعة الداخليــة واقتراح مكافآته.
• تفعيــل آليــة سياســة اإلبــاغ للعامليــن في الشــركة بهدف تقديم ملحوظاتهم بشــأن أي تجاوز فــي التقارير المالية أو غيرها بســرية.
• إعتمــاد الئحــة عمل المراجعــة الداخلية بما في ذلك السياســات و اإلجراءات.
• إعتمــاد الخطــة الســنوية للمراجعــة الداخليــة المقترحة من رئيــس المراجعة الداخلية.
• التحقــق مــن إســتقالل إدارة المراجعــة الداخليــة ،ومدى فاعليــة أعمال المراجعة ،بما يتناســب مــع المعايير ذات العالقة
• مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشــركة اإلجراءات الالزمة بشــأنها.
التقرير الســنوي 2018
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المراجعــة الخارجية

•	مراجعــة خطــة عمــل مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه ،والتحقق من عــدم تقديمه أعما ًال فنية أو إداريــة خارج نطاق أعمــال المراجعة ،وإبداء
مرئياتهــا حيال ذلك.
•	التحقــق مــن مــدى إســتقالل مراجع الحســابات وموضوعيته وعدالته ،ومــدى فاعلية أعمال المراجعــة ،مع األخذ في اإلعتبار القواعــد والمعايير ذات الصلة.
• دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاته على القوائــم المالية ومتابعة ما أُتخذ بشــأنها.

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلســات)

مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مع األطراف ذوي العالقــة ،وتقديم مرئياتها حيــال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
التحقــق مــن التزام الشــركة باألنظمة واللوائــح والسياســات والتعليمات ذات العالقة.
رفــع مــا تــراه من مســائل تــرى ضرورة اتخاذ إجراء بشــأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبــداء توصياتها باإلجراءات التــي يتعين اتخاذها.

2

األســتاذ /مازن بن أحمد الجبير

37,500

8,000

3

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد*

0

0

0

4

األســتاذ /يزيد بن خالد المهيزع

37,500

8,000

45,500

5

األســتاذ /عبداهلل بن ناصر الداود

50,000

8,000

58,000

نسبة
الحضور

6

األســتاذ /أحمد بن سامر الزعيم ()1

12,500

0

12,500

المجموع

187,500











%100

أعضاء لحنة الترشــيحات و المكافآت

الجــدول ( )28أســماء أعضــاء لجنة المراجعة ونســبة حضــور اجتماعات اللجنة:
م

االسم

الصفة

2018/2/8

1

األستاذ /عبداهلل العياضي

رئيس اللجنة

2

األســتاذ /أحمد سامر الزعيم

عضو اللجنة



3

د/صالح الشنيفى

عضو اللجنة



4

األستاذ/عبداهلل العنزي

عضو اللجنة

5

األستاذ /يزيد المهيزع

عضو اللجنة

العضوية لم
تبدأ



المهنــدس /محمد بن صالح الخليل

50,000

8,000

58,000
45,500

عدد االجتماعات ()6

العضوية لم
تبدأ

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضــاء اللجنة التنفيذية
1

مراجعة االلتزام

•
•
•

3

مكافآت وبــدالت لجان المجلس

الجــدول ( )29مكافــآت وبدالت لجــان المجلس خالل العام 2018م:

2018/4/26

2018/5/7

2018/8/8

2018/10/21

2018/11/6

32,000

219,500











%83

1

الدكتور /ســليمان بن علي الحضيف

37,500

8,000

45,500











%100

2

األســتاذ /ماجد بن عائض النفيعي

50,000

8,000

58,000











%100

3

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

37,500

8,000

45,500

4

الدكتور /عبدالرحمن بن حســن آل الشــيخ ()2

12,500

0

12,500

5

األســتاذ /أنس بن محمد صيرفي ()2

12,500

0

12,500

المجموع

150,000

24,000

174,000

لم يحضر
لم يحضر
لم يحضر
لم يحضر
لم يحضر
النتهاء العضوية النتهاء العضوية النتهاء العضوية النتهاء العضوية النتهاء العضوية

%100

نتائــج المراجعــة الداخليــة و تقييــم فاعلية نظــام الرقابة الداخلية

تماشــي ًا مــع تعليمــات هيئــة الســوق المالية وقواعــد التســجيل واإلدراج للتحقق من كفايــة وفاعلية الرقابــة الداخلية في المجموعــة ،تقوم إدارة المراجعة
الداخليــة بمراجعــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة لتقييــم نظم الرقابة لكافــة إدارات المجموعة واألنشــطة المختلفة وايض ًا للشــركات التابعــة وفق ًا لخطة
مراجعــة ســنوية معــدة علــى أســاس المخاطــر ومعتمدة مــن لجنة المراجعة والتــي تتضمن تقييم مــدى كفاية وفاعليــة نظم الرقابة لتحســين فاعلية
عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة بمــا يمكن مــن تحقيق أهــداف المجموعة وحمايــة موجوداتها هذا باإلضافة الــي مراجعة وتقييم
كافــة السياســات والممارســات واإلجــراءات لجميــع إدارات المجموعة والشــركات التابعــة لها مع التركيز علــى أعمال المراجعة الداخلية واألنشــطة
والوظائــف ذات المخاطر الجوهرية.
يتــم تنفيــذ مجموعــة مــن إجــراءات المراجعة الداخلية الذي تتضمن إجراءات بهدف لتقييم فاعلية نظم الرقابة و التــي تمكن من الوصول الي نتائج يتم تبليغها
مباشــرة إلى اإلدارة التنفيذية لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية والتقرير إلى لجنة المراجعة وفق ًا لخطة المراجعة الســنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة.

أعضاء لجنة االســتثمار ()3
1

األســتاذ /عبداهلل بن ناصر الداود

12,500

0

12,500

2

األســتاذ /مازن بن أحمد الجبير

12,500

0

12,500

3

األســتاذ /يزيد بن خالد المهيزع

12,500

0

12,500

4

األســتاذ/ماجد بن عائض النفيعي

12,500

0

12,500

5

األســتاذ /أنس بن محمد صيرفي

12,500

0

12,500

المجموع

62,500

0

62,500

أعضــاءلجنــةالمراجعــة

تقــدم إدارة المراجعــة الداخليــة تقريرهــا الربع ســنوي إلــى لجنة المراجعة والــذي يتضمن كافة نتائــج األعمال والتوصيات.

1

األســتاذ /أحمد بن سامر الزعيم

75,000

18,000

93,000

يقــوم رئيــس اللجنــة بتقديــم ملخــص تنفيذي عــن نتائج خطــة المراجعة الي مجلس إدارة المجموعة بشــكل دوري إلتخاذ اإلجراءات الضرورية بشــأن
مالحظــات المراجعــة الداخليــة ومالحظــات مراقب الحســابات عن القوائم الماليــة و أي أمور جوهرية أخرى.

2

األســتاذ /عبداهلل بن عبدالرحمن العياضي

75,000

20,000

95,000

3

الدكتور /صالح بن حمد الشــنيفي

170,000

22,000

192,000

4

األســتاذ /عبداهلل بن صايل العنزي

150,000

20,000

170,000

5

تــم اجتمــاع لجنــة المراجعــة خــال عــام 2018م مع الرئيــس التنفيذي إلدارة المراجعــة الداخلية ومراقب الحســابات من خالل إنعقاد عــدد ( )6اجتماعات دورية
لمناقشــة تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة ومالحظات مراقب الحســابات عــن القوائم المالية.
لضمــان اســتقاللية إدارة المراجعــة الداخليــة فــإن الرئيــس التنفيــذي للمراجعــة الداخلية يتبع مباشــرة لجنــة المراجعة وفق ًا لما ورد ضمــن الئحة المراجعة
الداخليــة المعتمــدة من قبــل لجنة المراجعة.
خــال عــام 2018م ال يوجــد أيــة أمور جوهريــة ذات تأثير هام أو قصور ،أو إنتهــاكات هامة تتطلب األفصاح عنهــا فيما يتعلق بســامة النظم المالية
والمحاســبية والرقابــة الداخليــة ومــا لــه صله بإعــداد التقارير المالية كمــا أن كافة المالحظات تم إجراء كافة اإلجــراءات التصحيحيــة لمعالجتها من قبل
اإلدارة التنفيذيــة ويتــم المتابعــة والتحقــق مــن تلك المعالجات بصفة مســتمرة مــن قبل إدارة المراجعة الداخليــة والتقرير عنها ضمن تقريــر المتابعة الدوري.

المراجعــة الخارجية

األســتاذ /يزيد بن خالد المهيزع ()4

0

2000

2,000

المجموع

470,000

82,000

552,000

المجموع الكلي

870,000

138,000

1,008,000

* تــم تعيينــه كعضو فــي اللجنــة التنفيذية بتاريخ 2018/12/19م.
( )1تــم انتهــاء مــدة عضويته فــي اللجنة بانتهاء الدورة الســابقة في 2018/03/28م.
( )2تــم انتهــاء مــدة عضويتهم فــي اللجنة بانتهاء الدورة الســابقة في 2018/03/28م.
( )3تــم إلغــاء لجنة االســتثمار بعــد تعيين مجلس اإلدارة للــدورة الجديدة بتاريخ 2018/03/28م.
( )4تــم انتهــاء مــدة عضويته فــي اللجنة بانتهاء الدورة الســابقة في 2018/03/28م.

عينت الجمعية العامة غير العادية للشــركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ  28مارس 2018م بالموافقة على تعيين مراجعي الحســابات شــركة الدكتور
محمد العمري وشــركاه من بين المرشــحين كمراجعي حســابات الشــركة للســنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2018م بأتعاب قدرها  950ألف ريال سعودي.
وقــد تــم الحصــول علــى عروض من كبرى مكاتب المراجعة لمراجعة حســابات الشــركة خالل العــام المالي 2018م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشــتها
أســتقر رأى اللجنة على قائمة الترشــيحات التي تم اســتعراضها علىمجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية العامة وتعيين مراجع حســابات الشــركة للســنة المالية 2018م.

40

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة
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ج

اإلدارة التنفيذية

2

1

وظائــف ومؤهالت وخبرات كبــار التنفيذيين

بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن  10,3مليون ريال ســعودي لعام 2018م بما فيها من رواتب وبدالت ومكافاة دورية وســنوية وبدالت ســفر وإقامة
وذلــك حتــى تاريخ  31ديســمبر 2018م وذلك علــى النحو التالي:

الجــدول( )30وظائــف ومؤهالت وخبرات كبــار التنفيذيين:
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

األستاذ /عبداهلل
ناصر الداود

الرئيس التنفيذي لشــركةمجموعة الطيار للســفر
القابضة

نائب رئيس المصرفيةاالستثمارية للشركات
 منطقة الشــرق األوسطوشــمال أفريقيا في دويتشة
بنك

ماجستير إدارة أعمالماجســتير العلوم السياسيةالدولية

نائب رئيس المصرفيةاالســتثمارية للشركات  -منطقة
الشــرق األوسط وشمال افريقيا
في دويتشة بنك
الرئيس التنفيذي لشــركةمجموعة الطيار للســفر القابضة

2

األستاذ /يوسف
موسى يوسف

نائــب الرئيس التنفيذيللشــئون المالية بالمجموعة

مدير مراجعة مكتب الراشــدمحاسبون قانونيون
مشــرف مراجعة داخلية شركةفرايزون لالتصاالت والية
فرجينيــا  /الواليات المتحدة
االمريكية

زمالة المحاســبة اإلمريكيةCPA
عضوية جمعية المحاســبينبواليــة فرجينيا – الواليات
المتحدة االمريكية

مدير مراجعة مكتب الراشــدمحاســبون قانونيون – الرياض
2000 – 1995
نائــب المراقب المالي – مجموعةماريــوت – والية فرجينيا  /الوالية
المتحدة 2003 – 2000

3

األستاذ /سعود
محمد العريفي

نائــب الرئيس التنفيذيلخدمات السفر

نائــب الرئيس للمنطقةالشــرقية ومملكة البحرين
شركة مجموعة الطيارنائــب الرئيس التنفيذيللعمليات شــركة مجموعة
الطيار للســفر القابضة
مناصــب متعددة على مدار 25عــام في الخطوط الجوية
العربية السعودية

بكالوريــوس إدارة أعمال منالواليــات المتحدة األمريكية
1980

الخطــوط الجوية العربيةالســعودية لمدة  25عام من
 2006 – 1981وقــد تقلد العديد من
المناصب
مجموعة الطيار للســفر من 2007
حتــى األن وقد تقلدت المناصب
التالية:
نائب الرئيس للمنطقة الشــرقيةومملكــة البحرين من تاريخ
2012/6/30 - 2007/4/2م
نائب الرئيــس التنفيذي للعملياتمــن تاريخ  2012/7/1إلى 2018/7/1

4

األستاذ /عبدالرحمن
محمد المطرب

نائب الرئيــس التنفيذي للتقنيةعضو مجلس إدارة شــركةالمسافر
عضو مجلس إدارة شــركاتأخرى
عضو مجلس إدارة شــركةتبادل

مستشــار تقني في مجموعةعذيب
مؤسس شركة عذيبلالتصاالت
عضو مجلس إدارة في شــركةانترجراف السعودية

بكالوريوس علوم حاسبالجامعة االمريكية – واشــنطن
دي سي
دبلــوم إدارة مالية معهدIRRلندن

خبــرة تزيد عن  28عام في مجالتقنيــة المعلومات و التحول
التقنــي و االتصاالت و خبرة في
اإلســتثمار في مجال تقنية
المعلومات

5

األستاذ /عبداهلل بن
عقيل الطيار

-مدير إدارة

-وزارة التربية والتعليم

 -ثانوي

خبرة في مجال المشــترياتوالخدمات اإلدارية

المكافــآت والتعويضــات المدفوعة لكبــار التنفيذيين

الجــدول ( :)31مكافآت كبــار التنفيذيين:
المكافآت الثابتة

القيمة

رواتب

5,832,000

بدالت

1,622,652

مزايا عينية

0

المجموع

7,454,652

المكافآت المتغيرة

مكافآت دورية

1,986,000

أرباح

0

خطــط تحفيزية قصيرة األجل

0

خطــط تحفيزية طويلة األجل

0

األســهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)

0

المجموع

1,986,000

مكافأة نهاية الخدمة

547,456

مجمــوع مكافــأة التيفيذيين عن المجلس إن وجدت

411,500

المجموع الكلي

3

10,399,608

ملكيــة كبــار التنفيذيين

ملكيــة كبــار التنفيذييــن والنســبة إلــى إجمالي األســهم في الشــركة في نهايــة 2018م مقارنة بملكيتهــم عند بداية عام 2018م:
الجــدول ( :)32ملكية كبــار التنفيذيين:
األسهم المملوكة
م

أســماء كبار التنفيذيين

عدد األسهم في
بداية عام 2018

النسبة إلى
إجمالي األسهم

عدد األسهم في
نهاية عام 2018

النسبة إلى
إجمالي األسهم

1

األســتاذ /عبداهلل بن ناصر الداود

1666

%0.008

1666

%0.008

2

األســتاذ /يوسف موسى يوسف

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

3

األســتاذ /سعود محمد العريفي

ال يوجد

ال يوجد

اليوجد

ال يوجد

4

األســتاذ /عبدالرحمن محمد المطرب

5400

%0.0025

5400

%0.0025

5

األســتاذ /عبداهلل بن عقيل الطيار

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

أي من كبــار التنفيذيين خالل عام  2018م.
ألي مــن زوجات أو أوالد ٍ
إفصــاح :حســب االقــرارات المقدمــة مــن كبــار التنفيذييــن ليس هناك أي أســهم مملوكة ٍ

2

التزامــات الشــركة بلوائح الحوكمة

تلتــزم إدارة شــركة مجموعــة الطيــار للســفر القابضــة بتطبيق جميع أحــكام الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق الماليــة المعتمدة بتاريخ
 23إبريــل 2017م والمعتمــدة مــن مجلس اإلدارة بإســتثناء المواد االسترشــادية وفقا لما ســيرد أدناه:

42

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

م

رقم المادة  /الفقرة

الحالة

نص المادة /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

1

السبعون

استرشاديه

تشــكل بقرار من مجلس إدارة الشــركة لجنة تســمى (لجنة إدارة
المخاطــر) يكون رئيســها وغالبيــة أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة
غير التنفيذيين .ويشــترط أن يتوافر في أعضائها مســتوى مالئم من
المعرفة بإدارة المخاطر والشــؤون المالية

جاري دراســتها من قبل
مجلس اإلدارة

2

الخامسة
والتسعون

استرشاديه

في حال تشــكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشــركات،
فعليــه أن يفــوض إليها االختصاصــات المقررة بموجب المادة الرابعة
والتســعين مــن هذه الالئحة ،وعلى هــذه اللجنة متابعة أي موضوعات
بشــأن تطبيقات الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة ،ســنوي ًا عل األقل،
بالتقاريــر والتوصيات التي تتوصل إليها.

جاري دراســتها من قبل
مجلس اإلدارة

التقرير الســنوي 2018
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اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلس اإلدارة إلحاطــة أعضائه علمـ ًا بمقترحات المســاهمين وملحوظاتهم حيال الشــركة وأدائها

 3حقــوق المســاهمين والجمعية العامة

اتخــذت الشــركة عــدد مــن اإلجــراءات إلحاطة أعضاء مجلس اإلدارة وباألخــص غيــر التنفيذيين -بمقترحات المســاهمين وذلك علــى النحو التالي:

حقوق المســاهمين
تحــرص الشــركة علــى ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم النظامية في الحصــول على نصيب من األرباح التــي يتقرر توزيعهــا ،وعلى نصيب من
موجــودات الشــركة فــي حــال تصفيتها ،وحضور جمعيات المســاهمين واالشــتراك فــي مداوالتها والتصويــت على قراراتها والتصرف في األســهم ومراقبة
أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية على أعضــاء المجلس واالستفســار وطلب معلومات بما ال يضر الشــركة وال يتعارض مع نظام الســوق
الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة و بمــا يتماشــى مــع نصوص الئحــة الحوكمة المعتمدة مــن قبل المجلس بتاريخ  12ديســمبر 2017م

حصول المســاهمين علــى المعلومات
تتيــح الشــركة جميــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعموم المســاهمين وفق ًا لسياســات اإلفصاح عن التطــورات الهامة والبيانــات المالية و تقارير األداء
وفقـ ًا للمتطلبــات القانونيــة واللوائــح المعمــول بهــا والتعليمــات الواردة من الجهات ذات االختصــاص دون تمييز بين المســاهمين ،بحيــث تمكنهم من
ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه وبحيث تكــون هذه المعلومات وافيــة ودقيقة ومحدثــة بطريقة منتظمة وفــي المواعيد المحددة فــي موقع هيئة
الســوق الماليــة ( تداول ) ،وموقع الشــركة اإللكترونــي والصحف اليومية.

الجمعيــة العمومية
تمــت دعــوة مســاهمي الشــركة لعقــد الجمعيــة العمومية بتاريخ  28مارس 2018م واكتمــل النصاب وكان حضور أعضاء مجلس اإلدارة وفقـ ًا للجدول التالي:
الجــدول ( :)33بيــان حضور أعضــاء مجلس اإلدارة للجمعيــة العمومية.

سياســة توزيع األرباح

م

االسم

تعتمــد سياســة الشــركة فــي توزيــع األرباح الســنوية الصافية على ما ورد بالنظام األساســي للشــركة (م )37/بعــد خصم جميع المصروفــات العمومية
والتكاليــف األخــرى على الوجه اآلتي:

1

المهنــدس  /محمد بن صالح الخليل

•	يجنــب  %10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامي ويجــوز للجمعية العامــة العادية وقف هــذا التجنيب متى بلــغ االحتياطي المذكور  %30من رأس
المال المدفوع.
ـاء علــى اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نســبة من األربــاح الصافية لتكويــن احتياطي اتفاقي لغــرض أو أغراض معينه.
• يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنـ ً
• يجوز للشــركة توزيع أرباح مرحلية على المســاهمين بشــكل نصف ســنوي أو ربع ســنوي بعد اســتيفاء المتطلبات التالية:
أ أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلس بتوزيع أربــاح مرحلية بموجب قرار يجدد ســنوي ًا.
ب أن تكــون الشــركة ذات ربحية جيــدة ومنتظمة.
ت أن يتوفــر لهــا ســيولة معقولة وتســتطيع التوقــع بدرجة معقولة بمســتوى أرباحها.
ث	أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفق ًا آلخر قوائم ماليــة مراجعة ،كافيــة لتغطية األرباح المقتــرح توزيعها ،بعد خصــم ماتم توزيعه
ورســملته مــن تلــك األرباح بعد تاريخ هــذه القوائم المالية.
•	يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامة في شــأن توزيع األرباح علــى المســاهمين المقيدين خالل  15يوم من تاريخ اســتحقاق هذه األرباح
المحــدد في قــرار الجمعية العامة.
•	يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقتطــع نســبة ( )%10مــن األرباح الصافية إلنشــاء مؤسســات اجتماعية لموظفي الشــركة أو الســتخدامها لمنح موظفي
الشــركة أسهم في الشــركة كمكافأة لهم.
ً
•	تدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا على المســاهمين فــي الزمان و المكان الــذي يحددهما مجلس اإلدارة وفقـا للتعليمات التــي تصدرها وزارة التجارة
والصناعــة أو أي ســلطة مختصة.
•	قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين في يوم األحد الموافق  25فبراير 2018م بنســبة  %5من القيمة اإلســمية للســهم الواحد وذلك
بواقع نصف ريال ســعودي لكل ســهم مصدر بإجمالي قيمة توزيع تبلغ  104,825,000ريال ســعودي للمســاهمين المقيدين في ســجل مســاهمي
الشــركة وذلك عن النصــف الثاني لعام 2017م.

طلبات المجموعة لســجل المســاهمين
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	1خصصــت الشــركة إدارة مختصــة باســتقبال مقترحــات المســاهمين وهي إدارة عالقات المســتثمرين وبعــد ذلك يتم تزويد تلــك المقترحات إلى
مجلــس اإلدارة مــن خالل اجتماعــات مجلس اإلدارة ليتم اتخاذ القرار المناســب.
	2دأبــت الشــركة منــذ ســنوات علــى تزويد المســاهمين عند انعقــاد الجمعية العموميــة ببطاقة (آراء ومقترحــات) بحيث يتمكن المســاهم من تدوين
مالحظاتــه علــى الشــركة وأدائها والمقترحات التــي يرتأي األخذ بها.
	3كمــا أن الشــركة أتاحــت لمســاهميها مناقشــة أعضاء مجلس اإلدارة عن أداء الشــركة خالل انعقــاد اجتماع الجمعيــة العمومية.

عدد طلبات
المجموعة لسجل
المساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2018/01/01

تحديث ســجل المساهمين

2

2018/02/03

إجــراءات اجتماع الجمعية العامة

3

2018/08/27

تحديث ســجل المساهمين

4

2018/11/25

تحديث ســجل المساهمين

5

2018/12/31

تحديث ســجل المساهمين

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

سجل حضور الجمعية
المنعقــدة في  28مارس
2018م



2

األســتاذ  /أحمد سامر بن حمدي الزعيم



3

الدكتور  /عبد الرحمن بن حســن آل الشــيخ



4

األســتاذ  /عبد اهلل بن ناصر الداود



5

األســتاذ  /مازن بن أحمد الجبير



6

األســتاذ  /أنس بن محمد صالح صيرفي



7

األســتاذ  /ماجد بن عائض النفيعي



8

األســتاذ  /يزيد بن خالد المهيزع



 حضــر  لم يحضر

السياســات واإلجــراءات المتعلقة باإلفصاح
وضــع مجلــس اإلدارة سياســات وإجــراءات مكتوبــة تتعلق باإلفصاح والشــفافية التــي تكفل تحقيــق مبدأ العدالة في توفيــر المعلومات المناســبة في الوقت
المناســب بغــرض مســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القرارات االســتثمارية بناء علــى معلومات صحيحة ووافيــة وضمان عدم تســرب المعلومات إلى بعض
المســتثمرين دون البعض اآلخر.
وتلتــزم الشــركة بالسياســات واإلجــراءات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة بناء على األنظمــة ذات العالقة وما يرد مــن تعليمات من هيئة الســوق المالية
والجهــات ذات االختصاص بهدف تعزيز مســتوى الشــفافية واإلفصاح.

4

مصالــح أعضاء مجلس اإلدارة في الشــركة

الجــدول ( :)34قائمــة بمصالــح بعض أعضاء مجلس اإلدارة في الشــركة:
م

البيان

طبيعة العالقة

طبيعة العقد

قيمة العقد

شروط العقد

مدة العقد

1

الشــركة الدولية الخليجية للتجارة
واإلســتثمار العقاري المحدودة

يمتلــك فيها عضو مجلس اإلدارة/
أحمد ســامر الزعيم نسبة ملكية %30

تقديم خدمات
السفر

 200ألف ريال
شهري ٍا

اليوجد شروط
خاصة

عقد سنوي يجدد
تلقائي ًا

2

شركة كابالت الرياض

يمتلــك فيها عضو مجلس اإلدارة/
أحمد ســامر الزعيم نسبة ملكية %5

تقديم خدمات
السفر

 50ألف ريال
شهري ًا

اليوجد شروط
خاصة

عقد سنوي يجدد
تلقائي ًا

3

كريم انكوربورشين

يمتلــك فيها عضو مجلس اإلدارة/
عبداهلل بن ناصر الداوود نســبة ملكية
 %1.5وعضوية مجلس اإلدارة األســتاذ/
مــازن بن أحمد الجبير

تقديم خدمات
سيارات

حسب
الطلب

اليوجد شروط
خاصة

حسب الطلب

4

الشــركة الوطنية للخدمات
الزراعية (نادك)

يمتلك فيها عضو مجلس اإلدارة/مازن
بن أحمد الجبير نسبة ملكية % 0.001

تقديم خدمات
السفر

 600ألف ريال
شهري ًا

اليوجد شروط
خاصة

عقد سنوي يجدد
تلقائي ًا

5

شركة مطارات الرياض

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ /مازن بن
أحمــد الجبير  -طرف ذو عالقة

تقديم خدمات
سفر وسياحة

مليون ريال
شهري ًا

اليوجد شروط
خاصة

عقد سنوي يجدد
تلقائي ًا
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5

إقرارات مجلس اإلدارة

يؤكــد المجلس ويقر أنه:
تــم إعــداد القوائم الماليــة الموحدة وفق ًا إلطار معاييــر المحاســبة للتقارير الدولية.
1
 2أن ســجالت المحاســبية أُعدت بالشــكل الصحيح.
عد على أســس ســليمة ونُ ّفــذ بفاعلية.
 3أن نظــام الرقابة الداخلية أ ُ ّ
 4أنه ال يوجد أي شــك يذكر في قدرة الشــركة على اســتمرارية نشــاطها.
	5تعمــل الشــركة دائمـ ًا علــى اســتيفاء متطلبات الئحة حوكمة الشــركات وتطبيقها بما في ذلك السياســات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشــفافية.
 6لــم تتســلم الشــركة مــن المراجــع القانوني طلب ًا بانعقــاد الجمعية العامة خالل الســنة الماليــة المنتهية ولــم يتم انعقادها.
	7لم تتســلم الشــركة من مســاهمين يملكون  %5من رأس المال أو أكثر طلب ًا بانعقاد الجمعية العامة خالل الســنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
 8لــم يطلــب مســاهمون يملكــون ( )%5أو أكثــر من أســهم الشــركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جــدول أعمال الجمعيــة العامة عند إعداده.
 9ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفروض على الشــركة مــن الهيئة أو من أي جهة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائية أخرى.
	10لــم يتــم عقــد القــروض التــي تتجاوز آجالها  3ســنوات ولــم يتم بيع عقارات الشــركة أو رهنها ولم يتم إبراء مديني الشــركة مــن أي التزامات لهم تجاه
الشــركة خــال عام  2018م ،فيمــا عدا ماتم اإلفصاح عنه فــي هذا التقرير.
لــم تضــع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة اســتخدام المســاهم لحقــه في التصويت.
11
ً
	12ليســت الشــركة طرفـا فــي أي عقــد يكــون فيه أو كانت توجد فيــه مصلحة جوهرية ألحــد أعضاء مجلــس اإلدارة أو للرئيس التنفيــذي أو للمدير المالي أو
ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهم خــال العام المالي 2018م إال ما ذكر فــي هذا التقرير.
 13ال يوجــد ترتيــب أو اتفــاق تنــازل بموجبه أحد مســاهمي الشــركة عن أي حقوق في األرباح خــال العام المالي 2018م.
 14تقريــر مراقــب الحســابات علــى القوائــم المالية الســنوية للعام المالي 2018م لــم يتضمن أي تحفظــات أو مالحظات جوهرية.
 15ال توجــد توصيــة مــن مجلس اإلدارة باســتبدال مراقب الحســابات قبل انتهاء ثالث ســنوات ماليــة متتالية.
	16ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعود ألعضــاء مجلس اإلدارة وكبــار التنفيذيين وزوجاتهم أوالدهم القصر في أســهم أو
أدوات ديــن الشــركة أو الشــركات التابعــة ،إال ماتم اإلفصاح عنها فــي هذا التقرير.
	17ال توجــد أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو قابلة لالســترداد أو حقوق خيــار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشــابهة أصدرتها أو قدمتها الشــركة
أو شــركاتها التابعــة خــال العــام 2018م عدا ماتم اإلفصاح عنه فــي هذا التقرير.
ُ
قابلة لالســتيراد.
 18ال يوجد أي اســتيراد أو شــراء أو إلغاء من جانب الشــركة ألي أدوات دين
 19ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضاء المجلس أو أحــد كبار التنفيذييــن عن أي راتب أو تعويض.
 20ال يوجد أي أســهم أو أدوات دين صادرة عن الشــركات التابعة للشــركة.
	21ليــس هنــاك أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلة للتحويل إلى أســهم أو حقوق خيــار أو مذكرات حق االكتتاب أو حقوق متشــابهة
أصدرتها أو منحتها الشــركة.
	22لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي من أي نوع ألعضــاء مجلس إدارتها ،كما لــم تضمن أي قرض يعقده واحــد منهم مع الغير.
	23عــدم ملكيــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلس إدارة الشــركة حصة في رأس مال الشــركات التابعة للشــركة ،ولم تقم الشــركة بإبرام أي أعمال أو عقود
فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن أو ألي شــخص ذي عالقة بهم أو بموظفي الشــركة عدا ما تــم اإلفصاح عنه في هذا
التقريــر .ليــس لــدى الشــركة أســهم امتياز أو أســهم تتمتــع بأولوية خاصة في التصويت (ســواء للمســاهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو منســوبيها)
وأن كل أســهم الشــركة عبارة عن أســهم عادية متســاوية القيمة االســمية ومتســاوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حســب النظام.
	24تخضــع الشــركة للــزكاة وفقـ ًا ألنظمــة مصلحــة الزكاة والدخل فــي المملكة العربية الســعودية ،وتقوم بقيد مخصص الزكاة المســتحقة ســنوي ًا
وتحملــه علــى قائمــة الدخــل و يتــم قيــد التعديــات التي تطرأ عند الربــط النهائي للزكاة (إن وجــدت) في الفترة التي يتــم فيها الربط.
	25لــم يقــم المراجــع الخارجي للشــركة خالل العام المالي 2018م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشــارية للشــركة ولــم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.
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6

قضايا الشركة

يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خالل الســنة المالية 2018م من أو ضد الشــركة تتجاوز قيمتها  %5من صافي أصول الشــركة.
1
	2يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خالل الســنة المالية 2018م ضد أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد الشــركاء في الشــركات التابعة أو
ضــد أي ًا مــن كبار التنفيذيين في الشــركة.
الجــدول ( :)35بيــان العقوبــات المفروضة على الشــركة خالل عام 2018م:
م

العقوبة

أسباب المخالفة

الجهــة الموقعة للمخالفة

ســبل عالجها و تفادي
وقوعها في المســتقبل

األثر المالي

1

مالية

وجــود لوحة إعالنية مخالفة
فــي إحدى فروع التجزئة

أمانة الرياض

تــم تفعيل إجراءات تصحيحة
للتحقق من عدم التكرار مســتقب ً
ال

منخفض

2

مالية

إنتهاء رخصة عقار

أمانة الرياض

تــم تجديد الرخصة و تفعيل
إجــراءات تصحيحة للتحقق من
عدم التكرار مستقب ً
ال

منخفض

3

مالية

مخالفــة تعليمات المواد التي
يتم شــحنها (مواد قابلة
لإلشتعال) أثناء الفحص

الهيئــة العامة للطيران
المدني

تــم تفعيل إجراءات تصحيحة
للتحقق من عدم التكرار مســتقب ً
ال

منخفض

 ٧معامــات وأرصــدة األطراف ذات العالقــة للعام المالي 2018م
قيمــة التعامالت /العقد
م

الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

طبيعة التعامل

مبيعات

مشتريات

تحصيالت

مدفوعات

تكاليف اخرى/
(ايرادات)

1

شركة عمرو للسياحة

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

تقديم خدمات
سفر

--

33,849

--

--

78,194,289

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

2

شركة الشامل الدولية
القابضة

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

تقديم خدمات
سفر

7,734

6,895,241

--

6,393,243

477,692

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

3

شركة وادي الشرق
األوسط

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

نصيب
المجموعة في
زيادة رأس المال

--

--

37,501,685

--

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

4

الشركة الوطنية
للتنمية الزراعية

عضو مجلس اإلدارة/
مــازن الجبير عضو في
مجلس إدارتها

تقديم خدمات
سفر

7,515,885

--

6,454,346

--

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

5

ماجــد بن عزيز النفيعي

عضو مجلس اإلدارة
(حقوق ملكية غير
مسيطرة)

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

--

9,735,250

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

6

فوربس الشرق األوسط

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
دعاية وإعالن

--

--

--

--

()1,234,549

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

7

طيران النيل

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر  -وكيل

282,180

12,125,279

3,007,580

8,132,307

3,841,488

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

8

شركة بطل دايزين
السعودية

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر

606,701

--

565,016

--

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

9

شــركة الطيار للتطوير
العقاري

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر

--

--

--

--

()326,866

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

10

مجموعة كابالت الرياض عضو مجلس اإلدارة/
أحمد سامر الزعيم
عضو في مجلس إدارتها

تقديم خدمات
سفر

91,187

--

79,344

--

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

11

مهيدب علي مهيدب

حقوق ملكية غير
مسيطرة

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

--

138,921

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

12

كريم أنكوربريشن

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

تقديم خدمات
سفر

--

--

--

--

()164,505

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

مدة العقد
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قيمــة التعامالت /العقد

قيمــة التعامالت /العقد
م

الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

طبيعة التعامل

مبيعات

مشتريات

تحصيالت

مدفوعات

تكاليف اخرى/
(ايرادات)

13

عبد اهلل العجالن

حقوق ملكية غير
مسيطرة

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

--

64,176

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

14

مجموعة إيكونيكس
المتحدة

شــركة مستثمر فيها
وفقا لطريقة حقوق
الملكية

تقديم خدمات
سفر

156,680

--

167,963

--

194,000

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

15

الشركة الدولية
الخليجية للتجارة

عضو مجلس اإلدارة/
أحمد سامر الزعيم
عضو في مجلس إدارتها

تقديم خدمات
سفر

319,399

--

309,272

--

()3,795

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

16

جان عبود

حقوق ملكية غير
مسيطرة

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

--

()806,100

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

17

شركة مطارات الرياض

عضو مجلس اإلدارة/
مازن أحمد الجبير عضو
في مجلس إدارتها

تقديم خدمات
تأجير

--

--

--

--

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

مدة العقد

م

الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

طبيعة التعامل

مبيعات

13

شركة بطل دايزين
السعودية

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر

743,795

--

14

شــركة الطيار للتطوير
العقاري

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر

--

--

15

مجموعة كابالت الرياض عضو مجلس اإلدارة/
أحمد سامر الزعيم
عضو في مجلس إدارتها

تقديم خدمات
سفر

239,377

--

16

شركة اإلمتياز الغذائية
المحدودة

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر

--

--
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م

الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

طبيعة التعامل

مبيعات

مشتريات

تحصيالت

مدفوعات

تكاليف اخرى/
(ايرادات)

1

شركة عمرو للسياحة

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

تقديم خدمات
سفر

--

3,445,124

--

6,727,099

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

2

شركة الشامل الدولية
القابضة

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

تقديم خدمات
سفر

12,559

611,187

--

1,939,114

()402,668

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

3

شركة ذاخر لإلستثمار
والتطوير العقاري

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

نصيب
المجموعة في
زيادة رأس المال

--

--

--

-- 89,855,831

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

4

شركة وادي الشرق
األوسط

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

نصيب
المجموعة في
زيادة رأس المال

--

--

--

37,501,685

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

5

الشركة الوطنية
للتنمية الزراعية

عضو مجلس اإلدارة/
مــازن الجبير عضو في
مجلس إدارتها

تقديم خدمات
سفر

7,350,799

--

8,301,084

--

2,960,165

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

6

أحمد التيجاني أحمد

حقوق ملكية غير
مسيطرة

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

--

351,500

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

7

ماجــد بن عائض النفيعي

حقوق ملكية غير
مسيطرة

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

--

()10,801,092

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

8

فاروق الجريسي

حقوق ملكية غير
مسيطرة

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

5,000,000

15,137

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

9

شركة بنيان المدائن

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر

--

--

--

--

()156,621

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

10

شــركة انبعاث التقنية

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر

27,930

--

--

229,187

()1,323,518

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

11

فوربس الشرق األوسط

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
دعاية وإعالن

--

--

--

--

()74

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

12

طيران النيل

مملوكة ألحد كبار
المساهمين

تقديم خدمات
سفر  -وكيل

41,373

7,009,339 39,887,414 46,376,871 13,738,235

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

مدة العقد

مشتريات

تحصيالت

764,000

286,186

مدفوعات

تكاليف اخرى/
(ايرادات)

--

()1,744,420

مدة العقد

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

182,408 236,718,920

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

--

()67,500

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

17

مهيدب علي مهيدب

حقوق ملكية غير
مسيطرة

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

--

()67,662

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

18

كريم انكوربورشين

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

تقديم خدمات
سفر

--

--

--

--

176,371

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

19

عبد اهلل العجالني

حقوق ملكية غير
مسيطرة

حقوق ملكية غير
مسيطرة

--

--

--

--

1,118,252

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

20

مجموعة إيكونيكس
المتحدة

إستثمارات بطريقة
حقوق الملكية

تقديم خدمات
سفر

201,037

6,293,637

194,856

6,099,637

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

21

الشركة الدولية
الخليجية للتجارة

عضو مجلس اإلدارة/
أحمد سامر الزعيم
عضو في مجلس إدارتها

تقديم خدمات
سفر

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا

594,380

--

639,255

--

عقد سنوي
يجدد تلقائي ًا
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وإدارة المخاطر

دبي
50

مجموعــة الطيّار للســفر القابضة

التقرير الســنوي 2018

51

المســؤولية االجتماعية

1

صنــدوق التكافل االجتماعي

تولــي شــركة مجموعــة الطيــار للســفر القابضة رعاية خاصة لمنســوبيها وكادرها البشــري انطالقـ ًا من مســئوليتها االجتماعية نحوهم بإنشــاء صندوق
تكافــل اجتماعــي تقــدم مــن خاللــه حزمة من المســاعدات اإلنســانية والدعم المادي عند زواج الموظــف أو وفاته أو تعرضه إلى ظــروف طارئة ،كما اهتم
الصنــدوق باألنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والعمــل علــى تنميتها ودعمها وذلك بســعيها نحو إنشــاء نادي ثقافــي اجتماعــي للموظفين ،و يبلغ
رصيــد صنــدوق التكافــل االجتماعــي بنهاية العام 2018م مبلغ  87.5مليون ريال ســعودي.

2

التزامــات المجموعة نحــو المجتمع:

انطالقـ ًا مــن حــرص المجموعــة والتزامهــا الوطنــي بخدمــة وتلبية احتياجــات المجتمع ،واصلت جهودهــا في تبني وتنفيــذ العديد من برامج خدمــة المجتمع
خــال العــام المالــي 2018م التــي تأتي مســجلة مع رســالة المجموعة وقيمهــا ،من خالل لجنة خاصة بالمســؤولية االجتماعية التي تســعى لتأســيس عالقة
متينــة مــع المجتمــع ،وقــد ســاهمت المجموعــة بمبلــغ  11مليون ريال ســعودي ضمن برامج المســئولية االجتماعيــة ليصبح الرصيد  24مليون ريال ســعودي
بنهايــة عام 2018م.

3

برنامــج جدارة الخاص بإســتقطاب و تطوير الكفاءات الشــابة

إنطالقـ ًا مــن حــرص المجموعــة علــى تنمية الكوادر البشــرية فقــد أطلقت المجموعــة برنامج جدارة لتطوير الكفاءات الشــابة وإتاحة الفرص لهم لكســب
خبــرات فــي مجــاالت التقنيــة وريــادة األعمــال وذلك من خالل برنامج مكثف لمدة ســتة اشــهر بالتعاون مع شــركات عالمية مثل جوجــل ،كريم ،تويتر ....الخ،
وذلك بهدف:
1
2
3

تعزيــز دور المســؤولية االجتماعيــة للمجموعــة عبــر االســتثمار فــي تطوير الكفاءات المحلية تماشــي ًا مع رؤيــة المملكة العربية الســعودية .2030
تعزيــز مكانــة المجموعــة فــي مجــال تقنية المعلومات عن طريق بناء شــراكات كبــرى في هذا المجال.
جــذب كفــاءات شــابة مميزة وتعزيز صــورة المجموعة كبيئــة مميزة للعمل.

إدارة المخاطر
إن إدارة المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن نشــاط المجموعــة ،ويتم إدارة المخاطر بصفة مســتمرة مــن خالل تحديد الخطــر ،وتقييمه من خــال احتمالية حدوثه
وتحديــد أثــره علــى أنشــطة المجموعــة المالــي والغير مالي .وبصفة عامــة تقوم إدارة المجموعــة بتصنيف المخاطــر إلى مخاطر خارجية وداخلية ســواء كانت
متعلقــة بالنواحــي التشــغيلية والماليــة وااللتــزام والمــوارد البشــرية .تقــوم إدارة المجموعة بتفعيــل آليات للحد من تلــك المخاطر وتجنبهــا واحتوائها من
خــال مجموعــة من السياســات واإلجــراءات الوقائية لتفادى وتجنــب تلك المخاطر.

مخاطر الســيولة
هــي مخاطــر عــدم مقــدرة المجموعــة على توفير األمــوال الالزمة للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقة باألدوات الماليــة .تنتج مخاطر الســيولة عند عدم القدرة
علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقارب قيمته العادلــة .تدار مخاطر الســيولة وذلك بمراقبتهــا بإنتظام للتأكد مــن توفر الســيولة الكافية للوفاء
بااللتزامــات المســتقبلية للمجموعة.

مخاطــر التقنية
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن وجــود خلل فني يؤثــر على إســتمرارية العمليات التشــغيلية المرتبطــة بالبرامج التقنيــة وتطبيقات المجموعة ،و تســعى
المجموعــة دومـ ًا فــي تطوير و دعم و حمايــة برامجها التقنيــة والبينيــة التقنية البديلة.

مخاطر العمالت
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجة للتغيرات في أســعار صرف العمــات األجنبية .إن معامــات المجموعة تتم بصورة
رئيســية بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي .المعامالت األخــرى بالعمالت األجنبية ليســت جوهرية .تتــم إدارة مخاطر العمالت على أســاس منتظم.

مخاطــر ضريبــة القيمة المضافة
أصبحــت الئحــة ضريبــة القيمــة المضافــة ( )VATســارية في المملكــة العربية الســعودية إعتبارا ً من يناير 2018م ،وتفــرض ضريبة القيمــة المضافة على
معظــم خدمــات الشــركة المقدمــة مــع بعض اإلســتثناءات ،لذا فهناك خطــر يتمثل في تطبيــق ضريبة القيمــة المضافة عموم ًا و بخاصــة خدمات قطاعات
الطيــران و الفندقــة و تأجيــر الســيارات المقدمــة داخــل المملكة و الذي بــدوره يؤثر على طلب العمــاء و بالتالي على حجــم المبيعات.

مخاطــر االمتثال للتشــريعات واللوائــح الحكومية
تتمثــل المخاطــر الناجمــة عــن عــدم االمتثال للتشــريعات واللوائــح الحكومية الصادرة من الجهات الرســمية أو الهيئــات الحكومية على ســبيل المثال
وليــس الحصــر تعليمــات هيئــة ســوق المال فيمــا يتعلق بااللتزام واإلفصــاح وتطبيق معايير المحاســبة الصادرة من الهيئة الســعودية للمحاســبين
القانونييــن وتعليمــات وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة العمــل وهيئــة الطيران المدنــي ومصلحة الزكاة والدخل.....الــخ وتقوم المجموعة بصفة مســتمرة
بمراجعــة كافــة االلتزامــات ومتطلباتهــا وتقديم ما يلزم للجهــات المعنية.

الزكاة والمدفوعــات النظامية
فيمــا يلــي المدفوعــات النظاميــة التــي تمت خالل الســنة المالية المنتهية في  31ديســمبر 2018م.
الجــدول ( )36الزكاة و المدفوعــات النظامية:
2018م

وهنــاك العديــد من المخاطــر المرتبطة بأنشــطة المجموعة مــن أهمها ما يلي:
• يرتبــط أداء المجموعــة بالوضــع اإلقتصــادي واالســتقرار السياســي مما قد يؤثر على اإلقبال بصفة عامة على أنشــطة خدمات الســفر والســياحة.
• إن نشــاط المجموعــة يحتــاج إلــى كوادر مؤهله ملمة بنشــاط الســفر والســياحة وأنظمة الحجــز المتعلقة بشــركات الطيران أو أنظمة الحجــز العالمية،
•	تعتمــد المجموعــة بشــكل كبيــر على اســتخدام أنظمة الحاســب اآللي والبنيــة التحتية لقطــاع التكنولوجيــا والتطبيقات علــى الهواتف الذكية في
عمليــات التشــغيل وبالتالــي فــإن اســتمرار نجــاح المجموعة في أداء نشــاطها بفاعليــة مرتبط بمدى تكامل وكفــاءة تلك األنظمة.
•	يرتبــط نمــو المجموعــة بقدرتهــا علــى افتتــاح فروع جديــدة بمواقع مميزة لتوســيع قنوات توزيع جديدة وتقــوم المجموعة في ضوء ذلــك بكثير من
األنشــطة فيمــا يتعلــق بالمواقــع والتراخيــص واســعار اإليجار وتهيئة الموقــع وتجهيزه بأنظمــة الحجز وربطهــا بالمركز الرئيســي ،وبالتالي فإن نجاح
المجموعــة فــي تحقيــق نمو يرتبط إلى حد كبير باســتكمال هذه األنشــطة

البيان

المسدد

المســتحق حتى نهاية
2018م و لم يسدد

وصف موجز لها

بيان األسباب

الــزكاة و ضريبة الدخل

35,952,161

94,618,609

مخصص زكاة

وفقـ ًا لمتطلبات القوانين
واللوائح السارية

المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية

29,819,890

727,754

تأمينات اجتماعية
لموظفي المجموعة

وفقـ ًا لمتطلبات القوانين
واللوائح السارية

تكاليف تأشــيرات و مكتب العمل

19,707,880

ال شيء

تكاليف وزارة العمل

وفقـ ًا لمتطلبات القوانين
واللوائح السارية

مخاطر االئتمان
هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا على الوفــاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبــد الطرف اآلخر لخســارة مالية .ليس لــدى المجموعة تركيز جوهــري لمخاطر االئتمان.
تــم ايــداع النقــد ومــا فــي حكمه لــدى بنوك محليــة وعالمية ذات تصنيــف ائتماني مرتفع .تســتحق الذمم المدينة التجارية واألخرى بشــكل رئيســي من عمالء
محلييــن  -قطاعــات حكوميــة وشــركات وأطراف ذات عالقــة وقد تم إظهارهــا بقيمتها المقدرة القابلة لإلســترداد.

مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقات النقدية ألســعار العموالت
هــي التعــرض لمخاطــر متعــددة تتعلــق بتأثير التغيرات في أســعار العموالت الســائدة في الســوق على المركز المالــي والتدفقات النقديــة للمجموعة.
تتعلــق المخاطــر التــي تواجهها المجموعة بشــأن التغيرات في أســعار العموالت الســائدة بالســوق بشــكل أساســي ،بالودائع والقــروض البنكية قصيرة األجل
والقــروض طويلــة األجــل بعمولــة عائمــة .تخضع كل الودائع والقروض إلعادة التســعير بشــكل منتظم .تقــوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أســعار العموالت
وتعتقــد أن تأثيــر مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقات النقدية ألســعار العموالت التــي تتعرض لها المجموعــة ليس جوهري ًا.
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محاور تركيــز عمليتنا
التشــغيلية في 2019م

الكويت
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محــاور تركيــز عمليــات المجموعة اإلســتراتيجية في 2019م

كلمــــة ختــاميـة

ّ
المضي قدمـ ًا في تطبيق خطــة التحول اإلســتراتيجية ،بينما تواصــل كل قطاع من قطاعــات أعمالنا تحقيق
يتركــز اهتمامنــا خــال العــام 2019م  ،علــى ُ
األهداف الخاصــة بكل منها.

نتمنــى بــأن يكــون العــرض المقــدم لكم في التقرير الســنوي لشــركة مجموعة الطيار للســفر القابضــة عن نتائج األعمال للســنة الماليــة المنتهية في
 31ديســمبر 2018م قــد نــال رضاكــم .ولقــد وفقنا وهلل الحمد فــي العمل الجاد في إطــار مجلس اإلدارة والمجلــس التنفيذي للشــركة وبتعاون جميع
العامليــن فــي المجموعــة إلــى تحقيــق النتائــج التي لمســتموها أثنــاء إطالعكم على هذا التقرير ،وســوف نســتمر في الحفاظ على مســتوى النمو واإلزدهار
لجميــع أنشــطة شــركتكم بــإذن اهلل تعإلــى .وختام ًا ،يســر أعضاء مجلس إدارة شــركة مجموعة الطيار للســفر القابضــة أن يتقدموا بخالص الشــكر والتقدير
لــكل مــن ســاهم فــي تحقيــق هذه اإلنجازات  ،كما نشــكركم مســاهمينا الكرام على تعاونكم الدائم .والشــكر موصــول أيضا إلى جميع شــركاؤنا في النجاح
علــى دعمهــم المتواصــل .فمــا كنــا لنحقــق هــذا النجاح لوال توفيق اهلل عز وجل ثــم تفهمكم ووفائكم لمســيرة هــذه المجموعة واســتراتيجيتها العامة،
متمنيــن بــأن يكون عام 2019م عــام خير عليكم وعلــى المجموعة.

قطاع السفر
خدمات الســفر اإللكترونية
نتطلــع بتفــاؤل جوهــري إلــى مســتقبل قطــاع خدمات الســفر اإللكترونية ،وكلنا ثقة من أنها ســتكون أحد أنشــطتنا التي ستشــهد معــدالت نمو جوهرية،
ولذلــك نواصــل اإلســتثمار بقــوة فــي هذا القطــاع لتتحول في النهاية إلــى وكالة خدمات ســفر إلكترونية متكاملة قادرة على اكتســاب الفــرص بكفاءة عالية
في أســواقنا الرئيسية،
ـاء عليــه ،سـ ّ
ـنركز فــي العــام 2019م على الحمالت التســويقية الهادفة واإلرتقــاء بجودة الخدمات فــي المنصات اإللكترونيــة لتلبية متطلبات كافة شــرائح
وبنـ ً
العمــاء المســتهدفة وفتــح أســواق جديــدة للمنصــات اإللكترونية للعالمــات التجارية ( المســافر  /تجول ) والتركيز على التوســع جغرافيـ ًا لعالمة التجارية
تجــول فــى دولة األمارات العربيــة المتحدة و المســافر بدولة الكويت .

خدمات السفر
فــي ضــوء ســعينا إلــى أن نصبــح وكالة اإلستشــارات وخدمات الســفر وتخطيط العطالت ،سنســتمر فى تطويــر دور الفروع التابعة لنا فــي مختلف أرجاء
المملكــة العربيــة الســعودية لتعمــل بجانــب المنصــات اإللكترونيــة  ،فض ً
ال عن تعزيز وصقــل مهارات فريــق المبيعات ،وتوظيف كوادر وطنية متحمســة
ومتميــزة ،من الذكور واإلناث.

كمــا إننــا ملتزمــون ببــذل كافــة الجهودة التي تضمن أن تســاهم خطة التحول في رســم مالمح مســتقبل أكثر إشــراق ًا للشــركة ،وتعظيم قيمة اســتثمارات
مســاهميها إلــى أقصــى حــد ،والمحافظــة علــى الثقة الغاليــة التي وضعها عمالؤنا فــي مختلف عالمتنــا التجارية منذ مــا يزيد على  39عام ًا.

المهنــدس محمد بــن صالح الخليل
رئيــس مجلس اإلدارة

وبالنســبة لخدمــات الحكومة ،فســوف ّ
نركز على تقديم خدمات ســفر بأســعار منافســة إلى مختلــف الجهات الحكومية والوزارات ،وكذلــك توقيع عقود جديدة
وتجديــد العقــود الحاليــة .وأمــا علــى صعيد خدمات الشــركات ،فنتطلع إلى طرح بوابة جديدة إلدارة الســفر مدعومــة بحلول تقنية متطورة عالمية المســتوى.
وفــي مــا يتعلــق بقطــاع خدمــات الحج والعمرة ،ســوف نعمل بشــكل وثيق مــع الهيئات الحكوميــة المعنية ،من أجل المســاهمة في خدمة األعــداد المتنامية
مــن زوار بيــت اهلل الحــرام .كمــا أننــا ســنعمل بجد على تطوير اســتراتيجية تســويقية ســتمكننا من زيادة حصتنا الســوقية في هــذا القطاع ،وفق ما ورد في
"رؤيــة المملكة ."2030

الفندقة
يتمحــور تركيزنــا فــي 2019م  ،حــول تطبيــق خطتنــا إلنهــاء وتطوير فنادق متوســطة التكلفــة انطالق ًا من أكبــر مدينتين في المملكــة؛ الرياض وجدة .والتى
ســوف يتــم إدارتهــا من قبــل "فنادق تشــويس العالمية" تحــت العالمتين التجاريتيــن المرموقتيــن "كومفورت" و"كواليتي".
وفيمــا يخــص "شــيراتون مكــة" و"موفنبيــك ســتار جدة" ،ســنواصل تزويد عمالئنا بخدمــات متميزة بجودتهــا العالية ،بينمــا نتطلع إلى تحقيق معدل إشــغال
بنســبة  %100خــال موســم الحج الــذي يعتبر الفترة األكثــر إزدحام ًا في العام.

األعمال المساندة
بعــد أن حققنــا مســتوى الربحيــة فــي العام 2018م  ،ســيركز قطاع تأجير الســيارات فــي المجموعة على إبــرام اتفاقيات تأجير مع شــركات كبرى ،وتوفير
خدمــات متميــزة لشــريحة المســافرين بغــرض األعمال .كما ســنعمل على ترقية وتوســيع حجم أســطول مركباتنــا ،بينما نخطــط لخفض عدد فروعنا
واإلكتفــاء فقط بالمواقع الرئيســية.
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