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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
معلومات حول الشركة

.1

شركة جمموعة الطيار للسفر القابضة ("الشركة") شركة مساهمة سعودية مسجلة يف مدينة الرياض باململكة العربية
السعودية مبوج السجل التجاري رقم  1010148039بتاريخ  24رج 1418هـ املوافق  24نوفمرب 1997م .تتكون هذه القوائم
املالية املوحدة ("القوائم املالية") من الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم معا بـ "اجملموعة").
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة يف خدمات بي ع التذاكر للسفر الطريان اجملدولة ،والسياحة ،والشحن ،والنقل ،واحلج
والعمرة ،وترتي

االجتماعات واملناسبات ،والتعليم ،ورحالت الطريان املستأجرة ،والفنادق واألجنحة املفروشة ،والشحن

البحري ،واملنتجات واخلدمات األخر املتعلقة بقطاع السفر (راجع القطاعات التشغيلية يف اإليضاح رقم .)38
إن العنوان املسجل للشركة هو:
 .ب 52660
الرياض 11573
اململكة العربية السعودية
.1

1

املساهمة يف الشركات التابعة
امللكية الفعلية

اسم الشركة التابعة
شركة املكت الوطين للسياحة والسفر

األنشطة
أعمال سفر وسياحة

بلد التأسيس
اململكة العربية السعودية

 31ديسمرب

 31ديسمرب

2018م

2017م

%100

%100

احملدودة
شركة الصرح للسفر والسياحة احملدودة

أعمال سفر وسياحة

اململكة العربية السعودية

%80

%80

شركة وكالة الطيار العاملية للنقل اجلوي

أعمال سفر وسياحة

اململكة العربية السعودية

%100

%100

احملدودة
شركة عطالت الطيار للسفر والسياحة

أعمال سفر وسياحة

اململكة العربية السعودية

%100

%100

احملدودة
شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن

أعمال سفر وشحن

اململكة العربية السعودية

%100

%100

احملدودة
عطالت الطيار ترافيل جروب

أعمال سفر وسياحة

مصر

%100

%100

شركة الطيار للشحن والتخليص اجلمركي

أعمال سفر وشحن

مصر

%100

%100

شركة إي الطيار للسياحة

أعمال تأجري سيارات

مصر

%100

%100

شركة إي الطيار تورز

أعمال تأجري سيارات

مصر

%100

%100

شركة نايل هوليداي للسياحة

أعمال تأجري سيارات

مصر

%100

%100

شركة الطيار لتأجري السيارات

أعمال تأجري سيارات

مصر

%100

%100

لينا للسفر والسياحة

أعمال سفر وسياحة

لبنان

%100

%100

شركة فوجو للسفر والسياحة

أعمال سفر وسياحة

ماليزيا

-

%80

شركة الطيار للسفر والسياحة

أعمال سياحة

االمارات العربية املتحدة

%100

%100

شركه تقنيتك لتقنية املعلومات

خدمات اتصاالت

اململكة العربية السعودية

%100

%100
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
 .1معلومات حول الشركة (تتمة)
املساهمة يف الشركات التابعة (تتمة)

1 .1

أسم الشركة التابعة

األنشطة

بلد التأسيس

31
ديسمرب
2018م

نسبة امللكية%

شركة الطيار للتطوير واالستثمار السياحي والعقاري

أعمال فنادق وعقارات

اململكة العربية السعودية

%100

%100

شركة الطيار لتأجري السيارات

أعمال تأجري سيارات

اململكة العربية السعودية

%100

%100

شركة السرعة الفائقة للنقل احملدودة

أعمال نقل

اململكة العربية السعودية

%100

%100

شركة جتول للسفر والسياحة احملدودة

أعمال سفر وسياحة

اململكة العربية السعودية

%100

%100

جتول للتجارة العامة ذ م م

أعمال سفر وسياحة

االمارات العربية املتحدة

%100

%100

شركة املوسم للسفر والسياحة احملدودة

أعمال سفر وسياحة

اململكة العربية السعودية

%100

%100

شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية
شركة مواسم للسياحة وخدمات املعتمرين
احملدودة

أعمال سياحة

اململكة العربية السعودية

%51

%51

أعمال سياحة

اململكة العربية السعودية

%51

%51

القصرية والوسائط

اململكة العربية السعودية

%60

%60

31
ديسمرب
2017م

خدمات الرسائل
فالي آي تي

املتعددة
أعمال تأجري عقارات

اململكة العربية السعودية

%100

%100

شركة مثمرة لالستثمار العقاري
شركة مواسم للسفر والسياحة احملدودة

أعمال سفر وسياحة

اململكة املتحدة

%100

%100

إليجينت ريزورتس احملدودة والشركات التابعة

أعمال سياحة
امتال وتشغيل
طائرات
أعمال سياحة

اململكة املتحدة

%100

%100

اململكة العربية السعودية

%100

%100

مصر

%70

%70

خدمات نقل

اململكة املتحدة

%100

%100

كونكتينغ للتجارة واخلدمات

أعمال سفر وسياحة

لبنان

%51

%51

شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

أعمال سفر وسياحة

اململكة العربية السعودية

%100

%100

الشركة السعودية لسياحة املومترات

خدمات إدارة

اململكة العربية السعودية

%100

%100

-

%100
%100
-

شركة النخبة خلدمات الطائرات اخلاصة
شركة اهلانوف للسياحة واخلدمات
شركة مواسم احملدودة (سابقا كو -اب
للسفر  1احملدودة)

والفعاليات

املناسبات

شركة كالكولس تكنولوجيز

أعمال سفر وسياحة

اهلند

جمموعة بي تو بي للسفر

أعمال سفر وسياحة

اسبانيا

%100

شركة شرياتون مكة املكرمة*

الفندقة والضيافة

اململكة العربية السعودية

%100

شركة هناي للتجارة

أعمال تأجري سيارات

اململكة العربية السعودية

%80

%80

الشركة السعودية للمواصالتاملتحدة

أعمال تأجري سيارات

اململكة العربية السعودية

%100

%100

شركة املسافر للسياحة والسفر**

أعمال سياحة

اململكة العربية السعودية

%100

%60

شركة وادي السعودية للتجارة
جمموعة بورمتان الدولية

التسوق عرب االنرتنت
واملوضة واالكسسوارات

اململكة العربية السعودية

%100

%100

أعمال سفر وسياحة

اململكة املتحدة

%100

%100

** يف تاريخ  1يوليو 2018م رفعت الشركة حصتها يف ملكية شركتها التابعة (املسافر للسياحة والسفر) من  ٪60إىل
 .٪100مت شراء نسبة تساوي  ٪40مببلغ  70مليون ريال سعودي قيمة هلا .مت تعديل الفرق البالغ  76,97مليون ريال
سعودي بني احلقوق غري املسيطرة والقيمة العادلة للمقابل املدفوع ملالكي الشركة األم يف األرباح املبقاة.
* شركة شرياتون مكة املكرمة هي شركة ذات مسئولية حمدودة ،مسجلة يف اململكة العربية السعودية حتت السجل
التجاري رقم  4031099303بتاريخ 1440/1/1هـ  .شركة شرياتون مكة املكرمة تعمل يف جمال الفندقة والضيافة.
17

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
 .1معلومات حول الشركة (تتمة)
 2 .1املساهمة يف الشركات الزميلة
نسبة امللكية ٪
31

31

ديسمرب

ديسمرب

بلد التأسيس

2018م

2017م

شركة فيلكس للطريان احملدودة

سفر جتاري

اليمن

%30

%30

شركة الشامل الدولية القابضة كيه .أس .سي

سفر جتاري

الكويت

%30

%30

شركة تقنيتك لالتصاالت (مشروع مشرت )

خدمات اتصاالت

اململكة العربية السعودية

%70

%70

شركة الطيار للسفر والسياحة – أبو يب

سفر جتاري

االمارات العربية املتحدة

%49

%49

شركة عمرو للسياحة

سفر جتاري

كندا

%49

%49

شركة توشري للتقنية الناشئة

خدمات مركز اتصاالت

اململكة العربية السعودية

%35

%35

نت للسياحة والسفر

سياحة جتارية

االمارات العربية املتحدة

%44,3

%44,3

كريم إنكوبوريشن *

تأجري سيارات

جزر فريجني

%14,7

%14,7

الشركة السعودية للضيافة األثرية

خدمات ضيافة

اململكة العربية السعودية

%20

%20

جمموعة إيكونيكس املتحدة

خدمات ضيافة

االمارات العربية املتحدة

%40

%40

شركة ذاخر لالستثمار والتطوير العقاري *

عقارات

اململكة العربية السعودية

-

%30

شركة الوادي الشرق األوسط

شركات جتارية وموزعني

لوكسمبور

%33,3

%33,3

شركة سي اتش أم أي

خدمات ضيافة

االمارات العربية املتحدة

%40

%40

األنشطة

اسم الشركة الزميلة

* يف تاريخ  8أكتوبر 2018م استبعدت اجملموعة حصتها يف شركة ذاخر لالستثمار والتطوير العقاري مببلغ متفق عليه 377,4
مليون ريال سعودي .وتسب ذلك يف خسائر استبعادات بقيمة  420,5مليون ريال سعودي.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
 .1معلومات الشركة حول الفروع (تتمة)
 3 .1الفروع
رقم السجل التجاري للفرع
1010148875
1010152673
1010163035
1010174899
1010174900
1010174905
1010174908
1010174909
1010174910
1010174914
1010174915
1010174916
1010174917
1010174918
1010174919
1010174920
1010174966
1010174968
1010174970
1010174971
1010174972
1010174973
1010174974
1010174976
1010174977
1010175466
1010178558
1010200743
1010204965
1010205008
1010207107
1010211389
1010216028
1010219456
1010227346
1010227664
1010235828
1010246702
1010259995
1010280241
1010298763
1010299214
1010313084
1010315116

املوقع

تارخيه
1418/10/26
1419/10/24
1421/08/22
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/09
1423/01/10
1423/01/10
1423/01/10
1423/01/10
1423/01/10
1423/01/10
1423/01/10
1423/01/10
1423/01/10
1423/01/23
1423/04/22
1425/06/24
1425/11/29
1425/11/30
1426/02/12
1426/06/19
1427/01/12
1427/04/19
1428/01/03
1428/01/10
1428/07/03
1429/03/11
1429/12/29
1431/03/04
1432/01/08
1432/01/15
1432/08/22
1432/09/23
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الرياض
املنفوحه
الرياض/الصرح الدولية
التخصصي -املركز الرئيسي
شارع البطحاء العام – مبنى الصناعية
الرياض
شارع سعد بن ابى وقاس
الرياض
طريق امللك فهد –حى العقيق
الرياض
طريق امللك عبدالعزيز
الرياض
الرياض
حسن بن على
الرياض
طريق امللك عبدالعزيز -حى الورود
جرير/حي امللز
شارع الثالثني – حى العليا
الرياض
ام احلمام – شارع االربعني
شارع األمري سلمان بن عبدالعزيز
حي اجلزيرة -الراجحي
الرياض
الرياض
الشارع الرئيسى
شارع إسحاق بن عبد الرمحن
التخصصي
الرياض
صالة الوصول
الرياض
شارع خالد بن الوليد
طريق اخلرج اجلديد
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
املروج – شارع األمري تركى
الرياض
الرياض
السليمانية – تقاطع امللك عبدالعزيز مع العروبة
شارع خالد بن الوليد
الرياض
الرياض/امللز – طريق جرير
الرياض

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
رقم السجل التجاري للفرع

1010315925
1010324433
1010342346
1010366240
1010368319
1010374984
1010395001
1010402139
1010404624
1010414062
1010421750
1010430639
1010434300
1010439521
1010442262
1010442263
1010461284
1010461427
1010462948
1010463090
1010463091
1010463216
1010465814
1010467124
1010468389
1010469398
1010503594
1010612837
1010613744
1010933286
1010941223
1011009215
1011010938
1011011630
1011014157
1011023674
1013002418
1015001488
1111002463
1115002963
1116004839
1116004947
1116010051
1117003533
1122005474
1123001495
1126000748

تارخيه املوقع

 1432/10/16حي امللز – شارع جرير
 1433/02/13الرياض/ورشة الطيار للصيانة
 1433/07/28الرياض
 1434/04/23الرياض
 1434/05/13الرياض
 1434/07/03شارع األمري عبداهلل
 1435/10/22السليمانية – شارع األمري ممدوح
 1435/03/20شارع ابى اسواد الدولي
 1435/04/13شارع سعد بن عبدالرمحن
 1435/01/14الرياض
 1435/10/22شارع خريص
 1436/04/30شارع ابى سعود اخلضري
 1436/08/10امللز
 1437/02/19الرياض/حي حطني – طريق األمري حممد بن سعد
 1437/05/22الرياض
 1437/05/22الرياض
 1437/08/09املونسية – شارع الصحابة
 1437/08/12الرياض
 1437/10/21حي امللز – شارع جرير
 1437/10/27الرياض
 1437/10/27الرياض
 1437/11/04الرياض
 1438/02/24شارع عثمان بن عفان
 1438/04/11الرياض
 1438/06/01النسيم
 1438/06/28الرياض
 1440/05/10الرياض
 1439/02/18السويد
 1439/03/30حى السلى
 1439/05/15الرياض
 1439/06/16الرياض
 1423/01/10اخلرج
 1427/10/19مدينة اخلرج  /شارع الستني
 1428/07/03مدينة اخلرج  /شارع الستني
 1431/08/05اخلرج
 1437/01/23اخلرج
 1439/03/12شارع األمري سلطان
 1432/05/28األفالج/الشارع الرئيسي
 1437/08/12شارع امللك فيصل
 1435/06/27ساجر
 1425/09/17شقرا -شارع امللك سعود
 1426/04/03الشارع الرئيسي
 1435/04/05الدوادمي/مكت السعودية
 1434/08/23مدينة القوعية – الشارع العام
 1436/11/03اجملمعة
 1426/01/25زلفي/شارع املدينة
 1422/07/09سدير
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
رقم السجل التجاري للفرع

1128005977
1129004863
1131016643
1131017048
1131019984
1131036513
1131037213
1131040546
1131056611
1131057105
1131057206
1131057344
1131057452
1131057783
1132003408
1132010893
1134002370
1136003189
1185002264
2050041384
2050077936
2050078020
2050079094
2050085522
2050099565
2050108932
2050110614
2050112427
2050112491
2050120932
2051022946
2051026830
2051030710
2051035800
2051046624
2051057125
2051058335
2051063869
2053018636
2055005400
2055010609
2055026257
2056005285
2057008557
2059002420
2060026831
2060046599
2060046601

تارخيه املوقع

1425/06/15
1438/08/06
1423/02/25
1423/05/21
1425/05/10
1432/09/10
1432/11/04
1433/03/24
1437/04/16
1438/01/05
1438/02/15
1438/04/06
1438/05/05
1438/09/05
1428/04/25
1437/10/12
1433/06/10
1436/04/23
1426/04/03
1423/08/03
1432/10/19
1432/10/22
1432/12/24
1433/01/11
1435/06/16
1437/06/28
1438/01/19
1438/07/21
1438/07/27
1440/04/25
1419/07/19
1423/08/07
1426/01/20
1428/11/10
1432/10/22
1435/06/16
1435/10/09
1438/06/20
1429/01/11
1423/08/07
1430/06/16
1439/02/11
1436/07/15
1437/06/04
1432/12/24
1423/08/07
1432/10/19
1432/10/19
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عنيزه/شارع السلسلة
البدائع
بريده/طريق امللك عبدالعزيز
بريده/حي الراشديات – طريق عمر بن اخلطاب
مكت الشحن البحري
بريده/طريق امللك عبدالعزيز – البنك األهلي
بريده  -اخلبي طريق امللك عبد العزيز
بريده/حي احلمرا – طريق امللك عبدالعزيز
بريده/طريق امللك عبدالعزيز
بريده
بريدة/طريق عثمان بن عفان
بريده
بريده
بريده
طريق امللك عبدالعزيز
الرس
البكارية/طريق امللك خالد
االسياح
وادي الدواسر
الدمام/حي العمامرة – طريق امللك سعود
الدمام
الدمام/شارع امللك سعود
الدمام/طريق امللك فهد
الدمام
الدمام/حي السوق – طريق امللك سعود
الدمام
الدمام
الدمام
الدمام
الدمام
اخلرب
اخلرب/طريق امللك فيصل الشمالي
اخلرب/شارع الظهران – راش مول
اخلرب/حي اخلالدية الثاني – شارع اخلميس
اخلرب/شارع امللك فيصل
اخلرب
اخلرب /طريق الدمام
اخلرب
القطيف/حي اجمليدية – شارع القدس
اجلبيل/شارع اجلبيل
اجلبيل الصناعية – الواجهة البحرية
اجلبيل
النعريية
طريق األمري نايف
بقيق/حي املطار
الثقبة/شارع مكة
الثقبة
الثقبة

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
رقم السجل التجاري للفرع

2066002537
2251028779
2251044419
2251067758
2251069609
2252039922
2252057035
2252062678
2257044417
3350017317
3350017318
3350024150
3350042280
3350042541
3350042542
3350044442
3352012639
3400012637
3400013572
3400019730
3400019731
3400019814
3400020154
3450010511
3450011017
3450015430
3451001615
3451002721
3452006495
3452010481
3453002913
3453004317
3550021381
3550023790
3550023791
3550023792
3550026438
3550033657
3550033661
3550038270
3550038927
3552000993
4030125653
4030139615
4030139646
4030139647
4030139666

تارخيه املوقع
1429/01/11
1423/11/18
1433/01/25
1438/06/08
1439/03/17
1431/04/04
1435/05/25
1436/10/18
1433/01/25
1425/01/18
1435/01/18
1431/03/15
1435/09/06
1435/11/01
1435/11/01
1438/02/24
1436/03/28
1431/01/23
1432/03/03
1437/04/24
1437/04/24
1437/07/18
1438/11/25
1431/02/02
1432/03/12
1438/02/14
1432/03/16
1435/07/01
1432/04/08
1438/02/07
1432/03/13
1435/06/23
1425/12/01
1429/05/28
1429/05/28
1429/05/28
1432/03/11
1435/05/24
1435/05/24
1438/02/20
1438/09/04
1432/03/11
1419/07/21
1423/05/27
1423/06/01
1423/06/01
1423/06/02
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راس تنورة/املدينة املركزية
اهلفوف/طريق األمري فهد ين جلو
اهلفوف/طريق اخلالدية – جامعة امللك فيصل
سوق نزاو
اهلفوف
املربز/شارع احلزم
االحساء – شارع األمري عبداهلل
االحساء  -شارع األمري عبد اهلل بن جلو – حي املربز
األحساء/السلطانية – املنطقة الثالثة
حائل
حائل – حي شرف – شارع مونس
حائل/حي العزيزية – شارع امللك خالد – املركز التجاري
حائل
حائل/طريق امللك عبدالعزيز  -حي شرف
حائل  -طريق امللك عبد العزيز حى الشرف

حائل
بقعاء
سكاكا – طريق امللك عبدالعزيز
مطار اجلوف – الصالة الداخلية
سكاكا – طريق امللك عبدالعزيز
سكاكا – طريق امللك عبدالعزيز
حى الرمحانيه
سكاكا طريق امللك عبد العزيز
عرعر/الشارع الرئيسي
عرعر/مبنى املغادرين يف املطار
عرعر/حي العزيزية – طريق األمري سعودي الكبري
طريف/مبنى املغادرين يف املطار
الطريف  -طريق امللك عبد العزيز
القريات /شارع املطار
القريات /مطار صاله املغادره
رفحاء/مبنى املغادرين يف املطار
رفحاء/حي العزيزية
تبو /طريق األمري فهد بن سلطان
تبو  /حى املنشية – شارع حممد بن عبد الوهاب
تبو /طريق حممد بن عبدالوهاب
تبو /السليمانية – شارع األمري عبداجمليد
تبو /مبنى املغادرين يف املطار اإلقليمي
تبو /شارع األمري عبداجمليد
تبو /حي الفيصلي – شارع األمري فهد بن سلطان
سلطانه
املروج  -شارع اخلوارزمي
الوجه/مبنى املغادرين يف املطار
جدة
جدة/طريق املدينة
جدة  -حى النخيل
جدة/حي الشرفية – شارع األحد – مركز عاشور
جدة/شارع صاري

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
رقم السجل التجاري للفرع

4030143742
4030151378
4030152080
4030154855
4030168092
4030177439
4030194530
4030194671
4030213579
4030213582
4030216024
4030225154
4030226035
4030229075
4030248279
4030267207
4030268241
4030271412
4030272037
4030272859
4030274467
4030279663
4030285386
4030289739
4030290495
4030292861
4030293122
4030294683
4030304459
4030306833
4030306938
4031047108
4031048640
4031049214
4031057983
4031063669
4031064375
4031080879
4031081469
4031088011
4031095226
4031097043
4031098316
4031099160
4031100020
4031100021
4031100817

تارخيه املوقع

 1424/05/07جدة/سوق اخليمة  -هنداوي
 1425/07/28جدة
 1425/09/12جدة
 1426/03/01جدة /مركز حائل التجاري– مركز الشربتلي
 1428/03/13جدة/طريق امللك عبداهلل – مركز الشربتلي
 1429/03/14جده
 1430/11/16جدة
 1430/11/21جدة/هنداوية – طريق امللك خالد
 1432/07/11جدة–/مركز مشاعل
 1432/07/11جدة /حي الصفا
 1432/09/22جدة
 1433/04/25جدة  -مطار امللك عبد العزيز -الصاله اجلنوبيه
 1433/05/10جدة  -شارع الروضه  -حى الصفا
 1433/07/05جدة/مطار امللك عبدالعزيز الدولي – املبنى الشمالي الداخلي
 1434/07/17جدة/هنداوية – مركز الشربتلي
 1435/05/15جدة
 1435/06/01جده
 1435/07/21جدة
 1435/08/04جده
 1435/08/17جده
 1435/10/09جدة  -طريق املدينه
 1436/03/08جدة  /الصالة الشمالية  -املطار
 1437/01/08جدة
 1437/08/25جدة/حي السالمة
 1437/11/04جدة/حي الروضة – طريق إبراهيم الزعييب
 1438/04/17جدة
 1436/03/08جدة  /الصالة اجلنوبية  -مطار
 1438/10/12شارع اجلواد – حي السامر
 1439/09/16جدة
 1439/11/17جده
 1439/11/18جده
 1425/12/01مكة املكرمة/حي الششه
 1426/11/25مكة املكرمة/حي الرصيقة
 1427/04/29مكة املكرمة
 1431/01/26مكه املكرمه
 1432/08/24مكة املكرمة/حي الزهراء – شارع أم القر
 1432/10/20مكة املكرمة/حي الشريعة
 1435/01/14مكه املكرمه -حى السوقيه
 1435/02/05مكه املكرمه
 1435/12/22مكه املكرمه
 1437/04/28مكه املكرمه
 1437/10/20مكه املكرمه
 1438/03/15مكه املكرمه -حى السوقيه
 1438/06/14مكة املكرمة
 1438/08/25مكه املكرمه
 1438/08/25مكه املكرمه
 1438/11/25مكه املكرمه
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
رقم السجل التجاري للفرع
4031102267
4031216312
4032023506
4032025562
4032026248
4032027669
4032029825
4032032984
4032032985
4032033171
4032051279
4032229347
4034001603
4036000852
4601001662
4602003769
4603006152
4650030080
4650035144
4650040877
4650047980
4650054295
4650055547
4650069005
4650069223
4650073478
4650073787
4650077802
4650079802
4650081697
4650083854
4650202118
4651001238
4651002069
4653001472
4700009058
4700009073
4700013098
4700013259
4700014406
4700017817
4700019610
4700020105
4700020204
4700020205
5800010290
5806013344

تارخيه املوقع
1439/03/29
1439/11/25
1424/01/13
1426/08/27
1427/11/15
1429/05/26
1431/03/23
1433/05/02
1433/05/02
1433/06/16
1438/05/05
1439/12/01
1435/08/18
1426/03/23
1434/01/24
1433/07/05
1435/01/24
1421/05/23
1425/03/28
1429/02/25
1431/03/30
1429/12/03
1433/05/04
1435/02/12
1435/02/21
1435/08/27
1435/09/20
1438/05/05
1437/01/29
1438/02/15
1439/04/03
1439/12/01
1433/05/18
1436/05/07
1438/02/29
1425/12/01
1426/01/03
1432/07/05
1432/09/16
1433/06/10
1435/07/06
1436/11/23
1438/02/20
1438/06/10
1438/06/10
1429/10/14
1433/04/14
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مكه املكرمه
مكة املكرمة
الطائف/حي شربا – شارع شربا الشام
الطائف/شارع شربا علم – الشارع العام
طائف -شارع الستني
الطائف/شارع الشفا العام
الطائف
الطائف/حي الشفا
الطائف/مركز الطيار للشقق املفروشة
الطائف/املطار
الطائف
الطائف
تربة
رنية
الليث
رابغ/الشارع الرئيسي
القنفذة
املدينة املنورة
املدينة املنورة/طريق أبو بكر الصديق  -سلطانة
املدينة املنورة – طريق املطار
املدينة املنورة/طريق ابوبكر الصديق – سلطانة 2
املدينة املنورة
املدينة املنورة/حي احلزام
املدينة املنورة/حي سلطانة – شارع أبو بكر الصديق
املدينة املنورة
املدينة املنورة  -حى املصانع  -شارع سيد الشهداء
املدينة املنورة/حي السلطانة – شارع أبو بكر الصديق
املدينة املنورة/طريق املطار
املدينة املنورة/السلطانة – شارع أبو بكر الصديق
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
العال/مطار العال
طريق امللك فهد
طريق القصيم
ينبع/طريق امللك عبدالعزيز
ينبع
ينبع -حى الشربتلى طريق املطار القديم
ينبع  -مركز نيوكالس
ينبع/مطار األمري عبداحملسن بن عبدالعزيز
ينبع البحر/شارع عمر بن عبدالعزيز – مركز بن صديق
ينبع
ينبع
ينبع
ينبع
الباحة/الشارع العام
املخواة

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
رقم السجل التجاري للفرع

5810018254
5850026008
5850052278
5850053522
5850068157
5851003631
5855006990
5855025898
5855025899
5855025900
5855029704
5855034483
5855050048
5855052284
5855054233
5855070552
5855339863
5856035652
5857034485
5859003207
5860026007
5861036551
5900008845
5900010282
5900010283
5900010285
5900011849
5900035839
5900037299
5901010139
5903010274
5903010281
5903015263
5903015264
5906010140
5906031509
5907010054
5911010279
5911810278
5950010468
5950010469
5950010888
5951001095

تارخيه املوقع

 1435/08/26مطار الباحة
 1426/03/10ابها  -الشارع العام حى السوق
 1434/06/17ابها
 1434/08/15أبها/اخلالدية
 1436/04/02مطار ابها
 1430/06/07بيشة/الروشان – الشارع العام
 1406/08/04مخيس مشيط
 1426/02/02مخيس مشيط -الشارع العام مركز اخلليج مخيس 1
 1426/02/02مخيس مشيط/طريق العسكري  -مخيس 3
 1426/02/03مخيس مشيط  -شارع امللك فهد
 1428/11/29مخيس مشيط شارع البلد القديم
 1431/06/05مخيس مشيط -الروينه
 1434/05/05مخيس مشيط  -طريق اجليش
 1434/07/17مخيس مشيط
 1434/09/10مخيس مشيط
 1438/05/05مخيس مشيط
 1439/09/15مخيس مشيط
 1431/12/23عبيدة الشارع العام
 1431/06/05احد  -الشارع العام
 1431/06/05النمس الشارع العام
 1426/03/10طريق جدة  -الشارع العام
 1432/03/27رجال املع
 1418/09/18جازان
 1426/02/06جيزان/شارع األمري عبداهلل الفيصل
 1426/02/09جازن
 1426/02/10جيزان/الشارع العام – فندق عدنان
 1429/01/24جازان
 1438/05/05جازان
 1439/02/13جيزان -شارع األمري عبد اهلل الفيصل
 1425/10/08جازان
 1426/02/09بيشة/مبنى بن نزيه الشارع العام
 1426/02/09بيش/مبنى املوسى الشارع العام
 1432/03/08جازان
 1432/02/08جازان
 1428/10/08صبياء
 1436/03/15بيش
 1425/07/23جازان
 1426/02/09احد املسارحة
 1426/02/10احد املسارحة
 1426/08/22جنران
 1426/08/22جنران  -الفيصليه  -شارع امللك عبد العزيز
 1427/07/01جنران
 1429/03/02شرورة  -شارع احلمراء حى الفيصليه
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
رقم السجل التجاري للفرع
U72900MH2015PTC263663
500549
732098
731113
CN-2240070
9235
9235
4846
4846
4846
4846
3965
3965
328138
328138
328719
328719
13215
13215
9-1245206
9-1250025
9-1251985
9-1207546
9-1217943
9-1254785
9-1278025
9-1207546
9-1273770
37112353

تارخيه
2015/02/04م
م1997/08/09
2015/04/16م
م2014/12/24
م2010/06/27
2002/01/14م
2016/01/07م
2000/03/08م
2000/03/08م
2000/03/08م
2016/07/01م
1999/01/12م
2016/07/01
1999/12/16م
2016/07/01م
2000/01/23م
2016/07/01م
2005/04/10م
2016/07/01م
2005/01/01م
2005/04/01م
2008/01/01م
2005/08/15م
2008/02/01م
2005/05/07م
2010/10/01م
2015/09/01م
2016/07/01م
2005/05/10م
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املوقع
مومبا -اهلند
دبي  -مجرياء
الكرامة
الشارقه -روال
ابو يب  -الكرتا
عمارة رقم  –5صالح سامل – هيليوبولس
عمارة رقم  –5صالح سامل – هيليوبولس
عمارة رقم  – 5صالح سامل – هيليوبولس
عمارة رقم  – 5صالح سامل – هيليوبولس
عمارة رقم  – 5صالح سامل – هيليوبولس
عمارة رقم  – 5صالح سامل – هيليوبولس
7/9شارع أسوان – املهندسني
7/9شارع أسوان – املهندسني
7/9شارع أسوان – املهندسني
7/9شارع أسوان – املهندسني
عمارة رقم  –5صالح سامل – هيليوبولس
عمارة رقم  –5صالح سامل – هيليوبولس
عمارة رقم  –5صالح سامل – هيليوبولس
عمارة رقم  –5صالح سامل – هيليوبولس
مانشيسرت
ويرجنتون
لندن
ستف فورد
شارع ادملندوس بيور
ليدز
سويس امبتون
ديربي امبالنت
لندن امبالنت
أمسرتدام

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

 - 2بيان اإللتزام باملعايري الدولية للتقرير املالي IFRS
مت إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية للتقريراملالي وتفسرياتها ( ،)IFRSsاملصدرة من قبل جملس
معايري احملاسبة الدولية ( )IASBاملعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني (. )SOCPA
 - 3املعايري والتفسريات والتعديالت على املعايري احلالية
 1 .3املعايري و التفسريات و التعديالت اجلديدة السارية اعتبارًا من  1يناير 2018
املعايري والتفسريات اجلديدة السارية ألول مرة للفرتات ال

تبدأ يف أو بعد  1يناير  .2018و ال

كان هلا تأثري جوهري على

القوائم املالية للمجموعة.
قامت اجملموعة بتطبيق مبكر للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم  .15اإليرادات من العقود مع العمالء للسنة املنتهية يف 31
ديسمرب  ،2017تاريخ سريان املعيار الدولي للتقرير املالي  15كان  1يناير 2018م.
رقم املعيار

العنوان

تاريخ السريان

املعيار الدولي للتقرير املالي 9

األدوات املالية

 1يناير 2018م

تفسري جلنة التفسريات الدولية 22

املعامالت بعملة أجنبية والعوض املستلم
أو املدفوع مقدما

 1يناير 2018

معيار احملاسبة الدوىل 40

حتويالت العقارات االستثمارية

 1يناير 2018م

ومعيار احملاسبة الدوىل 28

االستثمارات يف املنشآت
واملشروعات املشرتكة

الزميلة

 1يناير 2018م

 2 .3معايري وتفسريات وتعديالت صادرة لكنها غري سارية حتى اآلن
هنا عدد من املعايري ،وتعديالت على املعايري والتفسريات ال

صدرت من جملس معايري احملاسبة الدولي وهي فعالة على

الفرتات احملاسبية الالحقة وقد قررت اجملموعة أن التقوم بتطبيقها مبكرًا وأكثرها أهمية مايلي:
رقم املعيار

العنوان

تاريخ السريان

املعيار الدولي للتقرير املالي 16

عقود اإلجيار

 1يناير 2019م

تفسري جلنة التفسريات الدولية 23

عدم التأكد من وضع ضريبة الدخل

 1يناير 2019

أخر
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
املعيار الدولي للتقرير املالي : 16عقود اإلجيار  -جديد (يسري على الفرتة احملاسبية ال تبدأ يف أو بعد  1يناير )2019
حيدد املعيار الدولي للتقرير املالي ( 16عقود اإلجيار) كيفية إثبات ،وقياس ،وعرض ،واإلفصاح عن عقود اإلجيار .يوفر املعيار
منوذج حماسبة واحد للمستأجر يتطل منه االعرتاف باملوجودات واملطلوبات جلميع عقود اإلجيار إال إذا كانت مدة اإلجيار 12
شهرا أو أقل أو كان األصل ذو قيمة منخفضة .ويستمر املوجرون يف تصنيف عقود اإلجيار باعتبارها تشغيلية أو متويل ،حيث
إن نهج املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16يف احملاسبة من جهة املوجر يقيمة بشكل جوهري دون تغيري عن سابقه ،معيار
احملاسبة الدولي رقم .17
تفسري املعيار الدولي للتقرير املالي  : 23عدم التأكد من وضع ضريبة الدخل  -جديد (يسري على الفرتة احملاسبية ال

تبدأ

يف أو بعد  1يناير )2019
تفسري املعيار الدولي للتقرير املالي ( 23عدم التأكد من وضع ضريبة الدخل) يوضح كيفية قياس األرباح املوجلة من ضريبة
الدخل املتداولة وغري املتداولة واملطلوبات حينما يكون هنا عدم تأكد من معاجلة ضريبة الدخل.
أخر
التتوقع اجملموعة أثر جوهري ألي من املعايري الصادرة والغري سارية من جملس معايري احملاسبة الدولي على اجملموعة.
فيما يلى بيان باملعايري اجلديدة األخر واملعايري املعدلة والتى مت اصدارها من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية والتى سوف
تكون مفعلة فى الفرتات الالحقة .سيعتمد مقدار التفاصيل الكمية والنوعية ال
ذلك شأن كمية التفاصيل ال

ستعطى لكل معيار من املعايري  ،شأنها يف

يتعني تقدميها بشأن املعيار  16من املعايري الدولية للتقارير املالية ،على الظروف اخلاصة لكل

منشأة :
 التعديالت على املعيار الدوىل للتقرير املاىل رقم ( )9خصائص الدفع املسبق مع التعويض السلبى (يسر مفعوهلا  1يناير2019م)
 التعديالت على معيار احملاسبة الدوىل رقم ( )28احلصص طويلة األجل يف املنشآت الزميلة واملشروعات املشرتكة (يسرمفعوهلا  1يناير 2018م)
 التعديالت على املعيار الدوىل للتقرير املاىل رقم ( ، )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم (يسر مفعوهلا 1يناير 2018م)
 التعديالت على معيار احملاسبة الدوىل رقم ( ، )40التحويالت (يسر مفعوهلا  1يناير 2018م) دورة التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقرير املاىل  2017- 2015املعيار الدوىل للتقرير املاىل رقم (" )3دمج األعمال"،واملعيار الدوىل للتقرير املالي رقم ( )11املشروعات املشرتكة ،ومعيار احملاسبة الدوىل رقم ( )12ضريبة الدخل ،ومعيار
احملاسبة الدولي رقم ( )23تكاليف االقرتاض) (يسر مفعوهلا  1يناير 2019م)
االدارة حاليا بصدد حتديد األثر من تطبيق هذه املعايري على القوائم املالية للشركة .
.4

اسس إعداد القوائم املالية

 1 .4االعتبارات العامة
مت إعداد هذه القوائم املالية املوحدة باستخدام أسس القياس احملددة مبعايري التقرير املالي الدولية لكل نوع من املوجودات
واملطلوبات واإليرادات واملصروفات .يتم وصف قواعد القياس بشكل كامل يف السياسات احملاسبية أدناه.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
إن السياسات احملاسبية الرئيسية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مبينة يف إيضاح رقم  .6و قد مت تطبيق هذه
السياسات بصورة منتظمة على السنوات املعروضة ،ما مل يذكر خالف ذلك.
إن إعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية  IFRSيتطل استخدام بعض التقديرات احملاسبية اهلامة ،كما
من إداراة اجملموعة ممارسة األحكام يف تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة ،سيتم اإلفصاح عن األحكام و

يتطل

التقديرات اهلامة املتبعة يف إعداد القوائم املالية يف إيضاح رقم .5
مت اعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء مايلي:


االستثمارات املتاحة للبيع و ال يتم قياسها بالقيمة العادلة



يتم قياس خطة املنافع احملددة بالقيمة احلالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان املخططة.

باإلضافة إىل ذلك ،يتم إعداد هذه البيانات املالية باستخدام مبدأ اإلستحقاق احملاسيب و مبدأ اإلستمرارية.
 2 .4أساس التوحيد
تشتمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة على القوائم املالية للمحموعة و الشركات اخلاضعة لسيطرتها كما يف  31ديسمرب
2017م.
دمج األعمال
تقوم اجملموعة باحملاسبة عن عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة اإلستحواذ عند حتويل السيطرة للمجموعة ،يتم قياس
املقابل احملول بصفة عامة بالقيمة العادلة ،و كذلك صايف املوجودات القابلة للتحديد ،و يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنويا
لتحديد اإلخنفاض يف القيمة .يتم اإلعرتاف بشكل مباشر بأي ربح يتم يف صفقة الشراء يف حسابات الربح أو اخلسارة.و يتم
حتميل تكاليف املعاملة عند تكبدها ،إال فيما يتعلق بإصدار سندات الدين أو األسهم.
و ال يشمل املقابل احملول املبالغ املتعلقة بتسوية العالقات القائمة ،يتم اإلعرتاف بهذه املبالغ عموما يف الربح أو اخلسارة.
الشركات التابعة هي شركات يتم السيطرة عليها من قبل اجملموعة ،و يتم توحيد الشركة التابعة عند بدء ممارسة السيطرة
على الشركة التابعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة من قبل اجملموعة .تدرج موجودات
ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة املستحوذ عليها خالل الفرتة يف القوائم املالية املوحدة اعتبارا من تاريخ انتقال
السيطرة إىل اجملموعة وحلني فقدان مثل هذه السيطرة.
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي شركات تسيطر عليها اجملموعة .تسيطر اجملموعة على منشأة عندما تتعرض أو تكون لديها حقوق يف
عوائد متغرية من حصتها مع املنشأة ولديها القدرة على التأثري على هذه العائدات من خالل سيطرتها عليها .تدرج البيانات املالية
للشركات التابعة يف هذه البيانات املالية من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهائها.
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حقوق امللكية غري املسيطرة
يتم قياس حقوق امللكية غري املسيطرة مبا يعادل احلصة التناسبية من صايف املوجودات القابلة للتحديد للشركة املستحوذ عليها
يف تاريخ االستحواذ  .يتم احتساب التغريات يف حقوق امللكية غري املسيطرة يف الشركة التابعة ال ال يرتت عليها فقدان
السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
فقدان السيطرة
عندما تفقد اجملموعة سيطرتها على الشركة التابعة ،تلغي اإلعرتاف باملوجودات واملطلوبات للشركة التابعة ،و أي حقوق
ملكية غري مسيطرة و مجيع ما يتعلق حبقوق امللكية ،و أي نتائج ربح أو خسارة يتم اإلعرتاف بها .و أي مصلحة حمتفظ بها يتم
احتسابها بالقيمة العادلة عن فقدان السيطرة.
احلصص يف الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
تتكون حصص اجملموعة يف الشركات املستثمر فيها احملتسبة بطريقة حقوق امللكية من حصص يف شركات زميلة ومشاريع
مشرتكة.
الشركات الزميلة هي تلك املنشآت ال يكون للمجموعة تأثريا هاما عليها .إن التأثري اهلام هو املقدرة على املشاركة يف
القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها ،ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشرتكة على هذه
السياسات.
املشروعات املشرتكة هي عبارة عن ترتي مشرت حيق مبوجبه لألطراف ال متارس سيطرتها املشرتكة عليه اإلعرتاف
حبصة يف صايف موجودات تلك املشروعات املشرتكة .متثل السيطرة املشرتكة اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على ترتي ما،
وتتواجد فقط عندما يتطل اماذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة املوافقة اجلماعية لألطراف الذين يشاركون يف
السيطرة .إن االعتبارات ال مت أخذها بعني االعتبار عند حتديد التأثري اهلام أو السيطرة املشرتكة هي نفس تلك االعتبارات
الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
يتم احملاسبة عن استثمارات اجملموعة يف الشركة الزميلة واملشروعات املشرتكة باستخدام طريقة حقوق امللكية .ومبوج
هذه الطريقة ،يقيد االستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة بالتكلفة .الحقا لالعترتاف املبدئي ،تتضمن هذه
البيانات املالية حصة اجملموعة يف األرباح أو اخلسائر وااليرادات الشاملة األخر للشركات املستثمر فيها احملتسبة بطريقة
حقوق امللكية حتى التاريخ الذي يتوقف فيه التأثري اجلوهري أو السيطرة املشرتكة.
املعامالت املستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة واملعامالت بني شركات اجملموعة وأية إيرادات ومصروفات غري حمققة ناجتة عن املعامالت بني شركات
اجملموعة .يتم استبعاد األرباح غري احملققة الناجتة من املعامالت مع الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية مقابل
االستثمار إىل حد حصة اجملموعة يف الشركة املستثمر فيها .و يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة ال يتم بها
استبعاد األرباح غري احملققة ولكن فقط إىل احلد الذي ال يوجد فيه دليل على اخنفاض القيمة.
.5

استخدام األحكام والتقديرات

إن إعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطل من اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافرتاضات توثر يف
تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة وعلى املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات وااليرادات واملصروفات .قد متلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
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يتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة بها على أساس مستمر .ويتم االعرتاف بالتعديالت على التقديرات احملاسبية بأثر
مستقبلي.
.5

 1األحكام

إن املعلومات حول األحكام اهلامة املستخدمة عند تطبيق السياسات احملاسبية ذات التأثري األكرب على املبالغ املسجلة يف القوائم
املالية يتم إدراجها يف اإليضاحات التالية:


االيضاح رقم  – 28إيرادات العموالت :ما إذا كانت اجملموعة تعمل كوكيل يف املعامالت وليست أصيل.



االيضاح رقم  – 5التوحيد :ما إذا كان لد اجملموعة سيطرة على الشركات املستثمر بها.



إيضاح  - 14املدينون التجاريون :تقوم اجملموعة بتقييم ذممها التجارية املدينة لتحديد اإلخنفاض يف القيمة يف تاريخ كل
تقرير .عند حتديد ما إذا كان جي تسجيل خسارة اخنفاض القيمة يف األرباح أو اخلسائر ،تقوم اجملموعة بوضع أحكام
حول ما إذا كانت هنا بيانات ميكن مالحظتها تشري إىل اخنفاض قابل للقياس يف التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
من األصل املالي؛ و



اإليضاح رقم  - 26عقود اإلجيار :عند تطبيق تصنيف عقود اإلجيار يف معيار احملاسبة الدولي رقم  ،17تعترب اإلدارة عقود
إجيارها إما كإجيار تشغيلي أو ترتيبات إجيار متويلي .ويف بعض احلاالت ،ال تكون معاملة اإلجيار نهائية دائما ،وتستخدم
اإلدارة احلكم يف حتديد ما إذا كان عقد اإلجيار هو عقد إجيار تشغيلي أو متويلي .بالنسبة لرتتيبات التأجري التمويلي
بدون فائدة ،تستخدم اإلدارة أفضل تقدير لتحديد سعر الفائدة السائد يف السوق لغرض اخلصم.

 2 .5اإلفرتاضات و عدم التأكد من التقديرات
إن املعلومات حول االفرتاضات والتقديرات غري املوكدة ذات املخاطر اهلامة ال تودي إىل تعديالت مادية يف السنة املنتهية يف 31
ديسمرب 2018م مت إدراجها يف احلسابات التالية:


إيضاح  - 21قياس التزامات االستحقاقات احملددة :االفرتاضات االكتوارية الرئيسية؛



إيضاح  - 22اإلعرتاف باملوجودات الضريبية املوجلة :توافر الربح الضرييب املستقبلي الذي ميكن استخدام اخلسائر
الضريبية املرحلية من أجله؛

 اإليضاح  7و  8و  10و  11و و  12و  - 14اختبار اهلبوط يف القيمة :االفرتاضات الرئيسية ال

تستند إليها املبالغ القابلة

لالسرتداد ،والذمم املدينة التجارية ،واملمتلكات واملعدات ،واألعمال الرأمسالية قيد التنفيذ  -القابلة لالسرتداد عند
االستبعاد ،واألصول غري امللموسة والشهرة واالستثمار يف الشركات وفقا حلقوق امللكية.
 إيضاح  - 9حتديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع للمجموعة املستبعدة على أساس مدخالت هامة ال ميكن مالحظتها؛
 إيضاح  - 25االعرتاف وقياس املخصصات واإللتزامات احملتملة :االفرتاضات الرئيسية بشأن احتمال وحجم تدفق املوارد؛ و
 إيضاح  - 7,6اقتناء شركة تابعة :القيمة العادلة للمقابل احملول (مبا يف ذلك املقابل احملتمل ) والقيمة العادلة للموجودات
املقتناة واملطلوبات املفرتضة ،وال تقاس على أساس املخصصات.
 إيضاح  – 34استبعاد  /تصفية شركة تابعة :القيمة العادلة للمقابل املتفق عليه (مبا يف ذلك املقابل احملتمل) والقيمة العادلة
للموجودات املستبعدة واملبالغ احملذوفة  ،املقاسة على أساس خمصص.
 إيضاح رقم  - 26عقود اإلجيار :تستخدم اإلدارة أفضل تقدير لتحديد سعر الفائدة السائد يف السوق لغرض خصم ترتيبات
اإلجيار التمويلي بدون فائدة.
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 3 .5قياس القيمة العادلة
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات ،تستخدم اجملموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان.
يتم إبال جلنة املراجعة عن مشاكل التقييم اهلامة.
ويتم تصنيف القيمة العادلة يف مستويات خمتلفة يف تسلسل هرمى للقيمة العادلة استنادا إىل املدخالت املستخدمة يف أسالي
التقييم كما يلي:


املستو  :1أسعار مدرجة (غري معدلة) يف أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات متطابقة.




املستو  :2مدخالت خبالف األسعار املدرجة ضمن املستو  1وهي عبارة عن مدخالت قابلة للمالحظة ملوجودات
او مطلوبات ،سواء بشكل مباشرة (كاألسعار) أو بشكل غري مباشر (مشتقة من األسعار).



مدخالت ملوجودات أو مطلوبات غري مرتكزة على بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غريقابلة

املستو :3
للمالحظة).

يف حال مت تصنيف املدخالت املستخدمة يف قياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات ضمن مستويات خمتلفة يف التسلسل
اهلرمى للقيمة العادلة ،يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات املستو يف التسلسل اهلرمى للقيمة العادلة الذي
يكون فيه مدخالت هامة يف أقل مستو للقياس.
تقوم اجملموعة باالعرتاف بالتحويالت بني مستويات التسلسل اهلرمى للقيمة العادلة يف نهاية فرتة التقرير ال
التغريات.

حدثت خالهلا

معلومات أكثر حول اإلفرتاضات يف تقييم القيمة العادلة يف اإليضاحات التالية:
• اإليضاح رقم  - 11اإلستثمارات العقارية.
• إيضاح  - 37األدوات املالية .و
• إيضاح  - 34استبعاد شركة تابعة
.6

ملخص بأهم السياسات احملاسبية

قامت اجملموعة بتطبيق السياسات احملاسبية بشكل منتظم على مجيع الفرتات املعروضة يف هذه البيانات املالية فيما يلي
السياسات احملاسبية اهلامة املطبقة من قبل اجملموعة يف إعداد البيانات املالية املوحدة:
 1 .6السياسات احملاسبية اجلديدة والتغري يف السياسات احملاسبية
قامت اجملموعة بتطبيق معيار احملاسبية الدولي  9األدوات املالية من  1يناير 2018م
األداة املالية هي أي عقد يتم مبوجبه ارتفاع املوجودات املالية ملنشأة يقابله ارتفاع ملطلوبات مالية ملنشاة أخر .
حيدد املعيار الدولي للتقرير املالي متطلبات إثبات وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية وبعض عقود شراء أو بيع البنود غري
املالية .وحيل هذا املعيار حمل معيار احملاسبة الدولي  39األدوات املالية :االثبات والقياس.
حيتفظ املعيار الدولي للتقرير املالي  9بشكل كبري باملتطلبات احلالية ملعيار احملاسبة الدولي  39بغرض تصنيف وقياس
املطلوبات املالية .إال أنه يستبعد التصنيفات السابقة يف معيار احملاسبة الدولي  39للموجودات املالية احملتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق ،والقروض والسلف واملتاحة للبيع.
تفاصيل التغريات اجلديدة يف السياسات احملاسبية اهلامة وطبيعة تأثري التغري على السياسات احملاسبية اهلامة السابقة موضحة
أدناه - :
32
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املوجودات املالية

أ -

تصنيف وقياس املوجودات املالية
مبوج املعيار الدولي للتقرير املالي  ، 9عند االثبات املبدئي ،يتم تصنيف األصل املالي على أنه مقاس بـ :التكلفة املطفأة؛
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات يف سندات الدين؛ القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر –
استثمارات يف أسهم؛ أو القي مة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة .إن تصنيف املوجودات املالية مبوج املعيار الدولي للتقرير
املالي  9يعتمد بصورة عامة على منوذج األعمال الذي من خالله يتم إدارة األصل املالي وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية .ال
يتم أبدا تقسيم املشتقات املتضمنة يف العقود ال تكون فيها املوجودات املالية هي املضيف ضمن نطاق املعيار ،وبدال عن ذلك،
يتم تقييم كامل األداة املختلطة بغرض تصنيفها.
يتم قياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا استوفت كال الشرطني أدناه وال يتم مصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو اخلسارة:
 يتم االحتفا باألصل ضمن منوذج األعمال الذي يهدف إىل االحتفا باملوجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و


تنشئ فرتاتها التعاقدية يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية متثل فقط مدفوعات ألصل املبلغ والفائدة على أصل املبلغ القائم.

يتم قياس سندات الدين بالقيمة العادلة من خال ل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطني أدناه وال يتم مصيصها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:
 يتم االحتفا باألصل ضمن منوذج األعمال الذي يتحقق اهلدف منه عن طريق حتصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات
مالية ،و
تنشأ فرتاتها التعاقدية يف تواريخ حمددة للتدفقات النقدية ال متثل فقط مدفوعات ألصل املبلغ والفائدة على أصل املبلغ القائم.
عند االثبات األولي لالستثمارات يف األسهم ال

ال يتم االحتفا بها بغرض املتاجرة ،حيق للشركة أن متار بشكل نهائي

عرض التغريات الالحقة يف القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا اخليار على أساس كل استثمار على
حدة.
إن مجيع املوجودات املالية غري املصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة املطفاة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حس
ما هو موضح أعاله يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ،وتتضمن مجيع املوجودات املالية املشتقة .وعند
االثبات األولي ،حيق للمجموعة أن حتدد بشكل نهائي املوجودات املالية ال

بطريقة أخر تستويف متطلبات القياس بالتكلفة

املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ،وإذا
قامت بذلك ،تقوم حبذف عدم التطابق احملاسيب الذي قد ينشأ بطريقة أخر أو مفيضه بشكل كبري.
يتم القياس املبدئي لألصل املالي (ما مل يكن ذمة مدينة جتارية دون عنصر متويل جوهري يقاس مبدئيا بسعر املعاملة) بالقيمة
العادلة زائدا تكاليف املعاملة ال

تنس مباشرة إىل اقتناءه ،بالنسبة للبند غري املصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

اخلسارة.
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يوضح اجلدول التالي واإليضاحات املرفقة به فئات القياس األصلية مبوج معيار احملاسبة الدولي  39وفئات التصنيف اجلديدة
مبوج املعيار الدولي للتقرير املالي  9لكل فئة من املوجودات املالية للمجموعة كما يف  1يناير 2018م.
التصنيف األصلي
مبوج معيار
احملاسبة الدولي 39

التصنيف اجلديد مبوج

القيمة الدفرتية

القيمة الدفرتية

األصلية مبوج

األصلية مبوج

معيار احملاسبة

املعيار الدولي للتقرير

الدولي 39

املالي 9

املعيار الدولي للتقرير املالي 9

موجودات مالية
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر – االستثمارات
أدوات الدين

متاحة للبيع

يف األسهم

-

-

ذمم مدينة جتارية

قروض وسلف

التكلفة املطفأة

1,756,468,321

1,736,886,969

نقد وما يعادله

قروض وسلف

التكلفة املطفأة

981,198,632

981,198,632

2,737,666,953

2,718,085,601

إمجالي املوجودات املالية
مطلوبات مالية
ســــــــــحوبات بنكيــــــــــة علــــــــــى
املكشوف

مطلوبات مالية أخر

مطلوبات مالية أخر

10,399,165

10,399,165

قروض بنكية مضمونة

مطلوبات مالية أخر

مطلوبات مالية أخر

861,000,000

861,000,000

قروض بنكية غري مضمونة

مطلوبات مالية أخر

مطلوبات مالية أخر

516,863,571

516,863,571

ذمم دائنة جتارية

مطلوبات مالية أخر

مطلوبات مالية أخر

1,099,309,797

1,099,309,797

2,487,572,533

2,487,572,533

إمجالي املطلوبات املالية

الذمم املدينة التجارية واألخر ال

مت تصنيفها على أنها قروض وسلف مبوج معيار احملاسبة الدولي  39يتم تصنيفها اآلن

بالتكلفة املطفأة .قامت اجملموعة بإثبات مبلغ  19,6ريال سعودي لالرتفاع يف قيمة موجودات العقود يف الرصيد االفتتاحي
لألرباح املبقاة يف  1يناير 2018م للتحول للمعيار الدولي للتقرير املالي .9
ب  -اهلبوط يف قيمة املوجودات املالية

يستبدل املعيار الدولي للتقرير املالي  9منوذج "اخلسارة املتكبدة" يف معيار احملاسبة الدولي  39بنموذج "اخلسارة االئتمانية
املتوقعة" .ينطبق النموذج اجلديد لالخنفاض يف القيمة على املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة وموجودات العقود
واالستثمارات يف سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ولكن ليس على االستثمارات يف سندات األسهم.
مبوج املعيار الدولي للتقرير املالي  ،9يتم اثبات اخلسائر االئتمانية بشكل اسبق من معيار احملاسبة الدولي .39
إن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة تتكون من الذمم املدينة التجارية والنقد وما يعادله وسندات الدين للشركات.
ومبوج املعيار الدولي للتقرير املالي  ،9يتم قياس خمصصات اخلسارة على أحد األسس التالية:
 اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مد  12شهرا .تنتج هذه اخلسارة االئتمانية املتوقعة عن أحداث التعثر يف السداد واحملتملةخالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير.
 اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مد العمر .هي اخلسارة االئتمانية املتوقعة العلى مد العمر املتوقع لألداة املالية.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
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تقوم اجملموعة بقياس خمصصات اخلسارة مببلغ يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مد العمر ،وال

تقاس على أساس

اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مد  12شهرا باستثناء ما يلي:
 سندات الدين ال يتم حتديدها على أنها ذات خماطر ائتمانية منخفضة يف تاريخ التقرير -سندات دين أخر وأرصدة بنكية وال

من خالهلا مل تزيد املخاطر االئتمانية بشكل كبري منذ االثبات األولي هلا

(خماطر التعثر يف السداد ال وقعت على مد العمر املتوقع لألداة املالية).
اختارت اجملموعة قياس خمصصات اخلسارة للذمم املدينة التجارية وموجودات العقود مببلغ يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة
على مد العمر.
عند حتديد ما إذا كانت خماطر االئتمان لألصل املالي ازدادت بشكل جوهري من اثباتها املبدئي وعند تقدير اخلسارة
االئتمانية املتوقعة ،تأخذ اجملموعة باعتبارها املعلومات الداعمة واملالئمة وال

تتوفر دون تكلفة أو جهد ال مربر هلما .وهذا

يشمل حتليل ومعلومات نوعية وكمية استنادا إىل اخلربة التارخيية للمجموعة والتقييم االئتماني كما يشمل املعلومات ال تتسم
بالنظرة التطلعية للمستقبل.
تعترب اجملموعة أن املوجودات املالية متعثرة السداد عندما يكون هنا احتمال بعدم قيام املقرتض بسداد التزاماته االئتمانية
للمجموعة بالكامل دون قيام اجملموعة باللجوء إىل اإلجراءات مثل حتصيل الضمان (إذا كانت حتتفظ به).
تأخذ اجملموعة باالعتبار سندات الدين على أنها ذات خماطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف خماطرها االئتمانية
مساويا للتعريف املفهوم دوليا بـ "درجة االستثمار" .إن احلد األقصى للفرتة ال

يتم أخذها باالعتبار عند تقدير اخلسارة

االئتمانية املتوقعة ميثل احلد األقصى للفرتة التعاقدية ال من خالهلا تتعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان.
قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
إن اخلسارة االئتمانية املتوقعة هي تقدير االحتمال املرجح للخسائر االئتمانية .ويتم قياسها بالقيمة احلالية جلميع حاالت العجز
يف النقدية (الفرق بني التدفقات النقدية املستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية ال تتوقع اجملموعة حتصيلها).
يتم خصم اخلسارة االئتمانية املتوقعة مبعدل الفائدة الفعال لألصل املالي .مل تنظر اجملموعة يف خصم الذمم املدينة والدائنة
التجارية القصرية األجل حيث من املتوقع أن يتم استالمها ودفعها خالل الفرتة احملاسبية ،وإال فإن تأثري خصم تلك الذمم املدينة
أو الدائنة قصرية األجل سيكون غري جوهري وبالتالي يتم االحتفا بها مببالغ الفاتورة (التكلفة).
املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية
جتري اجملموعة تقييما يف تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت املوجودات املالية ال

تقيد بالتكلفة املطفأة

وسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة االئتمانية .وتعد املوجودات املالية "منخفضة القيمة
االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية للموجودات املالية.
عرض اهلبوط يف القيمة
يتم خصم خمصصات اخلسارة لألصل املالي املقاس بالتكلفة املطفأة من القيمة الدفرتية االمجالية للموجودات.
خسائر اهلبوط يف القيمة املتعلقة بالذمم املدينة التجارية واألخر مبا يف ذلك موجودات العقود يتم عرضها بصورة منفصلة يف
الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر .ونتيجة لذلك ،قامت اجملموعة بإعادة تصنيف خسائر االخنفاض يف القيمة البالغة 11,4
مليون ريال سعودي واملثبتة مبوج معيار احملاسبة الدولي  39من "املصروفات األخر " إىل " خسارة االخنفاض يف قيمة الذمم
املدينة التجارية واألخر مبا يف ذلك موجودات العقود" يف قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر لفرتة الثالثة أشهر
املنتهية يف  31مارس 2018م.
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يتم عرض خسائر اهلبوط يف قيمة املوجودات املالية األخر ضمن "التكاليف التمويلية" مثلما يتم عرضها مبوج معيار احملاسبة
الدولي  ،39وال يتم عرضها بصورة منفصلة يف قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر بسب اعتبارات األهمية النسبية.
تأثري منوذج اهلبوط يف القيمة اجلديد
بالنسبة للموجودات يف نطاق منوذج االخنفاض يف القيمة للمعيار الدولي للتقرير املالي ،9يتوقع بشكل عام زيادة خسائر
االخنفاض يف القيمة وأن تصبح أكثر تقلبا .حددت اجملموعة أن تطبيق متطلبات االخنفاض يف القيمة للمعيار الدولي للتقرير
املالي  9يف  1يناير 2018م يودي إىل خمصص إضايف لالخنفاض يف القيمة كما يلي:
أثر تطبيق املعيار
الدولي للتقرير
املالي  9على
الرصيد
االفتتاحي
خسارة االخنفاض يف  31ديسمرب 2017م مبوج معيار احملاسبة الدولي 39

242,904,966

مستقطع من خسارة اخنفاض يف القيمة مثبت يف  1يناير 2018م على الذمم املدينة التجارية واألخر

19,581,352

خسارة االخنفاض يف  1يناير 2018م مبوج املعيار الدولي للتقرير املالي 9

262,486,318

املدينون التجاريون
يقدم التحليل أدناه تفصيال إضافيا حول احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة املتعلقة بالذمم املدينة التجارية وموجودات العقود
عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  .9تأخذ اجملموعة باعتبارها النموذج وبعض االفرتاضات املستخدمة عند احتساب
اخلسارة االئتمانية املتوقعة واملصادر الرئيسية للتقديرات غري املوكدة.
مت احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة بناءً على جتربة اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مد سبعة سنوات سابقة .قامت اجملموعة
بإجراء احتساب ملعدالت اخلسارة االئتمانية املتوقعة بصورة منفصلة لعمالء اجلملة والعمالء اآلخرين.
مت تقسيم التعرضات ضمن كل جمموعة بناءً على خصائص مشرتكة خلسائر االئتمان مثل درجة خماطر االئتمان واملنطقة
اجلغرافية والصناعة – لعمالء اجلملة ووضع التأخر يف السداد واملوقع اجلغرايف وعمر العالقة ونوع املنتج الذي مت شراءه –
للعمالء اآلخرين.
التحول

ت -

مت تطبيق التغريات يف السياسات احملاسبية ال نتجت عن تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  9بأثر رجعي ،باستثناء ما هو مبني
أدناه.
-

طبقت اجملموعة االعفاء الوارد يف الفقرة  15- 2- 7الذي يسمح هلا بعدم تعديل معلومات املقارنة للفرتات السابقة
فيما يتعلق بتصنيف وقياس التغريات (مبا فيها االخنفاض يف القيمة) .سيتم االعرتاف بالفروقات يف القيم الدفرتية
للموجودات املالية واملطلوبات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  9يف األرباح املبقاة واالحتياطيات
كما يف  1يناير 2018م .وعليه ،فإن املعلومات املعروضة يف سنة 2017م ال تعكس بشكل عام متطلبات االخنفاض يف
القيمة ولكن تلك الواردة يف معيار احملاسبة الدولي  39عوضاَ عنها.

-

أجريت التقييمات الواردة أدناه على أساس الوقائع والظروف ال كانت قائمة يف تاريخ التطبيق األولي.
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 )1حتديد منوذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفا باملوجودات املالية.
 )2حتديد إلغاء املوجودات املالية واملطلوبات املالية ال

مت حتديدها سابقا على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل

الربح أو اخلسارة.
 )3حتديد بعض االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية غري حمتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر.
يف حال ما إذا كان االستثمار يف سندات الدين منخفضة خماطر االئتمان يف تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير املالي
 ،9عندئذِ تفرتض اجملموعة أن خماطر االئتمان لألصل مل تزيد بشكل جوهري منذ االثبات األولي هلا.
ث -

قياس القيمة العادلة

يتم قياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة بالقيمة املطفأة .يفرتض قياس القيمة العادلة أنه يتم تبادل املوجودات أو
املطلوبات يف معاملة منظمة بني املتعاملني يف السوق لبيع املوجودات أو حتويل االلتزام يف تاريخ القياس يف ل روف السوق
احلالية.
مل تفصح اجملموعة عن القيمة العادلة لألدوات املالية مثل الذمم التجارية املدينة وذمم املدينة األخر قصرية األجل والدائنني
التجاريني والدائنني اآلخرين واالستثمارات قصرية األجل واألرصدة النقدية واألرصدة البنكية  ،وذلك ألن قيمتها الدفرتية هي
تقري معقول للقيم العادلة ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل املد القصري .استحقاق هذه الصكو  .قامت الشركة باإلفصاح
عن القيمة العادلة للقروض البنكية احملتفظ بها بالتكلفة املطفأة.
ج -

القياس الالحق

تطبق السياسات احملاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات املالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة يتم الحقا قياس هذه املوجودات بالقيمة العادلة .يتم اثبات صايف األرباح أو اخلسائر ،مبا يف
من خالل الربح أو اخلسارة

ذلك أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح ،يف الربح أو اخلسارة.

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

يتم الحقا قياس هذه املوجودات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم
مفيض التكلفة املطفأة خبسائر االخنفاض يف القيمة .تثبت إيرادات الفائدة وأرباح
وخسائر الصرف األجنيب واالخنفاض يف القيمة يف الربح أو اخلسارة .يتم اثبات أي ربح أو
خسارة عند التوقف عن االثبات يف الربح أو اخلسارة.

االستثمارات يف سندات الدين يتم الحقا قياس هذه املوجودات بالقيمة العادلة .يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام
بالقيمة العادلة من خالل الدخل طريقة الفائدة الفعالة .يتم اثبات أرباح وخسائر الصرف األجنيب واالخنفاض يف القيمة يف
الشامل اآلخر

الربح أو اخلسارة .يتم اثبات صايف األرباح واخلسائر يف الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف
عن االثبات ،يتم إعادة تصنيف األرباح واخلسائر املرتاكمة يف الدخل الشامل اآلخر إىل
الربح أو اخلسارة.

االستثمارات يف األسهم بالقيمة يتم الحقا قياس هذه املوجودات بالقيمة العادلة .يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات يف
العادلة من خالل الدخل الشامل الربح أو اخلسارة إال إذا كانت توزيعات األرباح متثل بشكل واضح اسرتداد جلزء من
تكلفة االستثمار .يتم اثبات صايف األرباح واخلسائر األخر يف الدخل الشامل اآلخر وال

اآلخر

يتم أبدا إعادة تصنيفها إىل الربح أو اخلسارة.
ح -

إلغاء اإلعرتاف

يتم التوقف عن إثبات املوجودات املالية (أو أي جزء منها أو جمموعة من املوجودات املالية املتشابهة) بصورة أساسية (أي حذفها
من قائمة املركز املالي املوحدة للمجموعة) عند:


انتهاء احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية.
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تنازل اجملموعة عن حقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية املستلمة بالكامل
وبدون أي تأخري إىل طرف آخر مبوج ترتيبات فورية ،وإما (أ) قيام اجملموعة بنقل كافة املنافع واملخاطر املصاحبة
مللكية األصل ،أو (ب) عدم قيام اجملموعة بنقل أو اإلبقاء على كافة املنافع واملخاطر املصاحبة مللكية األصل
ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

ويف حالة قيام اجملموعة بالتنازل عن حقوقها الستالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام ترتيبات فورية ،فإنها تقوم بتقويم
املد الذي سيتم مبوجبه اإلبقاء على املنافع واملخاطر املصاحبة للملكية .ويف حالة عدم قيامها بالتنازل عن أو اإلبقاء على كافة
املنافع واملخاطر املصاحبة لألصل أو عدم حتويل السيطرة على األصل ،تقوم اجملموعة باالستمرار يف إثبات األصل بقدر ارتباط
اجملموعة املستمر ب ذلك األصل .ويف مثل هذه احلالة ،تقوم اجملموعة أيضا بإثبات املطلوبات املصاحبة لألصل .يتم قياس األصل
احملول واملطلوبات املصاحبة له بالشكل الذي يعكس احلقوق واملطلوبات ال أبقت عليها اجملموعة.
يتم قياس االرتباط املستمر الذي يكون على شكل ضمان على املوجودات احملولة بالقيمة الدفرتية األصلية واحلد األقصى
للمبلغ املطلوب دفعه من قبل اجملموعة  ،أيهما أقل.
عند استبدال املطلوبات املالية احلالية بأخر من نفس اجلهة املقرضة وبشروط خمتلفة متاما ،أو بتعديل شروط املطلوبات
احلالية ،فإنه يتم اعتبار هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات املطلوبات األصلية وإثبات املطلوبات اجلديدة .يدرج الفرق بني
القيمة الدفرتية املعنية يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.
خ  -املطلوبات املالية
تصنف اجملموعة مطلوباتها املالية يف فئتني ،بنا ًء على سب احلصول على املطلوبات املالية.
خبالف املطلوبات املالية املتعلقة بالتحوط ،تكون السياسة احملاسبية للمجموعة لكل فئة كما يلي:
املطلوبات املالية من خالل الربح أو اخلسارة
تصنف املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة يف قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة مع االعرتاف بالتغريات
يف القيمة العادلة يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل .ليس لد اجملموعة أي مطلوبات حمتفظ بها للمتاجرة ومل حتدد أي
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
مطلوبات مالية أخر
يتم االعرتاف باملطلوبات احملتسبة بفائدة مبدئيا بالقيمة العادلة صافية من أي تكاليف معامالت منسوبة بشكل مباشر إىل
األداة .يتم قياس هذه املطلوبات ال حتمل فائدة الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .وال تضمن أن
أي مصروفات فوائد خالل الفرتة سدادها يكون مبعدل ثابت على رصيد املطلوبات املسجلة يف قائمة املركز املالي .فيما خيص
مجيع املطلوبات املالية ،تتضمن مصروفات الفائدة تكاليف املعامالت املبدئية وأية عالوة مستحقة الدفع عند االسرتداد،
باالضافة إىل أي فائدة أو قسيمة مستحقة الدفع يف حني أن املطلوبات مستحقة.
ذمم دائنة جتارية ومطلوبات نقدية قصرية األجل  ،يتم االعرتاف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم تسجيلها الحقا بالتكلفة املطفأة
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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إلغاء االعرتاف
عند استبدال املطلوبات املالية احلالية بأخر من نفس اجلهة املقرضة وبشروط خمتلفة متاما ،أو بتعديل شروط املطلوبات
احلالية ،فإنه يتم اعتبار هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات املطلوبات األصلية وإثبات املطلوبات اجلديدة .يدرج الفرق بني
القيمة الدفرتية املعنية يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.
مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املالي املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية املبالغ
املثبتة وعندما يكون هنا نية لتسوية املوجودات مع املطلوبات على أساس الصايف من أجل بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف
آن واحد.
.6

 2ترمجة العمالت األجنبية

العملة الو يفية وعملة العرض
يتم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي ،وهو العملة الو يفية للمجموعة.
املعامالت بالعمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إىل العمالت الو يفية لشركات اجملموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة بتواريخ
املعامالت.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية يف تاريخ التقرير إىل العملة الو يفية وفقا ألسعار الصرف السائدة يف
ذلك التاريخ .بالنسبة للموجودات واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية وال يتم قياسها بالقيمة العادلة ،يتم إعادة حتويلها إىل
العملة الو يفية وفقا ألسعار الصرف السائدة يف تاريخ حتديد القيمة العادلة .ويتم حتويل البنود غري النقدية ال يتم قياسها
بالتكلفة ا لتارخيية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد يف تاريخ املعاملة .ويتم االعرتاف بفروقات العمالت األجنبية
الناجتة عن إعادة التحويل يف الربح أو اخلسارة.
إال أنه يتم االعرتاف بفروقات صرف العمالت األجنبية الناجتة عن حتويل البنود التالية يف الدخل الشامل االخر:


استثمارات يف حقوق ملكية متاحة للبيع (ما عدا عند االخنفاض يف القيمة ،ويف هذه احلالة يعاد تصنيف فروقات صرف
العمالت األجنبية ال مت االعرتاف بها يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة).

معامالت أجنبية
املعامالت بالعمالت األجنبية لألصول واإللتزامات والتى تشمل الشهرة و التسويات على القيمة العادلة عند اإلستحواذ ترتجم
بالريال السعود بأس عار الصرف السائدة فى تاريخ التقرير  .املعامالت بالعمالت األجنبية لإليرادات واملصروفات ترتجم إىل
الريال السعود مستخدما املتوسط املرجح لسعر الصرف .
يتم اإلعرتاف بفروق صرف العمالت األجنبية ضمن الدخل الشامل األخر وترتاكم يف احتياطي حتويل العمالت باستثناء احلد
الذي يتم فيه حتويل فرق التحويل إىل حقوق املساهمني غري املسيطرة.
عندما يتم استبعاد عملية خارجية بشكل كامل أو جزئي ،حبيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثري اهلام أو السيطرة
املشرتكة ،يتم إعادة تصنيف القيمة املرتاكمة يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية اخلارجية يف الربح
أو اخلسارة كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد .وعند قيام اجملموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها يف الشركة التابعة حبيث
يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية مع االحتفا بالسيطرة ،يتم حتويل اجلزء ذو الصلة من القيمة املرتاكمة إىل حقوق
امللكية غري املسيطرة .عندما تقوم اجملموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها يف املشروع املشرت أو الشركة الزميلة حبيث
يتضمن هذا االستبعاد عملية خارجية مع االحتفا بالتأثري اهلام ،يتم إعادة تصنيف اجلزء ذو الصلة من القيمة املرتاكمة يف
الربح أو اخلسارة.
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 3 .6املمتلكات واملعدات
االعرتاف والقياس
تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االستهال املرتاكم و /أو خسائر اهلبوط يف القيمة املرتاكمة ،إن وجدت.
تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من املمتلكات واملعدات وتكاليف االقرتاض ملشاريع التشييد طويلة األجل إذا
مت استيفاء معايري اإلثبات .عندما تكون هنا حاجة الستبدال أجزاء مهمة من املمتلكات واملعدات على فرتات ،تقوم اجملموعة
بإثبات هذه األجزاء كموجودات منفصلة ذات أعمار إنتاجية حمددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك .وباملثل ،عند إجراء أي
مراجعة رئيسة ،فإنه يتم إدراج التكلفة يف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كبديل إذا مت استيفاء معايري اإلثبات.
يتم االعرتاف بأي أرباح أو خسائر من استبعاد أحد بنود املمتلكات واملعدات يف الربح أو اخلسارة كإيرادات أخر .
النفقات الالحقة
يتم رمسلة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من املرجح أن تتدفق املناقع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بهذه املصروفات إىل
اجملموعة.
االستهال
يتم احتساب االستهال لشط تكلفة بنود املمتلكات واملعدات ناقصا قيمتها املقدرة املتبقية باستخدام طريقة القسط الثابت
على مد أعمارها اإلنتاجية املقدرة ويتم االعرتاف بها عادة يف الربح أو اخلسارة .األراضي ال تستهلك.






مباني
أثاث وجتهيزات
معدات مكتبية
سيارات
الطائرات واحملركات وقطع الغيار
(نسبة القيمة املقدرة املتبقية )%15- 10

 50سنة
 10 – 7سنوات
 5سنوات
 4سنوات
 20 – 7سنة

يتم مراجعة طرق االستهال واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية يف كل فرتة تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا.
 4 .6األعمال االنشائية حتت التنفيذ
تظهر األعمال اإلنشائية حتت التنفيذ بالتكلفة وال تستهلك .يبدأ استهال األعمال االنشاية حتت التنفيذ عندما تكون
املوجودات جاهزة لالستخدام احملدد هلا وال حينها يتم حتويلها إىل املمتلكات واملعدات أو العقار االستثماري .يتم رمسلة
تكاليف التمويل ال تنفق على القروض من أجل متويل إنشاء موجودات موهلة خالل الفرتة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد
األصل لالستخدام احملدد له.
 5 .6املوجودات غري امللموسة
يتم قياس املوجودات غري امللموسة املستحوذ عليها بشكل منفصل يف البداية بالتكلفة .إن تكلفة املوجودات غري امللموسة
املستحوذ عليها يف عملية جتميع أعمال هي القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.
بعد اإل ثبات األولي ،تدرج املوجودات غري امللموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املرتاكم وخسائر اهلبوط يف القيمة ،إن وجدت .إن
املوجودات غري امللموسة املنتجة داخليا ،باستثناء تكاليف التطوير املرمسلة ،ال تتم رمسلتها ،ويتم إثبات املصاريف يف قائمة
الدخل الشامل املوحدة عند تكبدها.
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غري امللموسة لتكون إما حمددة أو غري حمددة.
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يتم إطفاء املوجودات غري امللموسة ذات األعمار احملددة على مد العمر اإلنتاجي وتقوّم للتأكد من وجود هبوط يف قيمتها عند
وجود موشر على أن املوجودات غري امللموسة قد اخنفضت قيمتها .يتم مراجعة فرتة وطريقة اإلطفاء للموجودات غري امللموسة ذات
األعمار احملددة على األقل يف نهاية كل فرتة مالية .تتم احملاسبة عن التغريات يف العمر اإلنتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة
الستهال املنافع االقتصادية املستقبلية الكامنة يف األصل بتغيري فرتة اإلطفاء أو طريقتها  ،حس ما هو مالئم ،وتعاجل
كتغريات يف التقديرات احملاسبية .يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غري امللموسة ذات األعمار احملددة يف قائمة الدخل
الشامل ضمن فئة املصاريف ال تتفق مع و يفة املوجودات غري امللموسة.
ال يتم إطفاء املوجودات غري امل لموسة ذات األعمار اإلنتاجية غري احملددة ،ولكن يتم اختبارها للتأكد من عدم وجود هبوط يف
قيمتها سنويا ،إما بشكل فردي أو على مستو الوحدة املدرّة للنقد .يتم مراجعة تقويم األعمار غري احملددة سنويا لتحديد ما إذا
كانت األعمار غري احملددة ما زالت حمتملة .وإذا مل تكن كذلك ،يتم تغيري العمر اإلنتاجي من غري حمدد إىل حمدد على
أساس مستقبلي.
يتم قياس الربح أو اخلسارة الناجتة عن التوقف عن إثبات موجودات غري ملموسة بالفرق بني صايف متحصالت االستبعاد والقيمة
الدفرتية لألصل ،ويتم إثباتها يف قائمة الدخل الشامل املوحدة عندما يتم التوقف عن إثبات املوجودات.
يتم قياس الشهرة الناجتة من اقتناء الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا خسائر اإلخنفاض يف القيمة املرتاكمة.
يتم قياس املوجودات غري امللموسة مبا يف ذلك الربجميات واسم العالمة التجارية وقائمة العمالء وال يتم احلصول عليها من
قبل اجملموعة وهلا أعمار إنتاجية حمددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املرتاكم وأي خسائر اخنفاض مرتاكمة
إن املوجودات غري امللموسة ذات األهمية ال تعرتف بها اجملموعة ،و عمرها اإلفرتاضي و األسالي املستخدمة لتحديد تكلفة
املوجودات غري امللموسة يف دمج األعمال هي كما يلي:
أصل غري ملموس

العمر اإلفرتاضي

برامج احلاس اآللي

 5سنوات

العالمات التجارية

 20سنوات

قائمة العمالء

 10سنوات

يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية يف كل فرتة تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا.
دمج األعمال
يتم احتساب دمج األعمال بطريقة اإلستحواذ ،تقاس تكلفة اإلستحواذ على أنها جمموع املقابل احملول الذي يقاس بالقيمة
العادلة يف تاريخ اإلستحواذ وقيمة أي حصص غري مسيطرة يف الشركة املشرتاة .بالنسبة لكل عملية دمج أعمال ،تقوم
اجملموعة باختيار ما إذا كان سيتم قياس احلصص غري املسيطرة يف الشركة املشرتاة بالقيمة العادلة أو بنسبة احلصة يف
صايف املوجودات احملددة للشركة املشرتاة .يتم تسجيل التكاليف املتعلقة باإلستحواذ كمصروفات عند تكبدها وتدرج ضمن
املصاريف اإلدارية.
عندما تقوم اجملموعة باالستحواذ على أعمال ،تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املفرتضة للتصنيف والتصنيف املناسبني
وفقا للشروط التعاقدية والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما يف تاريخ اإلستحواذ .يتضمن ذلك فصل املشتقات
الضمنية يف العقود الرئيسية من قبل الشركة املشرتاة.
إن أي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل املشرتي سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ اإلستحواذ .يتم قياس املقابل احملتمل
املصنف كموجودات أو مطلوبات والذي هو أداة مالية وضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي  9اإلدوات املالية :اإلعرتاف
والقياس بالقيمة العادلة مع إدراج التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل الشامل.

41

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
الشهرة واملوجودات غري امللموسة ذات األعمار غري احملددة
يتم توزيع الشهرة املكتسبة من خالل دمج األعمال ذات األعمار غري احملددة للوحدات املنتجة للنقد وال هي أيضا قطاعات
تشغيلية وقابلة للتقارير ،وذلك لغرض اختبار االخنفاض يف القيمة كقيمة دفرتية للشهرة والرتاخيص املخصصة لكل وحدة من
الوحدات املنتجة للنقد.
يتم حتديد املبلغ املمكن اسرتداده لوحدة توليد النقد على اساس القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع وحسابات القيمة
املستخدمة أيهما أعلى .يتم تقدير القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع باستخدام طريقة األرباح املرمسلة ومقارنتها مع تلك
اخلاصة بالشركات األخر يف نفس الصناعة داخل املنطقة.
إن حساب القيمة قيد االستخدام هو األكثر حساسية لالفرتاضات التالية:
•
•
•
•
•

هامش الربح اإلمجالي
معدالت اخلصم
تضخم أسعار املواد اخلام
احلصة يف السوق خالل فرتة امليزانية
معدل النمو املستخدم الستقراء التدفقات النقدية بعد فرتة امليزانية

معدالت اخلصم  -متثل معدالت اخلصم تقييم السوق احلالي للمخاطر احملددة لكل وحدة منتجة للنقد ،فيما يتعلق بالقيمة
الزمنية للنقود واملخاطر الفردية للموجودات األساسية ال مل يتم إدراجها يف تقديرات التدفقات النقدية .يعتمد حساب معدل
اخلصم على الظروف احملددة للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية ويستمد من متوسط التكلفة املرجح لرأس املال .ويأخذ املعدل
املرجح لتكلفة رأس املال يف االعتبار الديون وحقوق امللكية .إن تكلفة حقوق امللكية مستمدة من العائد املتوقع على
اإلستثمار من قبل مستثمري اجملموعة .تستند تكلفة الدين على القروض ال حتمل فوائد وال تلزم اجملموعة باخلدمة .يتم
دمج املخاطر اخلاصة ب القطاعات من خالل تطبيق عوامل بيتا الفردية .يتم تقييم عوامل بيتا سنويا استنادا إىل بيانات السوق
املتاحة للجمهور.
 6 .6اهلبوط يف قيمة املوجودات غري املالية:
تتلخص اإلفصاحات املتعلقة باهلبوط يف قيمة املوجودات غري املالية يف اإليضاحات التالية:
اإلفصاحات عن السياسة احملاسبية
اإلفصاحات عن االفرتاضات املهمة
املمتلكات واآلالت واملعدات
املوجودات غري امللموسة
الشهرة واملوجودات غري امللموسة ذات األعمار غري احملددة
تقوم اجملموعة بتاريخ إعداد التقرير املالي بتقويم ما إذا كان يوجد موشر بأن أحد املوجودات املالية قد تعرض هلبوط يف القيمة.
يف حال وجود مثل هذا املوشر ،أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي خبصو

اهلبوط يف القيمة ألحد املوجودات ،تقوم

اجملموعة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد لألصل .إن القيمة القابلة لالسرتداد لألصل متثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد
ا لنقد ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة احلالية أيهما أعلى ،ويتم حتديدها ألحد املوجودات الفردية إال يف حال عدم قيام األصل
بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس عن تلك املولدة من موجودات أو جمموعة من املوجودات األخر  .عندما
تزيد القيمة الدفرتية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن القيمة القابلة لالسرتداد ،يعترب األصل منخفض القيمة
ويتم مفيضه إىل القيمة القابلة لالسرتداد.
عند تقييم القيمة احلالية ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية وذلك باستخدام معدل خصم قبل
الضريبة يعكس التقديرات احلالية يف السوق للقيمة الزمنية لألموال وأي خماطر معينة متعلقة باألصل .عند حتديد القيمة
العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد ،يتم أخذ املعامالت املتداولة يف السوق حديثا يف االعتبار .يف حال عدم توفر مثل تلك
املعامالت ،يتم استخدام منوذج تقييم مناس .
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يتم دعم هذه احلسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم املتداولة يف السوق للشركات املتداولة لد العموم أو
املوشرات األخر املتوفرة للقيمة العادلة.
تقوم اجملموعة باحتساب اهلبوط يف القيمة لديها على أساس املوازنات املفصلة والتوقعات املستقبلية ال
منفصلة لكل وحدة من وحدات توليد النقد لد اجملموعة ال

يتم إعدادها بصورة

يتم مصيص املوجودات الفردية عليها .تغطي هذه املوازنات

والتوقعات بصورة عامة فرتة مخس سنوات .يتم احتساب معدل النمو طويل األجل ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية املستقبلية
بعد السنة اخلامسة.
تثبت خسائر اهلبوط يف القيمة عن العمليات املستمرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة ضمن البنود املتعلقة باملصاريف مبا يتفق مع
و يفة األصل الذي اخنفضت قيمته ،باستثناء العقارات املعاد تقييمها سابقا ،وتدرج إعادة التقييم ضمن اإليرادات الشاملة
األخر  .يف هذه احلالة ،يتم أيضا إثبات اهلبوط يف القيمة ضمن اإليرادات الشاملة األخر حتى مبلغ إعادة التقييم السابق.
خبصو

املوجودات باستثناء الشهرة ،يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كانت هنا موشرات بأن خسائر

اهلبوط يف القيمة املثبتة سابقا مل تعد موجودة أو أن قيمتها اخنفضت .يف حال وجود مثل هذا املوشر ،تقدر اجملموعة القيمة
القابلة لالسرتداد لألصل أو لوحدة توليد النقد .يتم عكس خسارة اهلبوط يف القيمة املثبتة سابقا فقط يف حال حصول تغيري يف
االفرتاضات املستخدمة يف حتديد القيمة القابلة لالسرتداد لألصل منذ تثبيت آخر خسارة هبوط يف القيمة .يتم وضع حد لعكس
اخلسارة حبيث ال تزيد القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد ،وال عن القيمة الدفرتية ال

كان من املفرتض

حتديدها ،بعد خصم االستهال  ،فيما لو مل يتم إثبات خسارة اهلبوط يف قيمة األصل يف سنوات سابقة .يثبت مثل هذا
االنعكاس يف قائمة الدخل الشامل ما مل يتم إدراج األصل مببلغ إعادة التقييم ،ويف هذه احلالة يتم التعامل مع هذا االنعكاس
على أنه زيادة إعادة تقويم.
يتم اختبار اهلبوط يف قيمة الشهرة سنويا يف  31ديسمرب وعندما تشري الظروف إىل حصول هبوط يف القيمة الدفرتية .يتم حتديد
هبوط قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسرتداد لكل وحدة توليد نقد (أو جمموعة من وحدات توليد النقد) وال

تتعلق بها

الشهرة .عندما تكون القيمة القابلة لالسرتداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفرتية ،يتم إثبات خسارة هبوط يف القيمة .ال
ميكن عكس خسائر هبوط القيمة املتعلقة بالشهرة يف الفرتات املستقبلية .يتم اختبار املوجودات غري امللموسة ذات األعمار
اإلنتاجية غري احملددة للتأكد من وجود هبوط يف قيمتها سنويا يف  31ديسمرب على مستو وحدة توليد النقد ،حس ما هو
مالئم ،أوعندما تشري الظروف إىل حصول هبوط يف القيمة الدفرتية.
 7 .6االستثمار يف الشركات التابعة
الشركات التابعة هي مجيع الشركات ال تسيطر عليها اجملموعة .تتحقق السيطرة عندما :


يكون للمجموعة سلطة على الشركة املستثمر فيها.



تكون اجملموعة معرضة لعوائد متغرية  ،أو هلا احلق فيها ،نظري ارتباطها بالشركة املستثمر فيها.



يكون للمجموعة القدرة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها للتأثري على عوائدها.

تدرج االستثمارات يف الشركات التابعة ال مل يتم توحيدها بسب عدم أهميتها بالتكلفة ناقصا اهلبوط املرتاكم.
إن تكلفة االستثمار يف شركة تابعة هي جمموع:


القيمة العادلة ،يف تاريخ التبادل ،للموجودات املدفوعة ،واملطلوبات املتكبدة أو املتوقعة ،وأدوات حقوق امللكية
املصدرة من قبل اجملموعة ،باإلضافة إىل



أي تكاليف متعلقة مباشرة باالستحواذ على الشركة التابعة.

تنتهي السنة املالية جلميع الشركات التابعة بتاريخ  31ديسمرب.
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 8 .6االستثمار يف الشركة الزميلة واملشروعات املشرتكة
الشركات الزميلة هي تلك املنشآت ال

يكون للمجموعة تأثريا هاما عليها .إن التأثري اهلام هو املقدرة على املشاركة يف

القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها ،ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشرتكة على هذه
السياسات.
املشروعات املشرتكة هي عبارة عن ترتي مشرت حيق مبوجبه لألطراف ال متارس سيطرتها املشرتكة عليه اإلعرتاف حبصة
يف صايف موجودات تلك املشروعات املشرتكة .متثل السيطرة املشرتكة اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على ترتي ما ،وتتواجد
فقط عندما يتطل اماذ الق رارات بشأن األنشطة ذات العالقة املوافقة اجلماعية لألطراف الذين يشاركون يف السيطرة .إن
االعتبارات ال مت أخذها بعني االعتبار عند حتديد التأثري اهلام أو السيطرة املشرتكة هي نفس تلك االعتبارات الالزمة لتحديد
السيطرة على الشركات التابعة.
يتم احملاسبة عن استثمارات اجملموعة يف الشركة الزميلة واملشروعات املشرتكة باستخدام طريقة حقوق امللكية .ومبوج هذه
الطريقة ،يقيد االستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة بالتكلفة .يتم تعديل القيمة الدفرتية لالستثمار إلثبات
التغريات يف حصة اجملموعة من صايف موجودات الشركة الزميلة أو املشروعات املشرتكة بتاريخ االستحواذ .يتم إدراج الشهرة
املتعلقة بالشركة الزميلة أو املشروعات املشرتكة يف القيمة الدفرتية لالستثمار وال يتم اختبارها بشكل منفصل للتأكد من
عدم وجود هبوط يف قيمتها.
تعكس قائمة الدخل الشامل املوحدة حصة اجملموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة أو املشروعات املشرتكة .يتم عرض أي
تغيري يف الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات املستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .وباإلضافة إىل ذلك،
عندما يكون هنا تغيري مثبت مباشرة يف حقوق ملكية الشركة الزميلة أو املشروعات املشرتكة ،تقوم اجملموعة بإثبات
حصتها من أي تغيريات ،عندما ينطبق ذلك  ،يف قائمة التغريات يف حقوق املساهمني .يتم استبعاد الربح واخلسارة غري احملققة
الناجتة عن املعامالت بني اجملموعة والشركة الزميلة واملشروعات املشرتكة بقدر حصة اجملموعة يف الشركة الزميلة أو
املشروعات املشرتكة.
يظهر جمموع حصة اجملموعة يف أرباح أو خسائر الشركة الزميلة واملشروع املشرت يف صل قائمة الدخل الشامل املوحدة خارج
الربح التشغيلي وميثل الربح أو اخلسارة وحقوق امللكية غري املسيطرة يف الشركات التابعة للشركة الزميلة أو املشروعات
املشرتكة.
ي تم إعداد القوائم املالية للشركة الزميلة أو املشروع املشرت لنفس فرتة إعداد القوائم املالية للمجموعة .عند الضرورة ،يتم
إجراء تسويات جلعل السياسات احملاسبية تتماشى مع تلك اخلاصة باجملموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم اجملموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة اهلبوط يف قيمة االستثمار يف
الشركة الزميلة .حتدد اجملموعة يف تاريخ كل تقرير ما إذا كان هنا أي دليل موضوعي على أن االستثمار يف الشركة
الزميلة أو املشروع املشرت قد اخنفضت قيمته .وعندما يكون ذلك ،تقوم اجملموعة باحتساب مبلغ اهلبوط يف القيمة باعتباره
الفرق بني القيمة القابلة لإلسرتداد للشركة الزميلة أو املشروع املشرت وبني القيمة الدفرتية له ويتم اإلعرتاف باخلسارة على أنها
" خسائر هبوط يف شركة زميلة ومشروع مشرت " يف قائمة الدخل الشامل.
عند فقدان التأثري اهلام على الشركة الزميلة أو السيطرة املشرتكة على املشروعات املشرتكة ،تقوم اجملموعة بقياس وإثبات
أي استثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة .إن أي فرق بني القيمة الدفرتية للشركة الزميلة أو املشروعات املشرتكة عند فقدان
ال تأثري اهلام أو السيطرة املشرتكة والقيمة العادلة لالستثمارات احملتفظ بها واملتحصالت من االستبعاد يتم إثباته يف الربح أو
اخلسارة.
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 9 .6العقارات اإلستثمارية:
إن العقارات اإلستثمارية هي عقار حمتفظ به للحصول على إجيارات و  /أو زيادة رأس املال
يتم قياس العقارات اإلستثمارية بالتكلفة عند االعرتاف املبدئي بها ويتم قياسه الحقا بالقيمة العادلة ناقصا االستهال
املرتاكم وأي خسائر مرتاكمة لالخنفاض يف القيمة .يتم استهال التكلفة ناقصا القيمة املتبقية املقدرة باستخدام طريقة
القسط الثابت على مد األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات .يتم االعرتاف بأي أرباح أو خسائر ناجتة عن استبعاد العقار
االستثماري (احملتسبة على أنها الفرق بني صايف املتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفرتية للعقار) يف األرباح أو اخلسائر
كإيرادات أخر أو مصروفات أخر .
منوذج التكلفة:
الحقا لالعرتاف املبدئي ،يتم احملاسبة عن العقارات اإلستثمارية باستخدام "منوذج التكلفة" وفقا ملعيار احملاسبة الدولي رقم 40
وتدرج بالتكلفة ناقصا اإلستهال املرتاكم وخسائر اإلخنفاض يف القيمة ،إن وجدت.
يتم استهال التكلفة ناقصا القيمة املتبقية املقدرة بطريقة القسط الثابت على مد األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات.
يتم تسجيل إيرادات اإلجيار ومصاريف التشغيل من العقارات اإلستثمارية ضمن اإليرادات و تكلفة اإليرادات.





مباني
أثاث وجتهيزات
معدات كهربائية
أدوات فندقية

 50سنة
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات

 10 - 6النقد وما يعادله

يشتمل النقد والودائع قصرية األجل يف قائمة املركز املالي على النقد لد البنو ويف الصندوق والودائع قصرية األجل وال
تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ،وال مضع ملخاطر غري مهمة للتغري يف القيمة.
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة املختصرة ،يتكون النقد وما يف حكمه من األرصدة لد البنو
والودائع ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل (ان وجدت) .كما تتكون من السحوبات على املكشوف لد البنو وال
تشكل جزء ال يتجزأ من إدارة اجملموعة للنقد ومن احملتمل تذبذبها من أرصدة مكشوفة إىل أرصدة غري مكشوفة .تظهر
السحوبات على املكشوف عندما ال يكون هنا حق يف التسوية كقروض ضمن املطلوبات املتداولة.
.6

 11املدينون

يتم تسجيل الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصلي ناقصًا خسائر هبوط القيمة مببلغ يعادل خسارة االئتمان املقدرة على مدار العمر.
عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل  ،يتم شطبها مقابل خسائر اخنفاض القيمة .تقيد أي مبالغ مسرتدة الحقة للمبالغ
املشطوبة سابقا مقابل "خسائر اخنفاض القيمة للمدينني التجاريني واملدينني اآلخرين" يف قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل
اآلخر املوحدة.
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.6

 12حقوق امللكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح

ميثل رأس املال القيمة االمسية لألسهم ال مت إصدارها.
تتضمن األرباح املبقاة مجيع أرباح الفرتة احلالية والسابقة.
يتم تسجيل مجيع املعامالت مع مالكي الشركة األم بشكل منفصل ضمن حقوق امللكية.
عالوة اإلصدار
متثل عالوة اإلصدار الفائض الذي تلقته الشركة على القيمة اإلمسية لألسهم العادية املصدرة ،وتصنف كحقوق ملكية.
يتم إثبات التكاليف اإلضافية املنسوبة مباشرة إىل إصدار األسهم العادية كخصم من عالوة إصدار األسهم.
أإلحتياطيات األخر
تتكون اإلحتياطيات األخر من احتياطي حتويل العمالت األجنبية واحتياطي القيمة العادلة واحتياطي الصندوق العام للمو فني
واحتياطي صندوق األعمال اخلريية.
أ  -احتياطي حتويل العمالت األجنبية
يتكون احتياطي حتويل العمالت األجنبية من مجيع فروقات العمالت األجنبية النامجة عن حتويل القوائم املالية للعمليات
األجنبية وكذلك اجلزء الفعلي ألي فروقات عمالت أجنبية نامجة عن التحوطات يف صايف االستثمار يف العملية األجنبية.
ب -

احتياطي القيمة العادلة

يتكون احتياطي القيمة العادلة من صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع.
ت -

احتياطي صندوق العاملني

يتكون احتياطي صندوق العاملني من نسبة متثل  ٪1من الربح قبل الزكاة بعد األخذ باالعتبار أثر احتياطي الصندوق اخلريي.
إن أي متويل يستخدم للرعاية االجتماعية ملو في الشركة .توقفت الشركة عن إحتساب إحتياطي صندوق العاملني يف ديسمرب
2016م .
ث -

احتياطي الصندوق اخلريي

يتكون احتياطى الصندوق اخلريي من نسبة متثل  ٪1,5من الربح قبل الزكاة .سيتم استخدام هذا االحتياطي للقيام بالتربعات
اخلريية املستقبلية للعديد من املنظمات .توقفت الشركة عن احتساب احتياطي الصندوق اخلريي يف ديسمرب 2016م.
االحتياطي النظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة  ،يتعني على الشركة أن جتن يف كل سنة  ٪10من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي
حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من رأس املال .يتطل نظام الشركات اجلديد الذ دخل حيز التنفيذ فى  25رج 1437هـ
(املوافق  2مايو 2016م ) يتعني على الشركة أن جتن  %10من أرباحها الصافية لتكوين إحتياطى نظامى حتى يبلغ هذا
اإلحتياطى  % 30من رأس املال وتقوم الشركة حاليا بتعديل نظامها األساسى .
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توزيعات األرباح
يتم إثبات التزام مقابل التوزيعات النقدية أو غري النقدية على مالكي حقوق امللكية عندما يتم اعتماد التوزيع ويصبح خارج
تصرف اجملموعة .حس نظام الشركات ،يتم اعتماد التوزيع عندما تتم املوافقة عليه من قبل اجلمعية العامة للمساهمني.
يتم قياس التوزيعات غري النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ال سيتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة املعرتف بها مباشرة
يف حقوق امللكية.
عند تسوية توزيع املوجودات غري النقدية ،يتم االعرتاف بأي فرق بني القيمة الدفرتية للمطلوبات والقيمة الدفرتية لألصول املوزعة
يف الربح أو اخلسارة.
.6

13منافع املو فني

منافع املو فني قصرية األجل
يتم احتساب املنافع قصرية األجل للمو فني كمصروفات عندما يتم تقديم اخلدمات ذات الصلة .يتم االعرتاف بااللتزام املتعلق
باملبلغ املتوقع دفعه عندما يكون على اجملموعة التزام قانوني أو ضمين حالي لدفع هذا املبلغ مقابل اخلدمات السابقة ال
قدمها املو ف وميكن تقدير االلتزام بصورة موثوقة.
خطط املساهمة احملددة
يتم احتساب التزامات املساهمات يف خطط املساهمة احملددة كمصروفات عندما يتم تقديم اخلدمات ذات الصلة باملو ف .يتم
االعرتاف باملساهمات املدفوعة مقدما كأصل بقدر توفر االسرتداد النقدي أو التخفيض يف املدفوعات املستقبلية.
خطط املنافع احملددة
يتم إحتساب صايف إلتزامات اجملموعة فيما يتعلق خبطط املنافع احملددة بشكل منفصل لكل خطة من خالل تقدير مبلغ املنافع
املستقبلية ال حصل عليها املو ف يف الفرتات احلالية أو السابقة وخصم هذا املبلغ ومفيض القيمة العادلة ألي أصول ممولة.
يتم احتساب التزامات املنافع احملددة سنويا بواسطة خبري إكتواري موهل باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان املخططة .عندما
ينتج عن االحتساب أصل حمتمل للمجموعة ،فإن األصل املعرتف به يقتصر على القيمة احلالية للمنافع االقتصادية املتاحة يف
شكل أي اسرتدادات مستقبلية من اخلطة أو مفيض يف املساهمات املستقبلية للخطة .والحتساب القيمة احلالية للمنافع
االقتصادية ،يتم اإلخذ يف االعتبار احلد األدنى من متطلبات التمويل املعمول بها.
إعادة قياس صايف التزام املنافع احملددة ،وال

تتكون من األرباح واخلسائر اإلكتوارية والعائد على األصول املمولة (باستثناء

الفوائد) وأثر حدود األصول (إن وجد ،باستثناء الفوائد) ،يتم االعرتاف بها مباشرة يف الدخل الشامل اآلخر .تقوم اجملموعة
بتحديد صايف مصروفات(/إيرادات) الفوائد على صايف إلتزام املنافع احملددة(/أصول) للفرتة بتطبيق معدل اخلصم املستخدم
لقياس صايف التزام املنافع احملددة يف بداية الفرتة السنوية إىل صايف التزام(/أصل) املنافع احملددة باألخذ يف االعتبار أي تغريات
يف صايف التزام(/أصل) املنافع احملددة خالل الفرتة نتيجة للمساهمات ودفعات املنافع .يتم االعرتاف بصايف مصروفات الفوائد
واملصروفات األخر املتعلقة خبطط املنافع احملددة يف الربح أو اخلسارة.
عندما حيدث تغري يف برنامج املنافع أو عندما يتم تقليص الربنامج ،يتم إدراج التغريات الناجتة يف املنافع املتعلقة خبدمات سابقة
أو الربح أو اخلسارة الناجتة عن التقليص مباشرة يف الربح أو اخلسارة .تقوم اجملموعة باالعرتاف باألرباح واخلسائر عند تسوية
برنامج املنافع احملددة عند التسوية.
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منافع املو فني األخر طويلة األجل
إن صايف التزام اجملموعة فيما يتعلق مبنافع املو فني هو مبلغ املنافع املستقبلية ال حصل عليها املو فني نظري خدماتهم يف
الفرتات احلالية والسابقة .يتم خصم تلك املنافع لتحديد القيمة احلالية .يتم االعرتاف بإعادة القياس يف الربح أو اخلسارة يف
الفرتة ال نشأت فيها.
 14 .6الزكاة وضريبة الدخل
مضع الشركة وشركاتها التابعة السعودية للزكاة وفقا ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل ("اهليئة") يف اململكة العربية
السعودية .يتم تسجيل أية فروقات بني املخصص القائم والربط النهائي الذي تتم املوافقة عليه وإقفال املخصص .تقوم اجملموعة
خبصم الضرائ على املعامالت مع االطراف الغري مقيمة باململكة العربية السعودية كما هو منصو عليه بالنظام السعودي
لضريبة الدخل .كما مضع الشركات التابعة األجنبية ألنظمة الضريبة يف البلدان ال تأسست فيها تلك الشركات التابعة.
يتم حتميل الزكاة وضريبة الدخل للشركات األجنبية على الربح أو اخلسارة.
الضريبة احلالية
تتكون الضريبة احلالية من الضريبة املدفوعة أو املستحقة املتوقعة على الربح أو اخلسارة اخلاضعة للضريبة للفرتة باإلضافة
إىل أي تسويات على الضريبة املدفوعة أو املستحقة تتعلق بسنوات سابقة .إن مبلغ الضريبة احلالية املدفوعة أو املستحقة هو
أفضل تقدير ملبلغ الضريبة املتوقع دفعه أو استالمه والذي يعكس عدم التأكد املتعلق بضريبة الدخل ،إن وجد .ويتم قياسه
باستخدام الشرائح الضريبية املقررة يف تاريخ التقرير .كما تشتمل الضريبة احلالية على أي ضرائ تنشأ عن توزيعات األرباح.
الضريبة املوجلة
يتم االعرتاف بالضريبة املوجلة بالنسبة للفروقات املوقتة بني القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات ألغراض إعداد القوائم املالية
واملبالغ املستخدمة ألغراض ضريبية .ال يتم االعرتاف بالضريبة املوجلة بالنسبة:


للفروقات املوقتة على االعرتاف املبدئي باملوجودات أو املطلوبات يف املعاملة ال
الربح أو اخلسارة احملاسبى أو اخلاضع للضريبة.

ال متثل جتميع أعمال وال

ال توثر على

 للفروقات املوقتة املتعلقة باالستثمارات يف الشركات التابعة والشركات الزميلة والرتتيبات املشرتكة بقدر مقدرة اجملموعة
على السيطرة على توقيت انعكاس الفروقات املوقتة وبقدر ما يكون مرجحا أنه لن يتم انعكاسها يف املستقبل املنظور.


للفروقات الضريبية الناجتة عن االعرتاف املبدئي بالشهرة.

يتم االعرتاف باملوجودات الضريبية املوجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غري املستخدمة واالعفاءات الضريبية والفروقات املوقتة
القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيه من املرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية استخدامها .يتم حتديد
األرباح املستقبلية اخلاضعة للضريبة بناءً على خطط األعمال للشركات التابعة الفردية يف اجملموعة وعكس الفروقات املوقتة.
يتم مراجعة املوجود ات الضريبية املوجلة يف تاريخ كل قائمة مركز مالي ومفض بالقدر الذي يكون فيه حتقق منافع ضريبية
متعلقة بها مل يعد أمرا مرجحا .يتم عكس هذا التخفيض عند احتمال حتسن األرباح املستقبلية اخلاضعة للضريبة .يتم إعادة
قياس املوجودات الضريبية املوجلة يف تاريخ كل تقرير ويتم االعرتاف بها بالقدر الذي يصبح فيه من املرجح توفر أرباح
مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية استخدامها.
تقاس الضريبة املوجلة وفقا للشرائح الضريبية ال
األنظمة املقررة يف تاريخ التقرير.

يتوقع تطبيقها على الفروقات املوقتة عند القيام بعكسها استنادا إىل

يتم قياس الضريبة املوجلة وفقا للمعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها على الفروقات املوقتة عند عكسها باستخدام املعدالت
الضريبية املطبقة أو التى سيتم تطبيقها بشكل كبري يف تاريخ التقرير .
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إن قياس الضريبة املوجلة يعكس تبعات الضريبة ال ميكن أن تنشأ من الطريقة ال
السرتداد أو تسوية القيمة الدفرتية ملوجوداتها ومطلوباتها .وهلذا الغرض .
.6

تتوقعها اجملموعة يف تاريخ التقرير

15عقود اإلجيار

حتديد ما إذا كان الرتتي التعاقدي إجيارا (أو ينطوي على إجيار) يعتمد على جوهر الرتتي يف بداية اإلجيار .يعترب الرتتي
التعاقدي إجيارا (أو ينطوي على إجيار) إذا كان الوفاء به يتوقف على استخدام أصل أو أصول حمددة ،وينقل الرتتي حق
استخدام األصل أو األصول حتى لو مل ينص صراحة على ذلك احلق يف الرتتي .
يصنف عقد اإلجيار عند تاريخ نشأة العقد كعقد إجيار متويلي أو عقد إجيار تشغيلي .ويصنف عقد اإلجيار الذي ينقل كافة
املخاطر واملنافع اجلوهرية على امللكية إىل اجملموعة كعقد إجيار متويلي.
اجملموعة كمستأجر - :
يتم رمسلة عقود اإلجيار التمويلية ال تنقل فعليا مجيع املنافع واملخاطر اجلوهرية على ملكية العقارات إىل اجملموعة عند بداية
اإلجيار بالقيمة العادلة يف تاريخ االستحواذ ،أو ،إذا كانت أقل ،بالقيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإلجيار .يتم توزيع دفعات
اإلجيار بني األعباء املالية ومفيض التزامات عقود اإلجيار وذلك لتحقيق معدل عمولة ثابت على الرصيد املتبقي من املطلوبات.
يتم إثبات األعباء املالية ضمن تكاليف التمويل يف قائمة الدخل الشامل.
يتم استهال املوجودات املوجرة على مد العمر اإلنتاجي لألصل .ومع ذلك ،إذا مل يكن هنا قدر معقول من التأكد أن
اجملموعة ستحصل على امللكية يف نهاية مدة اإلجيار ،يتم استهال األصل خالل العمر اإلنتاجي املقدر لألصل أو فرتة العقد،
أيهما أقل.
عقد اإلجيار التشغيلي هو عقد إجيار خيتلف عن عقد اإلجيار التمويلي .يتم إثبات الدفعات مبوج عقود اإلجيارات التشغيلية
كمصروف تشغيلي يف قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مد فرتة عقد اإلجيار.
اجملموعة كموجر - :
يتم تصنيف عقود اإلجيار ال ال تقوم اجملموعة مبوجبها بتحويل كافة خماطر ومنافع ملكية املوجودات اجلوهرية كعقود
إجيارات تشغيلية .تضاف التكاليف املباشرة األولية املتكبدة يف التفاوض وإعداد عقد اإلجيار التشغيلي إىل القيمة الدفرتية
لألصل املوجر ويتم إثباتها على فرتة اإلجيار بنفس أسس إثبات دخل اإلجيار .يتم إثبات اإلجيارات احملتملة كإيرادات يف الفرتة
ال يتم فيها اكتسابها.
.6

 16املخصصات واإللتزامات احملتملة

يتم اإلعرتاف باملخصصات عندما تودي اإللتزامات احلالية الناجتة من حدث سابق إىل تدفق املوارد اإلقتصادية من اجملموعة
وميكن تقدير املبالغ بشكل موثوق به .وقد يظل توقيت أو مقدار التدفق غري موكد .وينشأ التزام حالي عند وجود التزام
قانوني أو ضمين ناشئ عن أحداث سابقة ،مثل املنازعات القانونية أو العقود.
يتم قياس املخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية اإللتزام احلالي ،استنادا إىل األدلة األكثر موثوقية املتاحة
بتاريخ التقرير ،مبا يف ذلك املخاطر والشكو املرتبطة بهذا اإللتزام .وعندما يكون هنا عددا من اإللتزامات املتماثلة ،يتم
حتديد احتمالية أن يكون التدفق اخلارج مطلوبا للتسوية من خالل النظر يف فئة اإللتزامات ككل .يتم خصم املخصصات إىل
قيمها احلالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
أي تعويض يكون حتصيل اجملموعة له من طرف ثالث يف حكم املوكد ،فيما يتعلق بااللتزام ،يتم االعرتاف به كأصل
منفصل .ومع ذلك ،ال جيوز أن يتجاوز هذا األصل مبلغ املخصص ذي الصلة.
تتم مراجعة مجيع املخصصات يف تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات احلالية.
49

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
ويف احلاالت ال يعترب فيها التدفق اخلارج احملتمل للموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات احلالية غري حمتمال أو بعيدا ،ال يتم
االعرتاف بأي التزام ،إال إذا كانت متوقعة يف سياق دمج األعمال.
 17 .6تكاليف االقرتاض
تتم رمسلة تكاليف االقرتاض املتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل موهل ،يتطل إنشاؤه أو إنتاجه وقتا طويال كي
يكون جاهزا للغرض الذي أنشئ من أجله أو بيعه ،كجزء من تكلفة ذلك األصل املعين .يتم حتميل كافة تكاليف االقرتاض
األخر على املصاريف يف الفرتة ال

تتكبد فيها .تتضمن تكاليف االقرتاض العمولة والتكاليف األخر ال

تتكبدها

الشركة فيما يتعلق باقرتاض األموال.
18 .6الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواج دفعها يف املستقبل عن املخزون أو اخلدمات املستلمة ،سواءً قدمت أم مل تقدم بها فواتري
من قبل املوردين.
19 .6اإليرادات
يتم قياس اإليرادات على أساس املقابل املالي احملدد يف العقد املربم مع العميل وتستثنى املبالغ احملصلة نيابة عن أطراف ثالثة.
تقوم اجملموعة باالعرتاف باإليرادات عند قيامها بتحويل السيطرة على اخلدمة للعميل و  /أو توفري اخلدمات نيابة عن املوردين
االخرين.
وفيما يلي وصفا لألنشطة الرئيسية – ال

مت فصلها حس القطاعات ال

ينبغي اإلفصاح عنها – وال

من خالهلا تقوم

اجملموعة بتحقيق إيراداتها .ملزيد من التفاصيل حول القطاعات ال ينبغي اإلفصاح عنها (إيضاح رقم .)38
قطاع إصدار التذاكر
تتمثل االيرادات املتولدة من قطاع إصدار التذاكر باجملموعة بشكل رئيسي يف صورة عمولة من إصدار تذاكر الطريان
والعبارات والقطارات.
اخلدمات

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع اهلامة

الطريان

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار تذاكر الطريان للعميل .اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة
حمصلة .بالنسبة للمبيعات النقدية ،يدفع العمالء عند نقطة البيع .بالنسبة ملبيعات االئتمان ،مينح العميل فرتة
ائتمان تقدر بـ 30يوم .يتم حتصيل إيرادات حوافز الطريان مبوج

اتفاقيات حوافز املورد .وتقاس هذه

اإليرادات يف تاريخ كل تقرير على أساس اإليرادات املتوقعة.
العبّارات

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار تذاكر العبارات للعميل .اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة
حمصلة .بالنسبة للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع ،و بالنسبة ملبيعات االئتمان مينح العميل فرتة
ائتمان تقدر بـ 15يوم.

القطارات

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار تذاكر القطارات للعميل .اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة
حمصلة .بالنسبة للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع ،بالنسبة ملبيعات االئتمان مينح العميل فرتة
إئتمان تقدر بـ 15يوم.
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قطاع السياحة
قطاع السياحة داخل اجملموعة حيقق إيرادات من خالل تقديم خدمات حجز الفنادق وحزم العطالت وإجيارات الغرف .ميكن أن
تباع اخلدمات بشكل منفصل أو من خالل حزم جممعة (حجز الفنادق وتذاكر الطريان).
بالنسبة للحزم اجملمعة ،تقوم اجملموعة باحملاسبة عن اخلدمات الفردية بشكل منفصل إذا كانت متميزة – مبعنى إذا كانت
اخلدمة قابلة للتحديد بشكل منفصل عن البنود األخر يف احلزمة اجملمعة وإذا كان العميل مبقدوره االستفادة منها .يتم
مصيص املقابل املالي بني اخلدمات املنفصلة يف احلزمة اجملمعة بناءً على أسعار بيعها املنفصلة .حتدد أسعار البيع املنفصلة على
أساس قائمة أسعار ال من خالهلا تقوم اجملموعة حبجز الفنادق وتذاكر الطريان .بالنسبة للبنود ال ال تباع بشكل منفصل –
مثل برامج والء العميل – تقدر اجملموعة أسعار البيع املنفصلة باستخدام منهج تقييم السوق املعدل.
اخلدمات

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع اهلامة

حجز الفنادق

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار حجز الفندق للعميل .اإليرادات املسجلة عبارة عن عمولة
حمصلة .با لنسبة للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع .بالنسبة ملبيعات اإلئتمان مينح العميل
فرتة ائتمان ترتاوح بني  15و  30يوم.

اخلدمات

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع اهلامة

حزم العطالت

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات من حزم العطالت (اخلدمات السياحية واألخر ) يف تاريخ املغادرة.
بالنسبة للمبيعات النقدية يدفع العمالء عند نقطة البيع .بالنسبة ملبيعات االئتمان مينح العميل فرتة
ائتمان تقدر بـ 30يوم.

استئجار الغرف

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات عند استئجار الغرف ال متتلكها للعميل خالل فرتة اقامته .بالنسبة
للمبيعات النقدية ،يدفع العمالء عند نقطة البيع .بالنسبة ملبيعات االئتمان مينح العميل فرتة ائتمان
ترتاوح بني  15و  30يوم.
مبوج برامج والء العميل اخلاصة بها ،تقوم اجملموعة بتخصيص ما يعادل  ٪1من املقابل املالي
املقبوض عن خدمات حجز الفنادق وحزم العطالت على نقاط الوالء وال تعد قابلة لالسرتداد مقابل
أي شراء خلدمات اجملموعة يف املستقبل .يتم تأجيل املبلغ يف قائمة املركز املالي ويعرتف به
كإيرادات عند اسرتداد النقاط.

برامج والء العميل

قطاع النقل
قطاع النقل داخل اجملموعة حيقق إيرادات من خالل تقديم النقل املتعلق باخلدمات مثل تأجري السيارات والطائرات املستأجرة
وتوصيل الشحنات.
اخلدمات
تأجري السيارات

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع اهلامة
تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات املتعلقة بتوفري خدمات تأجري السيارات للعمالء مبوج عقد
تأجري تشغيلي على مد فرتة عقد التأجري .يدفع العميل عادة مبالغ معينة مقدما ويدفع ما
يتبقى عليه من رصيد عند انتهاء فرتة عقد التأجري.

الطائرات املستأجرة

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات من توفري خدمات الطائرات املستأجرة للعمالء عند وصول
الطائرات إىل الوجهة احملددة .يدفع العميل عادة املبلغ بالكامل مقدما.

الشحنات (الشحن اجلوي)

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات عند إصدار طل الشحن اجلوي .اإليرادات املسجلة عبارة
عن عمولة حمصلة .بالنسبة للمبيعات النقدية ،يدفع العمالء عند نقطة البيع .بالنسبة ملبيعات
االئتمان ،مينح العميل من فرتة ائتمان ترتاوح بني  15و  30يوم.

51

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
قطاع تأجري العقارات
قطاع تأجري العقارات داخل اجملموعة حيقق إيرادات من خالل تأجري العقارات مبوج عقد تأجري تشغيلي.
اخلدمات

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع اهلامة

تأجري العقارات

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات املتعلقة بتوفري العقارات للعمالء مبوج عقد تأجري تشغيلي على مد
فرتة عقد التأجري .يدفع العميل عادة بشكل نصف سنوي مقدما.

قطاع الضيافة
يتم قياس اإليرادات بالرجوع إىل القيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق من قبل الفندق مقابل البضائع واملواد املقدمة أو
اخلدمات املقدمة باستثناء احلسومات واخلصومات التجارية.
يطبق الفندق معايري التحقق من اإليرادات املبينة ادناه لكل عنصر ميكن حتديده بشكل منفصل يف معاملة املبيعات لتعكس
مضمون املعاملة .يتم توزيع املقابل املستلم من هذه املعامالت على العنصر القابل للتحديد بشكل منفصل مع األخذ يف اإلعتبار
القيمة العادلة النسبية لكل عنصر.
يتم اإلعرتاف باإليرادات عندما يكون من املمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل يعتمد عليه ،ومن احملتمل حتصيلها ،وميكن
قياس التكاليف املتكبدة أو ال

سيتم تكبدها بشكل موثوق به ،وعندما يتم الوفاء مبعايري كل نشاط من أنشطة الفندق

املختلفة.
اخلدمات

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع اهلامة

الغرف

تقوم اجملموعة بإثبات إيرادات توفري الغرف عندما تكون الغرف مشغولة واخلدمات
األخر ذات الصلة على أداء اخلدمات ويتم إدراجها بالصايف بعد اخلصومات والرسوم
البلدية .يقوم العميل عادة بدفع كامل املبلغ مقدما.

األطعمة و املشروبات

تقوم اجملموعة بإثبات إيرادات توفري األغذية واملشروبات يف مطعم الفنادق عند بيع
األغذية واملشروبات .يقوم العميل عادة بدفع كامل املبلغ يف وقت اخلروج ،يف حالة
ضيف الفندق وقبل مغادرة املطعم ،يف حالة العميل.

الغرف املتعاقد عليها

تقوم اجملموعة بإثبات اإليرادات املتعلقة مبخصص الغرف املتعاقد عليها يف األرباح أو
اخلسائر على أقساط متساوية على مد الفرتة املشمولة باملدة .يقوم العميل بدفع كامل
املبلغ وفقا لشروط العقد املتفق عليها

 20 .6الربح التشغيلي
الربح التشغيلي هو النتيجة املتولدة من األنشطة األساسية املستمرة للمجموعة ال حتقق إيرادات وكذلك اإليرادات واملصروفات
األخر املتعلقة باألنشطة التشغيلية .الربح التشغيلي ال يشمل صايف مصروفات التمويل ،واحلصة يف أرباح الشركات الزميلة
واملشروعات املشرتكة وضرائ الدخل.
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 21إيرادات و مصروفات التمويل
تشتمل إيرادات ومصروفات التمويل اخلاصة باجملموعة على ما يلي:
 إيرادات التورق/املراحبة من التسهيالت املتوافقة مع الشريعة وإيرادات الفوائد من التسهيالت األخر .
 مصروفات التورق/املراحبة على التسهيالت املتوافقة مع الشريعة ومصروفات الفوائد على التسهيالت األخر .
 دخل توزيعات أرباح.
 ربح أو خسارة العمالت األجنبية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
يتم االعرتاف بإيرادات/مصروفات التورق/املراحبة من التسهيالت املتوافقة مع الشريعة وإيرادات/مصروفات الفوائد من
التسهيالت األخر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم االعرتاف بدخل توزيعات األرباح يف الربح أو اخلسارة يف التاريخ
الذي ينشأ فيه احلق للمجموعة باستالمها.
يتم رمسلة تكاليف االقرتاض التى تعود مباشرة إلنشاء موجودات موهلة حتى تصل إىل املرحلة ال يكتمل عندها بشكل
جوهري مجيع األنشطة الالزمة إلعداد املوجودات املوهلة لالستخدام احملدد هلا ،وخبالف ذلك ،يتم حتميل هذه التكاليف
على الربح أو اخلسارة.

22 .6مصروفات التشغيل
يتم اإلعرتاف مبصروفات التشغيل يف الربح أو اخلسارة عند استخدام اخلدمة أو يف تاريخ نشأتها.

23 .6مصاريف البيع واملصاريف اإلدارية و املصاريف األخر
تشتمل مصاريف البيع واملصاريف اإلدارية واملصاريف األخر على التكاليف املباشرة وغري املباشرة وال

ال تعترب جزءا من

تكلفة املبيعات وفقا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها .يتم إجراء التوزيع بني مصاريف البيع واملصاريف واإلدارية ،وتكلفة
املبيعات  -إن لزم األمر  -على أساس ثابت.
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.7

املمتلكات واملعدات
أراضي ومباني

التكلفة:
الرصيد يف  1يناير 2017م
إضافات
حتويل من أعمال إنشائية حتت التنفيذ
استبعادات خالل السنة
أثر احلركة يف أسعار الصرف
الرصيد يف  31ديسمرب 2017م
إضافات
حتويل من أعمال إنشائية حتت التنفيذ
استبعادات خالل السنة
أثر احلركة يف أسعار الصرف
الرصيد يف  31ديسمرب 2018م

طائرات

اإلمجالي

أثاث ومفروشات

معدات مكتبية

سيارات

939,765,406
24,907,500
2,001,348,105
)(4,155,815
276,282

126,843,284
19,802,319
69,771,108
)(12,642,000
1,075,930

63,096,352
23,326,746
3,457,535
)(4,163,970
2,204,198

201,728,648
137,582,703
)(71,201,964
266,110

27,946,203
1,366,274
5,032,375
)(252,883
3,818

18,951,418
4,743,848
7,420,572
)(1,155,322
96,112

25,814,284
2,391,710
1,046,357
)(1,312,680
25,511

101,285,428
-

1,505,431,023
214,121,100
2,088,076,052
)(94,884,634
3,947,961

2,962,141,478
8,057,183
)(142,692

204,850,641
9,037,900
)(21,327,904
)(586,932

87,920,861
4,145,442
23,636
)(4,544,480
)(1,426,028

268,375,497
209,639,594
1,317,392
)(65,729,299
)(134,156

34,095,787
1,406,697
)(1,212,735
)(1,976

30,056,628
2,850,857
)(601,465
)(2,142

27,965,182
886,839
2,000
)(1,805,954
)(4,097

101,285,428
)(101,285,428
-

3,716,691,502
236,024,512
1,343,028
)(196,507,265
)(2,298,023

2,970,055,969

191,973,705

86,119,431

413,469,028

34,287,773

32,303,878

27,043,970

-

3,755,253,754
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املمتلكات واملعدات (تتمة)
أراضي ومباني

معدات مكتبية

أثاث ومفروشات

أجهزة تكييف

سيارات

أدوات وأجهزة

نظم اتصاالت وامن

اإلمجالي

طائرات

االستهال املرتاكم
الرصيد يف  1يناير 2017م

42,313,759

57,071,431

استهال السنة

6,079,389

18,536,537

11,244,885

استبعادات

)(194,870

)(2,641,791

)(3,758,758

أثر احلركة يف أسعار الصرف

45,330

516,174

1,907,503

79,512

اهلبوط يف القيمة

65,971,262

-

-

-

-

الرصيد يف  31ديسمرب 2017م

114,234,870

73,482,351

40,044,189

49,573,625

9,659,465

8,550,761

6,485,281

21,523,153

215,114,841

5,453,007

5,613,660

30,650,559

45,983,991

7,596,407

104,315,540

-

)(55,442,513

3,979,016

2,028,863

)(1,134,704

()577,072

50,624,678

4,225,765

)(47,114,556

)(20,762

2,667,725

24,962

-

1,455

92,789

-

65,971,262

-

-

29,119,560

332,626,855

7,962,034

استهال السنة

14,283,390

26,564,913

13,757,600

64,890,033

4,756,262

5,482,308

2,459,780

1,899,102

134,093,388

استبعادات

-

)(11,558,306

)(3,335,161

)(34,589,174

)(259,478

)(557,856

)(1,804,468

)(31,018,662

)(83,123,105

أثر احلركة يف أسعار الصرف

)(25,717

)(302,809

)(1,294,893

)(63,108

)(1,152

)(1,163

)(3,909

-

)(1,692,751

اهلبوط يف القيمة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الرصيد يف  31ديسمرب 2018م

128,492,543

88,186,149

49,171,735

79,811,376

14,155,097

13,474,050

8,613,437

-

381,904,387

يف  31ديسمرب 2017م

2,847,906,608

131,368,290

47,876,672

218,801,872

24,436,322

21,505,867

20,003,148

72,165,868

3,384,064,647

يف  31ديسمرب 2018م

2,841,563,426

103,787,556

36,947,696

333,657,652

20,132,676

18,829,828

18,430,533

-

3,373,349,367

صايف القيمة الدفرتية:

تشتمل األراضي واملباني على أراضي مببلغ  2,2مليار ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م 2,4 :مليار ريال سعودي) وهي ال تستهلك .بلغت صايف القيمة الدفرتية للسيارات  330مليون ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م 215 :مليون
ريل سعودي) تتعلق بسيارات مستخدمة يف أعمال تأجري السيارات للعمالء.
يوجد إخنفاض بقيمة صفر ريال سعودي يف األراضي واملباني املتعلقة بفنادق العليا واملعذر ونسيم جدة كما يف  31ديسمرب  31( 2018ديسمرب  66 :2017مليون ريال) مت توزيع مصروف االستهال للسنة كما يلي:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

تكلفة اإليرادات

99,865,226

53,969,820

مصروفات البيع (إيضاح )29

14,094,879

20,138,288

املصروفات اإلدارية (إيضاح )30

20,133,283

30,207,432

االمجالي

134,093,388

104,315,540
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

األعمال الرأمسالية قيد االنشاء

.8

عقارات حتت اإلنشاء
مبنى املكت

الرصيد يف  1يناير 2017م

مشروع فندق

مشروع مركز

شع قريش

الرئيسي اجلديد

مشروع فندق املعذر

األمري ماجد

االتصال  -مصر

326,486,186

66,003,015

16,186,338

42,658,422

اإلضافات

29,329,761

20,653,928

20,199,403

حتويل إىل املمتلكات واملعدات

-

)(86,656,943

)(36,385,741

حتويل إىل العقارات االستثمارية

)(355,815,947

الرصيد يف  31ديسمرب 2017م

-

-

-

-

-

إضافات

-

-

-

حتويل إىل املمتلكات واملعدات

-

-

-

التحويل إىل األصول غري امللموسة والشهرة

-

-

-

حتويل إىل العقارات االستثمارية

-

الرصيد يف  31ديسمرب 2018م

-

-

73,578,125

-

-

)(1,965,033,368

60,008,540

-

-

-

3,237,760

218,295,949

-

-

-

-

-

-

)(355,815,947

-

-

-

-

781,984

985,214
-

-

-

-

-

-

985,214

68,901,060

3,237,760

132,147,360

15,372,764

1,074,542

49,126,310

)(1,343,029

)(1,343,029

-

)(82,263,978

)(82,263,978
2,009,846

تكبدت اجملموعة تكاليف إنشاء مببلغ إمجالي وقدره صفر ريال سعودي يف  31ديسمرب 2018م ( 31ديسمرب  2 :2017مليار ريال سعودي) ،مرهونة بضمان قروض من البنو .
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-

-

-

90,920,346

2,357,743,410

-

-

-

53,946,854

اإلمجالي

)(2,088,076,052

781,984

-

-

1,891,455,243

مركز اخلدمات

14,954,206

-

30,911,806

-

بيانات CRM

ساب ()SAP

فندق مكة

-

17,350,118

مشروع تكامل

الربنامج احملاسيب

2,969,273

97,666,663

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

.9

األعمال الرأمسالية قيد اإلنشاء – مسرتدة عند االستبعاد

أعمال إنشائية حتت التنفيذ

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

359,747,097

359,747,097

يتمثل هذا البند يف بعض قطع األراضي وفندق ،وال كانت ضمن األعمال الرأمسالية قيد االنشاء .ومت إدراج هذه املوجودات خالل 2013م يف
مشروع توسعة احلرم واملشاريع األخر يف مكة ،ونتيجة لذلك ،يتم االستحواذ عليها بواسطة السلطات احمللية .ال تتوقع اجملموعة بأن يتم هذا
األمر خالل األثين عشر شهرا القادمة .إضافة لذلك ،ال تتوقع اإلدارة أي خسائر مقابل القيمة الدفرتية نتيجة استبعاد هذه املشاريع.

.10

املوجودات غري امللموسة والشهرة
الشهرة

الربامج

العالمة التجارية

قائمة العمالء

اإلمجالي

التكلفة
الرصيد يف  1يناير 2017م

298,301,613

18,707,285

28,035,891

18,557,164

363,601,953

إضافات

-

4,286,297

395,899

-

4,682,196

استبعادات

)(1,426,644

)(6,582,736

-

-

)(8,009,380

أثر احلركة يف أسعار الصرف

3,435,554

1,251,474

2,633,604

1,743,202

9,063,834

الرصيد يف  31ديسمرب 2017م

300,310,523

17,662,320

31,065,394

20,300,366

369,338,603

إضافات

-

-

107,854

-

107,854

استبعادات ناجتة عن تصفية

()4,868,970

-

-

حمول من أعمال إنشائية حتت التنفيذ

-

-

()4,868,970

85,878,893

-

-

85,878,893

أثر احلركة يف أسعار الصرف

()2,200,601

()462,421

()1,686,922

()1,116,586

()5,466,530

الرصيد يف  31ديسمرب 2018م

293,240,952

103,078,792

29,486,326

19,183,780

444,989,850

اإلطفاء املرتاكم واالخنفاض يف القيمة
الرصيد يف  1يناير 2017م

146,466,031

6,054,999

3,854,399

4,472,854

160,848,283

اإلطفاء

-

4,453,552

1,912,716

1,956,494

8,322,762

خسارة اهلبوط يف القيمة

36,156,624

-

-

-

36,156,624

اإلسنبعادات

-

)(6,582,736

-

-

)(6,582,736

أثر احلركة يف أسعار الصرف

-

869,593

433,479

493,708

1,796,780

الرصيد يف  31ديسمرب 2017م

182,622,655

4,795,408

6,200,594

6,923,056

200,541,713

اإلطفاء

-

9,377,694

1,157,922

2,000,575

12,536,191

خسارة اهلبوط يف القيمة

6,965,504

-

-

-

6,965,504

أثر احلركة يف أسعار الصرف

-

()258,421

()384,606

()462,987

()1,106,014

الرصيد يف  31ديسمرب 2018م

189,588,159

13,914,681

6,973,910

8,460,644

218,937,394

القيمة الدفرتية
يف  31ديسمرب 2017م

117,687,868

12,866,912

24,864,800

13,377,310

168,796,890

يف  31ديسمرب 2018م

103,652,793

89,164,111

22,512,416

10,723,136

226,052,456

57

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
مت توزيع مصروف اإلطفاء للسنة كما يلي:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

مصروفات البيع (إيضاح )29

5,014,476

3,329,105

املصروفات اإلدارية (إيضاح )30

7,521,715

4,993,657

اإلمجالي

12,536,191

8,322,762

 1 .10اختبار اهلبوط يف القيمة
خالل السنة ،كانت خسارة اهلبوط يف القيمة املعرتف بها يف قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر بالشركات التابعة للمجموعة يف
اململكة العربية السعودية .مت إلغاء الشهرة املتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة يف اهلند عند التصفية .إن إمجالي خسائر اهلبوط يف القيمة
فيما يتعلق بالشركات التابعة للمجموعة اخلاضعة للهبوط يف القيمة  ،جلميع السنوات حتى  31ديسمرب  2018هي كما يلي:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

شركة الطيار تورز

26,297,274

26,297,274

شركة الطيار لتأجري السيارات

13,390,372

13,390,372

شركة إي الطيار للسياحة

13,805,118

13,805,118

شركة نايل هوليداي للسياحة

13,603,448

13,603,448

لينا للسفر والسياحة

2,718,479

2,718,479

الطيار لتأجري السيارات

44,500,000

44,500,000

كونكتينغ للتجارة واخلدمات

7,569,646

7,569,646

شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة

16,846,286

16,846,286

شركة هناي للتجارة

7,735,408

7,735,408

شركة اهلانوف للسياحة وخدمات السفر

36,156,624

36,156,624

شركة املسافر للسفر والسياحة

6,965,504

اإلمجالي

189,588,159
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182,622,655

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
 1 .10إختبار االخنفاض يف القيمة لوحدة توليد النقد يف الشهرة
ألغراض اختبار االخنفاض يف القيمة ،مت توزيع الشهرة على وحدة توليد النقد يف اجملموعة كما يلي:

املكت الوطين للسفر والسياحة
وكالة الصرح للسفر والسياحة
شركة إي الطيار تورز
شركة الطيار لتأجري السيارات
شركة إي الطيار للسياحة
شركة نايل هوليداي للسياحة
لينا للسفر والسياحة
الطيار لتأجري السيارات
شركة املوسم للسياحة والسفر
شركة جولة لتنظيم الرحالت السياحية
شركة مواسم للسياحة وخدمات املعتمرين احملدودة
إليجينت ريزورت احملدودة
شركة اهلانوف للسياحة وخدمات السفر
شركة كو  -اب للسفر  1احملدودة
كونكتينغ للتجارة واخلدمات
شركة وكالة فيفا للسفر والسياحة
شركة هناي للتجارة
شركة املسافر للسياحة والسفر
أثر ترمجة العمالت األجنبية

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

6,212,311
11,600,000
26,297,274
13,390,372
13,805,118
13,603,448
2,718,479
44,500,000
13,750,000
1,578,247
21,235,000
37,517,662
36,156,624
11,652,929
7,569,646
16,846,286
7,735,409
18,434,785
)(11,362,637
293,240,952

6,212,311
11,600,000
26,297,274
13,390,372
13,805,118
13,603,448
2,718,479
44,500,000
13,750,000
1,578,247
21,235,000
37,517,662
36,156,624
11,652,929
7,569,646
16,846,286
7,735,409
18,434,785
)(9,162,037
295,441,553

الشركات التابعة يف مصر:
تستند القيمة القابلة لالسرتداد لوحدة توليد النقد إىل القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد وال

يتم تقديرها باستخدام التدفقات النقدية

املخصومة .مت تصنيف قياس القيمة العادلة يف املستو  3من القيمة العادلة استنادا إىل املدخالت يف طريقة التقييم املستخدمة.
إن االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف تقدير القيمة القابلة لالسرتداد مت إدراجها أدناه .إن القيمة املخصصة لالفرتاضات الرئيسية متثل تقييم
اإلدارة لالجتاهات املستقبلية يف الصناعات ذات الصلة وتستند على املعطيات السابقة من املصادر اخلارجية والداخلية.
السفر والسياحة
2018م

2017م

معدل اخلصم

-

%22

معدل القيمة النهائية للنمو

-

%3

معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال وإطفاء الدين

-

%0

(متوسط اخلمس سنوات القادمة)

الشركات التابعة يف مصر:
إن معدل اخلصم هو قياس ما بعد الضريبة املقدر استنادا إىل املتوسط التارخيي للصناعة واملتوسط املرجح لتكلفة رأس املال.
تشتمل توقعات التدفقات النقدية على تقديرات حمددة خلمس سنوات ومعدل منو نهائي ملا بعد ذلك .مت حتديد معدل النمو النهائي استنادا إىل
تقدير اإلدارة ملعدل النمو اإلمجالي اجملمع طويل األجل لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال وإطفاء الدين والذي يتماشى مع االفرتاضات
ال يضعها املشاركني يف السوق.
مت تقدير معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال
اإليرادات باألخذ باالعتبار متوسط مستويات النمو ال

وإطفاء الدين باألخذ باإلعتبار اخلربة السابقة .ومت توقع منو

مت جتربتها خالل اخلمس سنوات املاضية وحجم املبيعات املقدرة ومنو األسعار للخمس

سنوات القادمة .وكان من املفرتض زيادة أسعار املبيعات متاشيا مع التضخم املتوقع للخمس سنوات القادمة.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
الشركات التابعة يف اململكة املتحدة:
تستند القيمة القابلة لالسرتداد لوحدة توليد النقد إىل القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد وال

يتم تقديرها باستخدام التدفقات النقدية

املخصومة .مت تصنيف قياس القيمة العادلة يف املستو  3من القيمة العادلة استنادا إىل املدخالت يف طريقة التقييم املستخدمة.
إن االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف تقدير القيمة القابلة لالسرتداد مت إدراجها أدناه .إن القيمة املخصصة لالفرتاضات الرئيسية متثل تقييم
اإلدارة لالجتاهات املستقبلية يف الصناعات ذات الصلة وتستند على املعطيات السابقة من املصادر اخلارجية والداخلية.
السفر والسياحة
2018م

2017م

معدل اخلصم

%12

%12

معدل القيمة النهائية للنمو

%2

%2

%7

%13,5

معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال

وإطفاء الدين

(متوسط اخلمس سنوات القادمة)
إن معدل اخلصم هو قياس ما بعد الضريبة املقدر استنادا إىل املتوسط التارخيي للصناعة واملتوسط املرجح لتكلفة رأس املال.
تشتمل توقعات التدفقات النقدية على تقديرات حمددة خلمس سنوات ومعدل منو نهائي ملا بعد ذلك .مت حتديد معدل النمو النهائي استنادا إىل
تقدير اإلدارة ملعدل النمو اإلمجالي اجملمع طويل األجل لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال وإطفاء الدين والذي يتماشى مع االفرتاضات
ال يضعها املشاركني يف السوق.
مت تقدير معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال
اإليرادات باألخذ باالعتبار متوسط مستويات النمو ال

وإطفاء الدين باألخذ باالعتبار اخلربة السابقة .ومت توقع منو

مت جتربتها خالل اخلمس سنوات املاضية وحجم املبيعات املقدرة ومنو األسعار للخمس

سنوات القادمة .وكان من املفرتض زيادة أسعار املبيعات متاشيا مع التضخم املتوقع للخمس سنوات القادمة.
إن القيمة القابلة لالسرتداد املقدرة لوحدة توليد النقد تتجاوز قيمتها الدفرتية وبالتالي مل يتم تسجيل أي إخنفاض يف القيمة .وقد حددت اإلدارة
تغريا حمتمال بصورة معقولة يف افرتاضني رئيسيني قد يتسب يف جتاوز القيمة الدفرتية للقيمة القابلة لالسرتداد .يظهر اجلدول التالي املبلغ
الذي حيتاج إىل تغيري بصورة فردية من خالل هذين االفرتاضني للقيمة القابلة لالسرتداد املقدرة لتكون مساوية للقيمة الدفرتية.
السفر والسياحة
معدل اخلصم
معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال

وإطفاء الدين

2018م

2017م

%24

%47

()%58

()%78,5

(متوسط اخلمس سنوات القادمة)

الشركات التابعة يف اململكة العربية السعودية:
تستند القيمة القابلة لالسرتداد لوحدة توليد النقد إىل القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد وال

يتم تقديرها باستخدام التدفقات النقدية

املخصومة .مت تصنيف قياس القيمة العادلة يف املستو  3من القيمة العادلة استنادا إىل املدخالت يف طريقة التقييم املستخدمة.
إن االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف تقدير القيمة القابلة لالسرتداد مت إدراجها أدناه .إن القيمة املخصصة لالفرتاضات الرئيسية متثل تقييم
اإلدارة لالجتاهات املستقبلية يف الصناعات ذات الصلة وتستند على املعطيات السابقة من املصادر اخلارجية والداخلية.
2018م
%12

معدل اخلصم

%3
%13

معدل القيمة النهائية للنمو
معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة
واالستهال وإطفاء الدين (متوسط اخلمس سنوات
القادمة)
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%12
%3
%26

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
إن معدل اخلصم هو قياس ما بعد الضريبة املقدر استنادا إىل املتوسط التارخيي للصناعة واملتوسط املرجح لتكلفة رأس املال.
تشتمل توقعات التدفقات النقدية على تقديرات حمددة خلمس سنوات ومعدل منو نهائي ملا بعد ذلك .مت حتديد معدل النمو النهائي استنادا إىل
تقدير اإلدارة ملعدل النمو اإلمجالي اجملمع طويل األجل لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال وإطفاء الدين والذي يتماشى مع االفرتاضات
ال يضعها املشاركني يف السوق.
مت تقدير معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال
اإليرادات باألخذ باالعتبار متوسط مستويات النمو ال

وإطفاء الدين باألخذ باالعتبار اخلربة السابقة .ومت توقع منو

مت جتربتها خالل اخلمس سنوات املاضية وحجم املبيعات املقدرة ومنو األسعار للخمس

سنوات القادمة .وكان من املفرتض زيادة أسعار املبيعات متاشيا مع التضخم املتوقع للخمس سنوات القادمة.
إن ا لقيمة القابلة لالسرتداد املقدرة لقطاع السفر والسياحة تتجاوز قيمتها الدفرتية وبالتالي مل يتم تسجيل أي إخنفاض يف القيمة .وقد حددت
اإلدارة تغريا حمتمال بصورة معقولة يف افرتاضني رئيسيني قد يتسب يف جتاوز القيمة الدفرتية للقيمة القابلة لالسرتداد .يظهر اجلدول التالي
املبلغ الذي حيتاج إىل تغيري بصورة فردية من خالل هذين االفرتاضني للقيمة القابلة لالسرتداد املقدرة لتكون مساوية للقيمة الدفرتية.
2018م
%27

معدل اخلصم
معدل النمو التقديري لألرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهال وإطفاء الدين
(متوسط اخلمس سنوات القادمة)
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%22
%8

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(اريال سعودي)

.11

العقارات االستثمارية
هبوط القيمة كما
التكلفة

2018

االستهال  /اهلبوط

حمول من أعمال
كما يف  1يناير
2018

كما يف

إنشائية حتت
إضافات

يف

استبعادات

التنفيذ

كما يف  31ديسمرب

كما يف  1يناير

2018

2018

احململ للسنة

استبعادات

 31ديسمرب 2018

 31ديسمرب

اهلبوط يف

2018

القيمة*

أراضي

502,760,726

-

-

-

502,760,726

-

-

-

-

()6,955,216

495,805,510

مباني

617,151,975

-

-

-

617,151,975

52,897,208

12,262,937

-

65,160,145

()12,751,230

539,240,600

أثاث وتركيبات

12,191,809

-

-

-

12,191,809

5,062,071

2,438,239

-

7,500,310

-

4,691,499

معدات كهربائية

1,051,426

-

-

-

1,051,426

266,522

194,212

-

460,734

-

590,692

أدوات فنادق

5,106,664

-

-

-

5,106,664

1,354,552

1,021,333

-

2,375,885

-

2,730,779

اإلمجالي

1,138,262,600

-

-

-

1,138,262,600

59,580,353

15,916,721

-

75,497,074

()19،706،446

1,043,059,080
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(اريال سعودي)

.11

العقارات االستثمارية (تتمة)
التكلفة

2017

كما يف  1يناير

االستهال  /اهلبوط

حمول من أعمال
إضافات

2017م

إنشائية حتت التنفيذ

كما يف  31ديسمرب

كما يف  1يناير

استبعادات

2017

2017

كما يف
استبعادات

احململ للسنة

إخنفاض القيمة كما يف
اهلبوط يف القيمة*

 31ديسمرب 2017

 31ديسمرب 2017

أراضي

330,893,500

-

196,867,226

)(25,000,000

502,760,726

-

-

-

0

)(6,955,216

495,805,501

مباني

461,215,553

2,771,507

153,164,915

-

617,151,975

42,738,925

10,158,283

-

52,897,208

()12,751,230

551,503,537

أثاث
وتركيبات

13,838,800

-

2,478,731

)(4,125,722

12,191,809

7,261,377

1,920,493

)(4,119,799

5,062,071

-

7,129,738

معدات
كهربائية

302,696

-

748,730

-

1,051,426

136,779

129,743

-

266,522

-

784,904

أدوات فنادق

5,047,007

434,384

2,556,345

)(2,931,072

5,106,664

3,605,316

676,801

)(2,927,565

1,354,552

-

3,752,112

اإلمجالي

811,297,556

3,205,891

355,815,947

)(32,056,794

1,138,262,600

53,742,397

12,885,320

)(7,047,364

59,580,353

)(19,706,446

1,058,975,801
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.11

العقارات االستثمارية (تتمة)

مت اثبات املبالغ أدناه يف الربح أو اخلسارة:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

إيرادات تأجري من العقارات االستثمارية

86,368,916

65,167,369

مصروفات تشغيلية مباشرة متحققة من إيرادات التأجري

)(15,823,296

()12,885,320

مصروفات تشغيلية مباشرة مل حتقق إيرادات تأجري

)(7,192,840

)(9,955,874

تتكون العقارات اإلستثمارية من عدد من العقارات التجارية املوجرة ألطراف أخر  .يتألف كل عقد تأجري من فرتة أولية لسنة واحدة غري
قابلة لإللغاء بإجيار سنوي جمدولة وفقا ألسعار املستهلك .يتم التفاوض على التجديدات الالحقة مع املستأجر وتارخييا تكون متوسط فرتة
التجديد سنة واحدة .ال يتم حتميل أي إجيارات حمتملة .متتلك اجملموعة يف الوقت احلالي مجيع هذه االستثمارات العقارية بغرض احلصول
على إيرادات تأجري.
تبلغ القيمة العادلة هلذه العقارات اإلستثمارية  1,28مليار ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م1,23 :مليون ريال سعودي).
* بلغت صايف القيمة الدفرتية للشقق املفروشة يف الطائف  22,73مليون ريال سعودي ( 31ديسمرب  43,09 :2017مليون ريال سعودي) بقيمة
سوقية عادلة قدرها 22,9مليون ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م 23,80 :مليون ريال سعودي) ،مما نتج عنه خسارة إخنفاض يف القيمة مببلغ
صفر ريال سعودي ( 31ديسمرب  19,7 :2017مليون ريال سعودي).
 1 .11قياس القيم العادلة
التسلسل اهلرمى للقيمة العادلة
مت حتديد القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية من قبل مقيم عقار مستقل خارجي من ذوي املوهالت املهنية املناسبة (وفقا ملتطلبات وزارة
التجارة واالستثمار) ولديه خربة حديثة يف موقع وتصنيف العقار الذي يتم تقييمه.
يتم تصنيف قياس القية العادلة جلميع االستثمارات العقارية يف املستو  3للقيمة العادلة استنادا إىل املدخالت يف طريقة التقييم املستخدمة.
طريقة التقييم واملدخالت اهلامة غري القابلة للمالحظة
يعرض اجلدول التالي طريقة التقييم املستخدمة يف قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وكذلك املدخالت اهلامة غري القابلة للمالحظة
ال مت استخدامها.
طريقة التقييم
يأخذ منوذج التقويم باالعتبار القيمة احلالية لصايف التدفقات النقدية ال

سوف تتحقق من العقار باألخذ باالعتبار معدل النمو املتوقع

لإلجيار ،والفرتات الشاغرة ،ونسبة االشغال ،وتكلفة حوافز التأجري مثل فرتات االجيار اجملانية والتكاليف األخر ال

ال يدفعها

املستأجرين .يتم خصم صايف التدفقات النقدية املتوقعة باستخدام معدالت خصم املخاطر املعدلة .يأخذ تقدير معدل اخلصم باالعتبار ،من
بني عوامل أخر  ،جودة املبنى وموقعه (أساسي مقابل ثانوي) ،القدرة االئتمانية للمستأجر وفرتات االجيار.
مدخالت هامة غري قابلة للمالحظة


معدل منو اإلجيار املتوقع يف السوق.



معدل االشغال.



معدالت خصم املخاطر املعدلة  31( %6,5ديسمرب .)%8,75 :2017

سوف تزيد (تنقص) القيمة العادلة املقدرة إذا:


كان معدل منو اإلجيار املتوقع يف السوق أكثر(/أقل).



كان معدل االشغال أكثر(/أقل).



كانت الفرتات االجيار اجملانية أقصر(/أطول).

كان معدل خصم املخاطر املعدلة أقل(/أكثر).
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 .12الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
 31ديسمرب 2018م

الرصيد يف  1يناير
إضافات
حصة اخلسارة يف شركة زميلة
اهلبوط يف القيمة
استبعادات
الرصيد يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 2017م

1,041,771,975
18,749,001
()127,838,764
()11,192,387
921,489,825

921,489,825
()67,073,502
()6,419,483
()797,898,013
50,098,827

يلخص اجلدول التالي املعلومات املالية للشركات الزميلة اهلامة املدرجة يف القوائم املالية هلذه الشركات .كما يطابق
اجلدول املعلومات املالية امللخصة مع القيمة الدفرتية حلصة اجملموعة يف هذه الشركات الزميلة.
القيمة الدفرتية لالستثمارات يف الشركات الزميلة – غري مدرجة
النسبة اململوكة
 31ديسمرب
 31ديسمرب
2017م
2018م
30%
30%
70%
70%
49%
49%
49%
49%
35%
35%
44,30%
44,30%
14,70%
14,70%
20%
20%
40%
40%
30%
33,30%
33,30%
40%
40%

الشركة الزميلة
شركة الشامل الدولية القابضة كيه .أس .سي
شركة تقنيتك لالتصاالت (مشروع مشرت )
شركة الطيار للسفر والسياحة – أبو يب
شركة فوياج عمرو للسياحة
شركة توشري للتقنية الناشئة
نت للسياحة والسفر
كريم إنكوبوريشن
الشركة السعودية للضيافة األثرية
شركة ايكوينكس املتحدة
شركة ذاخر لالستثمار والتطوير العقاري
شركة الوادي الشرق األوسط
شركة سي اتش إم إي

 31ديسمرب 2018م
24,990,641
9,487,560
13,714,668
1,905,958

 31ديسمرب 2017م
23,318,009
6,419,483
9,268,648
9,872,522
13,843,765
801,600,100
51,055,338
6,111,960

50,098,827

921,489,825

حركة اإلستثمار يف الشركات الزميلة -غري مدرجة
 31ديسمرب

ربح  ( /خسارة)
العام

2017م
شركة الشامل الدولية القابضة كيه .أس .سي
شركة تقنيتك لالتصاالت (مشروع مشرت )
شركة الطيار للسفر والسياحة – أبو يب
شركة فوياج عمرو للسياحة
شركة توشري للتقنية الناشئة
نت للسياحة والسفر
كريم إنكوبوريشن
الشركة السعودية للضيافة األثرية
شركة ايكوينكس املتحدة
شركة ذاخر لالستثمار والتطوير العقاري
شركة الوادي الشرق األوسط
شركة سي اتش إم إي

هبوط

 31ديسمرب
2018م

استبعادات

23,318,009

1,672,632

-

-

24,990,641

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()6,419,483

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,268,648

()9,268,648

-

-

-

9,872,522

()384,962

-

-

9,487,560

13,843,765

()129,097

-

-

801,600,100

()3,702,087

-

51,055,338

()51,055,338

-

6,419,483

13,714,668
()797,898,013

-

-

6,111,960

()4,206,002

-

-

1,905,958

921,489,825

()67,073,502

()6,419,483

()797,898,013

50,098,827
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
إن أحدث البيانات املتوفرة فيما يتعلق بالشركات الزميلة اهلامة للمجموعة مصنفة باملناطق تظهر فيما يلي:
امجالي األصول*

الدولة

صايف األصول*

امجالي

ربح (خسارة)

االيرادات*

الفرتة بعد

االلتزامات*

الضريبة*
2018م
شركة الشامل الدولية القابضة
كيه .أس .سي

الكويت

79,484,685

20,037,305

59,447,380

239,025,445

4,337,553

شركة ذاخر لالستثمار والعقار

السعودية

-

-

-

-

-

شركة الوادي الشرق األوسط

االمارات

107,011,976

458,992,137

)(351,980,161

66,665,515

)(156,348,549

186,496,661

479,029,442

)(292,532,781

305,690,960

)(152,010,996

2017م
شركة الشامل الدولية القابضة
كيه .أس .سي

الكويت

128,784,914

28,051,111

100,733,803

398,091

8,757,284

شركة ذاخر لالستثمار
والتطوير العقاري

السعودية

2,742,242,693

2,348,189,396

394,053,297

233,649

)(755,677

شركة الوادي الشرق األوسط

االمارات

72,341,525

334,529,139

)(262,187,614

343,885,670

)(152,986,209

2,943,369,132

2,710,769,646

232,599,486

352,876,603

)(153,343,795

*هذه املبالغ املوضحة أعاله مت احلصول عليها من التقارير املالية الغري مراجعة للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2018م و2017م.
إن أحدث املعلومات املتوفرة فيما يتعلق بالشركات الزميلة الغري هامة مصنفة باملناطق تظهر فيما يلي:
الدولة

الرصيد كما يف

الربح بعد الضريبة*

2018م
كندا

شركة فوياج عمرو للسياحة

-

كريم إنكوبوريشن *

الواليات املتجدة

-

الشركة السعودية للضيافة األثرية

اململكة العربية السعودية

)(1,924,808

شركة ايكوينكس املتحدة

االمارات العربية املتحدة

)(322,741

شركة سي اتش ام إي

االمارات العربية املتحدة

)(10,515,004

شركة فوياج عمرو للسياحة

كندا

)(906,358

كريم إنكوبوريشن *

الواليات املتحدة

)(476,396,250

الشركة السعودية للضيافة األثرية

اململكة العربية السعودية

)(7,430,400

شركة ايكوينكس املتحدة

االمارات العربية املتحدة

)(686,380

شركة سي اتش ام إي

االمارات العربية املتحدة

)(5,554,652

)(12,762,553
2017م

)(490,974,040

*هذه املبالغ املوضحة أعاله مت احلصول عليها من التقارير املالية الغري مراجعة للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2018م و2017م.
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(ريال سعودي)

 .13االستثمارات بطريقة حقوق امللكية

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة الطائف لالستثمار والسياحة

أداة حقوق ملكية – FVOCI

-

1,000,000

االستثمار كابيتال

أداة حقوق ملكية – FVOCI

57,032,675

-

البنك العربي الوطين __2019- 10- 60

موجودات مالية بالقيمة املستنفذة

االستثمار كابيتال

40,298,278

-

اهلبوط يف القيمة

-

)(1,000,000

97,330,953

-

خالل السنة  ،قامت اجملموعة باستثمار مبلغ  100مليون ريال سعودي عن طريق شركة إلدارة األصول "االستثمار كابيتال" .مت توضيح
املعلومات حول تعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان وخماطر السوق وقياس القيمة العادلة يف اإليضاح .37

.14

ذمم مدينة جتارية وأخر

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ذمم مدينة جتارية

1,446,129,842

1,999,373,287

خمصص خسارة االئتمان

)(192,190,781

)(242,904,966

1,253,939,061

1,756,468,321

ذمم مدينة أخر

116,680,602

63,219,948

حوافز مستحقة

9,921,441

13,951,748

سلف مو فني

6,253,073

5,314,971

ضرائ

3,804,197

8,160,016

مستهلكات

48,313

690,306

إيرادات متويلية مستحقة

300,000,000

تذاكر حتت التسوية

53,982,790

35,902,813

أخر

1,744,629,477

1,883,708,123

إن املعلومات املتعلقة بتعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان والسوق وخسائر اهلبوط يف القيمة للذمم املدينة التجارية واألخر مت إدراجها يف اإليضاح
رقم .37
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 - 15دفعات مقدمة ومصروفات مدفوعة مقدما
 31ديسمرب  2018م
دفعات مقدما
إجيارات
تأمني
رسوم اشرتا

أخر

 31ديسمرب 2017م

15,422,472
15,426,056
2,212,058

16,163,387
16,520,123
841,284

3,683,118
36,743,704

5,990,654
39,515,448

مصروفات مقدمأ
مدفوعات مقدمة للموردين
هبوط يف ذمم مدينة أخر
استبعاد خالل السنة

364,713,130
)(129,062,438

240,427,719
)(13,000,000
)(5,700,495
221,727,224
28,698,917
5,074,564
255,500,705

318,992,407

295,016,153

-

235,650,692
41,207,887
5,390,124
282,248,703

دفعات مقدمة خلطابات الضمان (إيضاح )26
مصروفات أخر مدفوعة مقدما

 - 16استثمارات قصرية األجل
قامـــت اجملموعـــة باســـتثمار يف ســـوق الســـلع األوليـــة ( )AICملـــدة أربعـــة أشـــهر تســـتحق يف  29إبريـــل 2019م بشـــروط جتاريـــة متفـــق عليهـــا
تبلغ  400مليون ريال سعودي.

- 17النقد وما يف حكمه

 31ديسمرب 2017م

 31ديسمرب  2018م

النقد يف الصندوق
األرصدة يف احلسابات اجلارية لد البنو

5,791,466
254,607,747

7,289,806
469,587,040

الودائع حتت الطل

-

504,321,786

نقد لد مدير الصندوق

3,488,679

النقد وما يف حكمه يف قائمة املركز املالي

263,887,892

981,198,632

نقد لد مدير الصندوق

)(3,488,679

-

سحوبات بنكية على املكشوف ألغراض إدارة النقد

)(31,304,212

()10,399,165

النقد وما يف حكمه يف قائمة التدفقات النقدية

229,095,001

970,799,467

-

يتم إيداع الودائع حتت الطل لفرتات خمتلفة بني يوم واحد وثالثة أشهر اعتمادا على املتطلبات النقدية املباشرة للمجموعة ويتحقق منها إيرادات
متويل باملعدالت املطبقة للودائع قصرية األجل.
كما يف  31ديسمرب 2018م ،لد اجملموعة تسهيالت بنكية غري مستخدمة ملتزم بها مببلغ صفر ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م504 :
مليون ريال سعودي).
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

 - 18رأس املال واالحتياطيات
رأس املال
 31ديسمرب  2017م

 31ديسمرب  2018م
أسهم عادية
قيد االصدار يف بداية السنة
أسهم قيد اإلصدار يف نهاية السنة – مدفوعة بالكامل
القيمة االمسية  10ريال سعودي لكل سهم

209,650,000

209,650,000

209,650,000

209,650,000

2,096,500,000

2,096,500,000

مجيع األسهم العادية تصنف بالتساوي فيما يتعلق باملوجودات املتبقية للشركة.
األسهم العادية
حيق ملالكي هذه األسهم توزيعات أرباح ال

يتم اإلعالن عنها من وقت آلخر وحيق هلم تصويت واحد لكل سهم يف االجتماعات العامة

للشركة.
عالوة اإلصدار ،اإلحتياطي النظامي واالحتياطيات األخر
طبيعة وعالقة هذه االحتياطيات مت إدراجها بإيضاح رقم ( )6من هذه القوائم املالية املوحدة.
توزيعات األرباح
اعتمد جملس إدارة الشركة باجتماعه املنعقد بتاريخ  8فرباير 2018م توزيعات أرباح للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م مببلغ  104,8مليون
ريال سعودي ( 0,5ريال سعودي للسهم) .ومت دفعها يف  21فرباير 2018م (31ديسمرب  104,8 :2017مليون ريال)

الدخل الشامل اآلخر املرتاكم يف االحتياطيات بعد خصم الضريبة
للسنة املنتهية يف

العائد على املساهمني يف الشركة

 31ديسمرب 2018م

احتياطي حتويل

احتياطي

عمالت أجنبية

القيمة العادلة

اإلمجالي

أرباح مبقاة

احلصص غري

امجالي الدخل

املسيطرة

الشامل اآلخر

العمليات األجنبية – فروق حتويل عمالت
أجنبية

)(12,499,550

-

)(12,499,550

-

)(12,499,550

-

استثمارات متاحة للبيع – صايف التغري يف
القيمة العادلة

-

181,675

-

181,675

-

181,675

إعادة قياس مطلوبات منافع حمددة

-

-

)(2,234,991

)(2,234,991

)(523,161

)(2,758,152

)(12,499,550

181,675

)(2,234,991

)(14,552,866

)(523,161

)(15,076,027

للسنة املنتهية يف
 31ديسمرب 2017م

العائد على املساهمني يف الشركة
احتياطي حتويل

احتياطي

عمالت أجنبية

القيمة العادلة

أرباح مبقاة

احلصص غري

امجالي الدخل

املسيطرة

الشامل اآلخر

اإلمجالي

العمليات األجنبية – فروق حتويل عمالت
-

-

أجنبية

24,674,125

القيمة العادلة

-

-

-

إعادة قياس مطلوبات منافع حمددة

-

24,674,125

-

24,674,125

استثمارات متاحة للبيع – صايف التغري يف

24,674,125

-

-

-

-

15,520,714

15,520,714

669,504

16,190,218

-

15,520,714

40,194,839

669,504

40,864,343
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 - 19احلصص غري املسيطرة
يلخص اجلدول التالي املعلومات املتعلقة بكل شركات اجملموعة ال لديها حصص غري مسيطرة:
شركة مواسم للسياحة

شركة الصرح للسفر

شركة اهلانوف للسياحة

وخدمات املعتمرين احملدودة

والسياحة احملدودة

واخلدمات

شركة املسافر
شركة هناي للتجارة للسياحة والسفر

شركة فوجو للسفر

شركة جولة لتنظيم

والسياحة

الرحالت السياحية

كونكتينغ للتجارة
فالي أي تي

واخلدمات

االمجالي

2018م
نسبة احلصص غري املسيطرة

% 49

% 20

% 30

% 20

% 40

% 20

%49

%40

%49

موجودات غري متداولة

2,235,354

7,073,184

5,693,493

5,939,555

-

-

1,134,725

309,270

463,492

22,849,073

موجودات متداولة

56,232,754

87,846,118

16,748,976

27,442,207

-

-

6,135,419

287,735

9,874,095

204,567,304

-

مطلوبات غري متداولة

))4,346,340

))9,118,280

)(592,685

)(499,326

-

)(419,297

)(65,881

)(62,209

)(15,104,018

مطلوبات متداولة

)(44,841,939

)(63,922,693

)(11,554,127

)(58,403,681

-

-

)(7,761,723

)(156,154

)(11,099,670

)(197,739,987

صايف املوجودات

9,279,829

21,878,329

10,295,657

)(25,521,245

-

-

)(910,876

374,970

)(824,292

14,572,372

صايف املوجودات العائدة على احلصص غري املسيطرة

2,591,685

2,844,221

6,394,497

)(5,136,640

-

-

)(380,149

329,950

459,658

7, 103,222

إيرادات

190,833,148

35,497,604

4,523,671

17,377,447

-

-

1,008,361

-

5,163,409

254,403,640

ربح ( /خسارة)

4,448,379

9,061,333

2,173,372

)(9,957,601

-

-

)(490,120

-

952,069

6,187,432

دخل شامل آخر

)(187,944

)(215,725

)(55,947

2,064

-

-

)(65,609

-

-

)(523,161

امجالي الدخل الشامل اآلخر

4,260,435

8,845,608

2,117,425

)(9,955,537

-

-

)(555,729

-

952,069

5,664,271

ربح موزع على احلصص غري املسيطرة

2,179,705

1,812,267

652,011

)(1,991,520

-

-

)(240,159

-

466,514

2,878,818

دخل شامل آخر موزع على احلصص غري املسيطرة

)(187,944

)(215,725

)(55,947

2,064

-

-

)(65,609

-

-

)(523,161

تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

)(22,040,926

6,999,853

630,324

)(620,004

-

-

)(98,661

-

8,183,835

)(6,945,579

تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية

)(1,385,992

630,649

299,852

851,702

-

-

98,661

-

)(78,731

416,141

تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية

)(14,751,446

)(2,505,126

-

-

-

-

-

-

)(9,360,514

)(26,617,086

صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه

()38,178,364

5,125,376

930,176

231,698

-

-

-

-

)(1,255,410

)(33,146,524
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 - 19احلصص غري املسيطرة (تتمة)
يلخص اجلدول التالي املعلومات املتعلقة بكل شركات اجملموعة ال لديها حصص غري مسيطرة:
شركة مواسم للسياحة

شركة الصرح للسفر

شركة اهلانوف

شركة املسافر

شركة فوجو للسفر

شركة جولة لتنظيم

كونكتينغ للتجارة

2017م

وخدمات املعتمرين احملدودة

والسياحة احملدودة

للسياحة واخلدمات

شركة هناي للتجارة

للسياحة والسفر

والسياحة

الرحالت السياحية

فالي أي تي

واخلدمات

نسبة احلصص غري املسيطرة

%49

%20

%30

%20

%40

%20

%49

%40

%49

موجودات غري متداولة

849,362

7,703,833

5,993,345

6,791,258

1,748,106

170,440

1,233,386

309,270

384,761

25,183,761

موجودات متداولة

62,695,535

65,461,381

15,071,167

13,081,492

72,700,540

3,199,087

6,380,889

287,735

22,854,045

261,731,871

مطلوبات غري متداولة

()3,473,355

()7,765,034

()306,730

()1,122,576

()993,807

()140,169

()65,881

()62,209

()13,929,761

مطلوبات متداولة

()57,283,224

()44,002,765

()10,763,138

()34,122,681

()76,324,042

()1,831,104

()7,760,966

()156,154

()24,335,749

()256,579,823

صايف املوجودات

2,788,318

21,397,415

9,994,644

()15,372,507

()2,869,203

1,538,423

()286,860

374,970

()1,159,152

16,406048

صايف املوجودات العائدة على احلصص غري املسيطرة

599,923

7,008,130

5,798,433

()3,147,185

()1,450,043

282,526

()74,381

329,950

()6,855

9,340,498

إيرادات

183,276,780

39,238,495

3,201,213

29,815,019

18,120,206

840,541

1,008,361

-

3,454,084

278,954,699

ربح ( /خسارة)

()831,960

7,150,708

1,241,913

()11,235,133

()16,005,139

39,043

()440,583

-

()836,156

()20,917,307

دخل شامل آخر

20,499

517,051

()92,684

111,752

52,428

60,458

-

-

-

-

االمجالي

669,504

امجالي الدخل الشامل اآلخر

()811,461

7,667,759

1,149,229

()11,123,381

()15,952,711

39,043

()380,125

-

()836,156

()20,247,803

ربح موزع على احلصص غري املسيطرة

()407,660

1,430,142

372,574

()2,247,027

()6,402,056

282,526

()215,885

-

()409,717

()7,597,103

دخل شامل آخر موزع على احلصص غري املسيطرة

20,499

517,051

()92,684

111,752

52,428

60,458

-

-

-

669,504

تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

49,733,953

282,797

()2,685,579

()4,879,216

19,091,628

117,068

2,165,232

-

()8,443,340

55,382,543

تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية

()7,740

2,098,094

196,394

489,148

()363,072

()120,554

()1,007,948

-

()94,511

1,189,811

تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية

()14,751,446

()2,505,126

()200,161

-

9,268,366

()5,948,347

صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه

34,974,767

()124,235

957,123

-

730,515

50,624,007

()2,489,185

2,240,020

-

20,968,576

()4,390,068
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.20

القروض

 31ديسمرب  2018م

املطلوبات غري املتداولة
قرض بنكي مضمون

 31ديسمرب2017م
861,000,000

480,096,391

قرض بنكي غري مضمون

19,433,761

-

املطلوبات املتداولة
اجلزء املتداول من قرض بنكي مضمون
قرض بنكي غري مضمون

480,096,391

880,433,761

69,903,609
163,306,010
233,209,619

497,429,810
497,429,810

إن املعلومات حول تعرض اجملموعة ملخاطر أسعار العمولة وخماطر حتويل العمالت األجنبية وخماطر السيولة مت إدراجها يف اإليضاح رقم ( .)37
الشروط واجلدول الزمين للسداد
إن شروط وأحكام القروض القائمة هي كما يلي:
 31ديسمرب  2018م
العملة

سنة االستحقاق

القيمة االمسية

 31ديسمرب2017م

القيمة الدفرتية

القيمة الدفرتية

القيمة االمسية

قروض مضمونة:
البنك العربي الوطين

ريال

2025م

البنك السعودي الربيطاني

ريال

2025م

550,000,000

550,000,000

861,000,000

861,000,000

-

-

قروض غري مضمونة:
ريال

2018م

مصرف الراجحي

ريال

2018م

163,306,010

بنك اخلليج الدولي
البنك السعود لالستثمار

ريال

2018م

-

-

البنك االول

ريال

2018م

-

-

املوسسة العربية املصرفية

دوالر

2019م

-

-

28,491,381

713,306,010

713,306,010

1,377,863,571

إمجالي املطلوبات احململة بالفوائد

163,306,010

50,000,000

50,000,000

199,997,190

199,997,190

88,375,000

88,375,000

150,000,000

150,000,000
28,491,381
1,377,863,571

إن القروض القائمة املضمونة مرهونة مقابل عقارات حمددة بقيمة دفرتية قدرها  1,94مليار ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م  2 :مليار ريال
سعودي).
إن القروض القائمة املضمونة وغري املضمونة كما يف  31ديسمرب 2018م هلا متوسط نسبة عمولة من % 3إىل  %4أعلى من أساس معدل
اإلقراض يف البنو

( 31ديسمرب  2,7 : 2017إىل . )%4

لد اجملموعة قرض بنكي مضمون بقيمة دفرتية وقدرها صفر ريال سعودي كما يف  31ديسمرب 2018م ( 31ديسمرب 2017م 861 :مليون
ريال سعودي) ،مت سداد املبلغ بالكامل خالل السنة ،تستحق القروض البنكية غري املضمونة خالل فرتة شروط القرض كما هو موضح أعاله
.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)

.21

مزايا مو فني

صايف التزامات املنافع احملددة

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

114,477,245

98,169,751

تلتزم اجملموعة خبطط املنافع احملددة ملا بعد التو يف التالية:


باململكة العربية السعودية ،إن اخلطة توهل املو ف الذي أكمل أكثر من سنتني وأقل من مخس سنوات من اخلدمة الستالم مبلغ يعادل
ثلث راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة .كذلك فإن اخلطة توهل املو ف الذي أكمل أكثر من مخس سنوات وأقل من عشر
سنوات من اخلدمة الستالم مبلغ يعادل ثلثي راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة .إضافة لذلك ،فإن اخلطة توهل املو ف الذي
أكمل أكثر من عشر سنوات من اخلدمة الستالم مبلغ يعادل راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة.



ويف مصر ،فإن اخلطة توهل املو ف (اإلداري والفين) الذي أكمل أكثر من مخس سنوات وأقل من عشر سنوات من اخلدمة الستالم
مبلغ يعادل نصف راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة .وكذلك فإن اخلطة توهل املو ف الذي أكمل أكثر من عشر سنوات
من اخلدمة الستالم مبلغ يعادل راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة.



إضافة لذلك ،فإن اخلطة توهل املو ف (السائق) الذي أكمل أكثر من مخس سنوات وأقل من سبع سنوات من اخلدمة الستالم مبلغ
يعادل عشر أيام من راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة .وكذلك فإن اخلطة توهل املو ف الذي أكمل سبع سنوات وأقل من
اثين عشر سنة من اخلدمة الستالم مبلغ يعادل نصف راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة .إضافة لذلك ،فإن اخلطة توهل
املو ف الذي أكمل أكثر من اثين عشر سنة من اخلدمة الستالم مبلغ يعادل اثين عشر شهرا من راتبه األخري عن كل سنة كاملة من
اخلدمة.



ويف دولة االمارات العربية املتحدة ،فإن اخلطة توهل املو ف الذي أكمل أكثر من سنة وأقل من ثالث سنوات الستالم مبلغ يعادل ثلث
راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة .وكذلك اخلطة توهل املو ف الذي أكمل أكثر من ثالث سنوات وأقل من مخس سنوات
من اخلدمة الستالم مبلغ يعادل ثلي راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة .إضافة لذلك ،فإن اخلطة توهل املو ف الذي أكمل
أكثر من مخس سنوات من اخلدمة الستالم مبلغ يعادل راتبه األخري عن كل سنة كاملة من اخلدمة.



ويف اململكة املتحدة ،توفر شركة مواسم احملدودة خطة معاشات تقاعدية حمددة االشرتاكات .يتم االحتفا مبوجودات اخلطة بشكل
منفصل عن شركة مواسم احملدودة يف صندوق يدار بشكل مستقل .متثل تكاليف التقاعد احململة على األرباح ال تتعلق خبطة شركة
مواسم حمددة االشرتاكات مبلغ االشرتاكات املستحقة للخطة الذي يتعلق بالفرتة املالية .ال توفر شركة مواسم منافع تعاقدية أخر ملا
بعد التقاعد ملو فيها.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
احلركة يف صايف مطلوبات املنافع احملددة
يبني اجلدول أدناه تسوية بني األرصدة االفتتاحية مع األرصدة اخلتامية اللتزامات املنافع احملددة ومكوناتها ،

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

98,169,751
98,169,751

100,737,137
100,737,137

27,260,831
3,907,150
31,167,981

26,528,571
4,592,036
31,120,607

2,758,152
)(17,618,639
114,477,245

()16,190,218
()17,497,775
98,169,751

الرصيد كما يف
تتمثل يف صافى إلتزامات املنافع احملددة

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

اململكة العربية السعودية

107,732,064

93,171,703

مصر
اإلمارات العربية املتحدة

2,054,632
4,690,549
114,477,245

1,054,842
3,943,206
98,169,751

الرصيد يف  1يناير
تعديالت علي األرباح املبقاة
مدرج يف الربح أو اخلسارة
تكلفة اخلدمة احلالية
مصروفات متويل
مدرج يف قسم الدخل الشامل
(اخلسارة)  /املكاس االكتواري
منافع مدفوعة
الرصيد يف نهاية السنة

االفرتاضات االكتوارية
فيما يلي االفرتاضات االكتوارية الرئيسية يف تاريخ التقرير (مت عرضها باملتوسط املرجح).
 31ديسمرب 2018م

معدل اخلصم
معدل منو الرات املستقبلي
معدل منو التعويضات املستقبلي

اململكة العربية السعودية

مصر

االمارات العربية املتحدة

3,70%

18,50%

3,20%

5%

14%

5%

0,98%

9,03%

0,69%

 31ديسمرب 2017م

معدل اخلصم
معدل منو الرات املستقبلي
معدل منو التعويضات املستقبلي

اململكة العربية السعودية

مصر

االمارات العربية املتحدة

%4,25

%15,35

%4,25

%5

%7,07

%5

%0,75

()%8,28

%0,75
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
استندت االفرتاضات املتعلقة مبعدل الوفيات املستقبلي إىل اإلحصاءات العامة لكشوفات معدالت الوفيات .إن األعمار احلالية املتعلقة بقيم
التزامات املنافع احملددة يف تاريخ التقرير كان كما يلي:
 31ديسمرب 2018م
االمارات العربية املتحدة

اململكة العربية
مصر

السعودية
وفقا لعدد اخلطط
أعمار األعضاء احلاليني (بالسنوات)

24

27

26
 31ديسمرب 2017م

االمارات العربية املتحدة

اململكة العربية
مصر

السعودية
وفقا لعدد اخلطط
أعمار األعضاء احلاليني (بالسنوات)

24

25

24

كانت فرتة املتوسط املرجح اللتزامات املنافع احملددة كما يلي:
 31ديسمرب 2018م
االمارات العربية املتحدة

اململكة العربية
السعودية

بالسنوات

8

بالسنوات

14

مصر
4

9
 31ديسمرب 2017م

االمارات العربية املتحدة

اململكة العربية
مصر

السعودية

14

11

 )2حتليل احلساسية
التغريات احملتملة بصورة معقولة يف تاريخ التقرير إلحد االفرتاضات االكتوارية املالئمة ،مع بقاء االفرتاضات األخر ثابتة،
ستوثر على التزامات املنافع احملددة حس املبالغ الظاهرة أدناه:
كما يف  31ديسمرب 2018م
زيادة

نقص

كما يف  31ديسمرب 2017م
زيادة

نقص

معدل اخلصم (تغري بنسبة )٪1

)(8,613,012

10,069,418

()9,885,918

11,874,247

معدل منو الرات املستقبلي (تغري بنسبة )٪1

10,194,354

)(8,908,539

11,664,226

()9,911,834

نسبة معدل الوفيات املستقبلي (تغري بنسبة )٪20

)(47,707

47,914

()43,526

20,794

وعلى الرغم من أن التحليل ال يأخذ يف االعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية املتوقعة يف إطار اخلطة ،فإنه يوفر تقديرا
حلساسية االفرتاضات املبينة.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
مصروفات منافع املو فني
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

روات ومنافع

523,657,625

494,304,798

اشرتاكات الضمان االجتماعي

23,634,825

13,694,797

اشرتاكات يف خطط املنافع احملددة

10,265,773

10,270,955

مصروفات متعلقة خبطط املنافع احملددة ملا بعد التو يف

31,167,981

31,120,607

مصروفات متعلقة باإلجازات املدفوعة

8,816,873

10,415,970

597,543,077

559,807,127

.22

الزكاة وضرائ الدخل

املبلغ املثبت يف الربح أو اخلسارة
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

مصروف الزكاة والضريبة احلالية
الفرتة احلالية – الزكاة

80,663,292

26,855,829

الفرتة احلالية  -الضريبة

7,288,889

2,153,179

87,952,181

29,009,008

مصروف الضريبة املوجلة
نشأة الفروقات املوقتة وعكسها
مصروف الزكاة والضريبة

)(3,932,457

1,973,124

)(3,932,457

1,973,124

84,019,724

30,982,132

إن مصروف الضريبة للعمليات املستمرة يستبعد حصة اجملموعة من مصروف الضريبة للشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية والبالغ
صفر ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م 3,897 :ريال سعودي) والذي مت إدراجه حتت بند "احلصة يف أرباح الشركات املستثمر فيها بطريقة
حقوق امللكية بالصايف بعد الضريبة".
برأي اجملموعة أن مستحقات الزكاة والتزامات الضريبة جلميع السنوات االفتتاحية تستند يف تقييمها إىل للعديد من العوامل منها تفسريات
نظام الزكاة والضريبة واخلربة السابقة.

احلركة يف املخصص
فيما يلي بيان باحلركة يف خمصص الزكاة وضريبة الدخل:
يف بداية السنة
املكون خالل السنة
املدفوع خالل السنة
يف نهاية السنة
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 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

46,551,046
84,019,724
)(35,952,161
94,618,609

43,458,250
30,982,132
()27,889,336
46,551,046

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
احلركة يف أرصدة الضريبة املوجلة
صايف الرصيد يف

املثبتة يف الربح أو

 1يناير

اخلسارة

 31ديسمرب 2018م

الصايف

أخر

املوجودات

املطلوبات الضريبية

الضريبية املوجلة

املوجلة

ممتلكات ومعدات

1,909,354

200,179

)(105,021

2,004,512

2,004,512

-

ممتلكات ومعدات

)(4,356,335

3,530,046

21,820

)(804,469

-

)(804,469

عجز املعاشات التقاعدية

2,536,273

202,232

)(139,504

2,599,001

2,599,001

-

مكاس القيمة العادلة

)(192,416

-

10,583

)(181,833

-

)(181,833

صايف
املوجودات(/املطلوبات)
الضريبية

 31ديسمرب 2017م

3,932,457

)(103,124

صايف الرصيد
يف  1يناير

املثبتة يف الربح أو
اخلسارة

3,617,211

)(212,122

أخر

3,658,441

()2,146,216

397,129

ممتلكات ومعدات

()4,257,916

()56,036

()42,383

()4,356,335

عجز املعاشات التقاعدية

2,109,029

229,128

198,116

2,536,273

مكاس القيمة العادلة

()175,893

()16,523

()192,416

-

املوجودات
الضريبية املوجلة

الصايف
1,909,354

ممتلكات ومعدات

4,603,513

)(986,302

1,909,354
2,536,273
-

املطلوبات الضريبية
املوجلة
()4,356,335
()192,416

صايف
املوجودات(/املطلوبات)
الضريبية

1,333,661

()1,973,124

536,339

()103,124

4,445,627

()4,548,751

ال يوجد موجودات أو مطلوبات ضريبية موجلة غري مثبتة يف نهاية السنة.

موقف الربط
مت إنهاء الربط الزكوي للشركة مع اهليئة العامة للزكاة والدخل (اهليئة) ومت احلصول على شهادات الزكاة النهائية للسنوات حتى عام 2012
م  .قدمت الشركة إقرارات الزكاة لكافة السنوات حتى عام  2017م  .قامت اجملموعة بعمل خمصص إضايف بقيمة  19,5مليون ريال سعودي
للفرتة من عام 2013م إىل 2017م ( 31ديسمرب 2017م :صفر ريال سعودي) مبين على تقييم هيئة الزكاة والدخل للسنوات حتى 2012م.
تقدم مجيع الشركات التابعة اقرارات الزكاة  /الضريبة بانتظام يف بلدان تأسيسها وال يوجد أي خالف بأنها تتطل أي خمصصات إضافية.

- 23الذمم الدائنة التجارية واألخر

ذمم دائنة جتارية
تذاكر طريان حتت التسوية
إمجالي الذمم الدائنة التجارية

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

737,884,817

1,099,309,797
5,112,374
1,104,422,171

-

737,884,817

95,638,143
الذمم الدائنة غري التجارية
68,613,855
روات ومنافع
7,328,421
إجيارات ومرافق خدمية
10,265,773
مستحق خلطة املساهمات احملددة
6,144,471
مدفوعات عموالت قروض
19,225,674
أخر
207,216,337
إمجالي الذمم الدائنة األخر
945,101,154
إمجالي الذمم الدائنة التجارية واألخر
إن املعلومات حول تعرض اجملموعة ملخاطر العمالت وخماطر السيولة مت إدراجها يف االيضاح رقم .37

77

65,781,280
70,014,866
8,137,918
14,107,673
18,540,184
16,835,046
193,416,967
1,297,839,138

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)

.24

إيرادات موجلة
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

دفعات مقدمة من العمالء

393,308,618

362,943,090

مطالبات برنامج والء العمالء

2,555,049

2,704,699

395,863,667

365,647,789

.25

املخصصات

خمصصات قانونية

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

خمصصات قانونية
شركة بلو سكاي ترافيل تعترب مورد الشركة وشركة زميلة ومملوكة بنسبة  ٪49بواسطة الشركة .وخالل سنة 2013م ،مت تقديم دعو
قضائية بواسطة املساهم اآلخر يف شركة بلو سكاي ترافيل ضد الشركة .وبعد احملاكمة ال

متت يف الواليات املتحدة األمريكية ،كان

هنا حكما ضد الشركة بقيمة  11,9مليون دوالر أمريكي ( 44,8مليون ريال سعودي) .وقد مت استالم حكم آخر يف ديسمرب 2015م والذي
مبوجبه مت تأكيد املطالبة البالغة  1,9مليون دوالر أمريكي ( 7,5مليون ريال سعودي) واعتبارها مستحقة لشركة بلو سكاي ترافيل .مل تقم
الشركة بدفع هذا املبلغ ،إال أنها حتتفظ بأقصى قدر ممكن من التعرض يف القوائم املالية استنادا إىل االعتقاد بأن لديها احلق يف االستئناف
مع الطرف اآلخر .وعليه ،مل يتم إجراء أي عكس يف القوائم املالية.

 .26اإلرتباطات الرأمسالية
كما يف  31ديسمرب 2018م ،لد اجملموعة ارتباطات رأمسالية مببلغ  60مليون ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م 91 :مليون ريال سعودي)
تتعلق بشكل رئيسي يف تطوير عقارات وإنشاء مباني جديدة للمكات وتطوير الربامج.
اإللتزامات احملتملة
كما يف  31ديسمرب 2018م ،لد اجملموعة خطابات ضمان مببلغ  389مليون ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م 295 :مليون ريال سعودي)
صادرة عن البنو ال تتعامل معها الشركة لصاحل بعض املوردين ،ويشتمل ذلك على دفعات مقدمة لتأمينات خطابات الضمان بإمجالي مبلغ
وقدره 41,2مليون ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م 28,7 :مليون ريال) إيضاح .15
عقود اإلجيار التشغيلي
تستأجر اجملموعة عددا من املستودعات ومنافذ التجزئة مبوج عقود إجيار تشغيلي .إن فرتة عقود االجيار هي سنة واحدة مع خيار جتديد عقد
االجيار بعد سنة .يتم االعرتاف مبدفوعات عقد االجيار كل سنة لتعكس اإلجيارات السائدة يف السوق .وتوفر بعض عقود االجيار مدفوعات
إجيار إضافية تستند إىل التغريات يف املوشرات السائدة يف السوق احمللي.
مت إبرام عقود إجيار املستودعات والفروع منذ سنوات عديدة سابقة وهي متثل عقود إجيار لألراضي واملباني .تقرر اجملموعة أن عناصر األراضي
واملباني اخلاصة بعقود إجيار املستودعات والفروع هي عقود إجيار تشغيلي .يتم تعديل االجيار املدفوع للمالك حس اإلجيارات السائدة يف
السوق بفرتات اعتيادية وال يوجد لد اجملموعة أي منفعة يف القيمة املتبقية لألراضي واملياني .ونتيجة لذلك ،مت حتديد أن مجيع خماطر
ومكافآت األراضي واملباني هي بشكل كبري مع املالك.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
احلد األدنى ملدفوعات عقود اإلجيار املستقبلية
يف نهاية السنة ،إن احلد األدنى ملدفوعات عقود االجيار املستقبلية مبوج عقود االجيار غري القابلة لإللغاء كانت مستحقة كما يلي:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

أقل من سنة واحدة

79,908,721

58,619,369

من سنة إىل مخس سنوات

122,593,627

93,013,064

أكثر من مخس سنوات

25,040,416

28,651,055

االمجالي

227,542,764

180,283,488

املبالغ املثبتة يف األرباح أو اخلسائر

مصروف عقد االجيار

.27

األطراف ذات العالقة

)1

املعامالت مع مو في اإلدارة العليا

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

63,958,169

56,983,655

تعويضات مو في اإلدارة العليا
تتكون تعويضات مو في اإلدارة العليا مما يلي:
تشتمل التعويضات املدفوعة ملو في اإلدارة العليا يف اجملموعة مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدراء والتنفيذيني بالشركة على الروات واملنافع
غري النقدية واالشرتاكات يف خطة املنافع احملددة ملا بعد التو يف.
 31ديسمرب 2017م

 31ديسمرب 2018م
الرئيس

الرئيس
املدراء

التنفيذي

التنفيذيني

اإلمجالي

التنفيذي

املدراء

التنفيذيني

اإلمجالي

تعويضات ادارية

2,160,000

-

3,672,000

5,832,000

2,160,000

-

6,156,000

8,316,000

بدالت سكن وسفر

756,000

-

1,117,200

1,873,200

756,000

-

1,912,200

2,668,200

رحالت عمل

573,113

-

184,490

757,603

258,380

-

428,691

687,071

مكافآت

834,000

-

1,152,000

1,986,000

834,000

-

1,351,000

2,185,000

منافع نهاية اخلدمة

148,500

-

398,956

547,456

114,063

-

498,333

612,396

بدالت اعضاء جملس
اإلدارة

-

4,091,000

-

4,091,000

اإلمجالي

4,471,613

4,091,000

6,524,646

15,087,259

4,122,443

3,846,190
3,846,190

10,346,224

3,846,190
18,314,857

إن أتعاب حضور االجتماعات املدفوعة للمديرين التنفيذيني وأعضاء اللجان املختلفة يف اجمللس للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2018م وال

بلغت

 358,000ريال سعودي و  138,000يال سعودي علي التوالي2017( ،م 348,000 :ريال سعودي ) .وفقا للنظام األساسي للشركة .
يسيطر املديرين التنفيذيني يف الشركة على  %0,69من حصص التصويت يف الشركة ( 31ديسمرب 2017م. )%0,67 :
حيتفظ عدد من مو في اإلدارة العليا (أو األطراف ذات العالقة بهم) مبناص يف شركات أخر مما ينتج عنه أن يكون لديهم سيطرة أو تأثري
جوهري على تلك الشركات.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
قام عدد من هذه الشركات بالتعامل مع اجملموعة خالل الفرتة .إن شروط وأحكام هذه املعامالت مل تعد أكثر مالئمة من تلك املتاحة أو ال
يتوقع أن تكون متاحة بشكل معقول يف املعامالت املماثلة مع الشركات املتعلقة بغري مو في اإلدارة العليا على أساس جتاري.
تتمثل املعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيس يف عمليات الشراء ،البيع واخلدمات املقدمة وال

تتم على اساس جتاري حبت وتنفذ

بشروط متفق عليها بصورة متبادلة وتعتمدها اإلدارة.
 31ديسمرب 2018م
جهات ذات عالقة

املبيعات

طبية العالقة

مقبوضات

مشرتيات

(ايرادات)
وتكاليف
أخر

مدفوعات

شركة زميلة

-

33,849

-

-

78,194,289

شركة الشامل الدولية القابضة كيه .أس .سي

شركة زميلة

7,734

6,895,241

-

6,393,243

477,692

شركة الوادي الشرق األوسط

شركة زميلة

-

-

37,501,685

-

-

شركة (سي اتش إم إي)

شركة زميلة

156,680

-

167,963

-

194,000

جان عبود

مساهم أقلية

-

-

-

-

)(806,100

ماجد النفيعي

مساهم أقلية

جمموعة الرياض للكابالت

مساهمة لعضو جملس

شركة فوياج عمرو للسياحة

شركة اخلليج الدولية للتجارة واالستثمار

ادارة

-

-

-

-

9,735,250

91,187

-

79,344

-

-

مساهمة لعضو

العقاري

319,399

-

309,272

-

)(3,795

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

مساهم اغلبية

7,515,885

-

6,454,346

-

-

فوربس الشرق األوسط

مساهم اغلبية

طريان النيل

مساهم اغلبية

شركة مطارات الرياض

مساهمة لعضو جملس

-

-

-

-

)(1,234,549

282,180

12,125,279

3,007,580

8,132,307

3,841,488

ادارة

-

الشركة السعودية بطل ديزاين

مساهم اغلبية

606,701

شركة الطيار لالستثمار والتطوير العقاري

شركة زميلة/

-

565,016

-

281,065
-

مساهمة لعضو جملس
إدارة

-

كريم إنكوبوريشن

مساهم أقلية

-

-

مهيدب علي املهيدب

مساهم أقلية

-

-

عبد اهلل العجالني

مساهم أقلية

-

-

-
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-

-

)(326,866

-

)(164,505

-

138,921

-

64,176

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
 31ديسمرب 2017م
(ايرادات)
جهات ذات عالقة

املبيعات

طبية العالقة

مشرتيات

شركة فوياج عمرو للسياحة

شركة زميلة

شركة الشامل الدولية القابضة كيه .أس .سي

شركة زميلة

شركة ذاخر لالستثمار والعقار

شركة زميلة

-

شركة الوادي الشرق األوسط

شركة زميلة

-

-

شركة (سي اتش إم إي)

شركة زميلة

201,037

6,293,637

ماجد النفيعي

مساهم أقلية

جمموعة الرياض للكابالت

مساهمة لعضو جملس
ادارة

شركة اخلليج الدولية للتجارة واالستثمار العقاري

مساهمة لعضو جملس
ادارة

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

مساهمة لعضو

شركة بنيان املدائن

مساهم اغلبية

شركة تو شري املتحدة لإلتصاالت

مساهم اغلبية

فوربس الشرق األوسط

مساهم اغلبية

طريان النيل

مساهم اغلبية

الشركة السعودية بطل ديزاين

مساهم اغلبية

شركة االمتياز الغذائية احملدودة

مساهم اغلبية

شركة الطيار لالستثمار والتطوير العقاري

مساهم اغلبية

كريم إنكوبوريشن

شركة زميلة/

مقبوضات

مدفوعات

-

3,445,124

-

12,559

611,187

-

1,939,114

-

-

89,855,831

-

-

37,501,685

-

194,856

6,099,637

-

-

-

-

-

)(10,801,092

239,377

-

286,186

6,727,099

)(402,668

-

594,380

-

639,255

-

-

7,350,799

-

8,301,084

-

2,960,165

-

-

-

-

)(156,622

27,930

-

-

229,187

-

-

-

-

41,373

13,738,235

46,376,871

39,887,414

7,009,339

743,795

-

764,000

-

)(1,744,420

-

-

-

-

)(67,500

-

-

236,718,920

مساهمة لعضو جملس
مهيدب علي املهيدب

مساهم أقلية

عبد اهلل العجالني

مساهم أقلية

أمحد التيجاني أمحد

مساهم أقلية

فاروق اجلريسي

مساهم أقلية

)(1,323,518
)(74

-

إدارة

وتكاليف أخر

182,408

-

-

-

-

176,371

-

-

-

-

)(67,662

-

-

-

-

1,118,252

-

-

-

-

-

-
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351,500
5,000,000

15,137

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)

مستحق من جهات ذات عالقة
 31ديسمرب 2018م
مهيدب املهيدب

 31ديسمرب 2017م

22,208

-

-

107,558,134

-

37,501,685

375,501

1,610,050

112,249

70,564

27,930

27,930

8,006,553

10,883,437

33,289

21,446

3,071,419

2,009,880

شركة الطيار لالستثمار والتطوير العقاري

-

164,505

-

326,866

شركة اخلليج الدولية للتجارة واالستثمار العقاري

281,065
15,055

-

8,723

فاروق اجلريسي

-

-

-

ماجد النفيعي

1,876,071
29,478
13,850,818

10,319,779
2,682,171
173,185,170

شركة ذاخر لالستثمار والتطوير العقاري
شركة الوادي الشرق األوسط

فوربس الشرق األوسط
الشركة السعودية بطل ديزاين
شركة تو شري املتحدة لإلتصاالت
طريان النيل
جمموعة الرياض للكابالت
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
كريم إنكوبوريشن

شركة مطارات الرياض
شركة (سي اتش إم إي)
جان عبود

مستحق اىل جهات ذات عالقة
 31ديسمرب 2018م

شركة فوياج عمرو للسياحة

1,263,075
2,327,353

عبد اهلل العجالني

شركة الشامل الدولية القابضة كيه .أس .سي

254,273

مهيدب علي املهيدب

-

شركة (سي ام اتش إي)

ماجد النفيعي

3,844,701
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 31ديسمرب 2017م
79,423,515
2,391,529
237,701
116,713
92,057,947

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)

 .28اإليرادات
إيرادات العموالت

2018م

عمولة وحوافز تذاكر الطريان
عمولة حجز الفنادق
عمولة الشحن
عمولة تذاكر القطارات

1,088,236,029
84,249,361
18,558,136
22,906,011
1,213,949,537

إيرادات أخر
إيرادات حزم العطالت
تأجري السيارات
تأجري العقارات والغرف
الطائرات املستأجرة
أخر

452,409,559
170,367,098
86,368,915
1,238,467
23,276,087
733,660,126
1,947,609,663

2017م
1,307,916,916
80,516,747
14,245,902
16,498,878
1,419,178,443
467,365,852
121,280,636
65,167,369
10,543,440
23,482,585
687,839,882
2,107,018,325

فيما يتعلق بالعموالت ،تعترب اإلدارة أن العوامل التالية تشري إىل أن اجملموعة تعمل كوكيل:


مورد خدمة آخر هو املسئول الرئيسى عن الوفاء بالعقد،



ال يوجد للمجموعة خماطر خمزون،



ال يوجد لد اجملموعة أي سلطة تقديرية يف حتديد أسعار خدمات املورد اآلخر وبالتالي فإن املنفعة ال حتصل عليها اجملموعة من هذه
اخلدمات حمدودة،



إن املقابل املالي الذي يتحقق للمجموعة يكون يف شكل عمولة،
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
تصنيف اإليرادات
فى اجلدول التاىل تصنف اإليرادات على حس

األسواق الرئيسية ،نوع االيراد و توقيت االعرتاف باإليراد ،ويتضمن اجلدول أيضا مطابقة

لإليرادات املفصلة مع األقسام االسرتاتيجية األربع للمجموعة  .ايضاح رقم : 38
2018م
القطاعات التى يتم التقرير عنها
تذاكر الطريان

النقل

السياحة

مجيع القطاعات
األخر  /تسويات
التوحيد

تأجري
العقارات

الضيافة

املناطق اجلغرافية األساسية
اململكة العربية السعودية

226,468,443 1,017,966,331

اإلمجاىل

175,256,939

79,031,171

7,337,744

12,735,912

1,518,796,540

اململكة املتحدة

101,817,474

309,932,532

-

-

-

-

411,750,006

مجهورية مصر العربية

1,249,698

7,451,995

14,906,762

-

-

346,178

23,954,633

االمارات العربية املتحدة

)(14,571,748

)(9,379,925

-

-

-

1,055,686

)(22,895,987

اهلند

-

-

-

-

-

-

-

اسبانيا

-

971,648

-

-

-

9,138,311

10,109,959

لبنان

4,680,285

1,214,227

-

-

-

-

5,894,512

ماليزيا

-

-

-

-

-

-

-

190,163,701

79,031,171

7,337,744

23,276,087

1,947,609,663

536,658,920 1,111,142,040
توقيت االعرتاف بااليراد:
نقطة من الوقت
عرب مدة من الوقت

18,558,136

79,031,171

-

-

1,292,980,708

84,249,361 1,111,142,040
452,409,559

171,605,565

-

7,337,744

23,276,087

654,628,955

536,658,920 1,111,142,040

190,163,701

79,031,171

7,337,744

23,276,087

1,947,609,663

-

2017م
القطاعات التى يتم التقرير عنها
تأجري
تذاكر الطريان السياحة

الضيافة

النقل

العقارات

املناطق اجلغرافية األساسية
62,854,519 135,279,912

مجيع القطاعات
األخر  /تسويات اإلمجاىل

التوحيد

2,312,850

11,592,816

1,613,198,378

اململكة العربية السعودية

1,198,166,260

202,992,021

-

-

-

446,954,610

اململكة املتحدة

112,005,768

334,948,842

-

92,306

16,625,781

مجهورية مصر العربية

252,467

5,490,942

- 10,790,066

-

12,667,970

االمارات العربية املتحدة

10,868,871

1,754,439

-

-

-

44,660

اهلند

-

-

-

-

-

3,788,338

3,788,338

اسبانيا

-

239,585

-

-

-

7,964,465

7,964,465

لبنان

3,122,428

1,616,229

-

-

-

-

-

ماليزيا

-

840,541

-

840,541

1,324,415,794

547,882,599

23,482,585

2,107,018,325

62,854,519 146,069,978

2,312,850

توقيت االعرتاف بااليراد
نقطة من الوقت

1,324,415,794

80,516,747

62,854,519 14,245,902

-

-

1,482,032,962

عرب مدة من الوقت

-

467,365,852

- 131,824,076

2,312,850

23,482,585

624,994,363

1,324,415,794

547,882,599

2,312,850

23,482,585

2,107,018,325

146,069,978
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
أرصدة العقد
يوفر اجلدول التالي معلومات حول مستحقات ومطلوبات العقود املربمة مع العمالء:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

مستحقات أدرجت ضمن "ذمم مدينة جتارية وأخر "

1,253,939,061

1,756,468,321

مطلوبات العقود

393,308,618

362,943,090

تتعلق مطلوبات العقود بشكل رئيسي مبجمل احلجوزات وال تعترب املقابل املالي املدفوع مقدما املقبوض من عقود العمالء احلكوميني وعقود
الشركات وال يتم االعرتاف بعمولتها عند تقديم اخلدمات يف املستقبل.
فيما يلي التغريات اجلوهرية يف أرصدة مطلوبات العقود خالل الفرتة:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

مطلوبات العقود
جممل احلجوزات املعرتف بها واملدرجة يف أرصدة مطلوبات العقود يف بداية
السنة
مطلوبات العقود معرتف بها كإيراد خالل السنة
الزيادات بسب

النقد املقبوض ،ما عدا املبالغ املعرتف بها كإيرادات

خالل السنة

362,943,090

449,377,358

)(354,273,167

)(436,959,831

384,638,695

350,525,563

393,308,618

362,943,090

سعر املعاملة املوزع على التزامات األداء املتبقية
كما يف  31ديسمرب 2018م ،إن املبلغ املوزع على برامج والء العميل هو  2,6مليون ريال سعودي ( 31ديسمرب 2017م2,6 :مليون ريال سعودي).
سيتم االعرتاف بهذا املبلغ كإيرادات عند اسرتداد العميل لنقاط برامج والء العميل وال يتوقع أن حتدث يف السنة التالية.
تطبق اجملموعة الوسيلة العملية الواردة يف الفقرة  121من املعيار الدولي للتقرير املالي  15وال تقوم باإلفصاح عن املعلومات حول التزامات األداء
املتبقية ذات فرتات أصلية متوقعة لسنة واحدة أو أقل.
تطبق اجملموعة الوسيلة العملية الواردة يف الفقرة ج( 5ج) من املعيار الدولي للتقرير املالي  15وال تقوم باإلفصاح عن مبلغ سعر املعاملة املخصص
اللتزامات األداء املتبقية وتوضيح عن الوقت الذي تتوقعه اجملموعة لالعرتاف عن هذا املبلغ كإيرادات.

.29

مصروفات البيع
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

منافع املو فني

186,700,236

عموالت وحوافز البيع

29,074,443

إعالنات

74,836,046

إجيارات

63,958,169

االستهال (إيضاح )7

14,094,879

اإلطفاء (ايضاح )10

5,014,476

186,204,319
26,352,155
39,850,611
56,983,655
20,138,288
3,329,105

373,678,249

332,858,133
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مصروفات إدارية
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

منافع املو فني

315,712,449

استشارات

15,658,985

تامني

18,790,853

االستهال (إيضاح )7

20,133,283

اتصاالت

15,818,428

أعمال خريية وتربعات

-

مساهمات يف صندوق الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية للمو فني

-

308,077,540
31,273,952
19,178,261
30,207,432
21,888,261
10,479,844
6,323,708

تكنولوجيا معلومات

28,867,437

سفر

10,963,316

إصالح وصيانة

13,613,544

قرطاسية

4,780,271

خدمات

11,168,835

إطفاء (إيضاح )10

7,521,715

ضيافة

1,775,112

صيانة سيارات

2,169,327

مصروفات أخر

5,589,840

22,737,240
9,186,789
5,521,066
6,241,908
7,592,347
4,993,657
2,375,673
3,012,235
5,704,621

472,563,395

494,794,534

.31

املصروفات األخر :
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

خسائر من بيع ممتلكات ومعدات

44,322,661

-

خسائر من إيقاف عمليات قطاع ،صايف

398,548

-

استبعاد من تصفية شركة تابعة

4,868,970

-

49,590,179

-

 .32إيرادات أخر :
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

مكاس من استبعاد ممتلكات ومعدات

-

7,516,850

إيراد توزيعات االرباح

58,320

-

مكاس صرف العمالت األجنبية

4,241,541

5,991,136

مكاس من بيع عقارات إستثمارية

-

26,584,624

مكاس من استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

-

1,397,539

إيراد عموالت من استثمارات

298,278

-

مكاس من بيع إستثمار

271,359

-

إيراد من مطالبات التأمني

4,888,579

1,349,055

إيراد التسوية النهائية من إلغاء العقد

-

5,700,000

أخري

3,870,753

1,692,983

13,628,830

50,232,187
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 .33خسائر اهلبوط يف القيمة
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

خسارة اهلبوط يف قيمة ممتلكات ومعدات

-

)(65,971,262

خسارة اهلبوط يف قيمة عقارات إستثمارية

-

)(19,706,446

خسارة هبوط قيمة املوجودات األخر

)(116,062,437

-

خسارة اهلبوط يف قيمة الشهرة (إيضاح )10

)(6,965,504

)(36,156,624

خسارة اهلبوط يف قيمة الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية (إيضاح )12

)(6,419,483

-

خسائر اهلبوط قيمة أداة حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (إيضاح )13

-

)(1,000,000

)(129,447,424

)(122,834,332

 .34استبعاد شركات تابعة
قامت الشركة خالل السنة باستبعاد ملكيتها من الشركات التابعة التالية:


يف تاريخ  31أكتوبر  ،2018استبعدت اجملموعة شركة فيوجو للسفر والسياحة وهي مملوكة بنسبة  %80بقيمة  873,923ريال سعودي.
واعرتفت اجملموعة خبسائر بقيمة  478,421ريال سعودي من هذا االستبعاد.



يف تاريخ  15اكتوبر  2018قامت اجملموعة بتصفية  %100من حصتها يف شركة كالكولوس تكنولوجيز مببلغ  669,075ريال سعودي.

صايف املوجودات عند االستبعاد
يلخص اجلدول التالي صايف موجودات الشركة التابعة يف تاريخ االستبعاد:
شركة فوجو للسفر
والسياحة

شركة كالكولس تكنولوجيز

االمجالي

ممتلكات ومعدات

131,901

195,492

327,393

الشهرة
ذمم مدينة جتارية وأخر

4,361,867

1,065,653

5,427,520

نقد وما يف حكمه

197,221

89,181

286,402

ذمم دائنة جتارية وأخر

)(3,000,558

)(1,990,698

)(4,991,256

امجالي صايف االستبعاد

1,690,431

)(640,372

1,050,059

النسبة من امللكية

80%

100%

صايف املوجودات عند االستبعاد

1,352,344

)(640,372

711,972

الربح ( /اخلسارة) عند االستبعاد لعام 2018
مت االعرتاف بالربح ( /اخلسارة) املتعلقة باستبعاد الشركات التابعة كما يلي:
شركة فوجو للسفر
والسياحة

شركة كالكولس تكنولوجيز

االمجالي

املقابل املالي املقبوض

873,923

28,703

902,626

صايف املوجودات عند االستبعاد

)(1,352,344

640,372

)(711,972

الربح ( /اخلسارة)

)(478,421

669,075

190,654
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الربح ( /اخلسارة) عند االستبعاد لعام 2017
مت االعرتاف بالربح ( /اخلسارة) املتعلقة باستبعاد الشركات التابعة كما يلي:
شركة الطيار الدولية
جملة املسافر

االمجالي

احملدودة

املقابل املالي املقبوض

90,000

4,218,750

4,308,750

صايف املوجودات عند االستبعاد

()2,952,065

()1,964,040

()4,916,105

الربح ( /اخلسارة)

()2,862,065

2,254,710

()607,355

 .35صايف إيرادات متويلية
 31ديسمرب 2018م

إيرادات متويلية

11,453,922

إيرادات متويلية على الودائع ألجل

 31ديسمرب 2017م
22,632,673

تكاليف متويلية
رسوم بنكية

)(19,198,780

)(17,660,109

مصروفات العمولة

)(46,262,485

)(40,160,921

تكاليف متويلية

)(65,461,265

)(57,821,030

صايف اإليرادات التمويلية املثبتة يف األرباح أو اخلسائر

)(54,007,343

)(35,188,357

 .36رحبية السهم
رحبية السهم األساسية/املخفضة
يستند احتساب رحبية السهم األساسية/املخفضة إىل الربح التالي العائد على املساهمني العاديني واملتوسط املرجح لعدد األسهم
العادية القائمة.
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

الربح العائد على املساهمني العاديني

)(144,957,446

496,796,473

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية يف نهاية السنة

209,650,000

209,650,000

رحبية السهم األساسية واملخفضة

)(0,69

2,37
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 .37األدوات املالية – إدارة املخاطر
اجملموعة من خالل عملياتها التشغيلية تتعرض للمخاطر املالية التالية:
خماطر االئتمانخماطر أسعار العمولةخماطر العمالت األجنبيةخماطر أسعار السوق األخر  ،وخماطر السيولةعلى حنو مشرت مع مجيع جماالت األعمال  ،تتعرض اجملموعة للمخاطر ال

تنشأ عن استخدامها لألدوات املالية .يصف هذا اإليضاح

األهداف والسياسات والعمليات اخلاصة باجملموعة إل دارة تلك املخاطر والطرق املستخدمة لقياسها .يتم تقديم معلومات كمية إضافية فيما
يتعلق بهذه املخاطر يف هذه القوائم املالية املوحدة.
مل تكن هنا

تغيريات جوهرية يف تعرض اجملموعة ملخاطر األدوات املالية وأهدافها وسياساتها وعملياتها إلدارة تلك املخاطر أو الطرق

املستخدمة لقياسها من الفرتات السابقة ما مل يذكر خالف ذلك يف هذا اإليضاح.
األدوات املالية الرئيسة
االدوات املالية الرئيسة املستخدمة من قبل اجملموعة ،وال تنتج بسببها خماطر األدوات املالية ،موضحة فيما يلي:
الذمم املدينة التجاريةالنقد ومايعادلهاالستثمار يف الشركات املدرجة وغري املدرجةالذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرونالقروض مبعدل عمولة متغري-القروض مبعدل عمولة ثابت
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 .37األدوات املالية – إدارة املخاطر
القيمة العادلة

القيمة الدفرتية
القيمة العادلة من خالل
 31ديسمرب 2018م
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات بطريقة حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
متداولة:
نقد وما يعادله
استثمار قصري األجل
ذمم مدينة جتارية وأخر
مستحق من أطراف ذات عالقة
إمجالي املوجودات املالية
مطلوبات مالية
غري متداولة
قروض وسلف
متداولة:
سحوبات بنكية على املكشوف
قروض وسلف
ذمم دائنة جتارية وأخر
مستحق ألطراف ذات عالقة
إمجالي املطلوبات املالية

الدخل الشامل اآلخر –

املوجودات املالية

القيمة الدفرتية

أدوات حقوق امللكية

بالتكلفة املطفأة

اإلمجالية

57,032,675

40,298,278

97,330,953

-

263,887,892
400,000,000

263,887,892
400,000,000

1,553,939,061
13,850,818
2,271,976,049

1,553,939,061
13,850,818
2,329,008,724

57,032,675

املستو 1

57,032,675

املستو 2

املستو 3

االمجالي

40,298,278

-

97,330,953

-

-

57,032,675

40,298,278

-

263,887,892
400,000,000
1,553,939,061
13,850,818
2,329,008,724

-

480,096,391

480,096,391

-

-

-

480,096,391

-

31,304,212
233,209,619
839,667,431
3,844,701
1,588,122,354

31,304,212
233,209,619
839,667,431
3,844,701
1,588,122,354

-

-

-

31,304,212
233,209,619
839,667,431
3,844,701
1,588,122,354
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 .37األدوات املالية – إدارة املخاطر
القيمة العادلة من خالل
 31ديسمرب 2017م

الدخل الشامل اآلخر –

املوجودات املالية

القيمة الدفرتية

أدوات حقوق امللكية

بالتكلفة املطفأة

اإلمجالية

املستو 2

املستو 1

االمجالي

املستو 3

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات بطريقة حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
متداولة:
نقد وما يعادله
ذمم مدينة جتارية وأخر
مستحق من أطراف ذات عالقة
إمجالي املوجودات املالية
مطلوبات مالية
غري متداولة
قروض وسلف
متداولة:
سحوبات بنكية على املكشوف
قروض وسلف
ذمم دائنة جتارية وأخر
مستحق ألطراف ذات عالقة
إمجالي املطلوبات املالية

-

-

-

-

-

-

-

-

981,198,632
1,756,468,321
173,185,170
2,910,852,123

981,198,632
1,756,468,321
173,185,170
2,910,852,123

-

-

-

981,198,632
1,756,468,321
173,185,170
2,910,852,123

-

880,433,761

880,433,761

-

-

-

880,433,761

-

10,399,165
497,429,810
1,188,743,635
92,057,947
2,669,064,318

10,399,165
497,429,810
1,188,743,635
92,057,947
2,669,064,318

-

-

-

10,399,165
497,429,810
1,188,743,635
92,057,947
2,669,064,318
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
لعرض األدوات املالية حس الفئة  ،مت األخذ بعني االعتبار البنود التجارية والذمم املدينة األخر والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخر :
ذمم مدينة جتارية وأخر
إيضاح  31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

ذمم جتارية،صافى

14

1,253,939,061

1,756,468,321

ذمم مدينة من استبعاد شركة ذاخر لالستثمار والعقارات

14

300,000,000

-

1,553,939,061

1,756,468,321

ذمم دائنة جتارية وأخر
إيضاح  31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

الذمم الدائنة التجارية

23

737,884,817

1,099,309,797

تذاكر حتت التسوية

23

-

5,112,374

دائنون أخرون

23

95,638,143

65,781,280

عمولة القرض مستحقة الدفع

23

6,144,471

18,540,184

839,667,431

1,188,743,635

األدوات املالية غري املقاسة بالقيمة العادلة
تتضمن األدوات املالية غري املقاسة بالقيمة العادلة النقد ومايعادله واالستثمارات قصرية األجل والذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخر
والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخر والقروض قصرية األجل.
نظرًا لطبيعتها قصرية األجل  ،فإن القيمة الدفرتية للنقد ومايعادله واالستثمارات قصرية األجل والذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخر
والدائنني التجاريني واألرصدة الدائنة األخر والقروض قصرية األجل تقارب قيمتها العادلة.
إن تفاصيل التسلسل اهلرمي للقيمة العاتدلة وأسالي التقييم واملدخالت اهلامة غري القابلة للمالحظة املتعلقة بتحرير القيمة العادلة للقروض
والتسهيالت ،وال تصنف يف املستو  3من تسلسل القيمة العادلة  ،قد وصفت بشكل كامل يف اإليضاحات ذات الصلة.
مل تكن هنا عمليات نقل بني املستويات خالل الفرتة.

أهداف وسياسات إدارة املخاطر
اإلدارة العليا هي املسوولة عن إدارة املخاطر .وتتضمن املخاطر الرئيسة خماطر العمالت والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ملخاطر أسعار
العموالت وخماطر االئتمان وخماطر السيولة وخماطر القيمة العادلة .تتضمن األدوات املالية املدرجة يف بيان املركز املالي اجملمع النقد وما يف
حكمه واالستثمارات والذمم املدينة واملستحق من  /إىل األطراف ذات العالقة واملدفوعات مقدما واملوجودات املتداولة األخر والتمويل قصري
وطوبل األجل للمراحبة والدائنون واملصروفات املستحقة والسح على املكشوف من البنو ) واخلصوم املتداولة األخر  .يتم اإلفصاح عن طرق
اإلعرتاف اخلاصة املعتمدة يف بيانات السياسات الفردية املرتبطة بكل بند .يتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وصايف املبالغ املدرجة يف
البيانات املالية املوحدة عندما يكون للشركة حق قانوني ملزم يف مقاصة املبالغ املعرتف بها وتعتزم إما التسوية على أساس الصايف أو حتقيق
اإللتزامات يف آن واحد.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
اهلدف العام لإلدارة العليا هو وضع السياسات ال تهدف إىل احلد من املخاطر إىل أقصى حد ممكن دون التأثري بشكل غري مناس على
القدرة التنافسية للمجموعة واملرونة .مزيد من التفاصيل حول هذه السياسات موضحة أدناه:
خماطر االئتمان

خمـاطر االئتمــان هــي خمــاطر عــدم وفـاء الطــرف املقابــل بالتزاماتــه مبوجـ أداة ماليــة أو عقـد عمــالء ممـا يــودي إىل خســارة ماليــة.
تتعرض الشر–ة ملخاطر االئتمان من مبيعاتها اآلجلة .سياسة اجملموعة  ،ال يتم تنفيذها حمليًا  ،لتقييم خماطر االئتمـان للعمـالء
اجلدد قبل إبرام العقود .يتم أخذ هذه التصنيفات االئتمانية يف االعتبار من خالل ممارسات األعمال حمليًا
وضعت جلنة إدارة املخاطر سياسة ائتمان يتم مبوجبها حتليل كل عميل جديد بشكل فردي للحصول علـى اجلـدارة االئتمانيـة قبـل
تقديم شروط وأحكام الدفع للمجموعة .تتضمن مراجعة اجملموعـة تقييمـات خارجيـة  ،عنـد توفرهـا  ،ويف بعـض احلـاالت مراجـع
مصرفية .يـتم حتديـد حـدود الشـراء لكـل عميـل  ،وهـو مـا ميثـل احلـد األقصـى للمبلـغ املفتـوح دون احلاجـة إىل موافقـة جلنـة إدارة
املخاطر.
تقوم جلنة إدارة املخاطر بتحديد تركز خماطر االئتمان من خـالل مراقبـة تصـنيف اجلـدارة االئتمانيـة للعمـالء احلـاليني ربـع سـنوي
ومن خالل مراجعة شهرية لتحليل التقدم يف الزمم املدينة .يف مراقبة خماطر االئتمان للعمالء  ،يـتم جتميـع العمـالء وفقـا خلصـائص
االئتمان اخلاصة بهم .يتم تصنيف العمـالء املصـنفني علـى أنهـا "خمـاطر عاليـة" علـى قائمـة العمـالء املقيـدة  ،وال يـتم إجـراء مبيعـات
االئتمان املستقبلية إال مبوافقة جلنة إدارة املخاطر  ،وإال فإن الدفع مقدمًا مطلوب.
تنشأ خماطر االئتمان أيضًا من النقد والنقد املعادل والودائع لد البنو واملوسسات املالية .بالنسبة للبنو واملوسسات املالية  ،يتم
قبول األطراف ذات التصنيف املستقل ذات التصنيف "."A
يقتصر احلد األقصى ملخاطر االئتمان للمجموعة على القيمة الدفرتية لألصول املالية املعرتف بها يف تاريخ القوائم املالية  ،كما هو
موضح أدناه.:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

النقد بالبنك (إيضاح)17

254,607,747

973,908,826

ذمم جتارية مدينة – أطراف أخر (إيضاح)14

1,253,939,061

1,756,468,321

ذمم جتارية مدينة  -أطراف ذات عالقة إيضاح ()27,2

13,850,818

173,185,170

1,522,397,626

2,903,562,317

متثل القيمة الدفرتية لألصول املالية احلد األقصى ملخاطر االئتمان.

إن خماطر االئتمان على األرصدة املدينة واألرصدة لد البنو حمدودة كما يلي:
•يتم االحتفا باألرصدة النقدية لد البنو ذات التصنيفات االئتمانية السليمة.
•تظهر الذمم املدينة التجارية بالصايف بعد خمصص اخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية وعوائد املبيعات.
•الوضع املالي لألطراف ذات العالقة مستقر.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
تـدير اجملموعـة خمـاطر االئتمـان فيمـا يتعلـق باملـ دينني مـن العمــالء عـن طريـق املراقبـة وفقـا للسياسـات واإلجـراءات احملـددة .تســعى
اجملموعة للحد من خماطر اإلئتمان املتعلقة بالعمالء من خالل وضـع حـدود ائتمانيـة للعمـاالء األفـراد ومراقبـة الـذمم املدينـة القائمـة
على أساس مستمر .يتكون رصيد الذمم املدينة التجارية من  ٪81يف اململكة العربية السعودية و  ٪15يف اململكة املتحدة و  ٪4يف
دول أخر  .ويشكل أكرب عميلني حوالي  ٪17من الذمم املدينة التجارية القائمة يف  31ديسمرب .2018
يف  31ديسمرب  2018و  31ديسمرب  ، 2017كانت أعمار الذمم املدينة التجارية ال مل تنخفض قيمتها كما يلي:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

غري متأخرة وغري منخفضة القيمة

640,468,081

415,695,806

متأخرة من  30- 1يوم

272,268,210

133,729,523

متأخرة من  90- 31يوم

123,438,689

142,695,328

متأخرة من  180 – 91يوم

108,028,833

255,288,967

متأخرة من  365 – 181يوم

104,027,833

777,638,028

متأخرة ألكثر من  365يوم

5,707,415

31,420,669

1,253,939,061

1,756,468,321

فيما يلي احلركة يف خمصص اهلبوط يف قيمة الذمم التجارية املدينة خالل السنة:
هبوط مجاعي يف القيمة
الرصيد يف  1يناير 2017م

241,128,153

احتياطي

1,776,813

الرصيد يف  31ديسمرب 2017م

242,904,966

تأثري االنتقال إىل املعيار الدولي للتقرير املالي 9بتاريخ  1يناير  2018على الذمم التجارية املدينة
والذمم املدينة األخر

19,581,352

خسارة هبوط القيمة يف  1يناير  2018مبوج املعيار الدولي للتقارير املالية 9

262,486,318

عكس

)(70,295,537

الرصيد يف  31ديسمرب 2018م

192,190,781

تقوم جلنة إدارة املخاطر مبراقبة التصنيفات االئتمانية لألطراف املقابلة بشكل منتظم ويف تاريخ التقرير ال تتوقع أي خسائر ناجتة عن عدم
أداء األطراف املقابلة .بالنسبة جلميع املوجودات املالية ال مل تطبق عليها متطلبات هبوط القيمة  ،متثل القيمة الدفرتية احلد األقصى للتعرض
خلسارة االئتمان.
القيمة العادلة لالدوات املالية
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبوجبه تبادل أصل أو التزام سداد بني أطراف مطلعة وراغبة يف معاملة جتارية حبتة .وبالتالي ميكن أن
تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وفقا لطريقة التكلفة التارخيية وتقديرات القيمة العادلة .يستند تعريف القيمة العادلة إىل افرتاض أن
الشركة مستمرة يف أعماهلا دون أي نية أو حاجة إىل التصفية أو تقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء معاملة بشروط جمحفة
عند تسجيل القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املسجلة يف بيان املركز املالي يتم قياسها بناء على األسعار املدرجة يف األسواق
النشطة ،يتم حتديد قيمتها العادلة باستخدام أسالي التقييم مبا يف ذلك منوذج التدفقات املخفضة (" .)" DCFتوخذ مدخالت هذه النماذج من
املالحظة

94

شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
عندما يكون ذلك ممكنا ،ولكن عندما ال يكون ذلك ممكنا ،يلزم وجود درجة من االختصا

يف حتديد القيم العادلة.

يتضمن احلكم اعتبارات للمدخالت مثل خماطر السيولة وخماطر االئتمان والتقلبات .تغيريات يف االفرتاضات املتعلقة بهذه العوامل ميكن أن
توثر على القيمة العادلة املسجلة لألدوات املالية.
يوضح اجلدول التالي القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية مبا يف ذلك مستوياتها يف التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة .ال
تتضمن معلومات القيمة العادلة لاللتزامات واالصول املالية ال يتم قياس املطلوبات بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفرتية معقولة تقريبا
للقيمة العادلة
خماطر السوق
خماطر السوق هي خماطر تقل القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسب التغريات يف أسعار السوق .تتكون خماطر
السوق من ثالثة أنواع من املخاطر :خماطر أسعار العمولة وخماطر العمالت وخماطر األسعار األخر مثل خماطر أسعار األسهم وخماطر أسعار
السلع .تتضمن األدوات املالية املتأثرة مبخاطر السوق القروض والسلفيات واألدوات املالية املشتقة.
خماطر أسعار العمولة
خماطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض ملخاطر خمتلفة مرتبطة بتأثري التقلبات يف أسعار الفائدة السائدة على
املركز املالي للمجموعة والتدفقات النقدية .ال تتعرض اجملموعة ملخاطر أسعار العمولة للقيمة العادلة والتدفقات النقدية حيث أن االستثمارات
يف متويل املراحبة طويلة األجل هلا معدل دخل ثابت أو معدل متويل ثابت.
ال تدخل إدارة اجملموعة يف اتفاقية مستقبلية للتحوط من خماطر أسعار الفائدة .ومع ذلك ،يتم رصدها على أساس منتظم واماذ تدابري
تصحيحية عند االقتضاء .مجيع القروض هي على أسعار فائدة ثابتة .ولذلك مل يتم الإلفصاح عن حتليل حساسية أسعار الفائدة.
خماطر العمالت األجنبية

ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧل ﺷركﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣفردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺣددة ﺑﻌﻣﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌملﺔ اﻟوظيفيﺔ .إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ  ،ﺣﯾﺛﻣﺎ
أﻣﮐن  ،اﻟﺳﻣﺎح ﻟشركﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻟوظﯾفﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻟذي ﺗوﻟد ﻣن ﻋﻣﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌﻣﻟﺔ .ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻟشركﺎت

اﻟمجموﻋﺔ اﻟتزاﻣﺎت ﻣﻘيمﺔ بعملة غري عملتها الو يفية (ولديها احتياطي غري كايف من تلك العملة لتسويتها)  ،سيتم حتويل املبالغ النقدية املقيمة
بالفعل بتلك العملة  ،حيثما أمكن  ،من شركة آلخر داخل اجملموعة.
من أجل مراقبة الفعالية املستمرة هلذه السياسة  ،يتلقى اجمللس توقعات شهرية  ،يتم حتليلها من قبل العمالت الرئيسية ال حتتفظ بها
اجملموعة  ،للمطلوبات املستحقة للتسوية واالحتياطات النقدية املتوقعة.
ﺗتﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟمﺨﺎﻃر اﻟﻌملﺔ ﻋلﻰ ﻋمليﺎت اﻟشراء واﻟمﺒيﻌﺎت ﻣﻦ اﻟمزودﯾﻦ اﻟرﺋيﺴييﻦ واﻟﻌمﻼء ﺑﺎﻟجنيه اﻷﺳترﻟينﻲ واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾكﻲ

واﻟدوﻻر اﻟكندي ﺗتم ﻋمليﺎت الشراء واملبيعات من هوالء املوردين والعمالء على أساس مركزي .ال تدخل إدارة اجملموعة يف االتفاقية املستقبلية
للتحوط من خماطر العمالت .ومع ذلك  ،يتم رصدها على أساس منتظم ويتم اماذ إجراءات تصحيحية حيثما كان ذلك مطلوبًا.
بصرف النظر عن هذه التدفقات النقدية احملددة  ،تهدف اجملموعة إىل متويل املصروفات واالستثمارات بالعملة املعنية وإدارة خماطر صرف
العمالت األجنبية على املستو احمللي عن طريق مطابقة العملة ال يتم فيها توليد اإليرادات وتكبد املصروفات.
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
فيما يلي ملخص للبيانات الكمية حول تعرض اجملموعة ملخاطر العمالت كما مت اإلبال عنها ألدارة اجملموعة:
اجلنيه املصري

الدوالر األسرتالي

اجلنيه اإلسرتليين

الدوالر األمريكي

الدوالر الكندي

 31ديسمرب 2018م
نقد وما يف حكمه

6,758,247

135,429,386

-

4,365,119

-

ذمم مدينة جتارية وذمم مدينة
أخر

36,206,547

204,843,414

-

9,743,357

11,390,240

مستحقة من أطراف ذات عالقة

33,775,711

16,687,836

-

-

-

سح على املكشوف

)(24,238

)(24,380,887

-

-

)(3,817,084

ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخر

)(34,395,272

)(271,739,706

)(125,917,290

)(5,074,595

)(138,755,368

مستحقة اىل أطراف ذات عالقة

)(38,682,894

)(193,653,865

-

-

)(488,858

صايف التأثري على قائمة املركز
املالي

3,638,101

)(132,813,822

اجلنيه املصري

)(125,917,290

اجلنيه اإلسرتليين

4,668,762

الدوالر األسرتالي

)(127,305,951
الدوالر األمريكي

الدوالر الكندي

 31ديسمرب 2017م
نقد وما يف حكمه

10,462,320

144,445,368

-

-

5,042,806

ذمم مدينة جتارية وذمم مدينة
أخر

27,623,721

179,117,638

-

-

25,129,608

مستحقة من أطراف ذات عالقة

33,606,424

-

-

-

-

شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق امللكية

-

-

-

6,419,483

9,268,648

قروض

-

-

-

-

)(28,491,381

سح على املكشوف

)(194,202

-

-

-

)(9,659,738

ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخر

)(14,261,247

)(287,278,179

)(125,824,169

)(79,423,515

)(103,688,535

مستحقة اىل أطراف ذات عالقة

)(51,576,911

)(189,858,966

-

-

)(494,820

صايف التأثري على قائمة املركز
املالي

5,660,105

)(125,824,169

)(153,574,139
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)

حتليل احلساسية
إن االرتفاع (االخنفاض) احملتمل بصورة معقولة يف اجلنيه املصري واجلنيه اإلسرتليين والدوالر األسرتالي والدوالر الكندي
والعمالت األخر مقابل مجيع العمالت األخر يف نهاية السنة سيوثر على قياس األدوات املالية املدرجة بعمالت أجنبية وكذلك
على حقوق امللكية واألرباح أو اخلسائر باملبالغ الظاهرة أدناه .إن هذا التحليل يفرتض بقاء مجيع املتغريات األخر ثابتة وحتديدا
أسعار العموالت ويتجاهل أي تأثري للمبيعات واملشرتيات املتوقعة
األرباح أو اخلسائر
ارتفاع
31

اخنفاض

ديسمرب

2018م
اجلنيه املصري ()٪1

36,381

)(36,381

اجلنيه اإلسرتليين ()٪1

)(1,328,138

1,328,138

الدوالر االسرتالي ()٪1

)(1,259,173

1,259,173

الدوالر الكندي ()٪1

46,688

)(46,688

الدوالر األمريكي ()٪1

)(1,273,060

1,273,060

31

ديسمرب

2017م
اجلنيه املصري ()٪1
اجلنيه اإلسرتليين ()٪1
الدوالر اسرتالي ()٪1
الدوالر كندي ()٪1
الدوالر االمريكي ()٪1

56,601

)(56,601

)(1,535,741

1,535,741

)(1,258,242

1,258,242

)(730,040

730,040

)(1,028,934

1,028,934

خماطر األسعار األخر
خماطر تقل قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار السوق  ،سواء كانت تلك التغريات نامجة عن عوامل حمددة لألداة
ااملالية أو جهة اإلصدار أو العوامل ال

توثر على مجيع األدوات املالية املتداولة يف السوق .ﺗتﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻟمﺨﺎﻃر اﻟﺴﻌر ﻓيمﺎ ﯾتﻌلﻖ

ﺑﺎﻻﺳتﺜمﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭم اﺳتراﺗيجيﺔ ﻓﻲ اﻟشركﺎت اﻷﺧرى ﺣيﺚ ﺗكمﻞ ﺗلﻚ اﻟﻌمليﺎت ﻋمليﺎت اﻟمجموﻋﺔ .يعتقد املديرون أن التعرض ملخاطر سعر
السوق من هذا النشاط مقبول يف روف اجملموعة.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣفظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻣن أﺟل إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻌر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

خماطر السيولة
تنشأ خماطر السيولة من إدارة اجملموعة لرأس املال العامل ورسوم التمويل واملدفوعات الرئيسة ألدوات الدين .تتمثل املخاطر يف
مواجهة اجملموعة لصعوبة يف الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها.
إن سياسة اجملموعة هي التأكد من أن لديها دائمًا ما يكفي من السيولة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها .ولتحقيق
هذا اهلدف  ،تسعى إىل احلفا على أرصدة نقدية (أو تسهيالت متفق عليها) للوفاء باالحتياجات املتوقعة ملدة ال تقل عن  45يومًا.
تسعى اجملموعة أيضًا إىل احلد من خماطر السيولة من خالل حتديد أسعار العمولة (وبالتالي التدفقات النقدية) على جزء من
قروضها طويلة األجل  ،وهذا ما مت مناقشته يف قسم "خماطر أسعار العمولة" أعاله.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
يتلقى اجمللس توقعات التدفقات النقدية ملدة  12شهرًا على أساس شهري باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة باألرصدة النقدية و (كما
هو موضح أعاله) قيمة استثمارات اجملموعة .يف نهاية السنة املالية  ،أشارت هذه التوقعات إىل أن اجملموعة تتوقع أن يكون لديها
سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها يف ل مجيع الظروف املتوقعة بشكل معقول ولن حتتاج إىل السح من تسهيالت السح على
املكشوف املتفق عليها.
تتم إدارة خماطر السيولة لكل شركة يف اجملموعة بشكل مركزي من خالل إدارة اخلزينة لد اجملموعة .كل عملية هلا مرفق
مع خزينة اجملموعة  ،ومقدار املرفق الذي يقوم على املوازنات .يتم حتديد املوازنات حمليًا ويتم املوافقة عليها من قبل جملس اإلدارة
مقدمًا  ،مما يسمح بتوقع املتطلبات النقدية للمجموعة .عندما حتتاج شركات اجملموعة إىل الزيادة  ،جي احلصول على موافقة
من املدير املالي للمجموعة .عندما يكون مبلغ الشركة املطلوب أعلى من مستو معني  ،يلزم وجود موافقة من جملس اإلدارة.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية يف نهاية فرتة تقرير املطلوبات املالية .يتم حتصيل املبالغ وعدم خصمها  ،وتشمل مدفوعات
العموالت التقديرية.
التدفقات النقدية التعاقدية
خالل سنتان
 31ديسمرب 2018م

القيمة الدفرتية

اإلمجالي

خالل  3شهور أو

خالل  3إىل 12

خالل سنة إىل

إىل مخس

أكثر من

أقل

شهرا

سنتان

سنوات

مخس سنوات

املطلوبات
قروض

713,306,010

801,827,610

164,993,258

90,976,336

90,976,336

272,929,008

181,952,672

سح على املكشوف

31,304,212

31,304,212

31,304,212

-

-

-

-

945,101,154

945,101,154

945,101,154

-

-

-

-

ذمم دائنة جتارية وأخر
ذمم دائنة أخر الطراف
ذو عالقة

3,844,701

3,844,701

3,844,701

-

-

-

-

االمجالي

1,693,556,077

1,782,077,677

1,145,243,325

90,976,336

90,976,336

272,929,008

181,952,672

 31ديسمرب2017م

القيمة الدفرتية

اإلمجالي

التدفقات النقدية التعاقدية
خالل سنتان
خالل  3شهور أو

خالل  3إىل 12

خالل سنة إىل

إىل مخس

أكثر من

أقل

شهرا

سنتان

سنوات

مخس سنوات

املطلوبات
قروض

1,377,863,571

1,556,279,165

446,780,704

53,043,458

183,782,043

460,277,075

412,395,885

سح على املكشوف

10,399,165

10,399,165

10,399,165

-

-

-

-

ذمم دائنة جتارية وأخر

1,297,839,138

1,297,839,138

1,297,839,138

-

-

-

-

92,057,947

92,057,947

92,057,947

-

-

-

-

2,778,159,821

2,956,575,415

1,847,076,954

53,043,458

183,782,043

460,277,075

412,395,885

ذمم دائنة أخر الطراف ذو
عالقة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
خطر الرتكيز املفرط
ينشأ خطر الرتكيز املفرط عندما يكون عدد من األطراف املقابلة مرتبطني يف أنشطة أعمال مماثلة أو أنشطة يف نفس املنطقة اجلغرافية أو
يكون هلا مسات اقتصادية من شأنها أن تتسب يف تأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية على حنو مماثل بالتغريات يف الظروف
االقتصادية أو السياسية أو غريها .تشري الرتكزات إىل احلساسية النسبية الداء اجملموعة جتاه التطورات ال توثر على صناعة معينة.
ولتجن تركيزات املخاطر الزائدة ،تتضمن سياسات وإجراءات اجملموعة إرشادات حمددة للرتكيز على صيانة حمفظة متنوعة .يتم التحكم
يف تركزات خماطر االئتمان احملددة وإدارتها وفقا لذلك.

قياس القيمة العادلة
تقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية ،مثل االستث مارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند حتويل التزام ما مبوج معاملة نظامية بني متعاملني يف السوق بتاريخ القياس.
حيدد قياس القيمة العادلة بافرتاض أن معاملة بيع املوجودات أو حتويل املطلوبات قد متت إما:
 يف السوق الرئيس للموجودات أو املطلوبات ،أو-

يف حالة عدم وجود سوق رئيس ،يف أكثر األسواق فائدة للموجودات واملطلوبات.

السوق الرئيس أو السوق األكثر فائدة جي أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل اجملموعة .تقاس القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات بافرتاض أن
املتعاملني يف السوق سيستفيدون عند تسعري املوجودات أو املطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصاحلهم.
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غري مالي يأخذ بعني االعتبار قدرة املتعامل يف السوق على حتقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل
لذلك األصل أو من خالل بيعه إىل متعامل آخر يف السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل .تستخدم اجملموعة أسالي التقييم ال

تتناس مع

الظروف وال تتوفر هلا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك لزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة املعنية ،والتقليل من استخدام املدخالت غري
القابلة للمالحظة.
تصنف كافة املوجودات واملطلوبات ال

يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها يف القوائم املالية ضمن التسلسل اهلرمي ملستويات القيمة العادلة .وفيما

يلي شرحا لذلك مبنيا على أساس أدنى مستو للمدخالت يعد مهما بالنسبة جململ القياس:
 املستو األول

األسعار املعلنة (غري املعدلة) يف سوق نشط للموجودات أو مطلوبات املتماثلة.

 املستو الثاني

طرق التقييم ال يكون أدنى مستو ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة قابال للرصد بصورة مباشرة أو غري مباشرة.

 املستو الثالث

طرق التقييم ال يكون أدنى مستو ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غري قابال للرصد بصورة مباشرة أو غري مباشرة.

بالنسبة للموجودات واملطلوبات ال

يتم إثباتها يف القوائم املالية بالقيمة العادلة على حنو متكرر ،تقوم اجملموعة بتحديد ما إذا كان قد حدث حتويل بني

مستويات التسلسل اهلرمي وذلك مبراجعة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت احلد األدنى امل همة لقياس القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
تقوم اجملموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة على حنو متكرر ،وقياس القيمة العادلة على حنو غري متكرر .يتم إشرا
مثمنني خارجيني لتقويم املوجودات امل همة .إن إشرا مثمنني خارجيني يتم إقراره من قبل الشركة بعد مناقشتها واملوافقة عليها من قبل جلنة املراجعة
للشركة .تشتمل معايري االختيار على املعرفة بالسوق ،والسمعة ،واالستقاللية ،ومد االلتزام باملعايري املهنية .حتدد الشركة ،بعد مناقشة املثمنني
اخلارجيني للشركة ،أي تقنيات تقييم ومدخالت تستخدم يف كل حالة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)
بتاريخ كل تقرير ،تقوم الشركة بتحليل التغريات يف قيمة املوجودات واملطلوبات وال

تتطل أن يعاد قياسها أو يعاد تقوميها وفقا للسياسات احملاسبية

للشركة .وبالنسبة هلذا التحليل ،تقوم الشركة بالتحقق من املدخالت الرئيسية املطبقة يف آخر تقويم عن طريق اعتماد املعلومات عند حساب التقويم على
العقود واملستندات املعنية األخر  .كما تقوم الشركة مبقارنة التغري يف القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع مصادر خارجية ذات عالقة لتحديد ما إذا
كان التغري معقوال.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،قامت الشركة بتحديد فئات املوجودات واملطلوبات على أساس طبيعة وخصائص وخماطر املوجودات أو املطلوبات ومستو
تسلسل القيمة العادلة ،كما هو موضح أعاله.
إن القيمة العادلة لألسهم املدرجة تعتمد على أسعار السوق املتاحة يف تاريخ إعداد التقرير املالي معدلة بأي إشرتاطات على حتويل أو بيع هذه االسهم .إن
القيمة العادلة لالستثمار يف الصناديق املشرتكة يعتمد على السعر االخري للوحدة املعلن من قبل مدير الصندوق قبل أو يف تاريخ اعداد التقرير .إن القيمة
العادلة لألسهم غري املدرجة تعتمد على التقديرات املقبولة للقيمة السوقية لالستثمارات املدرجة املشابهة.
مل توضح الشركة القيمة العادلة لألدوات املالية مثل الذمم املدينة والدائنة التجارية قصرية االجل والنقد وما يعادله ألن قيمتها الدفرتية قريبة من قيمتها
العادلة لقصر أجل هذه االدوات .أفصحت الشركة عن القيمة العادلة لقياس متويالت املراحبة طويلة االجل واالستثمار يف الصكو (مقاسة بالتكلفة
املطفأة) .تقيم القيمة العادلة للصكو قياسأ بسعر السوق املدرج .القيمة العادلة لتسهيالت املراحبة مقاربة لقيمتها الدفرتية.
التصنيف املتداول مقابل غري املتداول
تقوم الشركة بعرض املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املالي استنادا إىل التصنيف املتداول  /غري املتداول.
يكون األصل متداوال عندما يكون:
•

من املتوقع أن يتحقق ،أو تعتزم بيعه ،أو استهالكه يف دورة التشغيل العادية.

•

حمتفظ به أساسا لغرض املتاجرة.

•

من املتوقع أن يتحقق خالل اثين عشر شهرا بعد فرتة التقرير.

•

نقدا أو ما يعادله ما مل يتم وضع قيد على تداوله أو استخدامه لتسوية مطلوبات ملدة اثين عشر شهرا على األقل بعد فرتة التقرير.

•

يتم تصنيف مجيع املوجودات األخر كموجودات غري متداولة.

ويكون االلتزام متداوال عندما:
•

يكون من املتوقع تسويته يف دورة التشغيل العادية.

•

يتم اإلحتفا به أساسا لغرض املتاجرة.

•

يكون من املقرر تسويته خالل اثين عشر شهرا بعد فرتة التقرير.

•

ال يوجد حق غري مشروط لتأجيل تسوية اإللتزام ملدة اثين عشر شهرا على األقل بعد فرتة التقرير.

إلفصاحات الرأمسالية
تراق اجملموعة "رأس املال املعدل" الذي يضم مجيع مكونات حقوق امللكية (أي حصة رأس املال ،وعالوة إصدار األسهم والفوائد غري املسيطرة ،األرباح
احملتجزة ،وجمموع احتياطيات أخر ).
أهداف اجملموعة عند احلفا على رأس املال هي:
 احلفا على قدرة الكيان على االستمرار كمنشأة مستمرة  ،حبيث ميكنه االستمرار يف تقديم عوائد حلملة األسهم واملنافع ألصحاب املصلحةاآلخرين  ،و
 توفري عائد مناس للمساهمني عن طريق تسعري املنتجات واخلدمات مبا يتناس ومستو املخاطر.حتدد اجملموعة مقدار رأس املال الذي حتتاجه مبا يتناس مع املخاطر .تقوم اجملموعة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء التعديالت عليه يف ضوء التغريات يف
الظروف االقتصادية وخصائص خماطر األصول األساسية .من أجل احملافظة على أو تعديل هيكل رأس املال ،قد تقوم اجملموعة بتعديل مبالغ التوزيعات
النقدية املدفوعة للمساهمني ،والعائد على رأس املال للمساهمني ،إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون.
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(ريال سعودى)
بالتوافق مع األخرين يف اجملال  ،تراق اجملموعة رأس املال على أساس الدين إىل نسبة رأس املال املعدل .يتم احتساب هذه النسبة على أنها
صايف رأس املال املعدل حس الدين على النحو احملدد أعاله .يتم احتساب صايف الدين على شكل إمجالي الديون (كما هو موضح يف قائمة
املركز املالي املوحدة) ناقصًا النقد ومايعادله.
مل تطرأ أي تغيريات على إسرتاتيجية إدارة رأس املال أو متطلبات رأس املال املفروضة من اخلارج من العام السابق .يتم تلخيص رأس املال لفرتات
إعداد التقارير كما يلي:
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

إمجاىل حقوق امللكية
نقد وأرصدة لد البنو

5,668,766,650
))263,887,892

6,035,357,670
))981,198,632

رأس املال

5,404,878,758

5,054,159,038

إمجاىل حقوق امللكية
قروض
سح على املكشوف

5,668,766,650
713,306,010
1,304,212 3

6035,357,670
1,377,863,571
10,399,165

التمويل العام

6,413,376,872

7,423,620,406

نسبة التمويل من رأس املال إىل اإلمجالي

%84

%68

 .38القطاعات التشغيلية
أساس التجزئة
لد اجملموعة القطاعات اإلسرتاتيجية األربع التالية ،وهي قطاعاته ال تبلغ عن التقارير .تقدم هذه األقسام خدمات خمتلفة وتدار بشكل
منفصل ألنها تتميز خبصائص اقتصادية خمتلفة  -مثل االجتاهات يف منو املبيعات ومعدالت العائد ومستو االستثمار الرأمسالي  -وهلا
اسرتاتيجيات تسويقية خمتلفة.
يصف امللخص التالي عمليات كل قطاع يتم اإلبال عنه:
قطاعات تقارير العمليات
تذاكر

توفري خدمات النقل اجلوي والعبارات والقطارات عرب اجملموعة.

السياحة

توفري صفقات السياحة ،والعطالت وغرف لإلجيار عرب اجملموعة.

النقل

توفري تأجري السيارات والرحالت اجلوية املستأجرة وتسليم الشحنات عرب اجملموعة.

إجيارات عقارات

تقدم العقارات االستثمارية على عقود إجيار تشغيلي بشكل رئيسي يف اململكة العربية السعودية.

وتشمل العمليات األخر خدمات متنوعة مثل إدارة األحداث ،ودعم تكنولوجيا املعلومات ،واإلعالنات ،والرسوم املهنية السائقني ،ورخصة
القيادة الدولية .ومل يليب أي من هذه القطاعات العتبات الكمية للقطاعات املبلغ عنها يف عام  2018أو .2017
تقوم اللجنة التنفيذية للمجموعة مبراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع على األقل كل ثالثة أشهر.
يتم حتديد األسعار بني القطاعات على أساس جتاري حبت.
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معلومات عن القطاعات ال يتم التقرير عنها
وفيما يلي املعلومات املتعلقة بكل قطاع من قطاعات التقارير .يتم استخدام أرباح القطاع قبل الضريبة لقياس األداء إىل أن اإلدارة تعتقد أن هذه
املعلومات هي األكثر مالئمة يف تقييم نتائج القطاعات ذات الصلة بالنسبة إىل املنشآت األخر ال تعمل يف نفس الصناعات.
2018
القطاعات ال يتم التقرير عنها
مجيع القطاعات
تذاكر
اإليرادات اخلارجية

-

سياحة

نقل

452,409,559

ضيافة

171,605,565

إجيارات

79,031,171

األخر
23,276,087

7,337,744

اإلمجالي
733,660,126

اإليرادات داخل القطاع

-

-

23,685,854

-

69,000,000

-

92,685,854

العموالت اخلارجية

1,111,142,040

84,249,361

18,558,136

-

-

-

1,213,949,537

ايرادات القطاع

1,111,142,040

536,658,920

213,849,555

79,031,171

76,337,744

23,276,087

2,040,295,517

ربح القطاع قبل الزكاة والضريبة

432,876,503

52,727,039

8,224,219

))31,349,147

44,393,308

))564,930,826

))58,058,904

إيرادات متويلية

9,835,824

1,198,065

284,954

-

-

135,079

11,453,922

مصروفات متويلية

))56,347,527

))6,863,478

))1,438,014

))38,261

))146

))773,839

))65,461,265

))33,541,270

))4,085,534

))68,107,299

))40,963,764

))15,387,800

))460,633

))162,546,300

االستهال واالطفاء
احلصة من الربح ( /اخلسارة) ) شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق امللكية

1,408,256

))120,586

))4,335,099

-

))64,026,073

-

))67,073,502

بنود هامة غري نقدية أخر :
خسائر االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية

62,662,818

7,632,719

-

-

-

-

70.295,5357

خسائر االخنفاض يف قيمة املوجودات غري املالية

))19,101,739

))2,787,551

-

-

-

))107,558,134

))129,447,424

-

-

-

))4,868,970

))4,868,970

موجودات القطاع

3,457,070,783

421,092,626

707,103,898

2,989,669,593

1,371,076,154

47,477,101

8,993,490,155

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

21,040,626

13,437,575

-

15,620,626

-

-

50,098,827

نفقات رأمسالية

))49,351,233

))6,011,286

))205,704,419

))23,406,127

-

))677,757

))285,150,822

مطلوبات القطاع

1,410,353,632

171,789,804

656,440,640

57,982,362

8,566,607

19,368,855

2,324,501,900

استبعاد شهرة

2017
القطاعات التي يتم التقرير عنها
تذاكر

نقل

سياحة

ضيافة

إيجارات

جميع القطاعات
األخرى

اإلجمالي

اإليرادات اخلارجية

-

467،365،852

131،824،076

62،854،519

2،312،850

23،482،585

687،839،882

اإليرادات داخل القطاع

421،135،332

75،095،860

24،373،951

-

41،088،982

-

561،694،125

العموالت اخلارجية

1،324،415،794

80،516،747

14،245،902

-

-

-

1،419،178،443

ايرادات القطاع

1،745،551،126

622،978،459

170،443،929

62،854،519

43،401،832

23،482،585

2،668،712,450

ربح القطاع قبل الزكاة والضريبة

453،054،523

45،243،005

))1،962،400

))7،193،840

25،066،897

5،973،317

520،181،502

إيرادات متويلية

19،637،594

1،961،053

775،113

-

-

258،913

22،632،673

مصروفات متويلية
االستهال واالطفاء

)(35،572،902

))3،552،387

))566،619

-

-

))469،013

))40،160،921

)(30،968،348

)(3,092،566

))55،875،653

))22،832،122

))12،346،630

))408،304

))125،523،623

احلصة من الربح ( /اخلسارة) ) شركات مستثمر
فيها بطريقة حقوق امللكية

))2،303،260

)(1,835،031

))70،030،249

))2،499،113

))226،703

))50،944،408

))127،838،764

بنود هامة غري نقدية أخر :
خسائر االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية

))1،615،487

خسائر االخنفاض يف قيمة املوجودات غري املالية

))161،326

))5،700،495

))10،000،000

-

-

))17،477،308

-

))36،156،624

-

))47،508،012

))38،169،696

-

))121،834،332

موجودات القطاع

4،441،894،071

443،577،157

445،168،261

3،539،558،862

1،425،772،547

58،564،347

10،354،535،245

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

26،051،853

13،558،161

9،268،648

19،955،725

801،600،100

51،055،338

921،489,825

نفقات رأمسالية

))218،756،265

))21،845،474

))145،009،195

))47،127،804

-

))2،884،202

))435،622،940

مطلوبات القطاع

2،880،172،695

287،620،280

87،671،977

9،719،625

14،918،818

37،973،763

3،318،077،158
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تسويات عن املعلومات املتعلقة بالقطاعات التى مت التقرير عنها إىل املعايري الدولية للتقرير املاىل :
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

االيرادات
امجاىل ايرادات القطاعت التى يتم التقرير عنها

2,017,019,430

2,645,229,865

ايرادات القطاعات األخر

23,276,087

23,482,585

استبعاد ايرادات داخل القطاعات

)(92,685,854

)(561,694,125

االيرادات املوحدة

1,947,609,663

2,107,018,325

الربح قبل الزكاة والضريبة
الربح قبل الزكاة والضريبة للقطاعات التى يتم التقرير عنها

506,871,922

514,208,185

الربح قبل الزكاة والضريبة للقطاعات األخر

)(564,930,826

5,973,317

الربح قبل الزكاة والضريبة املوحد

)(58,058,904

520,181,502

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

املوجودات
امجاىل املوجودات للقطاعات التى يتم التقرير عنها

8,946,013,054

10,295,970,898

امجاىل املوجودات للقطاعات األخر

47,477,101

58,564,347

استعادات داخل القطاعات

)(1,000,221,605

()991,759,920

املوجودات املوحدة

7,993,268,550

9,362,775,325

املطلوبات
امجاىل املطلوبات للقطاعات التى يتم التقرير عنها

2,305,133,045

3,280,103,395

امجاىل املطلوبات للقطاعات األخر

19,368,855

37,973,763

املطلوبات املوحدة

2,324,501,900

3,318,077,158
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بنود هامة أخر
امجالي القطاعات التى يتم
تسويات

اإلمجالي املوحد

التقرير عنها

ايرادات متويل

11,318,843

135,079

11,453,922

تكاليف متويل

)(64,687,426

)(773,839

)(65,461,265

 31ديسمرب 2018م

نفقات رأمسالية
االستهال واالطفاء

)(162,085,667

)(460,633

)(162,546,300

عكس اهلبوط يف قيمة الذمم املدينة والذمم املدينة األخر

70,295,537

-

70,295,537

خسارة اهلبوط يف قيمة املوجودات املالية

)(21,889,290

)(107,558,134

)(129,447,424

استبعاد شهرة

-

)(4,868,970

)(4,868,970

بنود هامة أخر
امجال القطاعات التى يتم
تسويات

اإلمجالي املوحد

التقرير عنها

ايرادات متويل

22,373,760

258,913

22,632,673

تكاليف متويل

)(39,691,908

)(469,013

)(40,160,921

نفقات رأمسالية

432,738,738

2,884,202

435,622,940

االستهال واالطفاء

)(125,115,319

)(408,304

)(125,523,623

اهلبوط يف قيمة املوجودات غري امللموسة

)(17,477,308

-

)(17,477,308

اهلبوط يف قيمة املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللموسة

)(122,834,332

-

)(122,834,332

 31ديسمرب 2017م

املعلومات اجلغرافية
يتم إدارة قطاعي التذاكر والسياحة على مستو العامل ،بينما قطاعى تأجري السيارات واملمتلكات يتم تشغيلهم بشكل رئيسي يف اململكة العربية
السعودية ومصر.
أدناه حتليل باملعلومات اجلغرافية حول ايرادات واملوجودات غري املتداولة على مستو الدولة احمللية او اخلارجية التى تعمل بها الشركة .عند عرض املعلومات
التالية ،تستند إيرادات القطاع إىل املوقع اجلغرايف للعمالء ،وتستند موجودات القطاع إىل املوقع اجلغرايف للموجودات :
االيرادات
اململكة العربية السعودية

 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

1,518,796,540

1,613,198,378

الدول األجنبية األخر
411,750,006

اململكة املتحدة

446,954,610

مصر

23,954,633

16,625,781

االمارات العربية املتحدة

)(22,895,987

12,667,970

اهلند

-

3,788,338

اسبانيا

10,109,959

8,204,050

لبنان

5,894,512

4,738,657

ماليزيا

-

840,541

428,813,123

493,819,947

1,947,609,663

2,107,018,325
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شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودى)

املوجودات غري املتداولة
 31ديسمرب 2018م

 31ديسمرب 2017م

5,117,756,557

5,892,085,183

اململكة املتحدة

84,966,461

90,503,437

مصر

36,418,474

39,456,174

االمارات العربية املتحدة

9,699,120

4,096,355

اململكة العربية السعودية
الدول األجنبية األخر

اهلند

-

222,086

اسبانيا

2,410,843

2,506,894

لبنان

656,501

626,678

ماليزيا

-

170,440

134,151,399

137,582,064

5,251,907,956

6,029,667,247

 .39األحداث الالحقة
مل يكن هنا أي أحداث الحقة تتطل التعديل أو اإلفصاح عنها يف هذه القوائم املالية املوحدة .

 .40املوافقة على القوائم املالية املوحدة
متت املوافقة على القوائم املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  26فرباير  2019املوافق  21مجاد ااآلخرة 1440هـ. .
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