
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ في المنتھية الستة أشھرلفترة   
  



  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠
  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١  الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  ٢  بيان المركز المالي الموجز الموحد 

  ٣  الموحد  بيان الدخل الموجز

  ٤  الموحد الموجز ة األخرىالشامل األرباح أو الخسائر واإليراداتبيان 

   ٥  الموحد الموجزفي حقوق الملكية  بيان التغيرات

  ٦  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

   ١٧ – ٧   المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتحول  إيضاحات

  







 ٣

  

  العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعةشركة 

  

    (غير مدقق) بيان الدخل الموجز الموحد
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠في  المنتھية الستة أشھر فترةل

    
  أشھر الستةفترة          أشھر الثالثةفترة            
  يونيو ٣٠المنتھية في       يونيو ٣٠المنتھية في         
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  إيضاح  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم     
            

  ١٫٥١٨٫٨٥٠  ١٫٧٤١٫٦٥٦  ٧٩٧٫٠٤١  ٩١٥٫٠٤٧    اإليرادات 
            

  )١٫٢٩٣٫٥٨٨(  )١٫٤٧٠٫٤٠٤(  )٦٤٥٫٩٧٦(  )٧٥٢٫١٥٤(    التكاليف المباشرة 
     -------------    -------------   ----------- ----   ------------- --   

  ٢٢٥٫٢٦٢  ٢٧١٫٢٥٢  ١٥١٫٠٦٥  ١٦٢٫٨٩٣    إجمالي األرباح 
            

  )٤٥٫٦١١(  )١٠٣٫٢٣١(  )٢١٫٤٤٩(  )٦٩٫٥٥٩(    المصروفات العمومية واإلدارية
            

  )٢٧٫٩٢٥(  )٢٩٫١١٦(  )١١٫٩٨٧(  )١٦٫٢٤٣(    مصروفات البيع والتسويق 
            

  ٢٤٫١٤٢  ٢٩٫٢٤١  ١١٫٠٨٩  ١٤٫٨١٨    من الودائع المصرفية  إيرادات الفوائد
            

  )٢٠٫٩٤١(  )٢٦٫٢١٩(  )١١٫٩٣٢(  )١٩٫٤٢٤(    تكاليف التمويل
            

  ٩٫٩٨٣  ٩٫٧٦٧  ٤٫٠٤١  ٦٫٨٣٧  ١٠  الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة
            

  )٣٠٫٦٦١(  ٩٥٫٩٧٤  )٤٥٫٢٠١(  ٩٣٫٤٤٨  ١٥  (صافي) إيرادات أخرى
    ---------- -  ---------- -  ---------- -   ---------- -  

  ١٣٤٫٢٤٩  ٢٤٧٫٦٦٨  ٧٥٫٦٢٦  ١٧٢٫٧٧٠    أرباح الفترة 
    ===== =   ==== =   ===== =  = =====  
            

            األرباح منسوبة إلى: 
  ١٢٦٫١٧٤  ٢٤٠٫٩١٥  ٧٠٫٧٨١  ١٦٩٫٢٥٧    مالكي الشركة

  ٨٫٠٧٥  ٦٫٧٥٣  ٤٫٨٤٥  ٣٫٥١٣    الحصص غير المسيطرة
    -------- ---   ---------  --------- --   ------- ----  
    ١٣٤٫٢٤٩  ٢٤٧٫٦٦٨  ٧٥٫٦٢٦  ١٧٢٫٧٧٠  
  ====== ==== =  ===== =  = =====  

            
  ٠٫٠٣  ٠٫٠٥  ٠٫٠٢  ٠٫٠٤  ١٦  درھم) بالربحية السھم األساسية (

     ====   ====   ====   ====  
    

  الموجزة الموحدة. المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية ١٧إلى  ٧المرفقة على الصفحات من  تاإليضاحاتشكل 
  

  . ١المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة المالية حول المعلومات  المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات



 ٤

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.

  

    (غير مدقق) الموجز الموحد ة األخرىالشامل األرباح أو الخسائر واإليراداتبيان 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  أشھر الستةفترة          أشھر الثالثةفترة            
  يونيو ٣٠المنتھية في       يونيو ٣٠المنتھية في         
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  إيضاح  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم     
            

  ١٣٤٫٢٤٩  ٢٤٧٫٦٦٨  ٧٥٫٦٢٦  ١٧٢٫٧٧٠    أرباح الفترة 
    ===== =  =====   ===== =  = =====  

            اإليرادات الشاملة األخرى: 
            

ً تتمالبنود التي  أو قد تتم إعادة تصنيفھا الحقا
            إلى األرباح أو الخسائر 

األرباح من إعادة تقييم  (الخسائر)/
  ٩  استثمارات متاحة للبيع 

  
)٢١٫٩٥٩(  

  
)٣٫١٠٢  )٥٫٨٢٨  

  
)١٢٫٠٠٨(  

معاد تصنيفه إلى احتياطي القيمة العادلة ال
األرباح والخسائر من استبعاد استثمارات 

  -  )١٢٫٠٩٦(  -  )١٢٫٠٩٦(    متاحة للبيع
    ---------- -  ---------  ---------- -   ---------- -  

  ١٢٢٫٢٤١  ٢٣٨٫٦٧٤  ٦٩٫٧٩٨  ١٣٨٫٧١٥    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
    ===== =  ==== =  ===== =  = =====  
            

            يرادات الشاملة المنسوبة إلى: إجمالي اإل
  ١١٤٫١٦٦  ٢٣١٫٩٢١  ٦٤٫٩٥٣  ١٣٥٫٢٠٢    مالكي الشركة

  ٨٫٠٧٥  ٦٫٧٥٣  ٤٫٨٤٥  ٣٫٥١٣    الحصص غير المسيطرة
    ---------- -  ---------  ---------- -   ---------- -  
    ١٢٢٫٢٤١  ٢٣٨٫٦٧٤  ٦٩٫٧٩٨  ١٣٨٫٧١٥  
    ===== =  ==== =  ===== =  = =====  
  

  الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٧إلى  ٧ضاحات المرفقة على الصفحات من تشكل اإلي
  

  .١المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة المالية حول المعلومات المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 
  
  



 ٥

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  الموجز الموحد الملكيةلتغيرات في حقوق اان بي
    ٢٠١٤ يونيو ٣٠في  ھيةتالمن الستة أشھر فترةل

  رأس   
  المال  

االحتياطي 
  القانوني 

  االحتياطي 
  العام 

  احتياطي 
   القيمة العادلة

  األرباح
  المحتجزة

  العائد لمالكي 
  الشركة 

  الحصص 
  غير المسيطرة

  
  اإلجمالي

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                  

  ٥٫٤٤٠٫٦٤٣  ١١٫٧٠٥  ٥٫٤٢٨٫٩٣٨  ٣٣٥٫٦٦٩  ٣٨٫٦٧٢  ١٦٥٫٥٦٠  ٢٢٢٫٣٣٧  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (مدقق)  ٢٠١٣ يناير ١الرصيد في 
                  

                  (غير مدقق) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                  

  ١٣٤٫٢٤٩  ٨٫٠٧٥  ١٢٦٫١٧٤  ١٢٦٫١٧٤  -  -  -  -  أرباح الفترة 
  )١٢٫٠٠٨(  -  )١٢٫٠٠٨(  -  )١٢٫٠٠٨(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 

   ----------   --------   ---------   ------ --- -  --- ----- -- -  ------- -- --  ------- -  ---- - ------  
  ١٢٢٫٢٤١  ٨٫٠٧٥  ١١٤٫١٦٦  ١٢٦٫١٧٤  )١٢٫٠٠٨(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة

   ----------   --------  ---- - ----   ------ --- -  --- ----- -- -  ------- -- --  ------- -  ---- - ------  
  ضمن مباشرًةالمعامالت مع المالكين، المسجلة 

  (غير مدقق) حقوق الملكية
                

  )٣٣١٫٥٦٩(  )٤٫٩٠٠(  )٣٢٦٫٦٦٩(  )٣٢٦٫٦٦٩(  -  -  -  -  )٢٢(راجع اإليضاح المعلنة توزيعات األرباح 
  )٣٤٢(  )٣٤٢(  -  -  -  -  -  -  الحركات األخرى

  - ------- -----  ------- ----  ------- ----  ------- --  ------- ----  -- --------- - -  -------- -  -------- - ----  
  ٥٫٢٣٠٫٩٧٣  ١٤٫٥٣٨  ٥٫٢١٦٫٤٣٥  ١٣٥٫١٧٤  ٢٦٫٦٦٤  ١٦٥٫٥٦٠  ٢٢٢٫٣٣٧  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد في 

  ========  ======  ======   =====  ======   ========  =====   ========  
                  

  ٥٫٥٧٦٫١٨٣  ٢٠٫٩٢٥  ٥٫٥٥٥٫٢٥٨  ٣٤٥٫٥٩١  ٧٠٫٩٢٢  ٢٠٧٫٦٣٤  ٢٦٤٫٤١١  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (مدقق) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
                  

                  (غير مدقق) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                  

  ٢٤٧٫٦٦٨  ٦٫٧٥٣  ٢٤٠٫٩١٥  ٢٤٠٫٩١٥  -  -  -  -  أرباح الفترة 
  )٨٫٩٩٤(  -  )٨٫٩٩٤(  -  )٨٫٩٩٤(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 

   ----------   --------   ---------   ------ --- -  --- ----- -  - --------  --- ----  ---- ------  
  ٢٣٨٫٦٧٤  ٦٫٧٥٣  ٢٣١٫٩٢١  ٢٤٠٫٩١٥  )٨٫٩٩٤(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة 

  ---- ------   --------  ---- - ----   -------- -  ---- -----  - --------  - ------  ---- -----  
  ضمن مباشرًةالمعامالت مع المالكين، المسجلة 

  (غير مدقق) حقوق الملكية
                

  )٣٤٥٫٦٨٦(  )٧٫٣٥٠(  )٣٣٨٫٣٣٦(  )٣٣٨٫٣٣٦(  -  -  -  -  )٢٢(راجع اإليضاح المعلنة توزيعات األرباح 
  ------ ---- ----  --- --- -----  ---- -- -----  ---- - -----   -------- ----  ------- -- -----  ---- --- -- -  --- ---------- -  

  ٥٫٤٦٩٫١٧١  ٢٠٫٣٢٨  ٥٫٤٤٨٫٨٤٣  ٢٤٨٫١٧٠  ٦١٫٩٢٨  ٢٠٧٫٦٣٤  ٢٦٤٫٤١١  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٤ يونيو ٣٠الرصيد في 
  ========  ======  ======  ======   =======   ========  ======   ========  

    

  
  الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٧إلى  ٧تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



 ٦

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

    (غير مدقق) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠في  المنتھية الستة أشھرلفترة 

  يونيو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في     
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  إيضاح  
  ألف درھم   ألف درھم    

        األنشطة التشغيلية 
  ١٣٤٫٢٤٩  ٢٤٧٫٦٦٨  أرباح الفترة
        تسويات لـ: 

  ١٠٤٫٥٣٥  ١٣٧٫٨٧١  ٧  االستھالك للممتلكات والمعدات  
  ٣٧٥  ٣٧٥    االستھالك للعقارات االستثمارية 

  ٢٫٦٩٢  ١٫١٥٨    مصروفات مؤجلة  إطفاء
  -   )٤٫٦١٤(  ٢٠  الستثمار في ائتالف مشترك مستحوذ عليه من التقييم العادلرباح األ

  -   )١٢٫٠٩٦(  ١٥  أرباح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
  ٦٫٧٦٣  ١٤٫٦٧٥    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  ٤٥٫٧٦٥  )٣٦٫٧٨٧(    ة غير محققة من أدوات مالية مشتق (أرباح)/ خسائر
  )٩٫٩٨٣(  )٩٫٧٦٧(    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة 

  )٢٤٫١٤٢(  )٢٩٫٢٤١(   مصرفية الودائع المن إيرادات الفوائد
  -   )٢٤٤(    إيرادات توزيعات األرباح 

     ------ - -----      -----------     
  ٢٦٠٫٢٥٤  ٣٠٨٫٩٩٨     التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

        التغيرات في: 
  )٥٢٫٩١٤(  ٥٣٫٨٥٧    الذمم المدينة التجارية واألخرى - 
  )٢٫٣٨٤(  )٢٫٥٦٦(    المخزون  - 
  )١٫٥٢٣(  ٣٤٫٤٠٨    المستحق من أطراف ذات عالقة  - 
  ٨٠٫١٥٩  ٨٥٫٩٩٠    الذمم الدائنة التجارية واألخرى - 
  ٥٠٫٣٢٧  ١١٥٫٩٥٢    اإليرادات المؤجلة  - 
  )١٢٫٤٧٤(  )٢٫٤٨٧(   مستحق إلى أطراف ذات عالقة ال-

  )٩٢٦(  )٢٫٣٤٢(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
     -- ---------    -- ---------   

  ٣٢٠٫٥١٩  ٥٩١٫٨١٠    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
    ==== ==  ==== ==  

        األنشطة االستثمارية 
  )٨٧٫٥٠٤(  )٥٢٫٢١٨(    حيازة ممتلكات ومعدات 

  )٥٧٫١١٠(  )٢٤٠٫٦٥٦(    دفعات مقدمة لطائرات جديدة 
  )٩٥٣(  )٢٠٢(    دفعات مقابل مصروفات مؤجلة 

  -   ٥٦٫٩٨٠  ٩  متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع
  ٢٤٫٧٦٣  ١٠٫٠٠٠  ١٠  توزيعات األرباح المستلمة من ائتالفات مشتركة 

  -   )١٫٣٩٥( ٢٠ استحواذ مرحلي على شركة تابعة، صافي 
  -   )٥٥٢(    حيازة موجودات غير ملموسة

  ٤٫٠٣٤  -     تأمينات على طائرات مستأجرة ال دفعات مقابل
  ٤٦٤٫٨٠٠  ٥٥٩٫١٢٧    والودائع الھامشية التغير في الودائع الثابتة 

  ٢٤٫١٤٢  ٢٩٫٢٤١    مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد
  )١٨٣٫٦٦٠(  )٣٦٧٫٣٠٨(    استثمارات قصير األجل تم تنفيذھا

     ----------- -    ----------- -   
  ١٨٨٫٥١٢  )٦٫٩٨٣(   األنشطة االستثمارية من/ )ي(المستخدم فصافي النقد

    --- -- - - -- -   -------- -- -   
        األنشطة التمويلية

  )٤٫٩٠٠(  )٧٫٣٥٠(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 
  )٣٢٦٫٦٦٩(  )٣٣٨٫٣٣٦(    الشركة  مالكي توزيعات األرباح المدفوعة إلى

  )١٦٩٫٠٣٧(  )٩٣٫٩٤٨(    دفعات مقابل التزامات عقود إيجار تمويلية 
  -   ٢٤٤    توزيعات األرباح المستلمة 

     ------------ -    ------- ---- -   
  )٥٠٠٫٦٠٦(  )٤٣٩٫٣٩٠(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     --------- ----    ------------   
  ٨٫٤٢٥  ١٤٥٫٤٣٧    في الزيادة في النقد وما يعادلهصا

  ٩٣٫٥١١  )١٨٫١٠٤(    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
     -- -- - ------   --- - - ------   

  ١٠١٫٩٣٦  ١٢٧٫٣٣٣   النقد وما يعادله في نھاية الفترة 
    = =====  = =====  

        :هفيما يلي تفاصيل النقد وما يعادل
        

  ٨٥٠٫٤٠٠  ١٫١٢٧٫٣٦٠ ١١  ية والنقدمصرفالرصدةاأل
  )٧٤٦٫٠٢٢(  )٦٩٧٫٤٠٥(    ثالثة أشھر  بعدودائع ثابتة تستحق 

  )٢٫٤٤٢(  )٢٫٥٥٣(    ثالثة أشھر بعدودائع ھامشية تستحق 
    -------- -- -   -------- -- -   
    ١٠١٫٩٣٦  ٤٢٧٫٤٠٢  

  -   )٣٠٠٫٠٦٩(  ١- ١١  سحب مصرفي على المكشوف
     ------ - -- -- -  -------- -- -  
    ١٠١٫٩٣٦  ١٢٧٫٣٣٣  
    = =====  = =====  

  

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٧إلى  ٧تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
  

  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 



 ٧

  كة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعةشر
  

   الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

 
 معلومات حول الشركة    ١

  
لدولة  وجب القانون االتحاديكشركة مساھمة عامة بم ٢٠٠٧يونيو  ١٩بتاريخ ("الشركة")  شركة العربية للطيران ش.م.ع.تأسست 

بموجب الرخصة  دولة اإلمارات العربية المتحدة(وتعديالته). تزاول الشركة نشاطھا في  ١٩٨٤لسنة  ٨رقم  اإلمارات العربية المتحدة
الھيئة الصادرة من  )٢ايه سي (ن دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شھادة تشغيل جوي رقم عالتجارية الصادرة 

  .دولة اإلمارات العربية المتحدةالعامة للطيران المدني، 
  

  . دولة اإلمارات العربية المتحدةالمالي،  دبي إن أسھم الشركة العادية مدرجة في سوق
  

  ، اإلمارات العربية المتحدة.الشارقة، ٨المسجل للشركة ھو ص.ب  المكتب عنوانإن 
  

لشركة ا منالمنتھية في ذلك التاريخ  الستة أشھرولفترة  ٢٠١٤ يونيو ٣٠جزة الموحدة كما في المالية المرحلية المو المعلومات تتألف
والشركات الخاضعة المجموعة في الشركات الزميلة  صحصبـ "المجموعة") باإلضافة إلى  ةمعمجت اوشركاتھا التابعة (يشار إليھ

  .لسيطرة مشتركة
 

تجارة قطع غيار وطائرات، تأجير الوتجارة الطائرات، والجوي التجاري الدولي،  تتمثل األنشطة المرخص بھا للمجموعة في النقل
خدمات و، المسافريننقل ومكاتب التمثيل لشركات الطيران، وتأجير الشقق الفندقية، والفنادق، والطائرات، وكاالت السفر والسياحة، 

  ران وإصالح وصيانة الطائرات.على الطيالتدريب وخدمات نقل الوثائق، ووكالء الشحن الجوي،  الشحن،
  

  شركاتھا التابعة وائتالفاتھا المشتركة وشركاتھا الزميلة وأنشطتھا الرئيسية:مختلف ملكية المجموعة في نسبة فيما يلي 
  

  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  القانونية حصص الملكية  االسم
  ٢٠١٣  ٢٠١٤      

         التابعة اتالشرك
          

  اإلمارات   ٪٥١  ٪٥١  :م. وشركاتھا التابعة.م.ذ فرياتمقر العالم للس
  العربية المتحدة

والسياحة وخدمات  السفر والرحالت
  .الشحن

          

والسياحة وخدمات  والرحالت السفر  قطر   ٪١٠٠  ٪١٠٠  م. .م.ذ مقر العالم للسفريات
  .الشحن

          

ة المملكة العربي  ٪١٠٠  ٪١٠٠  مقر العالم للسفريات المحدودةشركة 
   السعودية 

السفر والرحالت والسياحة وخدمات 
  .الشحن

          

  .والسياحة السفر  الكويت -  ٪١٠٠ (*)م..م.ذ مقر العالم للسفريات
          

(المنطقة الحرة)،  إنفورميشن سيستمز أسوسييتس
 ) ٢٠اإلمارات العربية المتحدة (راجع إيضاح 

  اإلمارات   ٪٥١  ٪١٠٠
  العربية المتحدة

لوجيا المعلومات لقطاع خدمات تكنو
  الطيران. 

          

  اإلمارات   -  ٪١٠٠  )(* أكشن للضيافة
  العربية المتحدة

خدمات الضيافة والسياحة وإدارة وتشغيل 
  المطاعم والفنادق. 

        

          الخاضعة لسيطرة مشتركة  الشركات
          

، اإلمارات العربية شركة ألفا لخدمات الطيران
  )ذ.م.م.( المتحدة

  اإلمارات   ٪٥٠  ٪٥٠
  العربية المتحدة

خدمات الوجبات الغذائية للرحالت  تقديم
لشركة العربية إلضافية الجوية والخدمات ا
  للطيران ش.م.ع. 

          

  اإلمارات   ٪٥٠  ٪٥٠   )ذ.م.م.(شركة الشارقة لخدمات الطيران 
  العربية المتحدة

تقديم الخدمات األرضية للطائرات 
ت الشحن في وخدماوخدمات المسافرين 
   .مطار الشارقة الدولي

          

  . النقل الجوي التجاري الدولي  مصر   ٪٥٠  ٪٥٠  .) م.ش.ممصر ( –شركة العربية للطيران 
         

          الزميلة  ةالشرك
          

  النقل الجوي التجاري الدولي  المغرب   ٪٤٠  ٪٤٠  العربية للطيران المغرب، اس. ايه. 
  
  ة الحالية. (*) تم تأسيسھا في الفتر  



 ٨

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  أساس اإلعداد   ٢
  
  بيان التوافق   ١-٢

  
ً  الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتتم إعداد ھذه  ال  ."التقارير المالية المرحلية" ،٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا

التي تم  السنوية الكاملةالموحدة الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية المرحلية المالية  المعلوماتتشتمل 
 ٣١كما في للمجموعة  الموحدة السنوية المالية البياناتھا جنباً إلى جنب مع قراءت ويتعين، إعدادھا وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

  .ذلك التاريخ في للسنة المنتھيةو ٢٠١٣ديسمبر 
  

   أساس القياس  ٢-٢
  

ستثمارات األدوات المالية المشتقة واالباستثناء  ،التكلفة التاريخية على أساسالموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتتم إعداد ھذه 
  في بيان المركز المالي.  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلةالمتاحة للبيع، 

  
  العملة الرسمية وعملة العرض    ٣-٢

  
ية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھو العملة بدرھم اإلمارات العربالموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتھذه  عرضتم ي

  الرسمية للمجموعة. 
  

       الھامة  السياسات المحاسبية  ٣
  

المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك  المعلوماتعند إعداد ھذه  المطبقة من قبل المجموعةإن السياسات المحاسبية 
 في ذلك التاريخ وللسنة المنتھية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في المالية الموحدة  ھاعند إعداد بيانات المطبقة من قبل المجموعةالسياسات 
  .٤المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة على النحو المبين في اإليضاح  باستثناء

  
       تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  ٤

  
    الموجزة الموحدة المرحلية ثير مادي على المعلومات الماليةمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لھا تأ

  
ھذه  بيقتم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية المعدلة التالية عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. لم يكن لتط

إال أنھا قد تؤثر على احتساب المعامالت أو الترتيبات  السابقةوالحالية تين المعلنة للفترأي تأثير مادي على المبالغ المعايير المعدلة 
   المستقبلية.

  
 تعديالت تتعلق بالمنشآت  –البيانات المالية الموحدة من معايير التقارير المالية الدولية:  ١٠تعديالت على المعيار رقم ال

  االستثمارية
 تعديالت تتعلق  -اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى ر المالية الدولية: من معايير التقاري ١٢تعديالت على المعيار رقم ال

  بالمنشآت االستثمارية
 تعديالت تتعلق بالمنشآت  -) ٢٠١١البيانات المالية المنفصلة (المعدل في : ٢٧تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ال

 االستثمارية 
 تعديالت تتعلق بمقاصة الموجودات والمطلوبات –األدوات المالية: العرض : ٣٢رقم  تعديالت على المعيار المحاسبي الدوليال 
 تعديالت ناتجة عن اإلفصاحات عن القيمة القابلة  - انخفاض قيمة الموجودات : ٣٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ال

 لالسترداد للموجودات غير المالية
 تعديالت تتعلق باستبدال األدوات المشتقة -األدوات المالية: االعتراف والقياس : ٣٩دولي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي الال  

   



 ٩

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
       ر التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة (تابع)تطبيق معايي  ٤

  
  ولكن لم يتم تطبيقھا بعد    الصادرةالمعايير الجديدة والمعدلة 

  
  لمعايير الجديدة والمعدلة التالية التي صدرت ولكن لم تسري بعد: لمبكر التطبيق الب المجموعةقم تلم 
  
  

  والمعدلةمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة 
 تسري على الفترات السنوية   

  التي تبدأ في أو بعد 
      
 السداد على أساس من معايير التقارير المالية الدولية:  ٢المعيار رقم  تعديالت علىال

   تعريف "شرط االستحقاق" –األسھم 
   ٢٠١٤يوليو  ١  

 ج األعمال دممن معايير التقارير المالية الدولية:  ٣المعيار رقم  تعديالت علىال– 
    من نطاق المعيار استثناء االئتالفات المشتركةو المشروط الثمناحتساب 

   ٢٠١٤يوليو  ١  

 قياس القيمة العادلة من معايير التقارير المالية الدولية:  ١٣المعيار رقم  تعديالت علىال
 نطاق استثناء المحافظ –

   ٢٠١٤يوليو  ١  

 الممتلكات واآلالت والمعدات : ١٦ولي رقم المعيار المحاسبي الد تعديالت علىال– 
   لالستھالك المتراكم فيما يتعلق بإعادة التقييم تناسبيإعادة بيان 

   ٢٠١٤يوليو  ١  

 تم التعديل –امتيازات الموظفين : ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعديالت علىال 
أو األطراف األخرى  إليضاح المتطلبات المتعلقة بكيفية ربط المساھمات من الموظفين

  المرتبطة بالخدمة بفترات الخدمة 

   ٢٠١٤يوليو  ١  

 اإلفصاحات حول األطراف ذات : ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعديالت علىال
  منشآت إدارية  –العالقة 

   ٢٠١٤يوليو  ١  

 إعادة  –الموجودات غير الملموسة : ٣٨المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعديالت علىال
   لالستھالك المتراكم فيما يتعلق بإعادة التقييم  تناسبيبيان 

   ٢٠١٤يوليو  ١  

 العالقة  –العقارات االستثمارية : ٤٠المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعديالت علىال
من معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي  ٣المتداخلة بين المعيار رقم 

   ٤٠الدولي رقم 

   ٢٠١٤ يوليو ١  

  العمالء إليرادات من العقود معامن معايير التقارير المالية الدولية:  ١٥المعيار رقم – 
نموذج يقوم على خمسة أسس لالعتراف واإلفصاح عن اإليرادات، بحيث يتم تطبيقه 

   على كافة العقود مع العمالء

   ٢٠١٧يناير  ١  

  
عايير الجديدة والمعدلة كما في تاريخ إصدار ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة تقييم تأثير ھذه الم تباشر أعمالال تزال اإلدارة 

  الموحدة.
  

  التقديرات واألحكام المحاسبية   ٥
  

ً للمعيار المحاسبي رقم  يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  ٣٤إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا
قد تختلف مطلوبات واإليرادات والمصروفات. ت التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والواالفتراضا

  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  

التقديرات إن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشك في صحة 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ.  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ھي نفسھا التي تم تطبيقھا عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

  
   إدارة المخاطر المالية  ٦

  
في البيانات المالية الموحدة  إن أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األھداف والسياسات المفصح عنھا

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
   



 ١٠

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
   تالممتلكات والمعدا  ٧

  
  اإلضافات واالستبعادات واالستھالك (غير مدققة)

  
(فترة مليون درھم  ٧٣٥٫٥، استحوذت المجموعة على ممتلكات ومعدات بمبلغ ٢٠١٤يونيو  ٣٠خالل فترة الستة أشھر المنتھية في 

  .مليون درھم) ٥٥٣٫٣: ٢٠١٣يونيو  ٣٠الستة أشھر المنتھية في 
  

: ٢٠١٣يونيو  ٣٠(فترة الستة أشھر المنتھية في مليون درھم  ١٣٧٫٩للفترة الحالية  معداتالوممتلكات بلغ االستھالك المحمل على ال
  .مليون درھم) ١٠٤٫٥

  
   العقارات االستثمارية  ٨

  
لمطار الشارقة الدولي والممنوحة من  بل المجموعة على قطعة أرض مجاورةمن ق تم إنشاؤه من مبنىالعقارات االستثمارية  تتألف

  في إمارة دبي، اإلمارات العربية المتحدة.يقع قيد اإلنشاء  شقق سكنية قة ومبنىحكومة الشار
  

  االستثمارات المتاحة للبيع  ٩
  

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠    
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم                 ألف درھم             
          

  ١٦٫٣٥٨  ١٥٫٢٦٠      مدرجة
  ٧٥٤٫٦٧١  ٧٠١٫٨٩١      غير مدرجة

               -----------  -----------  
      ٧٧١٫٠٢٩  ٧١٧٫١٥١  
      ======  ======  
          

  ٤٠٣٫٧١٥  ٣٤٩٫٨٣٧      داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٦٧٫٣١٤  ٣٦٧٫٣١٤      خارج اإلمارات العربية المتحدة

       -----------   ----------  
      ٧٧١٫٠٢٩  ٧١٧٫١٥١  
      ======  ======  

  
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠        
  (مدققة)  (غير مدققة)   

ألف درھم              ألف درھم             
          فيما يلي الحركة خالل الفترة:

          
  ٧٣٨٫٧٧٩  ٧٧١٫٠٢٩      يناير  ١في 

  -  )٥٦٫٩٨٠(      االستثمارات المستبعدة خالل الفترة
  ٣٢٫٢٥٠  ٣٫١٠٢      التغير في القيمة العادلة

                 -----------  -----------  
      ٧٧١٫٠٢٩  ٧١٧٫١٥١  
      ======  ======  
  

والمدرجة في سوق  عند احتساب القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ٢٠١٤يونيو  ٣٠تم األخذ باالعتبار أسعار السوق كما في 
  األوراق المالية.

   



 ١١

  شركاتھا التابعةشركة العربية للطيران ش.م.ع. و
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  االستثمار في االئتالفات المشتركة والشركة الزميلة  ١٠

  
بين المعلومات المالية الملخصة  كما يطابق ،والشركة الزميلةالئتالفات المشتركة ل الھامةلمعلومات المالية ا يلخص الجدول التالي

  .والشركة الزميلةاالئتالفات المشتركة أھم القيمة الدفترية لحصة المجموعة في و
  

  الشارقة لخدمات الطيران  ألفا لخدمات الطيران  
   ----------------------------   ------------------------------  

  ٪٥٠                ٪٥٠               نسبة الملكية
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠ ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ١٢٧٫٧٧٦  ١٤٦٫٢٣٢  ٣٦٫٥٥٦  ٤٧٫١٥٥  الموجودات
  )٤٨٫١٥٨(  )٦٩٫٠٦٥(  )١٨٫٤٢١(  )٣١٫٣٣٩(  المطلوبات

  ---- -------  ----------  ---------- -  ---- -------  
  ٧٩٫٦١٨  ٧٧٫١٦٧  ١٨٫١٣٥  ١٥٫٨١٦  صافي الموجودات

  =====  =====  ======  =====  
          

  حصة المجموعة من صافي الموجودات كما 
  ٣٩٫٨٠٩  ٣٨٫٥٨٤  ٩٫٠٦٨  ٧٫٩٠٨  الموحد ھو مبين في بيان المركز المالي

          
  ٢٠٫٣١٠  ١٧٫٥٤٩  ١٥٫١٣٥  ٢٫٣١٩  أرباح الفترة/ السنة

          
  ١٠٫١٥٥  ٨٫٧٧٥  ٧٫٥٦٨  ١٫١٦٠  السنة /حصة المجموعة من أرباح الفترة

          
  )٢١٫٠٠٠(  )١٠٫٠٠٠(  )٧٫٥٢٦(  -  توزيعات األرباح النقدية المستلمة من قبل المجموعة

  =====  =====  ======  ======  
  
  والنقد  األرصدة المصرفية  ١١

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠      
  (مدققة)   (غير مدققة)   

ألف درھم              ألف درھم             
          األرصدة المصرفية:

  ١٥٩٫١٥٦  ٤١٧٫٩٦٥      حسابات جارية -
  ٢١٫٢٦٠  ٥٫٩٣٥      ودائع تحت الطلب -
  ١٫٢٥٦٫٦٠٨  ٦٩٧٫٤٠٥      ودائع ثابتة -
  ٢٫٤٧٧  ٢٫٥٥٣    ودائع ھامشية -
      --------------  --- ----------  

  ١٫٤٣٩٫٥٠١  ١٫١٢٣٫٨٥٨      إجمالي األرصدة المصرفية
  ١٫٥٦٥  ٣٫٥٠٢      النقد في الصندوق

      ---- ----------  --- ----------  
  ١٫٤٤١٫٠٦٦  ١٫١٢٧٫٣٦٠      والنقد  إجمالي األرصدة المصرفية
  )٥٠٫٠٠٠(  )٥٠٫٠٠٠(      ناقصاً: استثمار طويل األجل

      ------- -------  -------- -----  
  ١٫٣٩١٫٠٦٦  ١٫٠٧٧٫٣٦٠      ي اإلجمال

      ========   =======  
  

   



 ١٢

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  والنقد (تابع) األرصدة المصرفية  ١١

  
  األجل القروض قصيرة   ١-١١

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠      
  (مدققة)   (غير مدققة)      
ألف درھم              ألف درھم             
          

  ٢٠٠٫٠٨٥  ٣٠٠٫٠٦٩      السحب المصرفي على المكشوف
  ٩١٫٨٦١  ٩١٫٨٦٥      تسھيل تمويل من مورد

       -----------  ------ -----  
      ٢٩١٫٩٤٦  ٣٩١٫٩٣٤  
      ======   ======  
  

  عقود اإليجار التمويلية التزامات  ١٢
  

 التزاماتعاماً. يتم ضمان  ١٢ لـ فترة عقد اإليجار تمتدطائرة.  ٢٣إيجار مع طرف آخر لتمويل شراء  اتفاقيةالمجموعة بإبرام  قامت  
  طائرة مستأجرة). ١٩: ٢٠١٣(طائرة مستأجرة  ٢٣ من خاللعقود اإليجار التمويلية 

  
والقيود على التأجير من الباطن  القوانينمختلف بالمالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام  التعھداتاإليجار إلى بعض  تاتفاقياتخضع 

  نسبة الدين إلى حقوق الملكية.  إجمالي على والحفاظ والغطاء التأميني
  

  رأس المال  ١٣
  

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠      
  (مدققة)   (غير مدققة)      
ألف درھم              ف درھم       أل      
          

          رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠      درھم للسھم الواحد) ١ألف سھماً بقيمة ٤٫٦٦٦٫٧٠٠(  
      ========  =======  

  
  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٤

  
معامالت مع شركات أعمال أخرى تقع في نطاق تعريف األطراف ذات  بالدخول في عتياديةفي سياق األعمال االالمجموعة  تقوم

  .٢٤العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

  وفقاً للشروط المتفق عليھا من قبل اإلدارة: مع األطراف ذات العالقةالمجموعة  بھا فيما يلي المعامالت التي قامت
  
  أشھر الستةفترة          أشھر ثةالثالفترة          
  يونيو ٣٠المنتھية في       يونيو ٣٠المنتھية في       
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)  مدققة)غير (  (غير مدققة)  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

ة شركالمؤجرة لالطائرات إيرادات اإليجار من 
  ٣٩٫٨٠٥  ٣٣٫٦٩٦  ١٩٫٧٢٣  ١٥٫١٦٥  مشتركوائتالف  زميلة

  ٣٫٧٤٣  ٤٫٣٥٦  ٢٫٠٥٦  ٢٫٦٥٥  أتعاب اإلدارة 
  ٥٣٫٥٢٠  ١٦٫١٠٤  ٢٧٫٤٥٥  ٨٫٧٩٠  مصروفات معاد تحميلھا من قبل أطراف ذات عالقة

  ٢٫٤٧٨  ٣٫٨٠١  ١٫٢٤٢  ١٫٩٣١  أطراف ذات عالقة اإليرادات من
  =====  =====  =====  =====  
  

   



 ١٣

  . وشركاتھا التابعةشركة العربية للطيران ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع) معامالت األطراف ذات العالقة  ١٤

  
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠      
  (مدققة)   (غير مدققة)      
      ألف درھم        ألف درھم             

          المستحق من أطراف ذات عالقة
          

  ٧٧٫٤٨٥  ٣٥٫٣٤٩      )١صافي ( –المبالغ المستحقة من شركة زميلة وائتالف مشترك 
  ١٫٦٢٩  ٩٫٣٥٧      أخرى

       ---------   ---------  
      ٧٩٫١١٤  ٤٤٫٧٠٦  
      =====  =====  

  
  لحالية.في الفترة ا مسجل مليون درھم ٢٥بعد خصم مخصص بمبلغ ) ١(
  
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠     

  (مدققة)   (غير مدققة)      
ألف درھم              ألف درھم             

          أطراف ذات عالقة إلىالمستحق 
          

  ١٤٫٣٦٣  -      الشارقة لخدمات الطيران
  ١٫١٨٠  ١٣٫٠٥٦      أخرى

       ---------   ---------  
      ١٥٫٥٤٣  ١٣٫٠٥٦  
      =====  =====  

  
  اإليرادات األخرى (صافي)  ١٥

  
  أشھر الستةفترة          أشھر الثالثةفترة          
  يونيو ٣٠المنتھية في       يونيو ٣٠المنتھية في       
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)  مدققة)غير (  (غير مدققة)  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

األرباح/ (الخسائر) غير المحققة من أدوات مالية 
  )٤٥٫٧٦٥(  ٣٦٫٧٨٧  )٥٤٫٦٩٢(  ٥٢٫٩٩٥  مشتقة

  ٣٫٧٤٣  ٤٫٣٥٦  ٢٫٠٥٦  ٢٫٦٥٥  )١٤يضاح اإلأتعاب اإلدارة (راجع 
الستثمار في ائتالف  التقييم العادلاألرباح من 

مشترك تم االستحواذ عليه خالل الفترة (راجع 
  -  ٤٫٦١٤  -  -  )٢٠اإليضاح 

  ٢٫٣٣٢  ١٫٩٩٨  ١٫٠٥٥  ١٫٠٣٤  مولة التأمينع
  -  ١٢٫٠٩٦  -  ١٢٫٠٩٦  أرباح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

  ٩٫٠٢٩  ٣٦٫١٢٣  ٦٫٣٨٠  ٢٤٫٦٦٨  أخرى
   ----------   ----------   ----------   ----------  
  ٣٠٫٦٦١(  ٩٥٫٩٧٤  )٤٥٫٢٠١(  ٩٣٫٤٤٨(  
  ======  ======  ======  ======  
  

   



 ١٤

  طيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعةشركة العربية لل
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  ربحية السھم األساسية  ١٦

  أشھر الستةفترة          أشھر الثالثةفترة            
  يونيو ٠٣المنتھية في       يونيو ٣٠المنتھية في       
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
          
  ١٢٦٫١٧٤  ٢٤٠٫٩١٥  ٧٠٫٧٨١  ١٦٩٫٢٥٧  (باأللف درھم) المنسوبة لمالكي الشركةرباح األ

  =====  =====  ======  ======  
          

  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  عدد األسھم (باأللف)
  =======  =======  ========  =======  
          

  ٠ . ٠٣  ٠ . ٠٥  ٠ . ٠٢  ٠ . ٠٤  ربحية السھم األساسية (بالدرھم)
  =====  =====  ====  ====  

  
  التزامات عقود إيجار الطائرات التشغيلية   ١٧

  
  مستأجر: ال ھي تكون المجموعة حيثما  أ)

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠        
  (مدققة)  قة)(غير مدق      
ألف درھم                 ألف درھم             
       

  ١١٥٫٨٢٥  ٨٤٫١٥٩      خالل سنة واحدة
  ٥٩٫٢٤١  ٢٤٫٨٤٦      من سنتين إلى خمس سنوات

      ------ -----   ---------  
      ١٧٥٫٠٦٦  ١٠٩٫٠٠٥  
      ======  =====  

  
  مؤجر: ال ھي تكون المجموعة حيثما  ب)

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠      
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم                 ألف درھم             
          

  ٤٣٫٨١٩  ٤٦٫٢٠٧      خالل سنة واحدة
  ٢٤٫٤٢٢  ٢٩٫١٨٨      من سنتين إلى خمس سنوات

       ----------   ---------  
      ٦٨٫٢٤١  ٧٥٫٣٩٥  
      ======  =====  

  
  االلتزامات الطارئة  ١٨

  
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤و يوني ٣٠      
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم                 ألف درھم             

         

          
  ٣٤٫٠٣٦  ٣٤٫٠٣٦      اعتماد خطابات 

  ٢٥٫٤٥٣  ٢٨٫٦٨٤      خطابات ضمان
      ======  =====  
  

مقابل الطائرات  إيداع تأمينات عوضاً عنئرات مصدرة إلى مؤجري الطا اعتمادبصورة أساسية من خطابات  االعتمادتتألف خطابات 
  المستأجرة.

   



 ١٥

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  الرأسمالية االرتباطات  ١٩

  
  الرتباطات الرأسمالية التالية: قامت المجموعة بإبرام ا

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠      
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم               ألف درھم             

         

          المصرح بھا والمتعاقد عليھا:
  ٦٫٤٦٥٫١٦٧  ٥٫٢٤٩٫٨٨١      أسطول طائرات

      ========  =======  
          عليھا: المصرح بھا ولم يتم التعاقد

  ١٫٤٢٢٫٨٠٧  ١٫٤٢٢٫٨٠٧      أسطول طائرات
      ========  =======  
  
  

  االستحواذ على شركة تابعة   ٢٠
  

 إنفورميشن سيستمز أسوسييتسشركة من أسھم وحقوق التصويت في  ٪٤٩المجموعة على  تذ، استحو٢٠١٤فبراير  ٢٥في 
إلى  ٪٥١من  ليمتد إنفورميشن سيستمز أسوسييتسوعة في شركة ترتب على ھذا االستحواذ زيادة حصة المجم. ليمتد(الخاصة) 

ً ليمتد ائتالف إنفورميشن سيستمز أسوسييتسوبذلك سيطرت المجموعة على ھذه الشركة. كانت  ،٪١٠٠ ً مشترك ا  وكان يتم ،يما سبقف ا
 وفقاً لحقوق الملكية.   احتسابھا كشركة مستثمر بھا

  
 ٤٫٦١٤ليمتد أرباح بمبلغ  إنفورميشن سيستمز أسوسييتسفي  ٪٥١لمجموعة القائمة البالغة ترتب على إعادة قياس القيمة العادلة لحصة ا

  ). ١٦قد تم إدراج ھذا المبلغ ضمن اإليرادات األخرى (انظر اإليضاح ألف درھم. ل
  

  تم االعتراف بالشھرة التجارية الناتجة عن االستحواذ كما يلي:
  ألف درھم    
     

  ١٠٫٧٩٧    الثمن النقدي
  ١١٫٢٣٨    ليمتد إنفورميشن سيستمز أسوسييتسقيمة العادلة للحصة المحتفظ بھا سابقاً فيال
     ---------  

  ٢٢٫٠٣٥    إجمالي الثمن المحول 
      

  )١٢٫٩٨٧(    )١ناقصاً: القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليھا (
     -----------  

  ٩٫٠٤٨    الشھرة التجارية
    ====  
  
ً بتقييم القيمة العادلة يمھا الدفترية. ليمتد بق إنفورميشن سيستمز أسوسييتستم تسجيل موجودات ومطلوبات  )١( تقوم اإلدارة حاليا

وسوف يتم إجراء أية تعديالت الزمة على صافي الموجودات  ،لصافي الموجودات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليھا
  من معايير التقارير المالية الدولية. ٣ة خالل فترة القياس البالغة سنة واحدة كما يجيز المعيار رقم والشھرة التجاري

   



 ١٦

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
     ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  معلومات حول القطاعات  ٢١

  
. تزاول وحدات لدى المجموعة قطاعين معلنين بشكل عام كما ھو موضح أدناه، وھما يمثالن وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة  

 األعمال االستراتيجية للمجموعة أعمالھا في عدة قطاعات، وتتم إدارتھا بصورة منفصلة حيث تقتضي استراتيجيات مختلفة. فيما يلي
  ملخص حول عمليات كل قطاع من القطاعات المعلنة لدى المجموعة:

  
تتضمن النقل الجوي التجاري الدولي، وإيجار الطائرات، وتأجير الطائرات، ونقل المسافرين، وخدمات   الطيران

  التدريب على الطيران وإصالح وصيانة الطائرات.والشحن، 
    

مكاتب التمثيل لشركات الطيران، وتأجير الشقق الفندقية، والفنادق، وة، كاالت السفر والسياح تتضمن  القطاعات األخرى
  خدمات نقل الوثائق.و

  
   قطاعات األعمال –لتقاريراألساسي لالنمط 

  
  فترة الستة أشھر المنتھية في

  اإلجمالي  المحذوفات   قطاعات أخرىال رانـالطي (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          اإليرادات
  ١٫٧٤١٫٦٥٦  -  ٧٩٫٠٥٤  ١٫٦٦٢٫٦٠٢  مبيعات خارجية

  -  )٣٫٢٧٥(  ٣٫٢٧٥  -  المبيعات فيما بين القطاعات
 -------------- ----------  ----------  ---------- ----  

  ١٫٧٤١٫٦٥٦  )٣٫٢٧٥(  ٨٢٫٣٢٩  ١٫٦٦٢٫٦٠٢  إجمالي اإليرادات
  ======= =  ======  ======  ========  

          النتائج
  ٢٢٨٫٧٠٢  -  ٣٢٫٣٧٩  ١٩٦٫٣٢٣  نتائج القطاع

   الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا
  ٩٫٧٦٧        وفقاً لحقوق الملكية

  )٢٦٫٢١٩(        التمويل تكلفة
  مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد
  ٣٥٫٤١٨        وإيرادات أخرى

        ------- ----  
  ٢٤٧٫٦٦٨        أرباح الفترة

        ======  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  ٧٣٥٫٥٢٤  -  ٨٫٠١١  ٧٢٧٫٥١٣  والمصروفات المؤجلة
  ١٣٩٫٤٠٤  -  ١٫٦١١  ١٣٧٫٧٩٣  االستھالك واإلطفاء

          
          (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠

          الموجودات
  ٧٫٩٤٧٫٠٠٢  )٧٤٫٤٨٧(  ١٨٨٫١١٠  ٧٫٨٣٣٫٣٧٩  موجودات القطاع

  ------------ --  ---------- -  ------- ----  ---------- ----  
  ٢٫٠٠٠٫٠٢٠        مخصصةالموجودات المجموعة غير 

        -------- ------  
  ٩٫٩٤٧٫٠٢٢        إجمالي الموجودات

        ========  
          

          المطلوبات
  ٤٫٤٧٧٫٨٥١  )٧٤٫٤٨٧(  ٧٨٫٥١٦  ٤٫٤٧٣٫٨٢٢  مطلوبات القطاع

  ========  ======  =======  ========   
  



 ١٧

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
     ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ٢١

  
  (تابع) قطاعات األعمال –لتقاريرالنمط األساسي ل

  
  فترة الستة أشھر المنتھية في

  اإلجمالي  محذوفات ال  قطاعات أخرىال  رانـالطي  (غير مدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          اإليرادات
  ١٫٥١٨٫٨٥٠  -  ٥٦٫٩٥١  ١٫٤٦١٫٨٩٩  مبيعات خارجية

  -  )٥٫١٧٦(  ٤٫٣٥٣  ٨٢٣  المبيعات فيما بين القطاعات
  ------------ -  ---------   ---------  -------- ----  

  ١٫٥١٨٫٨٥٠  )٥٫١٧٦(  ٦١٫٣٠٤  ١٫٤٦٢٫٧٢٢  إجمالي اإليرادات
  =======   =====  =====  =======  

          النتائج
  ١١٦٫٧٣٧  -  ٢٨٫٠٧٤  ٨٨٫٦٦٣  نتائج القطاع

   الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا
  ٩٫٩٨٣        وفقاً لحقوق الملكية

  )٢٠٫٩٤١(        التمويل تكلفة
  مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد
  ٢٨٫٤٧٠        وإيرادات أخرى

        --- --------  
  ١٣٤٫٢٤٩      أرباح الفترة

        ======  
          معلومات أخرى

  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 
  ٥٥٤٫٢٤٥  -  ١٫٠٧٢  ٥٥٣٫١٧٣  والمصروفات المؤجلة
  ١٠٧٫٦٠٢  -  ٥٧٠  ١٠٧٫٠٣٢  االستھالك واإلطفاء

          
          (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

          الموجودات
  ٧٫١٧٩٫٢٠٢  )٤٥٫٨٧٢(  ١٥٤٫٤٢٧  ٧٫٠٧٠٫٦٤٧  موجودات القطاع

  ----------- ---  ------ -----   -----------   -------------  
  ٢٫٢١٥٫٤٩٩        مخصصةالموجودات المجموعة غير 

         -------------  
  ٩٫٣٩٤٫٧٠١        إجمالي الموجودات

        ========  
          المطلوبات

  ٣٫٨١٨٫٥١٨  )٤٥٫٨٧٢(  ٥١٫٨٥٥  ٣٫٨١٢٫٥٣٥  مطلوبات القطاع
  ========  ======  =======  ========   
  

  السوق. فيمبيعات فيما بين القطاعات وفقاً لألسعار السائدة ال تحميليتم 
  

 ٣سات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمبينة في اإليضاح إعداد تقارير بشأنھا ھي نفس السيا يتملقطاعات التي لإن السياسات المحاسبية 
األرباح التي يحققھا كل في تمثل نتائج القطاع ت وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١من البيانات المالية الموحدة كما في 

ً  مستثمر بھاالشركات ال )خسائر( /األخذ باالعتبار الحصة من أرباح قطاع دون التمويل واألرباح من الودائع  وتكلفةلحقوق الملكية وفقا
المصرفية واإليرادات األخرى. ال تتضمن موجودات القطاع الودائع الثابتة واالستثمارات المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية 

غير  التجارية والموجودات . تم تخصيص الشھرةوالشركة الزميلة واالستثمار قصير األجلواالستثمارات في االئتالفات المشتركة 
  الملموسة ضمن قطاع الطيران.

  
  توزيعات األرباح  ٢٢

  
على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ وافق المساھمون ، ٢٠١٤مارس  ١٦بتاريخ  الذي عقدلجمعية العمومية لالسنوي جتماع خالل اال

  . الحالية فترةال اللختم دفع توزيعات األرباح للسھم الواحد.  فلس ٧٫٢٥بواقع درھم  ٣٣٨٫٣٣٥٫٧٥٠


