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    بيان المركز المالي الموجز الموحدبيان المركز المالي الموجز الموحد
    21122112مارس مارس   1111كما في كما في 

  
  

  
 إيضاحات

 مـارس 11 
2112 

 ديسمبر  31 
1111 

 )مدقق(  )غير مدقق(    
        ألف درهـم  ألف درهـم    

              الموجودات
       الموجودات غير المتداولة

 1.313.131   2.575.891     ممتلكات ومعدات
 695.936   651.148     دفعات مقدمة لطائرات جديدة

 153.393   164.211   4  إستثمارات في ممتلكات
 1.191.333   1.192.147     موجودات غير ملموسة

 189.333   189.474     الشهرة 
 11.188   9.695     مصاريف مؤجلة

 18.333   21.251     طائرات مستأجرة تأمينات على
 333.111   817.541   5  متاحة للبيع –إستثمارات 

 1.655   19.181     ذمم تجارية مدينة وأخرى
 6.131.593   5.514.542     مجموع الموجودات غير المتداولة

       
       الموجودات المتداولة 

 9.191   9.151     بضاعة
 111.319   82.112     مطلوب من أطراف ذات عالقة

 315.111   457.167     ذمم تجارية مدينة وأخرى
 1.333.911   1.252.268   6  في الصندوق ونقد أرصدة لدى البنوك

        1.831.611   1.811.198     مجموع الموجودات المتداولة
        3.113.113   7.115.641     مجموع الموجودات

 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة. الموجزة المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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    )غير مدقق()غير مدقق(  الموجز الموحدالموجز الموحد  بيان الدخلبيان الدخل
    21122112مارس مارس   1111حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 

 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 11

 1111  2112  إيضاحات 

 ألف درهـم  ألف درهـم   
      

 613.118   621.911    إيرادات
      

 (    338.115)  (    568.816)   تكاليف مباشرة
      

 36.191   51.194    إجمالي الربح
      

 (        3.333)  (      17.721)   وتسويقية بيعية مصاريف
       

دارية و  عمومية مصاريف  (      11.353)  (      16.546)   ا 
      

 19.153   14.181    ودائع بنكية من أرباح
      

 (        3.593)  (        7.698)   تكاليف التمويل
      

 13.138   41.774   11 إيرادات أخرى
      

 33.155   49.286    للفترةربح ال

      

      إلى : لعائدا

 31.313   47.661    الشركة األم  مساهمي

 1.651   1.626    غير المسيطرة حصة االقلية

    49.286   33.155 

 1.11  1.11  11 )درهم( لسهم الواحدل األساسي ربحال

 
 
 
  

 .الموجزة الموحدة المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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    )غير مدقق()غير مدقق(  الشامل الموجز الموحدالشامل الموجز الموحد  دخلدخلبيان البيان ال
    21122112مارس مارس   1111حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس  11 

  2112  1111 

      ألف درهـم  ألف درهـم  

      33.155   49.286   الربح للفترة

     بنود الدخل الشامل األخرى
      3.883   74.522   للبيع متاحة  –إستثمارات  الربح من إعادة تقييم

      (        1.916)  --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

         74.522   1.968 بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 33.113   121.818   إجمالي الدخل الشامل للفترة
     
     عائد إلى :ال

 36.551   122.182   مساهمي الشركة األم
      1.651   1.626   األقلية غير المسيطرة صةح

   121.818   33.113 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .الموجزة الموحدة المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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                الموجز الموحدالموجز الموحد  بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
                                                                                                21122112مارس مارس   1111حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

   

 رأس المال  

 
 إحتياطي قانوني

 
 إحتياطي عام

التغيرات المتراكمة 
 أرباح مستبقاه في القيمة العادلة 

العائد لمساهمي 
 شركة األمال

األقلية غير  صةح
 المجمــــوع المسيطرة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
          

 6.335.919  5.111  6.331.319  383.169  13.811  163.336  163.336  3.555.311   )مدقق( 1111ديسمبر  31في كما الرصيد 
 33.155  1.651  31.313  31.313  -- -- -- --  ترةالربح للف

 1.968  -- 1.968  (     1.916) 3.883  -- -- --  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 33.113  1.651  36.551  31.339  3.883  -- -- --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (    336.385) (        1.361) (   333.335) (   333.335) -- -- -- --  (11توزيعات أرباح )إيضاح 
 6.138.353  6.331  6.133.136  61.311  18.583  163.336  163.336  3.555.311   )غير مدقق( 1111مارس  31الرصيد في 

 6.139.333  8.661  6.131.886  113.166  (     9.833) 181.381  181.381  3.555.311   )مدقق( 1111ديسمبر  31في  كما الرصيد
 39.185  1.515  33.551  33.551  -- -- -- --  الربح للفترة

 33.611  -- 33.611  -- 33.611  -- -- --  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 113.818  1.515  111.181  33.551  33.611  -- -- --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (       1.361) (     1.361) -- -- -- -- -- --  توزيعات أرباح 
 5.171.795  7.728  5.161.167  271.915  64.688  181.182  181.182  4.666.711   )غير مدقق(2112مارس  11في  كما الرصيد

 

 .الموحدة الموجزة المالية بياناتالمن هذه ال يتجزأ جزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجز الموحدالموجز الموحد  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

    21122112مارس مارس   1111حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 
  

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ارسـم 11
 2112  1111 

 ألف درهـم  ألف درهـم 
    

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 33.155   49.286   فترةللربح ال

    التعديالت :

 19.168   17.144   إستهالك ممتلكات ومعدات 

 183   187  إستهالك إستثمارات في ممتلكات 

 1.159   1.512   مصاريف مؤجلة /إنخفاض قيمةإطفاء  

 1.393   1.492  نهاية الخدمة للموظفين مخصص تعويض  
 (     16.966)  (     29.786) غير محققة من أدوات مالية مشتقة أرباح  

 6.811   26.684  حصة المجموعة من صافي خسائر المساهمة في شركات زميلة

 (     19.153)  (     14.181) أرباح من ودائع بنكية  

 --  (     14.894) إيرادات توزيعات أرباح  
 (        816)  (       5.826) إيرادات إيجارات  

 3.593   7.698  تكاليف التمويل

 الموجودات  قبل التغيرات في  التدفقات النقدية من العمليات
 ةالتشغيلي والمطلوبات  

 
 41.114 

  
 31.113 

 (          93)  -- في تأمينات نقدية  الزيادة

 (    18.131)  (     27.698) في ذمم تجارية مدينة وأخرىالزيادة 

 (        385)  (         259) البضاعةالزيادة في 
 (       3.353)  21.117  عالقة  أطراف ذاتفي المطلوب من  (الزيادةالنقص/)

 --  5.482  تأمينات على طائرات مستأجرةفي الالنقص 
 63.535   82.561  في ذمم تجارية دائنة وأخرى الزيادة

 31.911   18.881  في إيرادات مؤجلة الزيادة

     (       5.119)  (     11.811) عالقة ألطراف ذاتفي المطلوب النقص 
 38.389   149.279  العمليات التشغيلية منالناتج  النقد

 (       1.193)  (          861) تعويض نهاية الخدمة للموظفين مخصصالمدفوع من 

     (       3.593)  (       1.464) فوائد مدفوعة
 33.311   144.954  العمليات التشغيلية في النقد الناتج منصا

 
 
 
 
 
 

 .الموحدة الموجزة المالية بياناتالمن هذه ال يتجزأ جزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجز الموحدالموجز الموحد  يةيةبيان التدفقات النقدبيان التدفقات النقد

  " تتمة "" تتمة "  21122112مارس مارس   1111حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 
  
  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 ارسـم 11

 2112  1111 
    ستثماريةاإل العملياتالتدفقات النقدية من 

 (       18.858)    (    112.119) صافي – شراء ممتلكات ومعدات
 (       81.361)  (    111.717) مقدمة لطائرات جديدة دفعاتالزيادة في 

 (             91)  (          119) صافي – الزيادة في المصاريف المؤجلة
 (        6.811)  (      26.684) في شركات زميلة دفعات إستثمار

 531.818   565.751  في ودائع ثابتة  النقص
 19.153   14.181  أرباح من ودائع بنكية

     633.335   117.124  اإلستثمارية العمليات الناتج من صافي النقد
    تمويليةال العملياتالتدفقات النقدية من 

 (        1.361)  (       2.451) لألقلية غير المسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة 
 (           116)  (          425) النقص في ذمم دائنة

 (        1.336)  (      17.115) تمويليةاليجارات اإلإلتزامات عقود  تسديد
 816   5.826  إيرادات إيجارات

 --  14.894  توزيعات أرباح مقبوضة
     (        1.916)  -- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

     (        6.161)  21.841  تمويليةال العمليات الناتج من/)المستخدم في( صافي النقد
     511.318   471.118  وما يعادلهفي النقد  الزيادةصافي 

     838.619   171.162  في بداية الفترةالنقد وما يعادله 
 1.361.863   644.281  (11)إيضاح  فترةالالنقد وما يعادله في نهاية 

 
 

لم يتم إظهارها في بيان التدفقات النقدية  1111مارس  31 إن المعامالت التالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 الموجز الموحد حيث انها تعامالت غير نقدية.

 
  شراء طائرتين .ألف درهم تم تعديلها مقابل  63.693الدفعات المقدمة لشراء طائرات بمبلغ 

 

 
 
 
 

  .الموحدةة الموجز  المالية بياناتالمن هذه ال يتجزأ جزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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    الموحدةالموحدة  وجزةوجزةالمالية المالمالية الم  بياناتبياناتإيضاحات حول الإيضاحات حول ال
  21122112مارس مارس   1111حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
  معلومات عامةمعلومات عامة  --11

 1113يونيو  19بتاريخ ( " الشركة" ) ارقةالش – . )العربية للطيران(ع. م. ششركة العربية للطيران تأسست  
 1983لسنة  8أحكام القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم بموجب مساهمة عامة كشركة 

تمارس الشركة نشاطها في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة تجارية صادرة من دائرة .  (وتعديالته)
ن السلطة العامة للطيران ع( الصادرة 1مة الشارقة وبموجب شهادة تشغيل جوي رقم )أ سي التنمية اإلقتصادية لحكو 

تتكون من شركة العربية للطيران ش.م.ع. )العربية للطيران(  " المجموعة" اإلمارات العربية المتحدة . إن  ،المدني 
 .( 3التابعة لها )إيضاح  والشركات

 
 .اإلمارات العربية المتحدة  مالي ،أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي الإن  

 
 اإلمارات العربية المتحدة . - الشارقة،  8 :هو ص. ب. المسجل الشركةإن عنوان   

 
والشركات التابعة لها )المشار لهما معًا " المجموعة "( تتمثل في النقل الجوي للشركة األنشطة المرخص بها إن  

ستئجار الطائرات، أعمال السفر ووكاالت التجاري الدولي، تجارة الطائرات وقطع الغي ار المتعلقة بها، تأجير وا 
السياحة، الفنادق، تأجير شقق فندقية، مكاتب التمثيل لشركات الطيران، نقل المسافرين، خدمات وكاالت النقل 

صالح الطا  ئرات. الجوي وخدمات نقل الوثائق ، التجارة في أجهزة اإلتصاالت ، التدريب على الطيران وصيانة وا 
 
 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2

 ولم يحن موعد تطبيقها بعد: ، التعديالت والتفسيرات المصدرةلم تقم المجموعة بتطبيق المعايير

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

ات المحاسـبية يطبق للفتـر 
 التي تبدأ من أو بعد

  
 يتطلب من جميع الموجودات المالية  9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

:  األدوات المالية: 39المعترف بها ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التس يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة اإلعتراف والقياس

 1116 يناير 1

  
  يستخدم  بيانات المالية الموحدة *ال 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

السيطرة كأساس منفرد للتوحيد، بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها. 
موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية  11يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ظروف معينة. وفقًا للمعيار المحاسبي محددة وتوفير معالجات بديلة في ظل 

 18* والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية المنفصلة  13الدولي رقم 
* تم تعديلهم إلصدار  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

 .11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1113يناير  1



  1111              والشركات التابعة لهاوالشركات التابعة لها  م. ع. )العربية للطيران(م. ع. )العربية للطيران(  العربية للطيران ش.العربية للطيران ش.  شركةشركة

  

    إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  " تتمة "" تتمة "  21122112مارس مارس   1111حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2

 ولم يحن موعد تطبيقها بعد: ، التعديالت والتفسيرات المصدرةالمجموعة بتطبيق المعايير لم تقم

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
  من  ينشئ نوعين  *ترتيبات مشتركة 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

الترتيبات المشتركة: العمليات والمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعين من 
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقًا  الترتيبات المشتركة بحقوق وا 

اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع  18للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .11عيار الدولي للتقارير المالية رقم فقد تم تعديله إلصدار الم المشتركة

 1113يناير  1

  
  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت  11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

* يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات  األخرى
التابعة، ترتيبات مشتركة، شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح 

 امل.ش

 1113يناير  1

  
  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *

ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق على كال من البنود  1111
 المالية وغير المالية.

 1113يناير  1

  
  لدخل الشامل عرض بنود ا – 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين. وعلى الرغم من ذلك، تتطلب بنود 
الدخل الشامل األخرى التي يتم تجميعها دون أن يتم تصنيفها الحقًا في الربح 

دخل الشامل األخرى المطلوب توزيعها على أو الخسارة مع الضريبة على بنود ال
 نفس األسس.

 1111يوليو  1

  
  التي تقدم ضرائب الدخل  – 11تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس اإلستثمارات  11إستثناء من المبادئ العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
يار المحاسبي الدولي رقم في ممتلكات بإستخدام نموذج القيمة العادلة في المع

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة الدفترية اإلستثمارات في ممتلكات  31
 لإلستثمارات في ممتلكات قابلة لإلسترداد خالل عملية البيع.

 1111يناير  1
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 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

ت المحاسـبية يطبق للفتـرا
     التي تبدأ من أو بعد

  فرضية منافع الموظفين  – 19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم "
الممر" وبالتالي تتطلب كيان للتعرف على التغيرات في تحديد منافع اإللتزامات 

 والموجودات عند حدوثها.

 1113يناير  1

  
  المعايير الدولية للتقارير المالية الصادر عن لجنة تفسير  11اإلصدار رقم– 

 التكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج.
 1113يناير  1

  
  األدوات المالية: إفصاحات 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل –
 1113يناير  1

 

  األدوات المالية: العرض  – 31المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–
 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية

 1113يناير  1

  
  اتاألدوات المالية: إفصاح 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالةحول التطبيق األولي بإفصاحات  ةمتعلق
 .9رقم 

)أو  1116يناير  1
عند تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

 للمرة األولى( 9رقم 

 
مشتركة، الترتيبات ال، تتعلق بتوحيد البيانات الماليةمجموعة من خمسة معايير تم إصدار ،  1111في مايو *  

، والمعيار  11،  11،  11 للتقارير المالية رقم ةالدولي اييرلمعا، تتضمن اإلفصاحاتميلة و ز الشركات ال
)المعدل في عام  18( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1111)المعدل في عام  13الدولي رقم  المحاسبي
. يسمح بالتطبيق  1113 يناير 1(. يتم تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1111

 المبكر لهذه المعايير الخمسة على أن يتم تطبيقها جميعًا في نفس الوقت.

في الفترة التي  للمجموعة المالية الموحدة البياناتفي والتعديالت  ، التفسيراتأن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  
ن هذا ال أو عند دخولها حيز التطبيق 1113يناير  1تبدأ من تطبيق قد ال يكون له تأثير هام على البيانات وا 

 المالية الموجزة الموحدة للمجموعة في مرحلة التطبيق األولى . 



  1212              والشركات التابعة لهاوالشركات التابعة لها  العربية للطيران ش. م. ع. )العربية للطيران(العربية للطيران ش. م. ع. )العربية للطيران(  شركةشركة

  

    إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  " تتمة "" تتمة "  21122112مارس مارس   1111حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

  
  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --11

 أساس اإلعداد 1-1

 المالية المرحلية" التقارير"  - 33للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تم إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة وفقاً 
 متحدة.وكذلك طبقًا لمتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية ال

 
الف( حيث أن غالبية عمليات المجموعة تتم بدرهم اآليتم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات )ب

 اإلمارات .
 

 .  األدوات المالية ناء إعادة تقييمبناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثتم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 

تلك المستخدمة في  المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة متوافقة مع ةيسياسات المحاسبإن ال
 .1111ديسمبر  31 في ةيالمنته ة السنوية الموحدة المدققة للسنةالمالي اتالبيان

 
ها ضمن البيانات المالية ال تتضمن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراج 

السنوية الموحدة للمجموعة ويجب عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة الرجوع إلى البيانات المالية 
باإلضافة إلى أنه ليس من الضروري  1111ديسمبر  31الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال  1111مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  أن نتائج أعمال المجموعة لفترة
 . 1111ديسمبر  31المجموعة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في 

 
 ات وممتلكات ومعداتممتلكالفي  المتاحة للبيع ،اإلستثمارات – ن السياسات المحاسبية المتعلقة باإلستثماراتإ
ه على النحو المطلوب من قبل هيئة المالية مذكورة أدنا ة السنوية الموحدة المدققةماليال اتالبيانالتي أدرجت في و 

 : 1118أكتوبر  11بموجب التعميم المؤرخ في  والسلع األوراق

 متاحة للبيع  –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  1-2

متاحة للبيع  –سوق مالي نشط كموجودات مالية والتي يتم تداولها في ألسهم المدرجة المملوكة للمجموعة تصنف ا
(AFS) استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم تداولها  مجموعة. كما تمتلك الويتم إدراجها بالقيمة العادلة

في أسواق نشطة ولكنها مصنفة كذلك كموجودات مالية متاحة للبيع ومسجلة بالقيمة العادلة، وذلك العتقاد اإلدارة 
يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة .  ية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقةبإمكان

ضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ضمن حقوق 
في حال إستبعاد  .يتم إدراجها في األرباح والخسائر المساهمين بإستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي

اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد ، فإن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقًا والمثبتة ضمن 
 .راجها ضمن األرباح والخسائريتم إدات المتراكمة في القيمة العادلة التغير 
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 " تتمة "" تتمة "متاحة للبيع  –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  1-2

المتاحة للبيع في األرباح والخسائر عندما ينشأ حق  –إثبات إيرادات توزيعات األرباح المتعلقة باإلستثمارات يتم 
 للمجموعة بإستالمها .

 
المدرجة بعمالت أجنبية ، يتم تحديدها بتلك العملة ويتم و المتاحة للبيع  –إن القيمة العادلة للموجودات المالية 

. إن التغير في القيمة العادلة الناشئ عن تغير أسعار  التقريربتاريخ  كما ئدتحويلها حسب سعر الصرف السا
، أما األرباح أو الخسائرالصرف والذي يعود إلى التغير في قيمة إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن 

 التغيرات األخرى فيتم إثباتها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى .

 اتإستثمارات في ممتلك 1-1

(. 31يتم المحاسبة على اإلستثمارات في ممتلكات وفقًا لنموذج التكلفة المشار له في معيار المحاسبة الدولي رقم )
االستثمارات في ممتلكات، هي عبارة عن إستثمارات مقتناة بهدف تحقيق عوائد ايجارية و/أو لتعزيز رأس المال 

كلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن )تتضمن الممتلكات قيد اإلنشاء( ويتم إظهارها بالت
اإلنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة تكلفة إحالل جزء من اإلستثمار في ممتلكات عند حدوث تلك التكلفة وذلك 

 في حال تم إستيفاء متطلبات التحقق وال تشمل التكاليف اليومية لصيانة اإلستثمار في ممتلكات .
 

في ممتلكات قيد التطوير التي يتم بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كاستثمار عقاري إن االستثمارات 
نشاء العقار بما في ذلك تكاليف  يتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة بما في ذلك جميع التكاليف المباشرة المتعلقة بالتصميم وا 

نشائها أو تطويرها إلى إستثمارات في ممتلكات. يتم الموظفين المرتبطة. يتم تحويل الممتلكات بعد اإلنتهاء من إ
إستهالك تلك الموجودات، على نفس أسس الموجودات العقارية األخرى، عندما تصبح الموجودات جاهزة 

 لالستخدام المقرر.
 

ط يتم إحتساب اإلستهالك لمقابلة اإلندثار في تكلفة اإلستثمارات في ممتلكات ، فيما عدا األرض ، بطريقة القس
تم تحديد قيمة األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة الشارقة والمقام عليها  عامًا . 11الثابت على مدى 
 بواسطة مقيم خارجي . اإلستثمار العقاري

 
بصورة من الخدمة يتم شطب اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند سحب اإلستثمار في ممتلكات 

مزايا إقتصادية مستقبلية متوقعة من إستبعاده . يتم اإلعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن دائمة ولم يعد هناك 
 .للفترة التي تم خاللها السحب أو اإلستبعاد األرباح أو الخسائرسحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في 
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 ممتلكات ومعدات 1-4 
ستحواذ على الاطريق ستهالك األرض الممنوحة من قبل حكومة الشارقة و التي تم الحصول عليها عن إال يتم 

 منتجع سياحي ، حيث تعتبر مدة بقائها غير محددة . فندق راديسون بلو و 
 

اإلدارة أو ألغراض لم يتم تحديدها بعد، يتم إدراجها بالتكلفة  قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج والتوريد أو الممتلكاتإن 
نشاء العقار ناقصًا أي خسائر انخفاض مدرجة. تشتمل التكلفة على جميع التكاليف المب اشرة العائدة إلى تصميم وا 

بما في ذلك تكاليف الموظفين المرتبطة، وبالنسبة للموجودات المؤهلة يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقًا لسياسة 
المجموعة المحاسبية. عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المقرر، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد 

 المالئم ضمن ممتلكات وآالت ومعدات، ويتم استهالكها وفقًا لسياسات المجموعة. اإلنجاز إلى البند 
 

نخفاض في ية خسائر ناتجة عن اإلأبالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم و  األخرى تظهر الممتلكات والمعدات
 .ةـالقيم

 
قيد  ةألرض والمشاريع الرأسمالياألصول الثابتة )فيما عدا ا تكلفةتم إحتساب اإلستهالك لمقابلة اإلندثار في ي

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية   .لخدمة المتوقعة لألصلمبنيًا على مدة ابطريقة القسط الثابت التنفيذ( 
، ويتم احتساب أثر التغير في القيم المقدرة على بيان مركز مالية وطرق االستهالك في نهاية كل والقيم المتبقي

أصول مملوكة  إيجار تمويلية على فترة أعمارم استهالك الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود يتأساس مستقبلي. 
  أو مدة العقد ذو العالقة، أيهما أقصر. مشابهة 

يكون من المحتمل أن ال عندما  أو بعنصر من عناصر الممتلكات والمعدات نتيجة لإلستبعاد اإلعتراف إلغاءيتم 
يظهر الربح أو الخسارة عند إستبعاد أو حذف أي من ية للمجموعة من األصل المعني. ينتج فوائد اقتصادية مستقبل

  . الربح أو الخسارةالمبيعات والقيمة الدفترية لألصل في دات والتي تحدد كفرق بين متحصالت الممتلكات والمع
 تم إحتساب اإلستهالك على أساس الخدمة الفعلية المتوقعة لألصول كما يلي :

 
 سنـة 

 11-16 مباني وشقق فندقية
 16 طائرات

 11 محركات طائرات
 11 – 3 معدات وقطع طائرات 
 16 - 3 معدات مطار وسيارات
 3 - 3 ممتلكات ومعدات أخرى
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 المالية بياناتأسس توحيد ال 1-5

 التابعة لها ع. )العربية للطيران( والشركات  تتألف البيانات المالية الموجزة الموحدة لشركة العربية للطيران ش. م.
 ك فيها الشركة حق السيطرة )الشركاتالتي تمتل للمؤسسةالبيانات المالية الخاصة بالشركة و  )" المجموعة "( من

التابعة لها( . تتحقق السيطرة عندما تكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسة 
  التابعة وذلك بغرض اإلستفادة من نشاطها .

 
، اإليرادات والمصاريف الناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة وذلك عند ت، األرصدةتم إستبعاد جميع المعامال 

 توحيد البيانات المالية .

 الشركات التابعة

  : 1111مارس  31في التابعة كما  الشركاتفيما يلي تفاصيل  
 

 التابعة لشركةإسم ا
 بلد التأسيس
 والنشاط 

 
 نسبة المساهمة

نسبة حق 
 التصويت 

 
 ساسي النشاط األ

اإلمـــارات  -الشـــارقة  كوزمو ترافيل ذ.م.م.
 العربية المتحدة

ســـــــــياحة وســـــــــفر،  الســـــــــفر ، 61% 61%
 سياحة وخدمات الشحن

     
، ســـــــــياحة وســـــــــفر الســـــــــفر ، %61 %61 قطر –الدوحة  كوزمو ترافيل ذ.م.م.

 سياحة وخدمات الشحن
 

 -كوزمو ترافيل ذ. م. م. تمتلك الفترة.  خالل ريد ماركتنج كوميونيكيشنز )م م ح(تم وقف نشاطات وتصفية 
 من خالل ترتيبات معينة. قطر -ذ. م. م.كوزمو ترافيل  في حقوق الملكية المتبقيةاإلمارات العربية المتحدة 

 
 ممتلكات إستثمارات في   -4 

 

قبل  منللمجموعة ممنوحة الدولي  مطار الشارقةمجاورة لعلى قطعة أرض تتضمن اإلستثمارات في ممتلكات 
 .اإلمارات العربية المتحدة –ومبنى تحت اإلنشاء في إمارة دبي  حكومة الشارقة
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  متاحة للبيعمتاحة للبيع  --إستثمارات إستثمارات   --55

 مارس 11 
2112 

 ديسمبر 31 
1111 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهـم  ألف درهـم 
    

 5.163   7.911  مدرجة

 315.353   799.641  غير مدرجة

  817.541   333.111 
    

 356.315   441.228  العربية المتحدة تداخل دولة اإلمارا

 353.316   167.115  ألخرىداخل دول الخليج ا

  817.541   333.111 
 
  في الصندوقفي الصندوق  أرصدة لدى البنوك ونقدأرصدة لدى البنوك ونقد  --66
 مارس 11 

2112 
 ديسمبر 31 

1111 
 )مدقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهـم  ألف درهـم 

    أرصدة لدى البنوك :

 133.615   148.827  حسابات جارية  

 16.193   19.914  ودائع تحت الطلب  

 1.131.383   1.159.116  دائع ثابتة و   
 1.166   2.255  تأمينات نقدية  

 1.333.638   1.251.112  رصدة لدى البنوكاألإجمالي 

     1.361   1.916  نقد في الصندوق 
     1.333.911   1.252.268  في الصندوق والنقد األرصدة لدى البنوكإجمالي 

    أرصدة لدى البنوك :

 1.311.191   1.247.119  ل اإلمارات العربية المتحدةداخ  

 33.368   1.111  داخل دول الخليج األخرى  
 1.333.638   1.251.112  األرصدة لدى البنوكإجمالي 

 
 تأمينات النقدية مرهونة لدى بنك مقابل خطابات ضمان . إن ال 
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  رأس المالرأس المال  --77

 مارس 11 
2112 

 ديسمبر 31 
1111 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهـم  ألف درهـم 
    

 رأس المال المصدر والمصرح به
 ألف سهم بقيمة درهم واحد لكل سهم( 3.555.311)  

 
 4.666.711 

  
 3.555.311 

 
 مرابحةإلتزامات عقود   --88

المرابحـــة  فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. شـــراء عقـــار فنـــدقي بنـــك لتمويـــلمرابحـــة مـــع  عقـــد بـــإبرامالمجموعـــة  قامـــت
هـذا  مـناإليـرادات المحققـة  تحويـلو  لصـالح البنـك بوليصـة التـأمين تجييـر باإلضافة إلىمقابل رهن الفندق  ضمونةم

المــوجز  خــالل أثنــى عشــر شــهرًا مــن تــاريخ بيــان المركــز المــالي مرابحــةالســيتم تســديد إلتزامــات عقــود  .للبنــكالفنــدق 
 .الموحد

 
 تمويلية  اتمطلوبات إيجار   --99

 ثمـــانشـــراء  قامـــت المجموعـــة بـــإبرام ترتيبـــات عقـــود إيجاريـــة مـــع شـــركة تـــأجير مســـجلة فـــي جـــزر الكايمـــان لتمويـــل
 مقابـــــــل ثمـــــــانإن مطلوبـــــــات اإليجـــــــار التمويليـــــــة مضـــــــمونة .  ســـــــنة 11 تبلـــــــغ اإليجـــــــارعقـــــــد . إن مـــــــدة طـــــــائرات

  .  ةمستأجر طائرات  (ثمان : 1111)
 

، الخضوع إلى لوائح تنظيمية مختلفـة إضافة إلىالمالية والتشغيلية  الشروطتخضع ترتياب عقود اإليجار إلى بعض 
 .ة إجمالي الدين إلى حقوق الملكيةن الباطن ، التغطية التأمينية والمحافظة على نسبالقيود على التأجير م

  
  أخرىأخرى  إيراداتإيرادات  --1111

ألف درهم )فترة الثالثة أشهر  19.385بمبلغ مشتقة تتضمن إيرادات األخرى أرباح غير محققة من أدوات مالية 
ف درهم(  وأيضًا خسائر اإلستثمار في أل  16.966: أرباح غير محققة بمبلغ  1111مارس  31المنتهية في 

 الشركات الزميلة .
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  لواحدلواحدالربح األساسي للسهم االربح األساسي للسهم ا  --1111
  

 مـارس  11 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2112  1111 

 )غير مدقق(  )غير مدقق( 
    

 31.313   47.661    )بآالف الدراهم( فترةالربح لل

 3.555.311   4.666.711   )ِباآلالف( عدد األسهم

 1.11  1.11 م(ــهدر ) الواحد لسهماألساسي لربح ال

  
 حتوزيعات األربا -12

، على توزيعات أرباح 1111إبريل  9وافق المساهمون في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 
% بمبلغ 8: توزيعات نقدية بنسبة 1111) 1111ألف درهم لسنة  181.111% والبالغة 5نقدية بنسبة 
المساهمين بعد الفترة المنتهية في من قبل  1111تم الموافقة على توزيعات األرباح لسنة ألف درهم( .  333.335

 الموحدة .الموجزة ، وبالتالي لم يتم إدراج هذا المبلغ ضمن المطلوبات في هذه البيانات المالية  1111مارس  31
 

ألف درهم من اإلحتياطي العام إلى األرباح المستبقاه والتي  65.333وافق المساهمون أيضًا على تحويل مبلغ 
 .1111يونيو  31إلى  1111يناير  1يانات المالية الموجزة الموحدة للفترة من سيتم إظهارها في الب

  
   النقد وما يعادله -11
 مـارس 11لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2112  1111 
 )غير مدقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهـم  ألف درهـم 
    

 1.815.153   1.252.268  ونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك 

 (     333.815)  (     615.711) شهور 3 بعد أكثر منودائع ثابتة تستحق 

 (        1.393)  (         2.255) تأمينات بنكية
  644.281   1.361.863 
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 عقود اإليجار التشغيلية إلتزامات -14
 عندما تكون المجموعة هي المستأجر( أ

 مارس 11  
2112 

 ديسمبـر 31 
1111 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهـم  ألف درهـم  
          

 138.356   212.552   خالل السنة األولى
 363.183   114.646   في السنة الثانية إلى الخامسة

   517.198   511.661 
 

 عندما تكون المجموعة هي المؤجرب( 
     

 مارس 11  
2112 

 ديسمبـر 31 
1111 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
      ألف درهـم  ألف درهـم  

 55.316   76.968   خالل السنة األولى
 113.193   91.549   لثانية إلى الخامسةفي السنة ا

   167.517   133.999 
 

 المحتملةالمطلوبات  -15

 

 مارس 11
2112  

 ديسمبر 31
1111 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
     ألف درهـم  ألف درهـم 

 53.133   75.148  إعتمادات مستندية 

 13.933   14.527  خطابات ضمان
  

وضع  المصدرة لمؤجري الطائرات بداًل منعتمادات المستندية تتضمن بشكل رئيسي اإل عتمادات المستنديةإن اإل
 .المستأجرةطائرات ودائع مقابل ال
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 إلتزامات رأسمالية -16
 قامت المجموعة بالدخول في اإللتزامات الرأسمالية التالية : 

 

 مارس 11
2112  

 ديسمبر 31
1111 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
     ألف درهـم  ألف درهـم 

        موافق عليها وتم التعاقد :
 11.333.313   11.158.976  أسطول طائرات 

 13.538   -- أخرى
  11.158.976   11.393.361 
    

        موافق عليها ولم يتم التعاقد :

 1.311.813   1.422.817  أسطول طائرات 

 
 أسطول الطائرات 

وكــذلك تضــمن  A 311طــائرة مــن طــراز  33قامــت المجموعــة بالتعاقــد مــع شــركة إيــر بــاص أس. أي. أس لشــراء 
طـائرات منهـا. حسـب  11طائرة مـن نفـس الشـركة قامـت المجموعـة بممارسـة حـق شـراء  16ار لشراء العقد حق الخي

 مليــــــــار دوالر أمريكــــــــي 1.3طــــــــائرة يقــــــــدر بمبلــــــــغ  36قــــــــوائم األســــــــعار لشــــــــركة إيــــــــر بــــــــاص فــــــــإن ســــــــعر شــــــــراء 
، وهــي مليــار درهــم(    11مليــار دوالر أمريكــي ) 1.9 ،طــائرة   35:  1111ديســمبر  31مليــار درهــم(   11.15)

خاضــعة للتعــديل ، حيــث تقــوم شــركة إيــر بــاص بإعــادة النظــر فــي تلــك األســعار حســب معادلــة معينــة خاصــة بهــا .  
طــائرة( ســيتم دفعــه خــالل  35:  1111طــائرة ) 36% مــن ســعر شــراء 11كمــا هــو وارد فــي العقــد ، فــإن مــا نســبته 

 ند إستالم الطائرات .األربع سنوات القادمة، ويتم إستحقاق الرصيد المتبقي من المبلغ ع
  

  إستثمارات في شركات زميلةإستثمارات في شركات زميلة  --1717
  :الموجز الموحد المالي بيان المركزكما في تاريخ  للمجموعة فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة

 
 إسم الشركة

 بلد التأسيس
 والنشاط 

 
 نسبة المساهمة

نسبة حق 
 التصويت 

 
 النشاط األساسي 

 النقل الجوي التجاري الدولي %31 %31 المغرب اس. ايه.اير ارابيا ماروك 
     

ايجبــت كــومبني  –ايــر ارابيــا 
 )اس.ايه.إي(

 النقل الجوي التجاري الدولي %61 %61 القاهرة ، مصر 
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  أطراف ذات عالقة أطراف ذات عالقة معامالت مع معامالت مع   --1818
 
 المعامالت : 

 : بالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة مجموعة، قامت الة لفتر اخالل 
  

 مـــارس 11لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2112  1111 
 )غير مدقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهـم  درهـمألف  
    

 816   825  من إستثمارات في ممتلكات  إيرادات إيجارات

 11.135   17.898  إيرادات اإليجارات من اإليجارات التشغيلية
 1.691    -- أتعاب إدارية 

 
 إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت وفقًا لشروط متفق عليها مع اإلدارة .
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 معلومات قطاعات األعمال  -19
 قطاعات األعمال – ساسيةالتقارير األ

 
  المجموعالمجموع  إستبعاداتإستبعادات  قطاعات أخرىقطاعات أخرى  رانرانطيــطيــ ((قق)غير مدق)غير مدق  21121122مارس مارس   1111

  غير مدققغير مدقق  غير مدققغير مدقق  غير مدققغير مدقق  غير مدققغير مدقق 
 ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم  

          
            اإليراداتاإليرادات

  289289..592592    ----  177177..2121    212212..569569    مبيعات خارجيةمبيعات خارجية
  ----  ((              611611..11))  611611..11    ----  داخليةداخلية  ––مبيعات قطاعية مبيعات قطاعية 
  289289..592592    ((              611611..11))  717717..2424    212212..569569    مجموع اإليراداتمجموع اإليرادات

          
          النتائجالنتائج

  244244..2525    ----  654654..1111    591591..1414    نتائج القطاعنتائج القطاع
  حصة المجموعة في خسائر من حصة المجموعة في خسائر من 

  زميلةزميلة  شركةشركة    
        

((2626..684684              ))  
  حصة المجموعة في أرباح  حصة المجموعة في أرباح  

  المشاريع المشتركةالمشاريع المشتركة  
        

  77..175175  
  ((                  698698..77))        تكاليف التمويلتكاليف التمويل

يرادات باح من الودائع البنكية و باح من الودائع البنكية و أر أر  يرادات ا    ا 
  اخرىاخرى    

        
  5151..149149  

  286286..4949          الربح للفترةالربح للفترة
          

          معلومات أخرىمعلومات أخرى
    إضافات لممتلكات ومعداتإضافات لممتلكات ومعدات

يرادات مؤجلة     يرادات مؤجلةوا    وا 
  
  189189..159159  

  
  116116  

  
----  

  
  189189..195195  

طفاءات طفاءاتإستهالكات وا              272272..1717    ----  151151..77    922922..2929    إستهالكات وا 
                    )غير مدقق()غير مدقق(  21121122مارس مارس   1111

          الموجوداتالموجودات
  815815..261261..55    ((          211211..1919))  811811..657657    185185..625625..44    موجودات القطاعموجودات القطاع

    ––موجودات المجموعة موجودات المجموعة 
  غير موزعةغير موزعة    

        22..171171..825825  
          

  641641..115115..77          مجموع الموجوداتمجموع الموجودات
          

          المطلوباتالمطلوبات
  265265..991199..11    ((          211211..1919))  879879..117117    587587..841841..11    مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

  غير غير   --لمجموعة لمجموعة مطلوبات امطلوبات ا
  موزعةموزعة  

        
  2525..581581  

          
  845845..964964..11            مجموع المطلوباتمجموع المطلوبات
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  " تتمة "" تتمة " معلومات قطاعات األعمال -19
 " تتمة " قطاعات األعمال –ة ساسيالتقارير األ

 
  المجموعالمجموع  إستبعاداتإستبعادات  قطاعات أخرىقطاعات أخرى  طيــرانطيــران )غير مدقق()غير مدقق(  11111111مارس مارس   3131
  غير مدققغير مدقق  غير مدققغير مدقق  غير مدققغير مدقق  غير مدققغير مدقق 
 ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم  

            اإليراداتاإليرادات
  635635..388388    ----  313313..33    819819..383383    يةيةمبيعات خارجمبيعات خارج

  ----  ((                863863..11))  863863..11    ----  داخليةداخلية  ––مبيعات قطاعية مبيعات قطاعية 
            635635..388388    ((                863863..11))  683683..66    819819..383383    مجموع اإليراداتمجموع اإليرادات

          النتائجالنتائج
  393393..3131    ----  133133..33    111111..1313    نتائج القطاعنتائج القطاع

  حصة المجموعة في خسائر من حصة المجموعة في خسائر من 
  زميلةزميلة  ةةشركشرك    

        
((66..811811              ))  

  حصة المجموعة في أرباح  حصة المجموعة في أرباح  
  المشاريع المشتركةالمشاريع المشتركة  

        
  33..863863  

  ((              593593..33))        تكاليف التمويلتكاليف التمويل
يرادات أرباح من الودائع البنكية و أرباح من الودائع البنكية و  يرادات ا    ا 

  اخرىاخرى    
        

  1818..613613  
  155155..3333          الربح للفترةالربح للفترة

          
          معلومات أخرىمعلومات أخرى

  إضافات لممتلكات ومعدات إضافات لممتلكات ومعدات 
يرادات مؤجلة     يرادات مؤجلةوا    وا 

  316316..116116    113113  ----    316316..118118  

طفاءات طفاءاتإستهالكات وا              913913..1313    ----  133133    383383..1313    إستهالكات وا 
                    مدقق(مدقق())  11111111ديسمبر ديسمبر   3131

          الموجوداتالموجودات
  539539..111111..66    ((          916916..1111))  155155..561561    338338..333333..33    موجودات القطاعموجودات القطاع

    ––موجودات المجموعة موجودات المجموعة 
  غير موزعةغير موزعة    

        
  11..111111..636636  

          
  113113..113113..33          مجموع الموجوداتمجموع الموجودات

          
          المطلوباتالمطلوبات

  336336..831831..11    ((            916916..1111))  886633..111111    613613..331331..11    مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع
  غير غير   --مطلوبات المجموعة مطلوبات المجموعة 

  موزعةموزعة  
        1111..331331  

          
  333333..853853..11          مجموع المطلوباتمجموع المطلوبات

 
 يتم إثبات المعامالت ما بين القطاعات حسب أسعار السوق السائدة .
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هـــي نفـــس السياســـات المحاســـبية  إن السياســـات المحاســـبية المتعلقـــة بقطاعـــات األعمـــال الممعـــد لهـــا تقـــارير مســـتقلة،
للبيانــــات الماليــــة الســــنوية المدققــــة. ال تتضــــمن إيــــرادات  3للمجموعــــة والتــــي تــــم اإلفصــــاح عنهــــا فــــي إيضــــاح رقــــم 

ألـف درهـم )لفتـرة الثالثـة أشـهر المنتهيـة  33.316المجموعة من أرباح المشاريع المشـتركة البالغـة القطاعات حصة 
، حيــث تــم إثبــات نصــيبها فــي تلــك األربــاح كــإيرادات غيــر موزعــة  رهــم(ألــف د 15.911:  1111مــارس  31فــي 

ضمن نتائج القطاع . تمثل نتائج القطاع أرباح كل قطاع بدون األخذ في اإلعتبار التكاليف غير الموزعـة ، حصـة 
المشـــتركة ، حصـــة المجموعـــة مـــن خســـائر شـــركات زميلـــة ، إيـــرادات ودائـــع بنكيـــة  عالمجموعـــة فـــي أربـــاح المشـــاري

يـــرادات أخـــرى . ال تتضـــمن موجـــودات القطـــاع الودائـــع الثابتـــة ، اإلســـتثمارات  مشـــتقات أدوات  –المتاحـــة للبيـــع  –وا 
ماليــة ومســاهمة المجموعــة فــي موجــودات المشــاريع المشــتركة وشــركات زميلــة . تــم إثبــات الشــهرة والموجــودات غيــر 

اع حصـة المجموعـة مـن مطلوبـات  المشـاريع الملموسة ضمن موجودات قطاع الطيران . ال تتضمن مطلوبات القط
 المشتركة .
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