
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في   
  



  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١  الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  ٢  بيان المركز المالي الموجز الموحد 

  ٣  الموحد  الموجز األرباح أو الخسائربيان 

  ٤  الموحد الموجزالدخل الشامل بيان 

   ٥  الموحد الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٦  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

   ١٩ – ٧  حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات

  







 ٣

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة

  

  (غير مدققة) الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
    

  أشھر الستةفترة          أشھر الثالثةفترة            
  يونيو ٣٠المنتھية في       يونيو ٣٠المنتھية في         
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم     
            

  ١٫٧٤١٫٦٥٦  ١٫٧٤٦٫١٣٦  ٩١٥٫٠٤٧  ٨٦٠٫١٦٥    اإليرادات 
  )١٫٤٧٠٫٤٠٤(  )١٫٤١٤٫٩٣٠(  )٧٥٢٫١٥٤(  )٦٨١٫٩٣٧(    التكاليف المباشرة 

     -------------    -------------   ----------- ----   ----------- ----   
  ٢٧١٫٢٥٢  ٣٣١٫٢٠٦  ١٦٢٫٨٩٣  ١٧٨٫٢٢٨    إجمالي األرباح 

  )١٠٣٫٢٣١(  )٨٢٫٩٥٣(  )٦٩٫٥٥٩(  )٣٨٫٥٣٢(    المصروفات العمومية واإلدارية
  )٢٩٫١١٦(  )٣٩٫٤٦٢(  )١٦٫٢٤٣(  )٢٢٫١٣٤(    مصروفات البيع والتسويق 

  ٣١٫٩٩٥  ٣٨٫٦٣٧  ٩٫٤٦٢  ١٩٫٤٩٩     التمويلإيرادات 
  )٢٨٫٩٧٣(  )٣٥٫٩٣٧(  )١٤٫٠٦٨(  )١٧٫٣٦٨(    تكاليف التمويل

  ٩٫٧٦٧  ٢٫٣٩٠  ٦٫٨٣٧  ٢٫٠٢٠  ١٠  الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة
  -  )٦٫٣٠٧(    )٦٫٣٠٧(    الحصة من خسائر شركة زميلة

  ٩٥٫٩٧٤  ٢٩٫٣٤٠  ٩٣٫٤٤٨  ٣٦٫١٦٧  ١٦  (صافي) إيرادات أخرى(مصروفات)/
    ---------- -  ---------- -  ---------- -   ---------- -   

  ٢٤٧٫٦٦٨  ٢٣٦٫٩١٤  ١٧٢٫٧٧٠  ١٥١٫٥٧٣    أرباح الفترة 
    ==== ==   ==== ==   ===== =  ===== =  
            

            األرباح منسوبة إلى: 
  ٢٤٠٫٩١٥  ٢٢٤٫٣٧٧  ١٦٩٫٢٥٧  ١٤٦٫٢٤٥    مالكي الشركة

  ٦٫٧٥٣  ١٢٫٥٣٧  ٣٫٥١٣  ٥٫٣٢٨    الحصص غير المسيطرة
    -------- ---  -------- ---  --------- --   --------- --   
    ٢٤٧٫٦٦٨  ٢٣٦٫٩١٤  ١٧٢٫٧٧٠  ١٥١٫٥٧٣  
    ===== =  ===== =  ===== =  ===== =  
            

  ٠٫٠٥  ٠٫٠٤  ٠٫٠٤  ٠٠٫٠٣  ١٧  درھم) بالربحية السھم األساسية (
     ====   ====   ====   ====  

    
  الموجزة الموحدة. المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية ١٩إلى  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.

  

    الموجز الموحد لدخل الشاملابيان 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

    
  أشھر الستةفترة          أشھر الثالثةفترة            
  يونيو ٣٠المنتھية في       يونيو ٣٠المنتھية في         
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم     
            

  ٢٤٧٫٦٦٨  ٢٣٦٫٩١٤  ١٧٢٫٧٧٠  ١٥١٫٥٧٣    أرباح الفترة 
     -----------   ------------   -----------   -----------  
            

            :اإليرادات الشاملة األخرى
            

  أو قد تتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األرباح البنود التي تتم
            الخسائر أو 

            
            (االستثمارات المتاحة للبيع)احتياطي القيمة العادلة 

            
  ٣٫١٠٢  ١١٫٢٧٣  )٢١٫٩٥٩(  ٣٫٢٨٧    صافي التغير في القيمة العادلة

            
  عاد تصنيفه إلى األرباح احتياطي القيمة العادلة المُ 

  )١٢٫٠٩٦(  -  )١٢٫٠٩٦(  -    والخسائر من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
            

            تحوط التدفق النقدي
            

  -  ١١٤٫٧٩٥  -  ١٥٩٫٠٦٥    الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة
  -  )٢٧٫٨٢٠(  -  )٣٦٫٣٥٩(    الجزء غير الفعال المحول إلى األرباح أو الخسائر الموحدة 

    ---------- -  ---------- -  ---------- -   ---------- -  
  )٨٫٩٩٤(  ٩٨٫٢٤٨  )٣٤٫٠٥٥(  ١٢٥٫٩٩٣    األخرى(الخسائر)/ الشاملة  اإليرادات/ إجمالي

    ---------- -  ---------- -  ---------- -   ---------- -  
  ٢٣٨٫٦٧٤  ٣٣٥٫١٦٢  ١٣٨٫٧١٥  ٢٧٧٫٥٦٦    للفترةاإليرادات الشاملة إجمالي 

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

            إجمالي اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:
  ٢٣١٫٩٢١  ٣٢٢٫٦٢٥  ١٣٥٫٢٠٢  ٢٧٢٫٢٣٨    مالكي الشركة

  ٦٫٧٥٣  ١٢٫٥٣٧  ٣٫٥١٣  ٢٫٣٢٨    الحصص غير المسيطرة
    ---------- -  ----------  ---------- -   ---------- -  
  ٢٣٨٫٦٧٤  ٣٣٥٫١٦٢  ١٣٨٫٧١٥ ٢٧٧٫٥٦٦  

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

  الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٩إلى  ٧تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
  

  .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 ابيان 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  

  
  رأس 

  المال  

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
  االحتياطي 

  العام 

  
  احتياطي 

  القيمة العادلة 

  احتياطي 
تحوط التدفق 

  النقدي 

  
  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   ألف درھم   
                    

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

  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 

  - ---------  - ---------  - ---------  --- --- ---  --- --- ---  ------ ------  ---------- ---  ---- --- --  -------- ----  
  )٣٤٥٫٦٨٦(  )٧٫٣٥٠(  )٣٣٨٫٣٣٦(  )٣٣٨٫٣٣٦(  -  -  -  -  -   األرباح المدفوعةتوزيعات 

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

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

  ٥٫٠٨١٫٠١٦  ٢٦٫٤٩١  ٥٫٠٥٤٫٥٢٥  ٤٤٩٫٥٨٥  )٦٩٢٫٩٧٧(  ٤٨٫٥٩٠  ٢٦٢٫٩٢٥  ٣١٩٫٧٠٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (مدقق)  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                    

  ٢٣٦٫٩١٤  ١٢٫٥٣٧  ٢٢٤٫٣٧٧  ٢٢٤٫٣٧٧  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
  ٩٨٫٢٤٨  -  ٩٨٫٢٤٨  -  ٨٦٫٩٧٥  ١١٫٢٧٣  -  -  -   اإليرادات الشاملة األخرى

   --------   --------   --------   ------- -  --- ----- ---  --- ---- --- -  ------ -----  ---- - ----  ------ -----  
  ٣٣٥٫١٦٢  ١٢٫٥٣٧  ٣٢٢٫٦٢٥  ٢٢٤٫٣٧٧  ٨٦٫٩٧٥  ١١٫٢٧٣  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة 

   --------   --------   --------  ------- -  -------- ---  -------- ----  ------ ------  -- ---- ---  ------- -----  
  )٤٢٩٫٨٠٣(  )٩٫٨٠٠(  )٤٢٠٫٠٠٣(  )٤٢٠٫٠٠٣(  -  -  -  -  - ) ٢٢(راجع اإليضاح  المدفوعةاألرباح توزيعات 

  ------------- -   -----------  - ----------   ---------  -------- -- ---  ---------- -  -------- - -----  -------- -  -- -----------  
  ٤٫٩٨٦٫٣٧٥  ٢٩٫٢٢٨  ٤٫٩٥٧٫١٤٧  ٢٥٣٫٩٥٩  )٦٠٦٫٠٠٢(  ٥٩٫٨٦٣  ٢٦٢٫٩٢٥  ٣١٩٫٧٠٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٥يونيو  ٣٠الرصيد في 

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

  الموحدة.الموجزة المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٩إلى  ٧تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



 ٦

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

    بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  يونيو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في     
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
  ألف درھم   ألف درھم    

        األنشطة التشغيلية 
  ٢٤٧٫٦٦٨  ٢٣٦٫٩١٤    أرباح الفترة
        تسويات لـ: 

  ١٣٧٫٨٧١  ١٨٤٫٠٠١  ٧  االستھالك للممتلكات والمعدات  
  ٣٧٥  ٣٧٥   االستھالك للعقارات االستثمارية 

  ١٫١٥٨  ١٫٩٥٠    إطفاء مصروفات مؤجلة 
  )٤٫٦١٤(  -     الستثمار في ائتالف مشترك مستحوذ عليه من التقييم العادلرباح األ

  )١٢٫٠٩٦(  -     أرباح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
  ١٤٫٦٧٥  ٨٫٢٧٥    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  )٣٦٫٧٨٧(  -     غير محققة من أدوات مالية مشتقة أرباح
  )٩٫٧٦٧(  )٢٫٣٩٠(    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة 

  -   ٦٫٣٠٧    الحصة من خسائر شركة زميلة
  )٣١٫٩٩٥(  )٣٨٫٦٣٧(    إيرادات الفائدة من ودائع مصرفية

     ------ - -----      ------ - -----     
  ٣٠٦٫٤٨٨  ٣٩٦٫٧٩٥  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

        التغيرات في: 
  ٥٣٫٨٥٧  )٩٩٫٨٧٣(    الذمم المدينة التجارية واألخرى - 
  )٢٫٥٦٦(  -     المخزون  - 
  ٣٤٫٤٠٨  ١٢٫٤١٧    المستحق من أطراف ذات عالقة  - 
  ٨٥٫٩٩٠  ٦٣٫٢٨١    الذمم الدائنة التجارية واألخرى - 
  ١١٥٫٩٥٢  ١٠٢٫٩٤٥    اإليرادات المؤجلة  - 
  )٢٫٤٨٧(  ٥٫٥٦٧    المستحق إلى أطراف ذات عالقة  - 

  )٢٫٣٤٢(  )٢٦٠(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
     -- ---------    -- ---------   

  ٥٨٩٫٣٠٠  ٤٨٠٫٨٧٢    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
  ==== ==  ==== ==  

        األنشطة االستثمارية 
  )٥٢٫٢١٨(  )٥٫٩٤٠(    حيازة ممتلكات ومعدات 

  -   )٨٫٣٧٣(    إضافات إلى عقارات استثمارية 
  )٢٤٠٫٦٥٦(  ١٠٨٫٥٤٢    لطائرات جديدة ) تتعلق بمبالغ مقدمة دفعاتمقبوضات/(

  )٢٠٢(  )٢٧٫٤٠١(    دفعات مقابل مصروفات مؤجلة 
  ٥٦٫٩٨٠  -     متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

  ١٠٫٠٠٠  ١٤٫٠٠٠  ١٠  توزيعات األرباح المستلمة من ائتالفات مشتركة 
  )١٫٣٩٥(  -     استحواذ مرحلي على شركة تابعة، صافي 

  -   )١٣٫١٢٤(    دفعات مقابل استثمار في شركات زميلة 
  )٥٥٢(  )١٫٦٢٥(   حيازة موجودات غير ملموسة

  ٥٥٩٫١٢٧  ٢٠٫٢٥٠    والودائع الھامشية التغير في الودائع الثابتة 
  ٣١٫٩٩٥  ٣٨٫٦٣٧    مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد

  )٣٦٧٫٣٠٨(  -     استثمارات قصير األجل تم تنفيذھا
     ---- ------ -    ----------- -   

  )٤٫٢٢٩(  ١٢٤٫٩٦٦   األنشطة االستثمارية )ي(المستخدم فمن/صافي النقد
    --- --- -- -- -    ----- - - -- -   

        األنشطة التمويلية
  )٧٫٣٥٠(  )٩٫٨٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

  )٣٣٨٫٣٣٦(  )٤٢٠٫٠٠٣(    مالكي الشركة  توزيعات األرباح المدفوعة إلى
  )٩٣٫٩٤٨(  )١٦٤٫٥٠١(    دفعات مقابل التزامات عقود إيجار تمويلية 

     ------------ -    ------------ -   
  )٤٣٩٫٦٣٤(  )٥٩٤٫٣٠٤(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     --------- ----    --------- ----   
  ١٤٥٫٤٣٧  ١١٫٥٣٤    صافي الزيادة في النقد وما يعادله

  )١٨٫١٠٤(  ٦٦٢٫٨٩٩    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
     -- -- - ------    -- -- - ------   

  ١٢٧٫٣٣٣  ٧٤٫٤٣٣   النقد وما يعادله في نھاية الفترة 
    = =====  = =====  

        :هفيما يلي تفاصيل النقد وما يعادل
        

  ١٫١٢٧٫٣٦٠  ١٫٢٤٢٫٠٧٣  ١١  مصرفية والنقدالرصدة األ
  )٦٩٧٫٤٠٥(  )١٫٠٥٥٫٦٧٦(    ثالثة أشھر  بعدودائع ثابتة تستحق 

  )٢٫٥٥٣(  )١٫٧٦٨(    ثالثة أشھر بعدودائع ھامشية تستحق 
    -------- -- -   -------- -- -   
    ٤٢٧٫٤٠٢  ١٨٤٫٦٢٩  

  )٣٠٠٫٠٦٩(  )١١٠٫١٩٦(  ١٢  سحب مصرفي على المكشوف
     ------ - -- -- -   ------ - -- -- -  
    ١٢٧٫٣٣٣ ٧٤٫٤٣٣  
    = =====  = =====  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٩إلى  ٧تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



 ٧

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

   الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
 معلومات حول الشركة    .١

  

كشركة مساھمة عامة بموجب القانون االتحادي لدولة  ٢٠٠٧ يونيو ١٩بتاريخ ("الشركة")  شركة العربية للطيران ش.م.ع.تأسست 
بموجب الرخصة  دولة اإلمارات العربية المتحدة(وتعديالته). تزاول الشركة نشاطھا في  ١٩٨٤لسنة  ٨اإلمارات العربية المتحدة رقم 

) الصادرة من الھيئة ٢يه سي التجارية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شھادة تشغيل جوي رقم (ا
  .دولة اإلمارات العربية المتحدةالعامة للطيران المدني، 

  

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

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

لشركة وشركاتھا ا من ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في و المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في المعلومات تتألف
والشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة في الشركات الزميلة  صحص"المجموعة") باإلضافة إلى معين بـالتابعة (يشار إليھم مجت

  .مشتركة
 

للمجموعة في النقل الجوي التجاري الدولي، تجارة الطائرات، تأجير الطائرات، تجارة قطع غيار تتمثل األنشطة المرخص بھا 
الطائرات، وكاالت السفر والسياحة، الفنادق، تأجير الشقق الفندقية، مكاتب التمثيل لشركات الطيران، نقل المسافرين، خدمات الشحن، 

  لى الطيران وإصالح وصيانة الطائرات.وكالء الشحن الجوي، خدمات نقل الوثائق، التدريب ع
  

  :وائتالفاتھا المشتركة وشركاتھا الزميلة المختلفة وأنشطتھا الرئيسية التابعة ھاشركاتملكية المجموعة في فيما يلي 
  

 حصص الملكية  االسم
  القانونية

  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس

  ٢٠١٤  ٢٠١٥      
         التابعة اتالشرك

          

  .السفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحن  لمتحدةااإلمارات العربية   ٪٥١  ٪٥١  :م. وشركاتھا التابعة.م.ذ العالم للسفرياتمقر 
         

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

       

  .السفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحن  المملكة العربية السعودية   ٪١٠٠  ٪١٠٠  مقر العالم للسفريات المحدودةشركة 
          

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

  .وخدمات الشحن والسياحة والرحالتالسفر   البحرين  ٪١٠٠  ٪١٠٠  .م.م.ذ مقر العالم للسفريات
         

  وكيل سفريات  اإلمارات العربية المتحدة  -  ٪١٠٠  .*م.م.ذ مقر العالم للسفريات
          

  وسيط تجاري  اإلمارات العربية المتحدة  -  ٪٥١  *تيون بروتكت للوساطة التجارية ش.ذ.م.م
          

(المنطقة  إنفورميشن سيستمز أسوسييتس
  الحرة)، 

خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع   اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠
  الطيران. 

          

خدمات الضيافة والسياحة وإدارة وتشغيل   اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠   أكشن للضيافة
  المطاعم والفنادق. 

         

          االئتالفات المشتركة
         

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

خدمات الوجبات الغذائية للرحالت  تقديم  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥٠  ٪٥٠
لشركة العربية إلضافية الجوية والخدمات ا
  للطيران ش.م.ع. 

          

تقديم الخدمات األرضية للطائرات وخدمات   اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥٠  ٪٥٠   )ذ.م.م.(شركة الشارقة لخدمات الطيران 
وخدمات الشحن في مطار المسافرين 

   .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. 
  النقل الجوي التجاري الدولي   األردن  -  ٪٤٩  *العربية للطيران األردن

  

  الحالية. الفترة(*) تأسست خالل 



 ٨

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في لفترة الستة أشھر 

  
  أساس اإلعداد   .٢
  
  بيان التوافق   ١-٢

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

التي تم  السنوية الكاملةالموحدة المالية  المعلومات الالزمة للبياناتعلى كافة الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلومات تشتمل
ً لمعايير التقارير المالية الدولية ً إلى جنب مع تم قراءأن ت ، ويجبإعدادھا وفقا كما  للمجموعة السنوية الموحدة المالية البياناتتھا جنبا

  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  

  أساس القياس  ٢-٢
  

األدوات المالية المشتقة واالستثمارات باستثناء  ،التكلفة التاريخية على أساسالموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتتم إعداد ھذه 
  . الموحد 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 
 وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في المالية الموحدة  ھاعند إعداد بيانات المطبقة من قبل المجموعةالسياسات 

  .٤باستثناء المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على المعايير المطبقة من قبل المجموعة كما ھو مبيُن في اإليضاح 
  

  الجديدة والمعدلة من معايير التقارير المالية الدولية المعايير تطبيق   .٤
  

 والتي تم تفعليھا المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة 
 

. لم يكن لتطبيق ٢٠١٥ر يناي ١في تبدأ ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي 
  .للمجموعةالبيانات المالية التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية تأثير على الجديدة أو المعايير  تلك
  
  :١٩مساھمات الموظفين (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم خطط االمتيازات المحددة( 
  العديد من المعايير – ٢٠١٢ – ٢٠١٠السنوية على معايير التقارير المالية الدولية التي تغطي الفترة من التحسينات 
  العديد من المعايير – ٢٠١٣ – ٢٠١١التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية التي تغطي الفترة من 
  

 بعد تفعيلھاالمعايير الجديدة والمعدلة الصادرة ولم يتم 
  

أو بعد ذلك  ٢٠١٥ر يناي ١في تبدأ ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي 
  :الموحدةالمرحلية الموجزة اد ھذه البيانات المالية عند إعدالتالية أو المعدلة التاريخ؛ إال أن المجموعة لم تقوم بتطبيق المعايير الجديدة 

  
  األدوات المالية" من معايير التقارير المالية الدولية ٩المعيار رقم"  
  

، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار ٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في يوليو  ٩يحل المعيار رقم 
من معايير التقارير المالية الدولية توجيھات معدلة  ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة  األدواتحول تصنيف وقياس 

الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف وإيقاف 
من معايير التقارير المالية الدولية على  ٩يسري المعيار  .٣٩معيار المحاسبي الدولي رقم االعتراف باألدوات المالية الواردة في ال

  أو بعد ذلك التاريخ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ. ٢٠١٨يناير  ١الفترات السنوية التي تبدأ في 
   



 ٩

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)لمرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية ا
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة من معايير التقارير المالية الدولية (تابع)  .٤

 
  من معايير التقارير المالية الدولية: اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار رقم   
  

من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل واحد لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  ١٥يضع المعيار رقم 
من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار  ١٥المعيار رقم 

الصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١والمعيار المحاسبي الدولي رقم "اإليرادات"  ١٨المحاسبي الدولي رقم 
من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات  ١٥". يسري المعيار تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج والء العمالء

  ريخ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.أو بعد ذلك التا ٢٠١٧يناير  ١السنوية التي تبدأ في 
  

  من معايير التقارير المالية الدولية). ١١محاسبة االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة (التعديالت على المعيار 
  

  ).٣٨رقم والمعيار المحاسبي الدولي  ١٦توضيح الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاء (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

والتعديالت والتفسيرات لتحديد مدي التأثير المادي لھا على البيانات المالية ال تزال اإلدارة تباشر أعمال تقييم ھذه المعايير الجديدة 
  الموحدة للمجموعة. 

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية   .٥

  
 ً يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  ٣٤للمعيار المحاسبي رقم إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا

واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف 
  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

  
لتقديرات لعدم اليقين في ادارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية إن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإل

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ.  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ھي نفسھا التي تم تطبيقھا عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 
  

   إدارة المخاطر المالية  .٦
  

إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األھداف والسياسات المفصح عنھا في البيانات المالية الموحدة إن أھداف وسياسات 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

  
   الممتلكات والمعدات  .٧

  
  اإلضافات واالستبعادات واالستھالك (غير مدققة)

  
(فترة مليون درھم  ٩.٧٢٣ مجموعة على ممتلكات ومعدات بمبلغ، استحوذت ال٢٠١٥يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةخالل فترة 

  .مليون درھم) ٥.٧٣٥: ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستة

  
: ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستة(فترة مليون درھم  ١٨٤ بلغ االستھالك المحمل على الممتلكات والمعدات للفترة الحالية

  .مليون درھم) ٩.١٣٧

  
   العقارات االستثمارية  .٨

  
 تم منحھاعلى قطعة أرض مجاورة لمطار الشارقة الدولي من قبل المجموعة  تم إنشاؤهمبنى من  العقارات االستثمارية تتألف

 شركة بناًء على تقرير ، وذلكمليون درھم ٣٩ بمبلغ األرضقامت المجموعة باحتساب قيمة قطعة  .للمجموعة من قبل حكومة الشارقة
على المجموعة  استحواذ في وقت األعمال" دمج" من معايير التقارير المالية الدولية ٣ المعيار ة الذي تم تكليفھا لتطبيقالمستقل التقييم

  . شركة العربية للطيران ذ.م.م. (العربية للطيران)
  

   



 ١٠

  ش.م.ع. وشركاتھا التابعةشركة العربية للطيران 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  متاحة للبيعالستثمارات اال  .٩
  

  ديسمبر ٣١  يونيو  ٣٠        
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم      ألف درھم             
          

  ١٢٫٢٨٦  ١٢٫٦٣٢      مدرجة
  ٦٩١٫٥٣٨  ٧٠٢٫٤٦٥      غير مدرجة

                 -----------  -----------  
      ٧٠٣٫٨٢٤  ٧١٥٫٠٩٧  
      ======  ======  
          

  ٣٣٦٫٥٠٩  ٣٤٧٫٧٨٢      داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥      خارج اإلمارات العربية المتحدة

    -----------   ----------  
      ٧٠٣٫٨٢٤  ٧١٥٫٠٩٧  
      ======  ======  
          
  ديسمبر ٣١  يونيو  ٣٠      
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم      ألف درھم             

          فيما يلي الحركة خالل السنة:
          

  ٧٧١٫٠٢٩  ٧٠٣٫٨٢٤      يناير  ١في 
  )٥٧٫٠٠٣(  -      الفترةخالل  المستبعد

  )١٠٫٢٠٢(  ١١٫٢٧٣      التغير في القيمة العادلة
      ------- ----  ------ -----  
      ٧٠٣٫٨٢٤  ٧١٥٫٠٩٧  
      ======  ======  
  

  األسواق المالية.المدرجة في المتاحة للبيع  القيمة العادلة لالستثمارات الحتساب ٢٠١٥يونيو  ٣٠تم استخدام سعر السوق كما في 
  



 ١١

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  ستثمار في ائتالفات مشتركة اال  .١٠

  
  القيمة الدفترية لحصة المجموعة في االئتالفات المشتركة.مع  الموجزةلمعلومات المالية اومطابقة  الھامة االئتالفات المشتركةالخاصة بالمالية  للمعلوماتفيما يلي ملخص 

  

  
  ألفا لخدمات

  ذ.م.م. اإلمارات الطيران
  الشارقة لخدمات

  ذ.م.م. الطيران
إنفورميشن سيستمز أسوسييتس 

  .ح.م.ش
  

  اإلجمالي
  -----------------------  ------------------------  ------------------------  ---------------------  

      ٪٥١                ٪٥٠                ٪٥٠               نسبة الحصص
  -----------------------  ------------------------  ------------------------  ---------------------  

  

يونيو  ٣٠
٢٠١٥  

  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   
  (مدققة)

يونيو  ٣٠
٢٠١٥  

  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   
  (مدققة)

يونيو  ٣٠
٢٠١٥  

  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   
  (مدققة)

يونيو  ٣٠
٢٠١٥  

  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   
  (مدققة)

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

  ١٧١٫٣١٥  ١٥٦٫٧١٧  -  -  ١٣٨٫٧٢٥  ١٢١٫٩٤٤  ٣٢٫٥٩٠  ٣٤٫٧٧٣  الموجودات
            

  )٧١٫٠١١(  )٧٩٫٦٣٣(  -  -  )٥٠٫٦٠٩(  )٥٨٫٨٤٢(  )٢٠٫٤٠٢(  )٢٠٫٧٩١(  المطلوبات
  -------- ---  -------- ---  ---- -------  ---- -------  ----------  ----------  -------- ---  -------- ---  

  ١٠٠٫٣٠٤  ٧٧٫٠٨٤  -  -  ٨٨٫١١٦  ٦٣٫١٠٢  ١٢٫١٨٨  ١٣٫٩٨٢  صافي الموجودات
                  

حصة المجموعة من صافي الموجودات كما 
  ٥٠٫١٥٢  ٣٨٫٥٤٢  -  -  ٤٤٫٠٥٨  ٣١٫٥٥١  ٦٫٠٩٤  ٦٫٩٩١  الموحد  في بيان المركز المالي ةمبين يھ
                  

  ٣٧٫٢٢٤  ٤٫٧٨٠  )٣٢٥(  -  ٢٨٫٤٩٧  ٢٫٩٨٦  ٩٫٠٥٢  ١٫٧٩٤  السنةالفترة/ / (خسائر) أرباح
                  

  /(خسائر)حصة المجموعة من أرباح
  ١٨٫٦٠٨  ٢٫٣٩٠  )١٦٦(  -  ١٤٫٢٤٨  ١٫٤٩٣  ٤٫٥٢٦  ٨٩٧  السنة الفترة/ 

                  
  توزيعات األرباح النقدية المستلمة 

  )١٧٫٥٠٠(  )١٤٫٠٠٠(  -  -  )١٠٫٠٠٠(  )١٤٫٠٠٠(  )٧٫٥٠٠(  -  من قبل المجموعة
  =====   =====   ======  ======  =====   =====   ======  ===== =  

 
  إلى شركة تابعة بالكامل. ح.م.إنفورميشن سيستمز أسوسييتس شخالل السنة الماضية، تحولت 



 ١٢

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
  النقد واألرصدة المصرفية    .١١

  
 يونيو  ٣٠  

 ٢٠١٥   
 ديسمبر ٣١

٢٠١٤  
  (مدققة)   (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         

      األرصدة المصرفية:
  ٢٢٢٫٨٧٠  ١١٤٫٥٤٤  حسابات جارية

  ٢١٫٣٥٦  ٦٥٫٤٧٥  ودائع تحت الطلب
 ١٫٠٧٤٫٣٩٢  ١٫٠٥٥٫٦٧٦  * ودائع ثابتة

  ٣٫٣٠٣  ١٫٧٦٨  *  ودائع ھامشية
  --- ----------  --- ---------- 

 ١٫٣٢١٫٩٢١  ١٫٢٣٧٫٤٦٣  إجمالي األرصدة المصرفية
  ٢٫٣٢٩  ٤٫٦١٠  النقد في الصندوق

  ------ --------  --- ---------- 
 ١٫٣٢٤٫٢٥٠  ١٫٢٤٢٫٠٧٣ األرصدة المصرفيةوإجمالي النقد 

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

  سنوياً). ٪٥إلى  ٪٣: ٢٠١٤(سنوياً  ٪٥إلى  ٪٢* تخضع ھذه الودائع ألسعار فائدة تتراوح من 
  

   قروض قصيرة األجل   .  ١٢
  

 يونيو ٣٠  
 ٢٠١٥   

 ديسمبر ٣١
٢٠١٤  

  (مدققة)   (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ١٨٣٫٦٥٧  ١١٠٫١٩٦  ) أدناه) ١سحب مصرفي على المكشوف (راجع اإليضاح (
  ======  ======  
  

حصلت المجموعة على تسھيل سحب على المكشوف من أحد البنوك المقرضة. يخضع ھذا السحب على المكشوف لفائدة وفقاً  )١(
ً  ٪٩.٠ألسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن لمدة شھر واحد +  شھر أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن لمدة : ٢٠١٤( سنويا

 سنوياً).  ٪٩.٠+ واحد 
 

  عقود اإليجار التمويلية التزامات  .١٣
  
عقود  التزاماتعاماً. يتم ضمان  ١٢ لـ فترة عقد اإليجار تمتدطائرة.  ٣٧إيجار مع طرف آخر لتمويل شراء  اتفاقيةالمجموعة  أبرمت

  ).مستأجرة طائرة ٣٣: ٢٠١٤(طائرة  ٣٧اإليجار التمويلية من خالل 
  
القوانين والقيود على التأجير من الباطن مختلف المالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام ب التعھداتاإليجار إلى بعض  اتفاقياتتخضع 

  والغطاء التأميني والحفاظ على إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية. 
   







 ١٥

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  التشغيليةااليجار عقود  ترتيبات   .١٨

  

  مستأجر: ال ھي المجموعة عندما تكون  ١٨.١
  

  أشھر المنتھية في الستةفترة           
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠      
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)      
ألف درھم         ألف درھم             
          

لدفعات عقود اإليجار التشغيلية (باستثناء عقود اإليجار  ىالحد األدن
المتغيرة والمبرمة على أساس عدد ساعات الطيران) والتي تم االعتراف 

  ٣٦٫٦٥٥  ١٣٫٩٥٣    بھا ضمن األرباح والخسائر الموحدة للفترة
      =====  =====  

  
  المتعلقة بالطائرات:  عقود اإليجار فيما يلي التزامات

  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠        
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم        ألف درھم             
          

  ٥٢٫٣٨٦  ٢٤٫٨٤٦    خالل السنة األولى
  ٧٫٠٦٨  -      الثانية إلى الخامسة خالل السنوات من

      ---------  ---------  
      ٥٩٫٤٥٤  ٢٤٫٨٤٦  
      =====  =====  

  

  :عندما تكون المجموعة ھي المؤجر  ١٨.٢
  

  . ة غير قابلة لإللغاء إلى أطراف ذات عالقةإيجار تشغيلي عقود بموجب طائرات) ٤: ٢٠١٤(طائرات  ٦قامت المجموعة بتأجير 
  

  :الحد األدنى لدفعات اإليجار  
  

بموجب عقود  مستحقة القبض المستقبلية دفعات اإليجارالحد األدنى ل فيما يليشروط وخيارات تجديد مختلفة. ل اإليجارعقود  تخضع
  :كذمم مدينة االعتراف بھاوالتي لم يتم  التقريرقابلة لإللغاء كما في تاريخ الغير اإليجار التشغيلية 

  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ٣٣٫٥٨٠  ٦٥٫٧١٥  خالل السنة األولى
  ١٧٫١١١  ٧٤٫٢٤٥  الثانية إلى الخامسة خالل السنوات من

  ----- ------   ---------  
  ٥٠٫٦٩١  ١٣٩٫٩٦٠  
  ======  =====  
  

   



 ١٦

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في لفترة الستة أشھر 

  
  (تابع) التشغيليةااليجار عقود  ترتيبات   .١٨

  

  :عندما تكون المجموعة ھي المؤجر (تابع)  ١٨.٢
  

  تمتلكھا المجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلية كما في تاريخ التقرير:فيما يلي القيمة الدفترية للطائرات المستأجرة التي 
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ٤٩٢٫٠١٠  ٧١٢٫٣٥٤  صافي القيمة الدفترية
  ======  ======  

  ١٤٨٫٤٨٨  ٢٥٦٫٣٥٦  االستھالك المتراكم
  ======  ======  

  ٣٤٫١٧٧  ٢١٫٣٨٤  السنة الفترة / االستھالك المحمل على 
  =====  =====  

  

  طائرات). ٤: ٢٠١٤(طائرات  ٦قامت المجموعة بتأجير 

  
  االلتزامات الطارئة  .١٩

  
  ديسمبر ٣١  يونيو  ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ٢٧٫٨٦٢  ١٤٫٤٨٧  خطابات اعتماد 
  ٣٠٫٦٦٦  ٣٢٫٧١١  خطابات ضمان

  =====  =====  
    

ً عنمؤجري الطائرات المصدرة إلى  خطابات االعتماد من خطابات االعتماد بصورة رئيسية تتألف مقابل  إيداع تأمينات عوضا
  الطائرات المستأجرة.

  
  االرتباطات الرأسمالية  .٢٠

  
  أبرمت المجموعة االرتباطات الرأسمالية التالية:

  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         

        عليھا:المصرح بھا والمتعاقد 
  ٣٫١٥١٫٩٥٦  ٢٫١٠٧٫٩٩٦   أسطول الطائرات

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

  ١٫٤٢٢٫٨٠٧  ١٫٤٢٢٫٨٠٧   أسطول الطائرات
  =======  =======  
  

   



 ١٧

  وشركاتھا التابعةشركة العربية للطيران ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  معلومات حول القطاعات   .٢١

  
  فترة الستة أشھر المنتھية في

  اإلجمالي  محذوفات   قطاعات أخرى  الطيران  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          

          اإليرادات
  ١٫٧٤٦٫١٣٦  -  ١٠٢٫٧٠٦  ١٫٦٤٣٫٤٣٠  مبيعات خارجية

  -  )٢٫٩٤٦(  ٢٫٩٤٦  -  المبيعات فيما بين القطاعات
  -------- -----  ------ -----  ---------  ------ -------  

  ١٫٧٤٦٫١٣٦  )٢٫٩٤٦(  ١٠٥٫٦٥٢  ١٫٦٤٣٫٤٣٠  إجمالي اإليرادات
  =======  ======  =====  =======  

          النتائج
  ٢٣٦٫٦١١  -  ٤٠٫٩٨٦  ١٩٥٫٦٢٥  نتائج القطاع

  )٣٥٫٩٣٦(  -  -  )٣٥٫٩٣٧(  تكاليف التمويل
  مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد

  ٤٠٫١٥٧  -  ١٫٧٧٣  ٣٨٫٣٨٤  وإيرادات أخرى  
   الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا

  )٣٫٩١٧(        وفقاً لحقوق الملكية
        ------- ----  

  ٢٣٦٫٩١٤        أرباح الفترة
     ======  

          
          معلومات أخرى

  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 
  -  -  ٥٫٣٢٠  ٧٥٩٫١١٥  والمصروفات المؤجلة  

  ١٨٦٫٣٢٦  -  ٢٫٦٢٦  ١٨٣٫٧٠٠  االستھالك واإلطفاء
          
          (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠

          الموجودات
  ٨٫٦٣٢٫٥٣٤  )١٣٢٫٠٨٦(  ٢٣٢٫٣٤٧  ٨٫٥٣٢٫٢٧٣  القطاعموجودات 

  ------------ --   ----------  ---------- ----  ----------- ----  
  ٢٢٫٣٢٧٫١٩٨        موجودات المجموعة غير المخصصة

        ----------- ----  
  ١٠٫٩٥٩٫٧٣٢        إجمالي الموجودات

        ========  
          

          المطلوبات
  ٥٫٩٧٣٫٣٥٧  )١٥٦٫٣٦٤(  ١١٦٫٩٨٥  ٦٫٠١٢٫٧٣٦  مطلوبات القطاع

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

   



 ١٨

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  (تابع)معلومات حول القطاعات    .٢١

  
  (تابع)  قطاعات األعمال – لتقاريرالنمط األساسي ل

  
  فترة الستة أشھر المنتھية في

  اإلجمالي  محذوفات   قطاعات أخرى  الطيران  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  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
  ١٣٨٫٩٠٥  -  ٣٢٫٣٧٩  ١٠٦٫٥٢٦  نتائج القطاع

  )٢٨٫٩٧٣(  -  -  )٢٨٫٩٧٣(  تكاليف التمويل
  مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد

  ١٢٧٫٩٦٩  -  ٢٫٤٨١  ١٢٥٫٤٨٨  وإيرادات أخرى  
   الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا

  ٩٫٧٦٧        وفقاً لحقوق الملكية
     --- --------  

  ٢٤٧٫٦٦٨        أرباح الفترة
        ======  
          

          معلومات أخرى
  والعقاراتاإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

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

          
          (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

          الموجودات
  ٨٫٢٤٤٫٧٨١  )٧٩٫٢٣٤(  ٢٠٦٫١٣٣  ٨٫١١٧٫٨٨٢  موجودات القطاع

  --------- -----  --- --------   -----------  ------- -------  
  ٢٫٣٢٩٫٦٦٠        موجودات المجموعة غير المخصصة

        -------- ------  
  ١٠٫٥٧٤٫٤٤١        إجمالي الموجودات

        ========  
          

          المطلوبات
  ٥٫٤٩٣٫٤٢٥  )٧٩٫٢٣٤(  ١٠٠٫١٨٧  ٥٫٤٧٢٫٤٧٢  مطلوبات القطاع

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

مبيعات فيما بين القطاعات وفقاً لألسعار السائدة لدى السوق.ال تحميليتم   
  

إن السياسات المحاسبية للقطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنھا ھي نفس السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمبينة في اإليضاح 
وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. تتمثل نتائج القطاع في األرباح التي  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في  حول ٣

ً لحقوق الملكية وتكاليف  يحققھا كل قطاع دون األخذ باالعتبار الحصة من أرباح/(خسائر) الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
ئع المصرفية واإليرادات األخرى. ال تتضمن موجودات القطاع الودائع الثابتة واالستثمارات المتاحة للبيع التمويل واألرباح من الودا

. تم تخصيص الشھرة واالستثمار قصير األجل الشركات الزميلةووالعقارات االستثمارية واالستثمارات في االئتالفات المشتركة 
  طيران.قطاع ال إلىالتجارية والموجودات غير الملموسة 

   



 ١٩

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  توزيعات األرباح  .٢٢

  
وافق المساھمون على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ، ٢٠١٥مارس  ١٠بتاريخ  الذي عقدخالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية 

  فلس للسھم الواحد.  ٩ بواقع درھم ٤٢٠٫٠٠٣٫٠٠٠
  

  أرقام المقارنة  .٢٣
  
ال  ھذه ، عندما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع العرض المتبع للسنة الحالية. إن عمليات التصنيفمت إعادة تصنيف معلومات المقارنةت

ً  الموجودات أو حقوق الملكيةصافي تؤثر على األرباح أو    لدى المجموعة. الُمعلنة سابقا
  


