
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  ٢٠١٣مارس  ٣١ في المنتھية أشھر لفترة الثالثة  
  



  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
  ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١  الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  ٢  بيان المركز المالي الموجز الموحد 

  ٣  الموحد  الدخل الموجزبيان 

  ٤  الموحد الموجز بيان الدخل الشامل

   ٥  الموحد الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٦  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

   ٢٠ – ٧   المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتحول  إيضاحات

  







 ٣

  

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش

  

    الموجز الموحد بيان الدخل
   ٢٠١٣ مارس ٣١في  المنتھية الثالثة أشھر فترةل

    
  فترة الثالثة أشھر        
  المنتھية في   فترة الثالثة أشھر      
  ٢٠١٢مارس  ٣١  المنتھية في       
  ) مدققةغير (  ٢٠١٣مارس  ٣١      
  )معاد بيانھا(  )غير مدققة(      
  ألف درھم   ألف درھم     إيضاح  
          

  ٥٩٣٫٩٢٠  ٧٢١٫٨٠٩      اإليرادات 
          

  )٥٥٥٫٥٦٧(  )٦٤٧٫٦١٢(      التكاليف المباشرة 
       -------------    ------------   

  ٣٨٫٣٥٣  ٧٤٫١٩٧      إجمالي األرباح 
          

  )١٧٫٦٤١(  )١٥٫٩٣٨(      مصروفات البيع والتسويق 
          

  )٢٩٫٠٤٨(  )٢٤٫١٦٢(      المصروفات العمومية واإلدارية
          

  ١٤٫٢٨٠  ١٣٫٠٥٣      من الودائع المصرفية  الفوائدإيرادات 
          

  )٧٫٦٩٨(  )٩٫٠٠٩(      تكاليف التمويل
          

  ٥١٫٠٤٠  ٢٠٫٤٨٢    ١١  إيرادات أخرى
       ---------   ---------   

  ٤٩٫٢٨٦  ٥٨٫٦٢٣      أرباح الفترة 
       =====   =====  
          

          : األرباح منسوبة إلى
  ٤٧٫٦٦٠  ٥٥٫٣٩٣      مالكي الشركة

  ١٫٦٢٦  ٣٫٢٣٠      الحصص غير المسيطرة
       ---------    ---------   

  ٤٩٫٢٨٦  ٥٨٫٦٢٣      أرباح الفترة 
    =====   =====  

          
  ٠٫٠١  ٠٫٠١    ١٢  ) درھم(ربحية السھم األساسية 

       ====   ====  
    

  
  .الموجزة الموحدة المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية ٢٠إلى  ٧المرفقة على الصفحات من  تاإليضاحاتشكل 

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



 ٤

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش

  

    بيان الدخل الشامل الموجز الموحد
  ٢٠١٣مارس  ٣١ثالثة أشھر المنتھية في اللفترة 

    
  فترة الثالثة أشھر        
  المنتھية في   فترة الثالثة أشھر      
  ٢٠١٢مارس  ٣١  المنتھية في       
  ) غير مدققة(  ٢٠١٣مارس  ٣١      
  )معاد بيانھا(  )غير مدققة(      
  ألف درھم   ألف درھم       
          
          

  ٤٩٫٢٨٦  ٥٨٫٦٢٣      أرباح الفترة 
      ---------   ---------   
          

          : اإليرادات الشاملة األخرى
          

          إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائرتم التي سوف أو قد تالبنود 
  ٧٤٫٥٢٢  )٦٫١٨٠(      األرباح من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع )/الخسائر( -
      ----------   ----------   

  ١٢٣٫٨٠٨  ٥٢٫٤٤٣      للفترة اإليرادات الشاملة إجمالي 
       =====   =====  
          

          : إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى
  ١٢٢٫١٨٢  ٤٩٫٢١٣      مالكي الشركة

  ١٫٦٢٦  ٣٫٢٣٠      الحصص غير المسيطرة
      ---------   ----------   

  ١٢٣٫٨٠٨  ٥٢٫٤٤٣      للفترة اإليرادات الشاملة إجمالي 
       =====   =====  
  

  .الموجزة الموحدةالمرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ٢٠إلى  ٧تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
  

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



 ٥

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش

  

  الموجز الموحد الملكيةلتغيرات في حقوق ابيان 
  ) غير مدققة( ٢٠١٣ مارس ٣١المنتھية  في  الثالثة أشھر فترةل

    
  رأس 
 المال 

  
االحتياطي 
 القانوني 

  
  االحتياطي 

 العام

  
  احتياطي 
 العادلةالقيمة

  
  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   
                  

  ٥٫٢٤٩٫٤٣٧  ٨٫٥٥٢  ٥٫٢٤٠٫٨٨٥  ٢٢٣٫٢٥٥  )٩٫٨٣٤(  ١٨٠٫٣٨٢  ١٨٠٫٣٨٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ) مدقق( ٢٠١١ ديسمبر ٣١الرصيد في 
                  

                  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٤٩٫٢٨٦  ١٫٦٢٦  ٤٧٫٦٦٠  ٤٧٫٦٦٠  -  -  -  -  أرباح الفترة 

  ٧٤٫٥٢٢  -  ٧٤٫٥٢٢  -  ٧٤٫٥٢٢  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 
  - ---------  - ---------  - ---------  --- -- ---  -- ------  - ---------  ---- - --  --- ------  

  ١٢٣٫٨٠٨  ١٫٦٢٦  ١٢٢٫١٨٢  ٤٧٫٦٦٠  ٧٤٫٥٢٢  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  - ---------  - ---------  - ---------  ------ --  - -------  - ---------  --- -----  ---- -----  

  المعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرة ضمن 
 حقوق الملكية

                

  )٢٫٤٥٠(  )٢٫٤٥٠(  -  -  -  -  -  -  األرباح المدفوعة  توزيعات
  - ------ -----  - ---------  - ---------  ------ --  --- -------  ----------- -  ------- -  ------- -----  

  ٥٫٣٧٠٫٧٩٥  ٧٫٧٢٨  ٥٫٣٦٣٫٠٦٧  ٢٧٠٫٩١٥  ٦٤٫٦٨٨  ١٨٠٫٣٨٢  ١٨٠٫٣٨٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ) غير مدقق( ٢٠١٢مارس  ٣١الرصيد في 
  =======  ======  ======  =====  ======  =======  =====  =======  
                  

  ٥٫٤٤٠٫٦٤٢  ١١٫٧٠٥  ٥٫٤٢٨٫٩٣٧  ٣٣٥٫٦٦٩  ٣٨٫٦٧٢  ١٦٥٫٥٦٠  ٢٢٢٫٣٣٦  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠   ) مدقق( ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
                  

                  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٥٨٫٦٢٣  ٣٫٢٣٠  ٥٥٫٣٩٣  ٥٥٫٣٩٣  -  -  -  -  أرباح الفترة 

  )٦٫١٨٠(  -  )٦٫١٨٠(  -  )٦٫١٨٠(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 
   ----------   --------   ---------   -------- -  ---- - ---  - --------  --- ----  -- ------  

  ٥٢٫٤٤٣  ٣٫٢٣٠  ٤٩٫٢١٣  ٥٥٫٣٩٣  )٦٫١٨٠(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
   ----------   --------  ---- - ----   -------- -  ---- -----  - --------  - ------   --------  

  المعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرة ضمن 
  حقوق الملكية

                

  )٣٣١٫٥٦٩(  )٤٫٩٠٠(  )٣٢٦٫٦٦٩(  )٣٢٦٫٦٦٩(  -  -  -  -  ) ١٨راجع اإليضاح (األرباح المدفوعة توزيعات 
  )٣٤٢(  )٣٤٢(  -  -  -  -  -  -  حركات أخرى 

  ---- ------ ---   -----------  --- -------   ---------   ----------  ------ ------   --------  -- ----------  
  ٥٫١٦١٫١٧٤  ٩٫٦٩٣  ٥٫١٥١٫٤٨١  ٦٤٫٣٩٣  ٣٢٫٤٩٢  ١٦٥٫٥٦٠  ٢٢٢٫٣٣٦  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ) غير مدقق( ٢٠١٣مارس  ٣١الرصيد في 

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

  .الموجزة الموحدةالمرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ٢٠إلى  ٧تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



 ٦

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
   ٢٠١٣مارس  ٣١في  لفترة الثالثة أشھر المنتھية

  فترة الثالثة أشھر      
  المنتھية في   فترة الثالثة أشھر   
  ٢٠١٢مارس  ٣١  المنتھية في     
  ) غير مدققة(  ٢٠١٣مارس  ٣١    
  )معاد بيانھا(  )غير مدققة(    
  ألف درھم   ألف درھم     

       األنشطة التشغيلية 
  ٤٩٫٢٨٦  ٥٨٫٦٢٣    أرباح الفترة
        : تسويات لـ 

  ٣٥٫٧٣٠  ٦٨٫٣٢٣    االستھالك للممتلكات والمعدات  
  ١٨٧  ١٨٧    االستھالك للعقارات االستثمارية 

  ١٫٥٠٢  ١٫٣٥٤   إطفاء مصروفات مؤجلة 
  ٣٫٠٦٢  ٤٫١٢٧    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  )١٣٫٧٨٥(  )٨٫٩٢٧(    أرباح غير محققة من أدوات مالية مشتقة 
  )٧٫٣٧٥(  )٥٫٩٤١(    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة 

  ٢٦٫٦٨٤  -    الحصة من خسائر شركات زميلة 
  )١٤٫٢٨٠(  )١٣٫٠٥٣(   مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد

  )٣٤٫٨٩٤(  -    إيرادات توزيعات األرباح 
     ------------      -----------    

  ٤٦٫١١٧  ١٠٤٫٦٩٣    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
        : التغيرات في

  )٢٢٫٩٨٤(  )٣٦٫٧٩٨(   الذمم المدينة التجارية واألخرى
  )٤٦١(  )٤٨٧(    المخزون 

  ١٢٫٨٣٩  )٣٢٫٢١١(    المستحق من أطراف ذات عالقة 
  ٨١٫٨٩٠  ٣٥٫٣٧٣    الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ٣٨٫٨٨٣  ١٠٫٧١٠    اإليرادات المؤجلة 
  )١٩٫٩٩٩(  )١٦٫٤٣٣(   المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

  )٦٨٧(  )٥٨٩(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
     ----------    ----------    

  ١٣٥٫٥٩٨  ٦٤٫٢٥٨    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     =====  ======  

       االستثمارية األنشطة
  )١٨٩٫٠٤٦(  )١٦٥٫٧١٨(    حيازة ممتلكات ومعدات 

  )٥٦٫١١٣(  )١٣٫٦١٥(    التغير في دفعات مقدمة لطائرات جديدة 
  )٨٣(  )٦٩٠(    دفعات مقابل مصروفات مؤجلة 

  -  ٢٠٫٩٩٩   توزيعات األرباح المستلمة من ائتالفات مشتركة 
  )٢٦٫٦٨٤(  -   دفعات مقابل استثمار في شركات زميلة 

  ٥٫٤٨٢  -    دفعات مقابل تأمينات على طائرات مستأجرة 
  ٥٦٠٫٧٥٠  ٨٥٫٤٢٢    التغير في الودائع الثابتة 

  ١٤٫٢٨٠  ١٣٫٠٥٣    مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد
    ------------    ----------    

  ٣٠٨٫٥٨٦  )٦٠٫٥٤٩(    من األنشطة االستثمارية )/المستخدم في(صافي النقد 
     -----------    ----------    

        األنشطة التمويلية
  )٢٫٤٥٠(  )٤٫٩٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

  )١٧٫٠٠٥(  )٣٥٫٧٩٥(   دفعات مقابل التزامات عقود إيجار تمويلية 
  ٣٤٫٨٩٤  -    توزيعات األرباح المستلمة 

     ------------   ---------    
  ١٥٫٤٣٩  )٤٠٫٦٩٥(    من األنشطة التمويلية )/المستخدم في(صافي النقد 

     ------------    ----------    

  ٤٥٩٫٦٢٣  )٣٦٫٩٨٦(    الزيادة في النقد وما يعادله)/النقص(صافي 
  ١٥٥٫٤٢٦  ٩٣٫٥١١    النقد وما يعادله في بداية الفترة  

     ----------    -----------     
  ٦١٥٫٠٤٩  ٥٦٫٥٢٥    وما يعادله في نھاية الفترة  النقد

    =====  ======  
        :فيما يلي تفاصيل النقد وما يعادله مما يلي

        
  ١٫٢٢٠٥٣٦  ١٫١٨٤٫٣٦٧    أرصدة مصرفية والنقد في الصندوق 
  )٦٠٣٫٢٣٢(  )١٫١٢٥٫٤١٢(    ودائع ثابتة تستحق خالل ثالثة أشھر 

  )٢٫٢٥٥(  )٢٫٤٣٠(   ودائع ھامشية 
     -----------    ----------    
    ٦١٥٫٠٤٩  ٥٦٫٥٢٥  
     =====   =====  

  

  .جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٠إلى  ٧تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 



 ٧

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

   الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
   ٢٠١٣مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال

 
 معلومات حول الشركة    ١

  
 ٨كشركة مساھمة عامة بموجب القانون االتحادي رقم  ٢٠٠٧يونيو  ١٩بتاريخ ") الشركة(" .ع.م.شركة العربية للطيران شتأسست 

بموجب الرخصة التجارية الصادرة من دائرة  دولة اإلمارات العربية المتحدةتزاول الشركة نشاطھا في ). وتعديالته( ١٩٨٤لسنة 
دولة الصادرة من الھيئة العامة للطيران المدني،  )٢ايه سي (التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شھادة تشغيل جوي رقم 

  اإلمارات العربية المتحدة
  

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

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

لشركة ا منأشھر المنتھية في ذلك التاريخ  الثالثةولفترة  ٢٠١٣ مارس ٣١المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  المعلومات تتألف
والشركات الخاضعة حصة المجموعة في الشركات الزميلة باإلضافة إلى ") المجموعة"معين بـ يشار إليھم مجت( وشركاتھا التابعة
  .لسيطرة مشتركة

 
طائرات، تجارة قطع غيار تتمثل األنشطة المرخص بھا للمجموعة في النقل الجوي التجاري الدولي، تجارة الطائرات، تأجير ال

 ، خدمات الشحن،المسافرينمكاتب التمثيل لشركات الطيران، نقل تأجير الشقق الفندقية، الطائرات، وكاالت السفر والسياحة، الفنادق، 
  .على الطيران وإصالح وصيانة الطائراتوكالء الشحن الجوي، خدمات نقل الوثائق، التدريب 

  
  أساس اإلعداد   ٢
  
  التوافق  بيان  ١-٢

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

لھامة بھدف فھم التغيرات التي طرأت على المركز األحداث والمعامالت ا التي توضح المختارة التفسيرية إدراج بعض اإليضاحات
 ال تشتمل .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة السنوية كما في المالي وأداء المجموعة منذ 

التي تم إعدادھا وفقاً  السنوية الكاملةالموحدة المالية  على كافة المعلومات الالزمة للبياناتالموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلومات
في  للسنة المنتھية للمجموعة السنوية الموحدة المالية البياناتتھا جنباً إلى جنب مع تم قراءأن ت ، ويجبلمعايير التقارير المالية الدولية

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  

  العملة الرسمية وعملة العرض    ٢-٢
  
، وھو العملة ")الدرھم اإلماراتي("ية المتحدة بدرھم اإلمارات العربالموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتھذه  عرضتم ي

  . الرسمية للمجموعة
  

       الھامة  السياسات المحاسبية  ٣
  

المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتعند إعداد ھذه  المطبقة من قبل المجموعةإن السياسات المحاسبية باستثناء ما ھو مبين أدناه، 
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ھاعند إعداد بيانات المطبقة من قبل المجموعةالموحدة متوافقة مع تلك السياسات 

  
إن السياسات المحاسبية المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات التي تم اإلفصاح عنھا في 

   . ٢٠٠٨أكتوبر  ١٢ في المؤرخ السلعھيئة األوراق المالية و إشعار يتطلبمبينة أدناه كما  السنويةالمدققة البيانات المالية الموحدة 
  

وللسنة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  بيانات المالية الموحدة للمجموعةفي التوقع أن يتم إظھار التغير التالي في السياسة المحاسبية من الم
  . التي ستنتھي في ذلك التاريخ

  
  
  
  
  
  
  



 ٨

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  المحاسبية  ةالتغير في السياس  ١-٣

  
ھذه وتم تطبيقھا عند إعداد  المفعول المعدلة التالية سارية/ ، أصبحت معايير التقارير المالية الدولية الجديدة ٢٠١٣يناير  ١اعتباراً من 

  : الموجزة الموحدةالمرحلية المعلومات المالية 
  
 ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –بنود اإليرادات الشاملة األخرى عرض : ١المحاسبي الدولي رقم المعيار  -
  قياس القيمة العادلة : لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١٣المعيار  -
 البيانات المالية الموحدة: المالية الدوليةمن معايير التقارير  ١٠المعيار  -
 الترتيبات المشتركة: لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١١المعيار  -
 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى  :لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١٢المعيار  -
 )٢٠١١(الزميلة واالئتالفات المشتركة االستثمارات في الشركات التعديالت على : ٢٨المعيار المحاسبي الدولي  -
  

ليس له تأثير ھام على البيانات المالية لية الدولية من معايير التقارير الما ١٣المعيار و ١المعيار المحاسبي الدولي رقم إن تطبيق 
المعيار المحاسبي الدولي بصرف النظر عن . للمجموعة الموجزة الموحدةالمرحلية الموحدة السنوية للمجموعة أو المعلومات المالية 

على السياسات المحاسبية للمجموعة عند تطبيق  التالية تم إجراء التغيرات، لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١٣المعيار و ١رقم 
  : المعايير الجديدة والمعدلة

  
  الشركات التابعة 

  
ما إذا كانت  تحديدبمن معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية فيما يتعلق  ١٠تطبيق المعيار  نتيجة

من معايير التقارير المالية الدولية  ١٠يقدم المعيار . توحيدھا مدى ضرورةتحديد المجموعة تسيطر على الشركة المستثمر بھا ومن ثم 
   .ه على كافة الشركات المستثمر بھايمكن تطبيقللسيطرة  جديدنموذج 

  
 ١في كما  تھا المستثمر بھاامن معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بإعادة تقييم السيطرة على شرك ١٠لمعيار ا عند تطبيق

راجع قائمة الشركات التابعة للمجموعة في . كما ھي شركاتھا المستثمر بھاالسيطرة على  تبقىبناًء على تقييم اإلدارة، . ٢٠١٣يناير 
  .  ٥-٣اإليضاح 

    
  الترتيبات المشتركة

  
في  ھاحصصسياستھا المحاسبية فيما يتعلق ب، قامت المجموعة بتغيير لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١١المعيار نتيجة تطبيق 

  . الترتيبات المشتركة
  

كعمليات مشتركة أو حصصھا في الترتيبات المشتركة إما  بتقييمالمجموعة  قامت، لية الدوليةالتقارير المامن معايير  ١١لمعيار وفقاً ل
عند إجراء ھذا التقييم، . بناًء على حقوق المجموعة في الموجودات والتزاماتھا تجاه المطلوبات الخاصة بتلك الترتيباتائتالفات مشركة 

بناًء . ظروف األخرىوالمعطيات وال للترتيبات والبنود التعاقدية لكل منشأة بات والشكل القانونيتضع المجموعة باالعتبار ھيكل الترتي
قامت المجموعة  وعليه، .يكون في شكل ائتالف مشتركالمشتركة  ھاترتيباتارتباطھا في إلى أن  المجموعة خلصتعلى ھذا التقييم، 

  . بتغيير طريقة احتسابھا لحصصھا في االئتالف المشترك من طريقة التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩

  ع وشركاتھا التابعة.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٣مارس  ٣١أشھر المنتھية في  لفترة الثالثة
  

       )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
       )تابع( المحاسبية ةالتغير في السياس  ١-٣

  
  الترتيبات المشتركة

  
ً للتسويات التي تم إجراؤھا على المركز المالي للمجموعة في  ، وعلى ٢٠١٢ ديسمبر ٣١و  ٢٠١٢يناير  ١يقدم الجدول التالي ملخصا

 ٢٠١٢مارس  ٣١والتدفقات النقدية للفترة المنتھية في  ٢٠١٢مارس  ٣١و  ٢٠١٢يناير  ١بيانات الدخل الشامل للفترة المنتھية في 
  .الخاصة بالمجموعة نتيجة لتطبيق طريقة االحتساب وفقاً لحقوق الملكية

  

  بيان المركز المالي الموحد
  

  ٢٠١٢ايــــر ينـــــ ١فـــــي                  
  كما ھو معاد بيانه  التعديالت  كما ھو مبين سابقاً   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٢٫٣٨٤٫١٤٣  )٣٨٫٩٨٩(  ٢٫٤٢٣٫١٣٢  الممتلكات والمعدات
  ١٠٫٠٥٣  )١٫٠٣٥( ١١٫٠٨٨  مصروفات مؤجلة

  ٦٣٫٨٠٩  ٦٣٫٨٠٩  -  االستثمار في ائتالف مشترك
  ٦٫٩٦٢  )٢٫١٣٠(  ٩٫٠٩٢  المخزون

  ٩٩٫٤٣٩  )٢٫٨٩٠(  ١٠٢٫٣٢٩  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٤١٤٫٤٧١  )١٫٧٢٩(  ٤١٦٫٢٠٠  الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ١٫٣٢١٫٦٦٤  )٢٣٫٢٣٦(  ١٫٣٤٤٫٩٠٠  واألرصدة المصرفية في الصندوق النقد
   ------------   ----------   -----------  

    )٦٫٢٠٠(    على إجمالي الموجودات العام التأثير
    ======    
      

  ٣١٫٤٩٦  )٥٫٤٩١(  ٣٦٫٩٨٧  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٦٢٦٫٥٩٥  )٢٢٫٦٨٩(  ٦٤٩٫٢٨٤  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ٤٤٫٥٥٦  ٢١٫٩٨٠  ٢٢٫٥٧٦  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
   ------------   ----------   -----------  

    )٦٫٢٠٠(    على إجمالي المطلوبات العام التأثير
    ======    
  

  ٢٠١٢ديسمبــــــر  ٣١فـــــي                  
  كما ھو معاد بيانه  التعديالت  كما ھو مبين سابقاً  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٣٫٢٦٣٫٣٦٣  )٣٨٫٢٠٦(  ٣٫٣٠١٫٥٦٩  الممتلكات والمعدات
  ٤٫٣٩٠  )٧٢٦(  ٥٫١١٦  مصروفات مؤجلة

  ٦٤٫٧٥٦  ٦٤٫٧٥٦  -  مشتركاالستثمار في ائتالف 
  ٩٫٢٦٧  )٢٫٣٠٤( ١١٫٥٧١  المخزون

  ٦٧٫٢٧٩  )١٫٣٨١(  ٦٨٫٦٦٠  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٤٥٠٫٤٨٩  )١١٫٦٤٠(  ٤٦٢٫١٢٩  الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ١٫٣٠٦٫٧٧٥  )٢٢٫٩٧٧(  ١٫٣٢٩٫٧٥٢  واألرصدة المصرفية في الصندوق النقد
   ------------  ----- ------   -----------  

    )١٢٫٤٧٨(    على إجمالي الموجودات العام التأثير
    =======    
        

  ٣٨٫٤٦٧  )٦٫٥٩١(  ٤٥٫٠٥٨  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٩٧٦٫٠٥٥  )٢٣٫٨١٨(  ٩٩٩٫٨٧٣  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ١٩٫٠٠٥  ١٧٫٩٣١  ١٫٠٧٤  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
   ------------  ------- ----   -----------  

    )١٢٫٤٧٨(    على إجمالي المطلوبات العام التأثير
  =======    



 ١٠

  ع وشركاتھا التابعة.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٣مارس  ٣١أشھر المنتھية في  لفترة الثالثة
  

       )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
       )تابع(التغير في السياسات المحاسبية   ١-٣

  
  )تابع(الترتيبات المشتركة 

  
  بيان الدخل الشامل

  ٢٠١٢ينـــــايــــر  ١فـــــي                       
  كما ھو معاد بيانه  التعديالت  كما ھو مبين سابقاً   
  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٢٫٣١١٫٢٨٢  )١٢٣٫٣٧٨(  ٢٫٤٣٤٫٦٦٠  اإليرادات
  )٢٫٠٤٠٫٩٨٧(  ٧١٫٠١٧  )٢٫١١٢٫٠٠٤(  مباشرة تكاليف

  )٧٨٫٨٤٥(  ٢٦٫٧١٦  )١٠٥٫٥٦١(  مصروفات إدارية وعمومية
  ٧١٫٣٨٦  )١٦٧(  ٧١٫٥٥٣  المصرفية  الودائع من إيرادات الفوائد
  ٦٤٫٨٤٧  ٢٥٫٨١٢  ٣٩٫٠٣٥  )أدناه) ١(راجع اإليضاح (إيرادات أخرى 

  
  ٢٠١٢مـــــارس  ٣١فـــــي                       
  كما ھو معاد بيانه  التعديالت   كما ھو مبين سابقاً   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      )غير مدققة(  
        

  ٥٩٣٫٩٢٠  )٢٨٫٠١٠(  ٦٢١٫٩٣٠  اإليرادات
  )٥٥٥٫٥٦٧(  ١٣٫٢٦٩  )٥٦٨٫٨٣٦(  مباشرة تكاليف

  )١٧٫٦٤١(  ٨٠  )١٧٫٧٢١(  والتسويقمصروفات البيع 
  )٢٩٫٠٤٩(  ٧٫٤٩٧  )٣٦٫٥٤٦(  مصروفات إدارية وعمومية

  ١٤٫٢٨١  )١٠٢(  ١٤٫٣٨٣  المصرفية  الودائع من إيرادات الفوائد
  ٥١٫٠٤٠  ٧٫٢٦٦  ٤٣٫٧٧٤  )أدناه) ١(راجع اإليضاح (إيرادات أخرى 

  
 .ةمشترك اتاالستثمار في ائتالفأرباح من  حصةال على اإليرادات األخرىفي تسويات ال تشتمل )١(

  
  بيان التدفقات النقدية

  

  ٢٠١٢مـــــــــارس  ٣١فـــــي                  
  كما ھو معاد بيانه  التسويات  كما ھو مبين سابقاً   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      )غير مدقق(  
        

        :التدفقات النقدية من
  ١٣٥٫٥٩٨  )٩٫٣٥٦(  ١٤٤٫٩٥٤  األنشطة التشغيلية

  ٣٠٨٫٥٨٦  ١٫٢٦٢  ٣٠٧٫٣٢٤  األنشطة االستثمارية
  ١٥٫٤٣٩  )٥٫٤٠١(  ٢٠٫٨٤٠  األنشطة التمويلية

   ------------  ------- ----   -----------  
    )١٣٫٤٩٥(  على إجمالي الموجودات العام التأثير

    ======    
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  ع وشركاتھا التابعة.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٣مارس  ٣١أشھر المنتھية في  لفترة الثالثة
  

       )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  الموجودات المالية المتاحة للبيع  ٢-٣

  
بھا في سوق نشط على أنھا محتفظ بھا للبيع ويتم بيانھا يتم تصنيف األسھم المدرجة المملوكة من قبل المجموعة والتي يتم المتاجرة 

، إال أنه يتم بيانھا على أنھا موجودات  كما يوجد لدى المجموعة استثمارات أخرى ال يتم المتاجرة بھا في سوق نشط. بالقيمة العادلة
يتم االعتراف . قيمتھا العادلة بصورة موثوقةمالية محتفظ بھا للبيع ويتم بيانھا بالقيمة العادلة، حيث ترى اإلدارة أنه يمكن قياس 

باألرباح والخسائر الناتجة من التغيرات في القيم العادلة ضمن بند اإليرادات الشاملة األخرى ويتم قيدھا بصورة متراكمة في احتياطي 
في حالة استبعاد االستثمار أو تعرضه  .القيمة العادلة باستثناء خسائر انخفاض القيمة، التي يتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر

ً بصورة متراكمة في احتياطي القيمة العادلة إلى في النخفاض  القيمة، فإنه يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر التي تم قيدھا سابقا
  .األرباح أو الخسائر

  
الخسائر عندما يكون للمجموعة الحق في استالم  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من أدوات الملكية المتاحة للبيع ضمن األرباح أو

  .توزيعات األرباح
  

في  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع السائدة بأحد العمالت األجنبية بتلك العملة ويتم تحويلھا بالسعر الفوري
فروق التحويل الناتج من التغير في التكلفة المطفأة للموجودات  يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة المنسوب إلى. تاريخ التقرير

  .ضمن األرباح أو الخسائر، كما يتم االعتراف بالتغيرات األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
  

  العقارات االستثمارية  ٣-٣
  

، وتمثل تلك العقارات المملوكة بغرض تحقيق ٤٠ يتم احتساب العقارات االستثمارية وفقاً لنموذج التكلفة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم
ويتم بيانھا بالتكلفة ناقصاً ) بما فيھا العقارات قيد اإلنشاء التي لھا نفس األغراض(أو لزيادة قيمة رأس المال /إيرادات إيجارية و

لعقارات االستثمارية في وقت تكبد تشتمل التكلفة على تكاليف استبدال جزء من ا. االستھالك المتراكم وأي خسائر من انخفاض القيمة
  .الصيانة اليومية للعقارات االستثمارية ھذه التكاليف في حالة الوفاء بمعايير االعتراف، مع استثناء تكاليف

  
أو تطويرھا بغرض االستخدام في المستقبل بالتكلفة بما في ذلك كافة  إنشاؤھايتم مبدئياَ قياس العقارات االستثمارية قيد التطوير التي يتم 
اإلنشاء أو التطوير، يتم تحويل ھذه العقارات إلى عقارات  إتمامعند . المصروفات المباشرة المنسوبة إلى تصميم وإنشاء العقار

رى، عندما تكون الموجودات جاھزة لالستخدام يبدأ استھالك ھذه الموجودات، بنفس طريقة العقارات االستثمارية األخ. استثمارية
  .المزمع

  
، على مدى التطويرالعقارات االستثمارية، بخالف األراضي والعقارات االستثمارية قيد  تكلفةيتم تحميل االستھالك بغرض شطب 

تقييم قيمة األرض الممنوحة من حكومة الشارقة والتي يتم  تم. سنة، باستخدام طريقة القسط الثابت ٢٠األعمار اإلنتاجية المقدرة لمدة 
  .خارجي مستشارإنشاء عقارات استثمارية عليھا، من قبل 

  
يتم إيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية إما في حالة استبعادھا أو إيقاف استخدام العقار االستثماري بصورة دائمة ويكون من 

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من إيقاف استخدام أو استبعاد أحد . مستقبلية من االستبعاد المتوقع عدم تدفق منافع اقتصادية
 .العقارات االستثمارية ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم فيھا إيقاف االستخدام أو االستبعاد

 
  الممتلكات والمعدات  ٤-٣

  
شارقة و التي تم الحصول عليھا عن طريق االستحواذ على فندق ومنتجع راديسون ال يتم استھالك األرض الممنوحة من قبل حكومة ال

  .بلو، حيث يعتبر العمر اإلنتاجي لھا غير محدود
  

ً خسائر انخفاض  يتم قيد الممتلكات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التوريد أو غير ذلك من أغراض إدارية أخرى بالتكلفة ناقصا
ً للسياسات المحاسبية  تتضمن. القيمة، إن وجدت التكاليف األتعاب المھنية، لتأھيل الموجودات، ومصروفات االقتراض المرسملة وفقا

يتم تصنيف ھذه الممتلكات في الفئة المناسبة من الممتلكات والمعدات عندما يتم االنتھاء منھا أو تكون جاھزة . المتبعة في المجموعة
  .لموجودات، على نفس استھالك الموجودات األخرى، عندما تكون جاھزة لالستخدام المزمع لھايبدأ استھالك ھذه ا. لالستخدام المزمع

  
  .القيمة، إن وجدت االستھالك المتراكم وخسائر انخفاضيتم بيان الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً 

  
  



 ١٢

  ع وشركاتھا التابعة.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٣مارس  ٣١أشھر المنتھية في  لفترة الثالثة
  

       )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  )تابع(الممتلكات والمعدات   ٤-٣

  
باستثناء األراضي المملوكة ملكية مطلقة (احتساب االستھالك، على أساس طريقة القسط الثابت، بغرض شطب تكاليف الموجودات  يتم

  :على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي) والعقارات قيد اإلنشاء
  
  سنوات                      

  
  ٢٠ – ١٥                  مباني وشقق

   ١٥                    طائرات
  ٢٠                  ركات طائراتمح

  ١٠ – ٣                معدات وقطع غيار طائرات
  ١٥ – ٣                معدات بالمطار وسيارات
  ٧ - ٣                ممتلكات ومعدات أخرى

  
يتم إدراج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية . تتم إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير

للموجودات أو يتم االعتراف بھا كأصل منفصل، حيثما يكون مناسباً، فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية 
يتم تحميل كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى على األرباح . المتمثلة في ذلك الجزء إلى المجموعة ويمكن قياسھا بصورة موثوقة

  .د تكبدھاأو الخسائر عن
  

يتم تحديد األرباح أو الخسائر من استبعاد أو إيقاف استخدام أحد الموجودات بالفرق بين صافي المتحصالت من البيع والقيمة الدفترية 
  .لألصل ويتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر

  
  أساس التوحيد  ٥-٣

  
بيان المركز المالي الموجز الموحد ونتائج العمليات الموجزة الموحدة  منھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  تتألف

  .الخاصة بالمجموعة على أساس متسق مع حصة المجموعة في صافي موجودات شركاتھا الزميلة واالئتالفات المشتركة لديھا
  

  .التوحيد تم حذف كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات الھامة بين شركات المجموعة عند
  

  الشركات التابعة 
  

تمارس الشركة السيطرة على منشأة ما عندما تخضع، أو يكون لھا . إن الشركات التابعة ھي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة
يطرتھا ھذه العائدات من خالل س فييكون لھا القدرة على التأثير و مع المنشأة ارتباطھايرة من جراء الحق الحصول على عائدات متغ

تم إدراج المعلومات المالية للشركات التابعة ضمن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من تاريخ بدء السيطرة . على المنشأة
  .حتى تاريخ انتھاء ھذه السيطرة

  
  :٢٠١٢مارس  ٣١في كما فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة 

 
  

 الشركة التابعة
  

 التأسيس مكان
  والعمليات

  
 نسبة حصص

  الملكية

   حقوقنسبة 
 التصويت

  المحتفظ بھا

  
  

  النشاط الرئيسي
          
  

  وشركاتھا التابعة .م.م.ذ مقر العالم للسفريات
  اإلمارات  -الشارقة 

  العربية المتحدة
  

٥١٪  
  

٥١٪  
  السفر والسياحة والرحالت

  وخدمات الشحن
  

م، شركة .م.ذ مقر العالم للسفرياتوتتمثل ھذه الشركات في شركة  ٪١٠٠تمتلكھا بنسبة م شركات تابعة .م.ذ مقر العالم للسفرياتلدى 
المملكة ، شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسھا في المحدودة مقر العالم للسفريات شركةذات مسؤولية محدودة تم تأسيسھا في قطر و

  .عة بالسفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحنتتمثل األنشطة الرئيسية لھذه الشركات التاب. العربية السعودية
  



 ١٣

  ع وشركاتھا التابعة.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
   ٢٠١٣مارس  ٣١أشھر المنتھية في  لفترة الثالثة
  

       )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  )تابع(أساس التوحيد   ٥-٣

  
  الترتيبات المشتركة

  
إن الترتيبات المشتركة ھي ترتيبات تسيطر عليھا المجموعة بصورة مشتركة وتتم تلك السيطرة من خالل عقود تتطلب موافقة جماعية 

ويتم تصنيف واحتساب الترتيبات المشتركة . على القرارات الخاصة باألنشطة التي تؤثر بصورة جوھرية على عائدات تلك الترتيبات
  :  كما يلي

  
  عندما يكون للمجموعة حقوق في الموجودات وعليھا التزامات تجاه المطلوبات المتعلقة بالترتيب، تقوم المجموعة  -عملية مشتركة

باحتساب كل موجوداتھا ومطلوباتھا ومعامالتھا، بما في ذلك حصتھا في الموجودات المحتفظ بھا أو المطلوبات المتكبدة بصورة 
 .ة المشتركةمشتركة فيما يتعلق بالعملي

 
  عندما يكون لدى المجموعة حقوق فقط في صافي موجودات الترتيبات، تقوم باحتساب حصصھا باستخدام طريقة  -ائتالف مشترك

 .حقوق الملكية
  
  التقديرات واألحكام المحاسبية   ٤

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

وقد . واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
  .لية عن تلك التقديراتتختلف النتائج الفع

  
إن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشك في صحة التقديرات 

  . التاريخ وللسنة المنتھية في ذلك ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ھي نفسھا التي تم تطبيقھا عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 
  

  العقارات االستثمارية  ٥
  

لمطار الشارقة الدولي والممنوحة من  بل المجموعة على قطعة أرض مجاورةمن ق تم إنشاؤه من مبنىالعقارات االستثمارية  تتألف
  .قيد اإلنشاء في إمارة دبي، اإلمارات العربية المتحدة شقق سكنية حكومة الشارقة ومبنى

  
  للبيعمتاحة استثمارات   ٦

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )مدققة(  )غير مدققة(      
ألف درھم           ألف درھم             
          

  ٧٫٣١٢  ٧٫٣١٢      مدرجة
  ٧٣١٫٤٦٧  ٧٢٥٫٢٨٧      غير مدرجة

                ---- -------  ----------  
      ٧٣٨٫٧٧٩  ٧٣٢٫٥٩٩  
      ======  ======  
          

  ٣٧١٫٤٦٤  ٣٦٥٫٢٨٤      اإلمارات العربية المتحدةداخل 
  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥      خارج اإلمارات العربية المتحدة

      ------ -----  ----------  
      ٧٣٨٫٧٧٩  ٧٣٢٫٥٩٩  
      ======  ======  
  

  
  



 ١٤

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  زميلةاستثمارات في ائتالفات مشتركة وشركات   ٧
  

  مشتركةمارات في ائتالفات ثاست
  

ائتالفات مشتركة ويتم احتسابھا باستخدام طريقة حقوق فيما يلي الترتيبات المشتركة الھامة الخاصة بالمجموعة والمصنفة على أنھا 
  .الملكية

  

  تأسست شركة ألفا لخدمات الطيران في اإلمارات العربية المتحدة،  –.) م.م.ذ(ألفا لخدمات الطيران، اإلمارات العربية المتحدة
. اإلمارات العربية المتحدة ، الشارقة،٧١٢٣٢. ب.إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص. محدودة مسؤوليةكشركة ذات 

 .تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة ألفا لخدمات الطيران بتقديم رحالت الطيران وخدمات التموين والخدمات ذات الصلة إلى الشركة
 

  مسؤوليةتأسست شركة الشارقة لخدمات الطيران في اإلمارات العربية المتحدة، كشركة ذات .) م.م.ذ(الشارقة لخدمات الطيران 
تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة . ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة٨. ب.إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص. محدودة

 .الشارقة لخدمات الطيران بتقديم خدمات المناولة إلى الطائرات ونقل المسافرين وخدمات الشحن في مطار الشارقة الدولي
 

تمثل أيضاً المعلومات التالية تسوية فيما بين . أعاله المذكورة الھامةالمالية الخاصة باالئتالفات المشتركة  للمعلوماتفيما يلي ملخص 
  .المبينة أعاله الھامةالمعلومات المالية الملخصة وبين القيمة الدفترية لحصة المجموعة في االئتالفات المشتركة 

  

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

  ٪٥٠                ٪٥٠               نسبة الملكية
  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١    
  ٢٠١٢  مارس ٣١  ٢٠١٢  مارس ٣١  
  )مدققة(  ٢٠١٣  )مدققة(  ٢٠١٣  
  )معاد بيانھا(  )غير مدققة(  )معاد بيانھا(  )غير مدققة(  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ١٤١٫٧٩٤  ١٣٥٫٦٠٧  ٣٦٫٠٧٨  ٤٢٫٧٦٤  الموجودات
  )٤٠٫٤٨٥(  )٦٩٫٩٥٩(  )١٨٫٠٢٨(  )٢٠٫٣٨٥(  المطلوبات

   -----------  ----------   -----------   ----------  
  ١٠١٫٣٠٩  ٦٥٫٦٤٨  ١٨٫٠٥٠  ٢٢٫٣٧٩  صافي الموجودات

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

  صافي الموجودات كما  منحصة المجموعة 
  ٥٠٫٦٥٥  ٣٢٫٨٢٤  ٩٫٠٢٥  ١١٫١٩٠  ھو مبين في بيان المركز المالي

  ٣٤٫٧٥٣  ٦٫٣٣٩  ١٤٫٨٨٢  ٤٫٣٢٧  السنة/ أرباح الفترة
  ١٧٫٣٧٦  ٣٫١٧٠  ٧٫٤٤١  ٢٫١٦٤  السنة/  حصة المجموعة من أرباح الفترة

  )٢٠٫٠٠٠(  -  )٦٫٥٠٨(  -  المستلمة من قبل المجموعة النقدية توزيعات األرباح
  =====  =====  =====  ======  
  

يلخص . بصورة فردية ةعتبر ھامفي عدد من االئتالفات المشتركة األخرى التي ال ت عالوة على ذلك فإن المجموعة لديھا حصص
والتي يتم احتسابھا باستخدام  بصورة فرديةالھامة  غير ، المركز المالي لكافة االئتالفات المشتركةبصورة إجماليةالجدول التالي، 

  :طريقة حقوق الملكية
  ديسمبر ٣١        
  ٢٠١٢  مارس ٣١        
  )مدققة(  ٢٠١٣      
  ) معاد بيانھا(  )غير مدققة(   

ألف درھم           ألف درھم             
          

  ٥٫٠٧٦  ٥٫٦٨٤    القيمة الدفترية للحصص في االئتالفات المشتركة
      ====  ====  

  ٢٫٦٣٨  ٦٠٨      السنة          /  أرباح الفترة منالحصة 
      ===  ====  



 ١٥

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٣ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  )تابع(االستثمارات في االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة   ٧

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة

  

  :في تاريخ التقريركما فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة 
  

  اسم الشركة الزميلة
  بلد التأسيس 

  والنشاط
نسبة حصص 

  الملكية
نسبة حقوق التصويت 

  الرئيسية األنشطة  المحتفظ بھا
       

  ٪٤٠  ٪٤٠  المغرب  .أيه .العربية للطيران المغرب، إس
النقل الجوي التجاري 

  الدولي
          

  ٪٥٠  ٪٥٠  القاھرة، مصر  ).إي .أيه .إس(مصر  -العربية للطيران 
النقل الجوي التجاري 

  الدولي
  
  والنقد في الصندوق  األرصدة المصرفية   .٨

  ديسمبر ٣١          
  ٢٠١٢  مارس ٣١      
  ) مدققة(  ٢٠١٣      
  )معاد بيانھا(  )غير مدققة(      
ألف درھم           ألف درھم             

         

          :األرصدة المصرفية
  ٨٨٫٨٩٥  ٥٠٫٤٦٨      حسابات جارية -
  ٣٫١٥٦  ٣٫٥٤٨      ودائع تحت الطلب -
  ١٫٢١٠٫٨٣٤  ١٫١٢٥٫٤١٢      ودائع ثابتة -
  ٢٫٤٣٠  ٢٫٤٣٠      ودائع ھامشية -
       -------------   ------------  

  ١٫٣٠٥٫٣١٥  ١٫١٨١٫٨٥٨      إجمالي األرصدة المصرفية
  ١٫٤٦٠  ٢٫٥٠٩      النقد في الصندوق

       -------------   ------------  
  ١٫٣٠٦٫٧٧٥  ١٫١٨٤٫٣٦٧      والنقد في الصندوق إجمالي األرصدة المصرفية

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

          :األرصدة المصرفية
  ١٫٢٨٦٫٥١٦  ١٫١٦١٫٧٥١      اإلمارات العربية المتحدة داخل

  ١٨٫٧٩٩  ٢٠٫١٠٧      خارج اإلمارات العربية المتحدة
       -------------   ------------  

  ١٫٣٠٥٫٣١٥  ١٫١٨١٫٨٥٨      إجمالي األرصدة المصرفية
      =======  =======  
  

  .خطابات ضمان ك مقابلوالبن أحد يتم االحتفاظ بودائع ھامشية من قبل
  

  مطلوبات عقود اإليجار التمويلية  ٩
  

ً  ١٢تبلغ فترة عقد اإليجار . طائرة ١٤تقوم المجموعة بإبرام ترتيبات عقود إيجار مع طرف آخر لتمويل شراء    يتم ضمان . عاما
  ).طائرة مستأجرة ١٢: ٢٠١٢(طائرة مستأجرة  ١٤ من خاللمطلوبات عقود اإليجار التمويلية 

  
المختلفة والقيود على التأجير من  بالقوانينتخضع ترتيبات عقود اإليجار إلى بعض الشروط المالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام 

  . نسبة الدين إلى حقوق الملكية إجمالي الباطن  والتغطية التأمينية والمحافظة على
  
  
  
  
  



 ١٦

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٣ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  رأس المال   ١٠

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )مدققة(  )غير مدققة(      
ألف درھم                 ألف درھم             

         

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

    
  اإليرادات األخرى   .١١

  
فترة الثالثة أشھر المنتھية في (ألف درھم  ٨٫٩٢٧تتضمن اإليرادات األخرى األرباح غير المحققة من األدوات المالية المشتقة بمبلغ 

ً لحقوق  مستثمر بھاح وخسائر الشركات الأربا منكما أنھا تتضمن الحصة  )ألف درھم ٢٩٫٧٨٦: ٢٠١٢مارس  ٣١ المحتسبة وفقا
  ).ألف درھم ١٩٫٣٠٩لغ بخسائر بم: ٢٠١٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في (ألف درھم  ٥٫٤٩٢الملكية والتي تبلغ 

  
  حية السھم األساسيةرب  ١٢

  مارس ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )غير مدققة(  )غير مدققة(      
ألف درھم           ألف درھم             
          

  ٤٧٫٦٦٠  ٥٥٫٣٩٣      )باأللف درھم(أرباح الفترة 
      ======  =====  
          

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

  ٠ . ٠١  ٠ . ٠١      )بالدرھم(ربحية السھم األساسية 
      ====  ====  
  

  التزامات عقود إيجار الطائرات التشغيلية   ١٣
  
  : عندما تكون المجموعة مستأجر  )أ

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )مدققة(  )غير مدققة(   

ألف درھم           ألف درھم             
          

  ٢٣٢٫٥٥٢  ١٦٩٫٣٦١      خالل سنة واحدة
  ٣٠٤٫٦٤٦  ١٣٥٫٢٨٥      من سنتين إلى خمس سنوات

  
  : مؤجرعندما تكون المجموعة   )ب

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )مدققة(  )غير مدققة(      
ألف درھم           ألف درھم             
          

  ٧٦٫٩٦٨  ٧٦٫٤٤٣      خالل سنة واحدة
  ٩٠٫٥٤٩  ٦٣٫٧٩٤      من سنتين إلى خمس سنوات

  

  



 ١٧

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٣ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  االلتزامات الطارئة  ١٤

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )مدققة(  )غير مدققة(      
ألف درھم           ألف درھم             

         

          
  ٧٥٫٠٤٨  ٥٠٫٥٩٠      خطابات ائتمان
  ١٤٫٥٢٧  ١٦٫٧٢٠      خطابات ضمان

      =====  =====  
  

تتألف خطابات االئتمان بصورة أساسية من خطابات ائتمان مصدرة إلى مؤجري الطائرات بدالً من إيداع ودائع مقابل تأجير 
  .الطائرات

  
  االرتباطات الرأسمالية  ١٥

  
  : قامت المجموعة بإبرام االرتباطات الرأسمالية التالية

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )مدققة(  )غير مدققة(      
ألف درھم           ألف درھم             

       

          :المصرح بھا والمتعاقد عليھا
  ١٠٫٠٥٨٫٩٧٦  ٥٫٨٧٤٫٦٠٨      أسطول الطائرات

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

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

    
  أسطول الطائرات

  

 ١٥خيار لشراء حق الكما تضمن العقد  A 320طائرة من طراز  ٣٤شراء ل. أس. أي. قامت المجموعة بإبرام عقد مع أيرباص أس

حسب قوائم األسعار لشركة . منھاطائرات  ١٠شراء  بممارسة حق قامت المجموعةو. أس. أي. طائرة أخرى من شركة أيرباص أس
طائرة  ٣٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١() درھم مليار ٦٫٥٧(مليار دوالر أمريكي  ١٫٨يقدر بحوالي طائرة  ٢٨فإن سعر شراء  إير باص

حيث تقوم شركة إير باص بإعادة النظر في تلك األسعار خاضعة للتعديل وھي  ))درھم مليار ٧٫٨(مليار دوالر أمريكي  ٢٫١بمبلغ 
ً للعقد. حسب معادلة معينة خاصة بھا خالل  )طائرة ٣٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(طائرة  ٢٨ سعر شراءمن  ٪٢٠يتم سداد  المبرم، وفقا

  .استالم الطائراتاألربع سنوات القادمة، ويستحق سداد الرصيد المتبقي عند 
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٦
  

  .قامت المجموعة خالل الفترة بإبرام المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة
  

  
  . تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط يتم االتفاق عليھا من قبل اإلدارة يتم

      
فترة الثالثة أشھر 

  المنتھية في
فترة الثالثة أشھر 

  المنتھية في
  مارس ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )غير مدققة(  )غير مدققة(      
ألف درھم                 ألف درھم             

  إيرادات اإليجار من عقود إيجار الطائرات التشغيلية المقدمة 
  ١٧٫٨٩٨  ٢٠٫٠٨٢  إلى الشركات الزميلة

  -  ١٫٦٨٧    أتعاب اإلدارة
  ٢٤٫١٢١  ٢٦٫٠٦٥    مصروفات معاد تحميلھا من قبل أطراف ذات عالقة

  ٢٫٢١٨  ١٫٢٣٦      اإليرادات من األطراف ذات العالقة
  ٨٢٥  -      إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية



 ١٨

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٣ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  القطاعاتمعلومات حول    ١٧

  
  قطاعات األعمال –التقارير األساسية 

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في

  اإلجمالي  اتاستبعاد  قطاعات أخرى  الطيران  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          اإليرادات
  ٧٢١٫٨٠٩  -  ٢٩٫٥٦٧  ٦٩٢٫٢٤٢  مبيعات خارجية

  -  )٣٫٣٠٦(  ٢٫٨٥٩  ٤٤٧  بين القطاعاتالمبيعات فيما 
  -------- ---  ---------  ---------  ------ -----  

  ٧٢١٫٨٠٩  )٣٫٣٠٦(  ٣٢٫٤٢٦  ٦٩٢٫٦٨٩  إجمالي اإليرادات
  ======  =====  =====  ======  

          النتائج
  ٤٧٫٨٥٢  -  ١٦٫٤٣٠ ٣١٫٤٢٢  نتائج القطاع

  محتسبة مستثمر بھاالحصة من أرباح شركات 
 ً   ٥٫٩٤٢        لحقوق الملكية وفقا

  )٩٫٠٠٩(        تكاليف التمويل
  مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد
  ١٣٫٨٣٨        وإيرادات أخرى

     ---------  
  ٥٨٫٦٢٣        أرباح الفترة

        =====  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  ٣٨٧٫٣٠٤  -  ٧٨  ٣٨٧٫٢٢٦  والمصروفات المؤجلة
  ٦٩٫٦٧٧  -  ٣٠٧  ٦٩٫٣٧٠  االستھالك واإلطفاء

          
          )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١

          الموجودات
  ٦٫٢٥١٫٥٢٠  )٣١٫٦١٧(  ١١٨٫٦٩١  ٦٫١٦٤٫٤٤٦  موجودات القطاع

  ---------- --  ----------  ------- ----  --------- ----  
  ٢٫٠٤٦٫٤٣٤        موجودات المجموعة غير المخصصة

        -- -----------  
  ٨٫٢٩٧٫٩٥٤        إجمالي الموجودات

        ========  
          

          المطلوبات
  ٣٫١٣٦٫٧٨١  )٣١٫٦١٧(  ٦٣٫٠٣٣  ٣٫١٠٥٫٣٦٥  مطلوبات القطاع

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



 ١٩

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٣ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  )تابع(معلومات حول القطاعات    ١٧

  
  )تابع(قطاعات األعمال  –التقارير األساسية 

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في

  اإلجمالي  استبعادات  أخرى قطاعات  الطيران  ) غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١
  )معاد بيانھا(  )معاد بيانھا(  )معاد بيانھا(  )معاد بيانھا(  )معاد بيانھا(
          

          اإليرادات
  ٥٩٣٫٩٢٠  -  ٢٤٫٧٠٨  ٥٦٩٫٢١٢  مبيعات خارجية

  -  )٦٫٢٩٥(  ٦٫٢٩٥  -  المبيعات فيما بين القطاعات
  ----------  ---------  ---------  ----------  

  ٥٩٣٫٩٢٠  )٦٫٢٩٥(  ٣١٫٠٠٣  ٥٦٩٫٢١٢  اإليرادات إجمالي
  ======  =====  =====  ======  

          النتائج
  ٢٥٫٢٤٤  -  ١٠٫٦٥٤  ١٤٫٥٩٠  نتائج القطاع

  مستثمر بھا محتسبةالحصة من أرباح شركات 
  )١٩٫٣٠٩(        وفقاً لحقوق الملكية

  )٧٫٦٩٨(      تكاليف التمويل
  مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد
  ٥١٫٠٤٩        وإيرادات أخرى

        --------  
  ٤٩٫٢٨٦        أرباح الفترة

        =====  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  ٢٨٥٫٧٢٤  -  ٩٦٫٦٩١  ١٨٩٫٠٣٣  والمصروفات المؤجلة
  ٣٧٫٢٢٣  -  ٢٤١  ٣٦٫٩٩٢  االستھالك واإلطفاء

          
  ) مدققة( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

          ) معاد بيانھا(
          الموجودات

  ٥٫٨٩٤٫٢٤٣  )٥٠٫٧٠٤(  ١٣٥٫٣٨٧  ٥٫٨٠٩٫٥٦٠  موجودات القطاع
  ---- --------  ---------  ----------  ------ ------  

  ٢٫١٣٨٫٢٢٤        موجودات المجموعة غير المخصصة
        ----- -------  

  ٨٫٠٣٢٫٤٦٧        إجمالي الموجودات
        =======  
          

          المطلوبات
  ٢٫٥٩١٫٨٢٥  )٥٠٫٧٠٤(  ٦٦٫٣٦٤  ٢٫٥٧٦٫١٦٥  مطلوبات القطاع

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

  .مبيعات فيما بين القطاعات وفقاً لألسعار السائدة لدى السوقاليتم تحويل 
  
السياسات المحاسبية الخاصة بالقطاعات التي يمكن إعداد تقارير بشأنھا ھي نفس السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمبينة  إن

تمثل نتائج القطاع األرباح  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١من البيانات المالية الموحدة كما في  ٣في اإليضاح 
المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية وتكاليف  مستثمر بھاطاع دون األخذ باالعتبار الحصة من أرباح أو خسائر الشركات الالتي يحققھا كل ق

ال تتضمن موجودات القطاع الودائع الثابتة واالستثمارات المتاحة للبيع . التمويل واألرباح من الودائع المصرفية واإليرادات األخرى
تم تخصيص الشھرة التجارية . تثمارات في االئتالفات المشتركة واالستثمارات في الشركات الزميلةوالعقارات االستثمارية واالس

  .غير الملموسة ضمن قطاع الطيران والموجودات



 ٢٠

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٣ مارس ٣١أشھر المنتھية في  لفترة الثالثة
  

  توزيعات األرباح  ١٨
  

، على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ٢٠١٣مارس  ١٧بتاريخ  الذي عقدوافق المساھمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي 
يتم دفع توزيعات األرباح ھذه في فترة التقرير كما تم إدراجھا على أنھا التزامات  لم. فلس للسھم الواحد ٧بقيمة  ٣٢٦٫٦٦٩٫٠٠٠

  .ضمن ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  


