
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  ٢٠١٥مارس  ٣١ في المنتھية أشھر لفترة الثالثة  
  



  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
  ٢٠١٥مارس  ٣١لثالثة أشھر المنتھية في لفترة ا

  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١  الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  ٢  بيان المركز المالي الموجز الموحد 

  ٣  الموحد  بيان الدخل الموجز

  ٤  الموحد الموجز ىاألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخربيان 

   ٥  الموحد الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٦  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

   ١٩ – ٧  إيضاحات

  



 ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الموجزة الموحدة  المالية المرحلية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
  

  المحترمين  أعضاء مجلس اإلدارةالسادة 
   العربية للطيران ش.م.ع.ركة ش
   

  مقدمة 
  

(يشار وشركاتھا التابعة  ("الشركة") شركة العربية للطيران ش.م.ع.ل ةالمرفق ةالموحد ةالموجز المعلومات المالية المرحليةلقد قمنا بمراجعة 
  ، التي تتألف من: ٢٠١٥ مارس ٣١كما في "المجموعة") بـ إليھم مجتمعين

  
  ؛ ٢٠١٥ مارس ٣١كما في  موجز الموحدالبيان المركز المالي   
  ؛ ٢٠١٥مارس  ٣١في  الثالثة أشھر المنتھيةلفترة الموجز الموحد الدخل بيان 
  ؛٢٠١٥مارس  ٣١في  الثالثة أشھر المنتھيةالموجز الموحد لفترة بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
  ؛ ٢٠١٥مارس  ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة وحد الموجز المالتغيرات في حقوق الملكية بيان  
  ؛ ٢٠١٥مارس  ٣١في  الثالثة أشھر المنتھيةالموجز الموحد لفترة  التدفقات النقديةبيان 
 الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحليةو.  
  

ً إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالية المرحلية ال "التقارير  ،٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم موجزة الموحدة وفقا
على أعمال  المرحلية الموجزة الموحدة بناءً  المالية المرحلية". بينما تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول ھذه المعلومات المالية

  المراجعة التي قمنا بھا.
 

  نطاق أعمال المراجعة 
  

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات  ،٢٤١٠تنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجع
المالية المرحلية على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور  المعلومات. تنطوي أعمال مراجعة المستقل للمنشأة"

وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام المالية والمحاسبية، 
من الحصول على تأكيدات تجعلنا على دراية بكافة األمور الھامة التي يمكن  الي فإن المراجعة ال تمكننابه وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالت

  فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً. ،وبالتالي من خالل التدقيق.تعرف عليھا ال
  

  االستنتاج
        

المرفقة كما في  الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلوماتأن  ، لم يسترع انتباھنا ما يجعلنا نعتقدلى أعمال المراجعة التي قمنا بھاع بناءً 
  .""التقارير المالية المرحلية ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم ، وفقاً ديةمن كافة النواحي الما ،دادھالم يتم إع ٢٠١٥مارس  ٣١
  
  
  
  
 

   لوار جلف  كي بي إم جي
  مالھوترا ثفيجندرانا

 ب  ٤٨رقم التسجيل: 
  

  التاريخ:
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  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  بيان المركز المالي الموجز الموحد 
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  كما

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١    
  (مدققة)  (غير مدققة)   

  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        الموجودات

       

        الموجودات غير المتداولة
  ٥٫٦٤٣٫٥٩٨  ٦٫٠٨٣٫٨٠٣  ٧  الممتلكات والمعدات 
  ٥٧٨٫٨١٧  ٣٩١٫٨١١    طائرات جديدة  دفعات مقدمة لشراء
  ١٦٢٫١٤٧  ١٦١٫٩٦٠  ٨  العقارات االستثمارية

  ١٫٠٩٥٫١٦٥  ١٫٠٩٥٫٨٦٩    ملموسة الموجودات غير ال
  ١٩٨٫٥٢٢  ١٩٨٫٥٢٢    الشھرة التجارية 

  ٨٫٤٤٦  ٨٫٥٥٤    مؤجلة المصروفات ال
  ٣٫٦٧٥  ٣٫٦٧٥    تأمينات على طائرات مستأجرة

  ٧٠٣٫٨٢٤  ٧١١٫٨١٠  ٩  استثمارات متاحة للبيع 
  -  ٢٦٫٩٧٨    الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ٥٠٫١٥٢  ٥٠٫٥٢٢  ١٠  تالفات مشتركة استثمار في ائ
  ١٠٫٤١٧  ١٣٫٧٤٤    استثمار في شركة زميلة

  ١٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠    ات استثماراستحقاق طويل األجل من 
     ------------------  ------- ----------  

  ٨٫٥٥٤٫٧٦٣  ٨٫٨٤٧٫٢٤٨    إجمالي الموجودات غير المتداولة 
    ==========  ==========  

        اولةالموجودات المتد
  ١٧٫٤٢٣  ١٧٫٣٣٠    المخزون

  ٤٨٫٢٩٨  ٥٧٫٢٥٦  ١٥  المستحق من أطراف ذات عالقة 
  ٣٩٦٫٠٥٣  ٤٢٧٫٣٦٠    الذمم المدينة التجارية واألخرى  

  ٢٣٣٫٦٥٤  ٢٣٣٫٦٥٤    استحقاق قصير األجل من استثمارات أخرى
  ١٫٣٢٤٫٢٥٠  ١٫٥٨٠٫٩٧١  ١١  األرصدة المصرفية والنقد

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

  ٢٫٠١٩٫٦٧٨  ٢٫٣١٦٫٥٧١    إجمالي الموجودات المتداولة
     ------------------   -------------------  

  ١٠٫٥٧٤٫٤٤١  ١١٫١٦٣٫٨١٩    إجمالي الموجودات
    ==========  ==========  

        المطلوبات غير المتداولة 
  ٦٥٫٣٠١  ٦٩٫٨٥٧    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  ٦٥٥٫٠٠٤  ٧٥٩٫٢٢٤    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ٢٫٦٣٥٫٠٣١  ٢٫٩٨٢٫٦٧٠  ١٣  طويلة األجلتمويلية اليجار اإلمطلوبات عقود 

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

  ٣٫٣٥٥٫٣٣٦  ٣٫٨١١٫٧٥١    إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
     ------------------  ------ -----------  

        وبات المتداولة المطل
  ٧٫٠٤٠  ١٣٫٤٥٣  ١٥  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

  ٢٥٤٫٨٢٠  ٢٧٩٫٣٠١    إيرادات مؤجلة 
  ١٨٣٫٦٥٧  ٢٩٣٫٨٥٣  ١٢  قروض قصيرة األجل

  ١٫٤٢٦٫٠٣٠  ١٫٧٥٧٫٠٨٠    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ٢٦٦٫٥٤٢  ٢٩٩٫٦٥٤  ١٣  قصيرة األجلتمويلية اليجار اإلمطلوبات عقود 

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

  ٢٫١٣٨٫٠٨٩  ٢٫٦٤٣٫٣٤١    إجمالي المطلوبات المتداولة 
     ------------------   ---------- -------  

  ٥٫٤٩٣٫٤٢٥  ٦٫٤٥٥٫٠٩٢    إجمالي المطلوبات 
     ------------------  ------- ----------  

        رأس المال واالحتياطيات 
  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ١٤  رأس المال 

  ٣١٩٫٧٠٢  ٣١٩٫٧٠٢      االحتياطي القانوني
  ٢٦٢٫٩٢٥  ٢٦٢٫٩٢٥    االحتياطي العام

  ٤٨٫٥٩٠  ٥٦٫٥٧٦    احتياطي القيمة العادلة
  )٦٩٢٫٩٧٧(  )٧٢٨٫٧٠٨(    احتياطي تحوط التدفق النقدي

 ٤٤٩٫٥٨٥ ١٠٧٫٧١٤    األرباح المحتجزة 
     ------------------   ----------------  

  ٥٫٠٥٤٫٥٢٥  ٤٫٦٨٤٫٩٠٩    ملكية المنسوبة إلى مالكي الشركةحقوق ال
  ٢٦٫٤٩١  ٢٣٫٨١٨    الحصص غير المسيطرة

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

  ٥٫٠٨١٫٠١٦  ٤٫٧٠٨٫٧٢٧    إجمالي حقوق الملكية
    ===========  ==========  

  ١٠٫٥٧٤٫٤٤١  ١١٫١٦٣٫٨١٩   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
    ===========  ==========  
  

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

  ____________.مجلس اإلدارة بتاريخ والتصريح بإصدارھا من قبلالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ھذه اعتمادتم 
  
  

___________________      __________________      ___________________  
  المدير المالي         الرئيس التنفيذي         رئيس مجلس اإلدارة 

  .١مدرج على الصفحة الموحدة  المرحلية الموجزة المالية حول المعلومات المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات
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  التابعةشركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا 

  

    بيان الدخل الموجز الموحد
   ٢٠١٥ مارس ٣١في  المنتھية الثالثة أشھر فترةل

    
  فترة الثالثة أشھر  فترة الثالثة أشھر    

  المنتھية في   المنتھية في       
 ٢٠١٤مارس  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١      
  (غير مدققة)   (غير مدققة)      
  ألف درھم   ألف درھم     إيضاح  
          

  ٨٢٦٫٦٠٩  ٨٨٥٫٩٧١     اإليرادات
  )٧١٨٫٢٥٠(  )٧٤١٫٥٣٢(      التكاليف المباشرة 

       -------------    -------------   
  ١٠٨٫٣٥٩  ١٤٤٫٤٣٩      إجمالي األرباح 

  )١٢٫٨٧٣(  )١٧٫٣٢٨(      مصروفات البيع والتسويق 
  )٣٣٫٦٧٢(  )٤٤٫٤٢١(      المصروفات العمومية واإلدارية

  ٢٢٫٥٣٣  ١٩٫١٣٨       إيرادات الفوائد
  )١٤٫٩٠٥(  )١٨٫٥٦٩(      تكاليف التمويل

  ٢٫٩٣٠  ٣٧٠    ١٠  الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة 
  ٢٫٥٢٦  ١٫٧١٢    ١٦   خرىاأليرادات اإل
      ---------  ---------  

  ٧٤٫٨٩٨  ٨٥٫٣٤١      أرباح الفترة 
      == ===  == ===  

          األرباح منسوبة إلى: 
  ٧١٫٦٥٨  ٧٨٫١٣٢      مالكي الشركة

  ٣٫٢٤٠  ٧٫٢٠٩      غير المسيطرة الحصص
       ---------    ---------   
      ٧٤٫٨٩٨  ٨٥٫٣٤١  
       =====   =====  
          

  ٠٢.٠  ٠٢.٠    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
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  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.

  

    الموجز الموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  ٢٠١٥مارس  ٣١ھية في ثالثة أشھر المنتلفترة ال

    
          
  فترة الثالثة أشھر  فترة الثالثة أشھر    

  المنتھية في   المنتھية في       
 ٢٠١٤مارس  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١      
  (غير مدققة)   (غير مدققة)      
  ألف درھم   ألف درھم       
          
          

  ٧٤٫٨٩٨  ٨٥٫٣٤١      أرباح الفترة 
       ---------    ---------   
          

          :اإليرادات الشاملة األخرى
        

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

          احتياطي القيمة العادلة (االستثمارات المتاحة للبيع)
          

  ٢٥٫٠٦١  ٧٫٩٨٦      صافي التغير في القيمة العادلة
          

          تحوط التدفق النقدي
          

  -  )٤٤٫٢٧٠(      الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة
  -  ٨٫٥٣٩    الجزء غير الفعال المحول إلى األرباح أو الخسائر الموحدة

      ------ -----    ---------   
  ٢٥٫٠٦١  )٢٧٫٧٤٥(      إجمالي (الخسائر)/اإليرادات الشاملة 

      ------- ----   ---------  
  ٩٩٫٩٥٩  ٥٧٫٥٩٦      للفترةشاملة اإليرادات الإجمالي 

      ======  =====  
          

          إجمالي اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:
  ٩٦٫٧١٩  ٥٠٫٣٨٧      مالكي الشركة

  ٣٫٢٤٠  ٧٫٢٠٩      الحصص غير المسيطرة
       ---------  --------  
    ٩٩٫٩٥٩  ٥٧٫٥٩٦  

      =====  ====  
  

  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 
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  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.

  

  الموجز الموحد يةالملكلتغيرات في حقوق ابيان 
  ٢٠١٥ مارس ٣١في المنتھية  الثالثة أشھر فترةل

    
  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 
                    

  ٧٤٫٨٩٨  ٣٫٢٤٠  ٧١٫٦٥٨  ٧١٫٦٥٨  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
  ٢٥٫٠٦٣  -  ٢٥٫٠٦٣  -  -  ٢٥٫٠٦٣  -  -  -   اإليرادات الشاملة األخرى

  - ---------  - ---------  - ---------  --- --- ---  --- --- ---  ---- ------  ------ ---  ------- -  ------ ---  
  ٩٩٫٩٦١  ٣٫٢٤٠  ٩٦٫٧٢١  ٧١٫٦٥٨  -  ٢٥٫٠٦٣  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة 

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

  - ------ -----  - ---------  - ---------  ---- --- --  --- --- ---  -------- - ---  -------- --- - -  ---- ---- -  ------- -----  
  ٥٫٣٣٠٫٤٥٨  ١٦٫٨١٥  ٥٫٣١٣٫٦٤٣  ٧٨٫٩١٣  -  ٩٥٫٩٨٥  ٢٠٧٫٦٣٤  ٢٦٤٫٤١١  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٤مارس  ٣١الرصيد 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 
                    

  ٨٥٫٣٤١  ٧٫٢٠٩  ٧٨٫١٣٢  ٧٨٫١٣٢  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
  )٢٧٫٧٤٥(  -  )٢٧٫٧٤٥(  -  )٣٥٫٧٣١(  ٧٫٩٨٦  -  -  -   اإليرادات الشاملة األخرى

   --------   --------   --------   ------- -  --- ----- ---  --- ----- -  - --------  ---- ----  ------ -----  
  ٥٧٫٥٩٦  ٧٫٢٠٩  ٥٠٫٣٨٧  ٧٨٫١٣٢  )٣٥٫٧٣١(  ٧٫٩٨٦  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة 

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

  )٨٢(  )٨٢(  -  -  -  -  -  -  -  الحركات األخرى
  ------------- -   -----------  - ----------   ---------  -------- -- ---  ---------- -  -------- - -----  -------- -  -- -----------  

  ٤٫٧٠٨٫٧٢٧  ٢٣٫٨١٨  ٤٫٦٨٤٫٩٠٩  ١٠٧٫٧١٤  )٧٢٨٫٧٠٨(  ٥٦٫٥٧٦  ٢٦٢٫٩٢٥  ٣١٩٫٧٠٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٥مارس  ٣١الرصيد في 
  ========  ======  ======   =====  =======  ======  ========  =====  =======  

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



 ٦

  وشركاتھا التابعة ع.شركة العربية للطيران ش.م.
  

    بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
   ٢٠١٥مارس  ٣١في  لفترة الثالثة أشھر المنتھية

  مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھر    
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   
  ألف درھم   ألف درھم     

        األنشطة التشغيلية 
  ٧٤٫٨٩٨  ٨٥٫٣٤١    أرباح الفترة
        :تسويات لـ

  ٦٥٫٣٥٩  ٨٩٫٣٣١   االستھالك للممتلكات والمعدات  
  ١٨٧  ١٨٧    االستھالك للعقارات االستثمارية 

  ٢٦٥  ٣١٥    إطفاء مصروفات مؤجلة 
  )٤٫٦١٤(  -    األرباح من التقييم بالقيمة العادلة الستثمار في ائتالف مشترك تم االستحواذ عليه 

  ٦٫٨٤٨  ٥٫٢٣٢    للموظفين مخصص تعويضات نھاية الخدمة 
  ١٦٫٢٠٨  -   غير محققة من أدوات مالية مشتقة  خسائر

  )٢٫٩٣٠(  )٣٧٠(    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة 
  )١٤٫٤٢٣(  )١٩٫١٣٨(    مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد

  )١٦٧(  -    إيرادات توزيعات األرباح 
   ------- -- -----     ---------- ----    

  ١٤١٫٦٣١  ١٦٠٫٨٩٨    قات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل التدف
       التغيرات في: 

  ٢١٫٧٠٢  )٣١٫٣٠٧(    الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  )١٫٣١٧(  ٩٣    المخزون  -
  )٢٠٫٥٧٨(  )٨٫٩٥٨(    المستحق من أطراف ذات عالقة  -
  ١٥٫٧٨٥  )٢٠٫٤٦٤(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى -
  ١٣٫٥٩١  ٢٤٫٤٨١   اإليرادات المؤجلة  -
  )١٣٫٣١٩(  ٦٫٤١٣    المستحق إلى أطراف ذات عالقة  -

  )١٫٠٣٥(  )٦٧٦(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
    ---------- ----   ------- -- ----   

  ١٥٦٫٤٦٠  ١٣٠٫٤٨٠    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
   ====== ==  === ====  

        األنشطة االستثمارية 
  )٤٤٫٤١٦(  ١٠٥٫٤١٦   حيازة ممتلكات ومعدات 

  )١٤٣٫٤٣٦(  -    طائرات جديدة  المبالغ المدفوعة مقدماً لشراءالتغير في 
  )٧١(  )٢٧٫٤٠١(    دفعات مقابل مصروفات مؤجلة 

  )١٫٣٩٥(  -    االستحواذ المرحلي على شركة تابعة، صافي 
  )١٢٦(  -    لملموسة التغير في الموجودات غير ا

  ٤٥٧٫١٦٩  )١٧٫١٩٤(   والھامشية التغير في الودائع الثابتة 
  ١٤٫٤٢٣  ١٩٫١٣٨    مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد

  -  )٣٫٣٢٧(    الزيادة في االستثمار في شركات زميلة
 -  )٧٠٤(    الموجودات غير الملموسة والشھرة التجاريةالتغير في 

  )٣٦٧٫٣٠٨(  -    التغير في استثمار قصير األجل 
   ----------- --   ------- ------ --   

  )٨٥٫١٦٠(  ٧٥٫٩٢٨  األنشطة االستثمارية )م فيالمستخدمن/(صافي النقد
    ----------- -   ------------- -   

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

  )٤٤٫٥٣٥(  )٦٧٫١٩٥(    دفعات مقابل التزامات عقود إيجار تمويلية 
  ١٦٧  -    توزيعات األرباح المستلمة 

  -  )٨٢(   التغير في الحصة غير المسيطرة
   -------- ------   ------- -- -----   

  )٥١٫٧١٨(  )٧٧٫٠٧٧(  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
    ------- --------   ------- -- -----   

  ١٩٫٥٨٢  ١٢٩٫٣٣١    في النقد وما يعادله (النقص)/صافي الزيادة
  )١٨٫١٠٤(  ٦٢٫٨٩٩    النقد وما يعادله في بداية الفترة  

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

  ١٫٤٧٨  ١٩٢٫٢٣٠    النقد وما يعادله في نھاية الفترة 
   ====== ==  = ====  

        فيما يلي تفاصيل النقد وما يعادله:
        
  ١٫٠٥٣٫٤٥١  ١٫٥٨٠٫٩٧١   مصرفية والنقد الرصدة األ

  )٧٤٩٫٤٢٨(  )١٫٠٩٣٫٥١٦(    ثالثة أشھر  ذات تاريخ استحقاق يتجاوزودائع ثابتة 
  )٢٫٤٨٨(  )١٫٣٧٢(    ثالثة أشھر  ذات تاريخ استحقاق يتجاوز ودائع ھامشية

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

    ٣٠١٫٥٣٥  ٤٨٦٫٠٨٣  
  )٣٠٠٫٠٥٧(  )٢٩٣٫٨٥٣(    سحب مصرفي على المكشوف 

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

   ١٫٤٧٨  ١٩٢٫٢٣٠  
    ========    =====  

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



 ٧

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

   الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
   ٢٠١٥مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال

 
 معلومات حول الشركة    .١

  
مساھمة عامة بموجب القانون االتحادي لدولة  كشركة 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 ٢ التجارية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شھادة تشغيل جوي رقم (ايه سي

  .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 ٢٠١٥ مارس ٣١ ولفترة الثالثة أشھر المنتھية في ة المرحلية الموجزة الموحدة كما فيالمالي المعلومات تتألف
والشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة في الشركات الزميلة  صحص"المجموعة") باإلضافة إلى معين بـالتابعة (يشار إليھم مجت

  .مشتركة
 

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

  صالح وصيانة الطائرات.وكالء الشحن الجوي، خدمات نقل الوثائق، التدريب على الطيران وإ
  

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

  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  القانونية حصص الملكية  االسم
  ٢٠١٤  ٢٠١٥      

         التابعة اتالشرك
          

  اإلمارات   ٪٥١  ٪٥١  :م. وشركاتھا التابعة.م.ذ مقر العالم للسفريات
  العربية المتحدة

  .السفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحن

      

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

          

المملكة العربية   ٪١٠٠  ٪١٠٠  لسفريات المحدودةمقر العالم لشركة 
   السعودية 

  .السفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحن

          

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

  .ت الشحنوخدما السفر والسياحة والرحالت  البحرين  ٪١٠٠  ٪١٠٠  .م.م.ذ مقر العالم للسفريات
      

(المنطقة  إنفورميشن سيستمز أسوسييتس
  الحرة)، 

  اإلمارات   ٪١٠٠  ٪١٠٠
  العربية المتحدة

خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع 
  الطيران. 

          

  اإلمارات   ٪١٠٠  ٪١٠٠   أكشن للضيافة
  العربية المتحدة

خدمات الضيافة والسياحة وإدارة وتشغيل 
  المطاعم والفنادق. 

          

          ئتالفات المشتركةاال
          

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

  اإلمارات   ٪٥٠  ٪٥٠
  العربية المتحدة

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

          

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

تقديم الخدمات األرضية للطائرات وخدمات 
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  ران المغرب، اس. ايه. العربية للطي
  النقل الجوي التجاري الدولي   األردن -  ٪٤٩  *العربية للطيران األردن

  
  الحالية. الفترة(*) تأسست خالل 



 ٨

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)الموحدة  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  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  على كافة المعلومات الالزمة للبياناتالموجزة الموحدة  المرحليةالمالية  المعلومات تشتمل
ً لمعايير التقارير المالية الدولية ً إلى جنب مع تم قراءأن ت ، ويجبإعدادھا وفقا كما  للمجموعة السنوية الموحدة المالية البياناتتھا جنبا

  .ة في ذلك التاريخوللسنة المنتھي ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  

  أساس القياس  ٢-٢
  

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

  
  وعملة العرض   العملة الرسمية  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  وماتالمعلعند 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 

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

  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
  
  ١٩خطط االمتيازات المحددة: مساھمات الموظفين (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم( 
  العديد من المعايير – ٢٠١٢ – ٢٠١٠قارير المالية الدولية التي تغطي الفترة من السنوية على معايير التالتحسينات 
  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 ير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي ھناك عدد من المعاي
  :اد ھذه البيانات المالية الموحدةعند إعدالتالية أو المعدلة التاريخ؛ إال أن المجموعة لم تقوم بتطبيق المعايير الجديدة 

  
  األدوات المالية" لية الدوليةمن معايير التقارير الما ٩المعيار رقم"  
  

، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار ٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في يوليو  ٩يحل المعيار رقم 
توجيھات معدلة  من معايير التقارير المالية الدولية 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  .٣٩باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  االعتراف

  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)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

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

 
  مع العمالءمن معايير التقارير المالية الدولية: اإليرادات من العقود  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  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨حاسبي الدولي رقم الم
من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات  ١٥". يسري المعيار تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج والء العمالء

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

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

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

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

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية   .٥

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

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

  
لتقديرات لعدم اليقين في اإن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

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

   إدارة المخاطر المالية  .٦
  

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

  
   الممتلكات والمعدات  .٧

  
  اإلضافات واالستبعادات واالستھالك (غير مدققة)

  
(فترة مليون درھم  ٥.٥٢٩ مجموعة على ممتلكات ومعدات بمبلغ، استحوذت ال٢٠١٥مارس  ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةخالل فترة 

  .مليون درھم) ٨.٣٨٥: ٢٠١٤مارس  ٣١أشھر المنتھية في  ثةالثال

  
: ٢٠١٤مارس  ٣١أشھر المنتھية في  الثالثة(فترة مليون درھم  ٣.٨٩ بلغ االستھالك المحمل على الممتلكات والمعدات للفترة الحالية

  .مليون درھم) ٣.٦٥

  
   العقارات االستثمارية  .٨

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

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

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

   



 ١٠

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥ارس م ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  متاحة للبيعالستثمارات اال  .٩
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم      ألف درھم             
          

  ١٢٫٢٨٦  ١٠٫١٠٩      مدرجة
  ٦٩١٫٥٣٨  ٧٠١٫٧٠١      غير مدرجة

                 -----------  -----------  
      ٧٠٣٫٨٢٤  ٧١١٫٨١٠  
      ======  ======  
          

  ٣٣٦٫٥٠٩  ٣٤٤٫٤٩٥      داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥      خارج اإلمارات العربية المتحدة

    -----------   ----------  
      ٧٠٣٫٨٢٤  ٧١١٫٨١٠  
      ======  ======  
          
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١      
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  قة)(مدق  (غير مدققة)   

ألف درھم      ألف درھم             
          فيما يلي الحركة خالل السنة:

          
  ٧٧١٫٠٢٩  ٧٠٣٫٨٢٤      يناير  ١في 

  )٥٧٫٠٠٣(  -      خالل السنة المستبعد
  )١٠٫٢٠٢(  ٧٫٩٨٦      التغير في القيمة العادلة

      ------- ----  ------ -----  
      ٧٠٣٫٨٢٤  ٧١١٫٨١٠  
      ======  ======  

  
  المدرجة في األسواق المالية.المتاحة للبيع  القيمة العادلة لالستثمارات الحتساب ٢٠١٥مارس  ٣١تم استخدام سعر السوق كما في 

  



 ١١

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥مارس  ٣١المنتھية في لفترة الثالثة أشھر 

  
  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

  

مارس  ٣١
٢٠١٥  

  ير مدققة)(غ

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   
  (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠١٥  

  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   
  (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠١٥  

  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   
  (مدققة)

مارس  ٣١
٢٠١٥  

  (غير مدققة)

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   
  (مدققة)

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

  ١٧١٫٣١٥  ١٨٣٫٧٧٦  -  -  ١٣٨٫٧٢٥  ١٤٧٫٠٦٣  ٣٢٫٥٩٠  ٣٦٫٧١٣  الموجودات
                  

  )٧١٫٠١١(  )٨٢٫٧٣٢(  - - )٥٠٫٦٠٩( )٥٧٫٨٩١( )٢٠٫٤٠٢( )٢٤٫٨٤١( المطلوبات
  -------- ---  -------- ---  ---- -------  ---- -------  ----------  ----------  -------- ---  -------- ---  

  ١٠٠٫٣٠٤  ١٠١٫٠٤٤  -  -  ٨٨٫١١٦  ٨٩٫١٧٢  ١٢٫١٨٨  ١١٫٨٧٢  وداتصافي الموج
                  

حصة المجموعة من صافي الموجودات كما 
  ٥٠٫١٥٢  ٥٠٫٥٢٢  -  -  ٤٤٫٠٥٨  ٤٤٫٥٨٦  ٦٫٠٩٤  ٥٫٩٣٦  الموحد  في بيان المركز المالي ةمبين يھ
            

  ٣٧٫٢٢٤  ٧٤٠  )٣٢٥(  -  ٢٨٫٤٩٧  ١٫٠٥٦  ٩٫٠٥٢  )٣١٦(  السنةالفترة/ / (خسائر) أرباح
                  

 /(خسائر) الفترة/حصة المجموعة من أرباح
  ١٨٫٦٠٨  ٣٧٠  )١٦٦(  -  ١٤٫٢٤٨  ٥٢٨  ٤٫٥٢٦  )١٥٨(  السنة

                  
توزيعات األرباح النقدية المستلمة من قبل 

  )١٧٫٥٠٠(  -  -  -  )١٠٫٠٠٠(  -  )٧٫٥٠٠(  -  المجموعة
  =====   =====   ======  ======  =====   =====   ==== =  ===== =  

 
  بعة بالكامل.إلى شركة تا 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 
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
  النقد واألرصدة المصرفية    .١١

  
 مارس ٣١  

 ٢٠١٥   
 ديسمبر ٣١

٢٠١٤  
  (مدققة)   (غير مدققة)  
ألف درھم        ھم       ألف در  

      األرصدة المصرفية:
  ٢٢٢٫٨٧٠  ٤٥٧٫٣٦٨  حسابات جارية

  ٢١٫٣٥٦  ٢٤٫٨١٢  ودائع تحت الطلب
 ١٫٠٧٤٫٣٩٢  ١٫٠٩٣٫٥١٦  * ودائع ثابتة

  ٣٫٣٠٣  ١٫٣٧٢  *  ودائع ھامشية
  --- ----------  --- ---------- 

 ١٫٣٢١٫٩٢١  ١٫٥٧٧٫٠٦٨  إجمالي األرصدة المصرفية
  ٢٫٣٢٩  ٣٫٩٠٣  النقد في الصندوق

  --- ----------  --- ---------- 
 ١٫٣٢٤٫٢٥٠  ١٫٥٨٠٫٩٧١ األرصدة المصرفيةوإجمالي النقد 

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

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

   قروض قصيرة األجل   .  ١٢
  

 مارس ٣١  
 ٢٠١٥   

 ديسمبر ٣١
٢٠١٤  

  (مدققة)   (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ١٨٣٫٦٥٧  ٢٩٣٫٨٥٣  ) أدناه) ١سحب مصرفي على المكشوف (راجع اإليضاح (
  ======  ======  
  

المكشوف لفائدة وفقاً  حصلت المجموعة على تسھيل سحب على المكشوف من أحد البنوك المقرضة. يخضع ھذا السحب على )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 تمتدئرة. طا ٢٦إيجار مع طرف آخر لتمويل شراء  اتفاقيةالمجموعة  أبرمت

  طائرة مستأجرة). ٣٣: ٢٠١٤(طائرة مستأجرة  ٣٦اإليجار التمويلية من خالل 
  
 القوانين والقيود على التأجير من الباطنمختلف المالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام ب التعھداتاإليجار إلى بعض  اتفاقياتتخضع 

  والغطاء التأميني والحفاظ على إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية. 
   



 ١٣

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  

  رأس المال   .١٤
  

  سمبردي ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)   

ألف درھم        ألف درھم             
         

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

  

  طراف ذات العالقةاأل معمعامالت ال  .١٥
  

معامالت مع شركات أعمال أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة  بإبرام في سياق األعمال االعتياديةالمجموعة  تقوم
  .٢٤المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

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

  
  

  
 ھذهاإلدارة أن  تعتبرفائدة وال توجد شروط ثابتة لسدادھا. إن المبالغ المستحقة من / (إلى) أطراف ذات عالقة ال تخضع لضمان وال ل

  / مطلوبات متداولة حيثما يكون مناسباً.المبالغ موجودات متداولة
   

  مارس ٣١ فترة الثالثة أشھر المنتھية في      
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم        ألف درھم             
          

  ١٨٫٥٣١  ١٦٫٥٦٩   لطائراتل التشغيلية يجاراإلإيرادات اإليجار من عقود 
  ٧٫٣١٤  ١٠٫٦٢٢    مصروفات معاد تحميلھا من قبل أطراف ذات عالقة

  ١٫٨٧٠  ١٦٫٩٧٥      عالقةإيرادات من أطراف ذات 
  -  ٩٫٠٥٨  )١٦عكس مصروفات محملة من طرف ذي عالقة (راجع إيضاح 

  ١٫٧٠١  ١٫٦٢٢  )١٦(راجع إيضاح  أتعاب اإلدارة من شركة زميلة
      =====  =====  
          

      
  مارس ٣١

 ٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
ألف درھم        ألف درھم          

  (مدققة)  (غير مدققة)      
          المستحق من أطراف ذات عالقة

          
  ٤٨٫٢٩٨  ٥٧٫٢٥٦    المستحق من شركات زميلة وائتالفات مشتركة

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

      
  مارس ٣١

 ٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

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

          أطراف ذات عالقة المستحق إلى
          

  ١٫٧٣١  ٢٫٦٤٦      مشتركة تالمستحق إلى ائتالفا
  ٥٫٣٠٩  ١٠٫٨٠٧      أخرى 

      ------ -----  ---------  
      ٧٫٠٤٠  ١٣٫٤٥٣  
      ======  =====  



 ١٤

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

    
  خرىاإليرادات األ   .١٦

  
  المنتھية في أشھر الثالثةفترة     
  مارس  ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم         ألف درھم         

      تشتمل اإليرادات األخرى بصورة رئيسية على:
  )١٦٫٢٠٨(  -  غير المحققة من أدوات مالية مشتقة ئرالخسا

  -  )١٨٫٦٢٨(  ن معامالت بعمالت أجنبيةخسائر م
  ١٫٧٠١  ١٫٦٢٢  )١٥يضاح اإلأتعاب اإلدارة (راجع 

  األرباح من التقييم بالقيمة العادلة الستثمار في ائتالف مشترك 
  -  تم االستحواذ عليه خالل الفترة

  
٤٫٦١٤  

  ٩٦٤  ٩٢٠  عمولة التأمين
  -  ٩٫٠٥٨  عكس مصروفات محملة من طرف ذي عالقة

  ٥٫٠٣٢  ٣٫٤٩٠ ار الصرف فروق أسع
  =====  =====  

  
  ربحية السھم األساسية  .١٧

  
  مارس ٣١  مارس ٣١        
   ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم         ألف درھم             
          
  ٧١٫٦٥٨  ٧٨٫١٣٢      (باأللف درھم) المنسوبة إلى مالكي الشركة رباحاأل

      =====  =====  
          

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

  ٠ . ٠٢  ٠ . ٠٢      ربحية السھم األساسية (بالدرھم)
      ====  ====  
  

  التشغيليةااليجار عقود  ترتيبات   .١٨
  

  مستأجر: ال ھي عندما تكون المجموعة  ١٨.١
  

  فيأشھر المنتھية  الثالثةفترة           
  مارس  ٣١  مارس ٣١      
      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 

  ١٢٥٫٥٩٤  ٢١٫٨٩٠    للفترةاألرباح والخسائر الموحدة بھا ضمن 
      =====  =====  

  
   



 ١٥

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  (تابع) التشغيليةااليجار عقود  ترتيبات   .١٨

  

  (تابع): مستأجرال ھي عندما تكون المجموعة  ١٨.١
  

  المتعلقة بالطائرات:  عقود اإليجار فيما يلي التزامات
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)   

ألف درھم        ألف درھم             
          

  ٥٢٫٣٨٦  ٣٦٫٨٨٧    خالل السنة األولى
  ٧٫٠٦٨  ١٫١٦٨      الثانية إلى الخامسة خالل السنوات من

      ---------  ---------  
      ٥٩٫٤٥٤  ٣٨٫٠٥٥  
      =====  =====  

  

  :عندما تكون المجموعة ھي المؤجر  ١٨.٢
  

  . ة غير قابلة لإللغاء إلى أطراف ذات عالقةإيجار تشغيلي عقود بموجب طائرات) ٤: ٢٠١٤(طائرات  ٥قامت 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  سمار ٣١  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ٣٣٫٥٨٠  ٣٩٫٤٨٦  خالل السنة األولى
  ١٧٫١١١  ٣٥٫١٩١  الثانية إلى الخامسة خالل السنوات من

   ---------   ---------  
  ٥٠٫٦٩١  ٧٤٫٦٧٧  
  =====  =====  
  

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

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ٤٩٢٫٠١٠  ٧٢٥٫٧٢٤  صافي القيمة الدفترية
  ======  ======  

  ١٤٨٫٤٨٨  ٢٤٢٫٩٨٥  المتراكماالستھالك 
  ======  ======  

  ٣٤٫١٧٧  ١٢٫٧٤٥  السنة الفترة / االستھالك المحمل على 
  =====  =====  

  

  طائرات). ٤: ٢٠١٤(طائرات  ٥قامت المجموعة بتأجير 



 ١٦

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)دة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموح
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  االلتزامات الطارئة  .١٩

  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ٢٧٫٨٦٢  ٢١٫٢٢٥  خطابات اعتماد 
  ٣٠٫٦٦٦  ٣٠٫٤٠٤  خطابات ضمان

  =====  =====  
    
ً عنمؤجري الطائرات المصدرة إلى  خطابات االعتماد من تألف خطابات االعتماد بصورة رئيسيةت مقابل  إيداع تأمينات عوضا

  الطائرات المستأجرة.
  
  االرتباطات الرأسمالية  .٢٠

  
  أبرمت المجموعة االرتباطات الرأسمالية التالية:

  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم        

        عليھا: المصرح بھا والمتعاقد 
  ٣٫١٥١٫٩٥٦  ٢٫٤٠٤٫٩٠٠   أسطول الطائرات

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

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

   



 ١٧

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  معلومات حول القطاعات   .٢١

  
  قطاعات األعمال – لتقاريرالنمط األساسي ل

  
  اإلجمالي  محذوفات   قطاعات أخرى  الطيران  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في
          (غير مدققة) ٢٠١٥مارس  ٣١

          
          اإليرادات

  ٨٨٥٫٩٧١  -  ٦٦٫٣٨٥  ٨١٩٫٥٨٦  مبيعات خارجية
  ======  =====  ====  ======  

          النتائج
  ٨٢٫٦٩١    ٢٧٫٧٦٠  ٥٤٫٩٣١  نتائج القطاع

  الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا 
  ٣٧٠     لحقوق الملكيةوفقاً  محتسبة  

  )١٨٫٥٦٩(        تكاليف التمويل
  مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد

  ٢٠٫٨٥٠        وإيرادات أخرى  
        ---------  

  ٨٥٫٣٤٩        أرباح الفترة
     =====  

          
          معلومات أخرى

  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 
  ٥٥٨٫٩٧٢  -  ٢٫٥٧٨  ٥٥٦٫٣٩٤  والمصروفات المؤجلة  

  ٩٠٫٣٩٦  -  ١٫٨٢٦  ٨٨٫٥٧٠  االستھالك واإلطفاء
          
          (غير مدققة) ٢٠١٥مارس  ٣١

          الموجودات
  ٨٫٨٠٧٫٢٣٧  )٩٢٫٣١٢(  ٦١٩٫٩٦٨  ٨٫٦٨٢٫٥٨١  موجودات القطاع

  -- --------- --   ----------  ------- ----  ---------- ----  
  ٢٫٣٥٦٫٥٨٢        موجودات المجموعة غير المخصصة

        ---------- ----  
  ١١٫١٦٣٫٨١٩        إجمالي الموجودات

        ========  
          

          المطلوبات
  ٦٫٤٩٨٫١٨٦  )٩٢٫٣١٢(  ١٠٨٫٢٩٩  ٦٫٤٨٢٫١٩٩  مطلوبات القطاع

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

   



 ١٨

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  (تابع)لمرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية ا
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  (تابع)معلومات حول القطاعات    .٢١

  
  (تابع)  قطاعات األعمال – لتقاريرالنمط األساسي ل

  
  اإلجمالي  محذوفات   قطاعات أخرى  الطيران  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ف درھمأل  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في
          (غير مدققة) ٢٠١٤مارس  ٣١

          
          

        اإليرادات
  ٨٢٦٫٦٠٩  -  ٤١٫٦١٩  ٧٨٤٫٩٩٠  مبيعات خارجية

  -  )١٫٤٨١(  ١٫٤٨١  -  المبيعات فيما بين القطاعات
   -----------   ---------   ---------   -----------  

  ٨٢٦٫٦٠٩  )١٫٤٨١(  ٤٣٫١٠٠  ٧٨٤٫٩٩٠  إجمالي اإليرادات
  ======  =====  =====  ======  

          النتائج
  ٥٤٫٦٩٨  -  ١٦٫٦٧٩  ٣٨٫٠١٩  نتائج القطاع

 الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا 
  ٢٫٩٣٠        وفقاً لحقوق الملكية محتسبة  

  )٦٫٧٩٥(        تكاليف التمويل
  مصرفية الودائع المن  إيرادات الفوائد

  ٢٤٫٠٦٥        وإيرادات أخرى  
         ---------  

  ٧٤٫٨٩٨        أرباح الفترة
        =====  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  ٣٨٥٫٨٣٨    ٧٫٣٨٦  ٣٧٨٫٤٥٢  والمصروفات المؤجلة  
  ٦٥٫٦٢٤    ١٫٦٥٧  ٦٣٫٩٦٧  االستھالك واإلطفاء

         

          (غير مدققة) ٢٠١٤مارس  ٣١
          الموجودات

  ٧٫٦١٤٫٦٦٩  )٥٩٫٥٢٨(  ١٧٩٫١٩٠  ٧٫٤٩٥٫٠٠٧  موجودات القطاع
  -- -----------   ----------   -----------   -------------  

  ٢٫١٧١٫٤١٢        موجودات المجموعة غير المخصصة
         -------------  

  ٩٫٧٨٦٫٠٨١        إجمالي الموجودات
        ========  

          

          المطلوبات
  ٤٫٤٥٥٫٦٢٣  )٥٩٫٥٢٨(  ٧٢٫٣٧٩  ٤٫٤٤٢٫٧٧٢  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  ٢٠١٤سمبر دي 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
ن موجودات القطاع الودائع الثابتة واالستثمارات المتاحة للبيع التمويل واألرباح من الودائع المصرفية واإليرادات األخرى. ال تتضم

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

   



 ١٩

  شركاتھا التابعةو شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  توزيعات األرباح  .٢٢

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

ضمن ھذه  كالتزام تسجيلھاتم وتوزيعات في فترة التقرير ھذه فلس للسھم الواحد. لم يتم دفع  ٩ بواقع درھم ٤٢٠٫٠٠٣٫٠٠٠
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

  
  

  أرقام المقارنة  .٢٣
  

رة، لتتوافق مع العرض المتبع للسنة الحالية. فترة الثالثة أشھر السابقة، عندما اقتضت الضروتمت إعادة تصنيف معلومات المقارنة ل
ً  صافي الموجودات أو حقوق الملكيةال تؤثر على األرباح أو  ھذه إن عمليات التصنيف   لدى المجموعة. الُمعلنة سابقا

  


