
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   ش.م.عشركة العربية للطيران 
  وشركاتها التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  
  



 

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠
  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ٣ -  ١  الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  ٤  بيان المركز المالي الموجز الموحد 

  ٥  الموحد  الموجزالدخل بيان 

  ٦   الموجز الموحداألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 

   ٧  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

  ٨  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

   ١٨ – ٩  حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات

  



 
 

 
 

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد شركة عضوة في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 
  .جميع الحقوق محفوظة. ، شركة سويسرية")كي بي إم جي انترناشيونال("انترناشيونال كوبريتف 

 .نين دولة اإلمارات العربية المتحدةبموجب قوا فرع الشارقة مسجل ومرخص – فرع كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

 

١

  
  
  
  
  
  

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  
  ، برج البطحاء، كورنيش البحيرة، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة٢٠٠٢
  +٩٧١) ٦( ٥٧٢ ٣٧٧٣+، فاكس: ٩٧١) ٦( ٥١٧ ٠٧٠٠هاتف: 

  
  
  
  

 الموجزة الموحدة  المالية المرحلية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
  

  العربية للطيران ش.م.عمساهمي شركة  إلى
   

  مقدمة 
  

 ش.م.عشركة العربية للطيران ل ةالمرفق ةالموحد ةالموجز المعلومات المالية المرحليةبمراجعة  تم تكليفنالقد 
  ، التي تتألف من: ٢٠١٨ يونيو ٣٠كما في "المجموعة")  بـ ةمجتمع ا(يشار إليهوشركاتها التابعة  ("الشركة")

  

  ؛ ٢٠١٨ يونيو ٣٠كما في  الموجز الموحدبيان المركز المالي   
  ؛٢٠١٨ يونيو ٣٠في  تينستة أشهر المنتهياللفترتي الثالثة أشهر والموحد  الموجز الدخلبيان 
  الستة أشهر لفترتي الثالثة أشهر والموجز الموحد  واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائربيان

 ؛ ٢٠١٨ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي
  ؛ ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة الموجز الموحد التغيرات في حقوق الملكية بيان  
 و؛ ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةبيان التدفقات النقدية الموجز الموحد لفترة ال 
 الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية.  

  

 ً للمعيار إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا
"التقارير المالية المرحلية". بينما تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول  ،٣٤المحاسبي الدولي رقم 
  ال المراجعة التي قمنا بها.على أعم المرحلية الموجزة الموحدة بناءً  هذه المعلومات المالية

 
  نطاق أعمال المراجعة 

  
تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بناًء على 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من ، ٢٤١٠مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
أدناه، ال  "أساس عدم التعبير عن استنتاج"الموضحة في  لألمورنظراً  .مدقق الحسابات المستقل للمنشأة"قبل 

  يمكننا التعبير عن استنتاج بناًء على أعمال المراجعة.
   



 
 

 
 

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد شركة عضوة في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 
  .جميع الحقوق محفوظة. ، شركة سويسرية")كي بي إم جي انترناشيونال("انترناشيونال كوبريتف 

 .نين دولة اإلمارات العربية المتحدةبموجب قوا فرع الشارقة مسجل ومرخص – فرع كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

 

٢

 شركة العربية للطيران ش.م.ع
       حول مراجعةتقرير مدققي الحسابات المستقلين           

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة              
٢٠١٨يونيو  ٣٠          

  
 

  أساس عدم التعبير عن استنتاج
  

ً لما جاء  ٣٠المرفقة كما في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  حول(ج)  ٩يضاح اإلفي  وفقا
منشأتين استثمارات قصيرة األجل لدى تتألف االستثمارات األخرى من مبالغ مودعة ك، ٢٠١٨يونيو 

 ُمعرفة في هذا السياق بأبراج القابضة المحدودة وشركاتها التابعة")مجموعة أبراج ("في  ("منشآت أبراج")
، على التوالي، وهي مليون درهم ١٨٤مبلغ ومليون درهم  ٥٥١بمبلغ  ("المنشأة") هاتابعة لومنشأة 

عالوة على ذلك، وكما  شار إليها معاً بـ "االستثمارات قصيرة األجل").استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة (ي
منشأة  فيفي أسهم ممتازة مليون درهم  ٣٦٧بمبلغ استثمار  المجموعة(ب)، لدى ٩(أ) و٩جاء في اإليضاحين 

ن مليو ٢٢٦("األسهم الممتازة")، واستثمار بمبلغ  ، وهو استثمار مسجل بالتكلفة المطفأةمجموعة أبراجفي 
أبراج، وهو استثمار مسجل  مجموعةبواسطة  الُمداررأس المال و البنية التحتية تنمية درهم في صندوق

  ("صندوق تنمية رأس المال"). ، بما يعادل تكلفة االستثمار واألرباح غير المحققةبالقيمة العادلة
  

دارة المصفين تخضع إل فهي، وبالتالي تصفية طوعية ، تقدمت منشآت أبراج بطلب٢٠١٨يونيو  ١٨ بتاريخ
أصدر المصفون المؤقتون  المؤقتين المشتركين المعينين من قبل المحكمة ("المصفين المؤقتين المشتركين").

كفاية الموجودات في التي أشارت إلى عدم ، و٢٠١٨إلى الدائنين في يوليو  المبدئيةالمشتركون تقاريرهم 
مليون درهم من هذه االستثمارات  ٢٧٥ يستحق سداد مبلغ .المعنية المالية هاالتزاماتبكافة براج للوفاء أ منشآت

  تاريخ هذا التقرير.للمجموعة كما في  إال أن هذا المبلغ لم يتم سداده ،٢٠١٨ يونيو ٢٦ بتاريخقصيرة األجل 
  

 هذه الوقائعاالستثمارات قصيرة األجل على أساس أن هذه  أي مخصصات مقابلباالعتراف بلم تقم المجموعة 
قيمة  ه منسداد والمنشأةأبراج منشآت  ال تستطيع ما تغطيال تزال قيد التداول وأن المجموعة لديها ضمانات 

 أي مخصصات مقابلباالعتراف بلم تقم المجموعة  .في تواريخ استحقاقهاهذه االستثمارات إلى المجموعة 
ال تزال قيد التداول وأن المجموعة لديها ضمانات  هذه الوقائععلى أساس أن  في األسهم الممتازةاالستثمار 

بأي تغيرات دورية في القيمة الدفترية  المجموعة لم تعترف من منشآت أبراج مقابل هذا االستثمار.
 بشأنمن المصفين المؤقتين المشتركين  بيانتتلق المجموعة  لمحيث  في صندوق تنمية رأس المال هاستثمارال

  .٢٠١٨يونيو  ٣٠ته العادلة كما في قيم
  

تقييم المصفين  نظراً لعدم اكتمال، واالستثمار في األسهم الممتازة يتعلق باالستثمارات قصيرة األجل فيما
بشأن الوضع المالي الحالي معلومات  وعدم توفر، للوضع المالي لمنشآت أبراج حتى األن ينالمشترك ينالمؤقت

لم يتسنى لنا  مقابل هذه االستثمارات ما تزال قيد الحصر،فضالً عن أن قيمة ضمانات المجموعة للمنشأة، 
االستثمارات التي تم عرضها ضمن المعلومات المالية هذه على  مدى التعديالت الالزم إجراؤهاتحديد 

تنمية رأس فيما يتعلق باالستثمار في صندوق  .٢٠١٨يونيو  ٣٠المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة كما في 
المعلومات المالية  ضمنلقيمة العادلة لتعديالت من الضروري إجراء أي  تحديد ما إذا كانم يتسنى لنا ، لالمال

  .٢٠١٨يونيو  ٣٠ المرفقة كما فيالمرحلية الموجزة الموحدة 
   







 
 

 
 
 

٥

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 

  

  (غير مدقق) الموجز الموحدالدخل بيان 
   ٢٠١٨ يونيو ٣٠في  المنتهية أشهر ستةال فترةل

  

    

 أشهر ةالثالثفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٨يونيو 

 أشهر الثالثةفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 

 فترة الستة أشهر
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٨يونيو 

 فترة الستة أشهر
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   إيضاح  
            

  ١٫٧١٦٫٥٩٩  ١٫٨١٥٫٥٤٧  ٩٠٦٫٢٠٤  ٩٣٨٫٢٥٩    اإليرادات 
  )١٫٣٧٩٫٧٤٩(  )١٫٤٨٠٫٠٥٠(  )٧٠٦٫٧٠٧(  )٧٥٥٫٩٠٧(    التكاليف المباشرة 

     -------------    -------------    ------------ -- -    -------- --- ----   
  ٣٣٦٫٨٥٠  ٣٣٥٫٤٩٧  ١٩٩٫٤٩٧  ١٨٢٫٣٥٢    إجمالي األرباح 

  )٩١٫٣٥٧(  )٨٦٫٣٠٤(  )٤٣٫٩١٨(  )٤٧٫٧٤٥(    المصروفات العمومية واإلدارية
  )٣٦٫٧٣٢(  )٣٧٫٠٨٣(  )١٧٫٨٦٩(  )١٧٫٩٤٠(    مصروفات البيع والتسويق 

  ٦٢٫٨٨٦  ٦٣٫٥٦٤  ٢٩٫٧٣٥  ٢٣٫٥٦٠     إيرادات التمويل
  )٥٧٫٣٠٨(  )٦٠٫٥٩٥(  )٢٩٫٠١٩(  )٣١٫٠٣٦(    تكاليف التمويل

الحصة من أرباح/ (خسائر) استثمارات 
  )٥٫٢٨٢(  ١٫٦٩٨  )١٫٥٢٣(  ١٠٥    محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٥١٫٩٠٤  ١٢٫٧٥٨  ٢١٫٥٦٩  ١٠٫٣٢٩    (صافي) إيرادات أخرى
     -------- -- -   -------- -- -   -------- -- -   --- - ------ -   

  ٢٦٠٫٩٦١  ٢٢٩٫٥٣٥  ١٥٨٫٤٧٢  ١١٩٫٦٢٥    أرباح الفترة 
    ==== ==   ==== ==   ==== ==   ===== =  
            

            األرباح منسوبة إلى: 
  ٢٤٧٫٨٣٠  ٢١١٫٦٥٢  ١٥٠٫٧٣١  ١١٠٫٠٠٦    مالكي الشركة

  ١٣٫١٣١  ١٧٫٨٨٣  ٧٫٧٤١  ٩٫٦١٩    الحصص غير المسيطرة
     ------ -- ---   ------ -- ---   ------ -- ---   ------- -- --   
    ٢٦٠٫٩٦١  ٢٢٩٫٥٣٥  ١٥٨٫٤٧٢  ١١٩٫٦٢٥  
    ===== =  ===== =  ===== =  ===== =  
            

  ٠٥.٠  ٠٥.٠  ٠٣.٠  ٠٢.٠  ١٣  درهم) بالربحية السهم األساسية (
     ====   ====   ====   ====  

    
  الموجزة الموحدة. المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية ١٨إلى  ٩من المرفقة على الصفحات  تاإليضاحاتشكل 

  
.٣إلى  ١الصفحات من المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على  مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول



 
 

 
 
 

٦

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 

  

    (غير مدققة) الموجز الموحد ة األخرىالشامل األرباح أو الخسائر واإليراداتبيان 
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  

  
  
  

 أشهر الثالثةفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٨يونيو 

 أشهر الثالثةفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 

 فترة الستة أشهر
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٨يونيو 

 فترة الستة أشهر
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم     
            

  ٢٦٠٫٩٦١  ٢٢٩٫٥٣٥  ١٥٨٫٤٧٢  ١١٩٫٦٢٥    أرباح الفترة 
     -----------   -----------   -----------   -----------  
            

            :اإليرادات الشاملة األخرى
            

             :حقاً إلى األرباح أو الخسائرتحويلها التم لن يالبنود التي 
            

ُمقاسة بالقيمة  أسهمالحركة في القيمة العادلة الستثمارات 
  )٤٫٢٣٣(  )٧٨٫١٦٥(  )٣٫٧١٧(  ٣٦٥    العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

            
  البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح

            أو الخسائر: 
            

            تحوط التدفق النقدي
            

  )١٤٦٫٠١٠(  ٥١٩٫١٦٤  )٨٠٫٦٢٥(  ٤٠٧٫٠٧٨    الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة
     --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   --- -- ----- ---  

  )١٥٠٫٢٤٣(  ٤٤٠٫٩٩٩  )٨٤٫٣٤٢(  ٤٠٧٫٤٤٣    إجمالي اإليرادات/ (الخسائر) الشاملة األخرى
     --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   --- -- ----- -   

  ١١٠٫٧١٨  ٦٧٠٫٥٣٤  ٧٤٫١٣٠  ٥٢٧٫٠٦٨    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    ======  ======  ======  ======  
            

            اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:إجمالي 
  ٩٧٫٥٨٧  ٦٥٢٫٦٥١  ٦٦٫٣٨٩  ٥١٧٫٤٤٩    شركةلمالكي ا

  ١٣٫١٣١  ١٧٫٨٨٣  ٧٫٧٤١  ٩٫٦١٩    الحصص غير المسيطرة 
     --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   --- -- ----- -   
    ١١٠٫٧١٨  ٦٧٠٫٥٣٤  ٧٤٫١٣٠  ٥٢٧٫٠٦٨  
    ======  ======  ======  ======  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٨إلى  ٩من المرفقة على الصفحات  تاإليضاحاتشكل 
  

 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 



 
 

 
 
 

٧

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 

  

  الموجز الموحد الملكيةلتغيرات في حقوق ابيان 
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠في المنتهية  أشهر ستةال فترةل

            احتياطيات أخرى        
                    

                    

  
  رأس 

  المال  
االحتياطي 
  القانوني 

  االحتياطي 
  العام 

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة من 

خالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى

احتياطي تحوط 
   التدفق النقدي

  األرباح
  المحتجزة

  العائد لمالكي 
  الشركة 

  الحصص 
  غير المسيطرة

  
  اإلجمالي

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

  ٥٫٤٨٧٫٦١٤  ٤٤٫٥٧٠  ٥٫٤٤٣٫٠٤٤  ٤١٤٫٨٩١  )٤٨٧٫٠٣١(  ٦٥٫٥٢٣  ٣٦٣٫٠٩٢  ٤١٩٫٨٦٩  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (مدقق) ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                    

                    
                    اإليرادات الشاملة للفترة(الخسائر)/ 
  ٢٦٠٫٩٦١  ١٣٫١٣١  ٢٤٧٫٨٣٠  ٢٤٧٫٨٣٠  -   -   -   -   -   أرباح الفترة 

  )١٥٠٫٢٤٣(  -   )١٥٠٫٢٤٣(  -   )١٤٦٫٠١٠(  )٤٫٢٣٣(  -   -   -    الشاملة األخرى الخسائر
   --------   --------   --------   -------------  ------------- --  ------------- -  ------------ --  -------- ---  ----- --------- --  

  ١١٠٫٧١٨  ١٣٫١٣١  ٩٧٫٥٨٧  ٢٤٧٫٨٣٠  )١٤٦٫٠١٠(  )٤٫٢٣٣(  -   -   -   إجمالي (الخسائر)/ اإليرادات الشاملة للفترة
   --------   --------   --------   ------------  ---- -------- --  ------------ -  ----- ------- --  -------- ---  ----- ---- -----  

                    ضمن حقوق الملكيةمباشرةً المعامالت مع المالكين، المسجلة 
  )٣٣٦٫٤٦٩(  )٩٫٨٠٠(  )٣٢٦٫٦٦٩(  )٣٢٦٫٦٦٩(  -   -   -   -   -   )١٨(راجع إيضاح توزيعات األرباح 

   --- ----------   ---- -- -----   ---- -- -----   - --------   -- -- --------   --- ------- - --   --- --- - - -- ----   ----------   --- --- --- ----  
  ٥٫٢٦١٫٨٦٣  ٤٧٫٩٠١  ٥٫٢١٣٫٩٦٢  ٣٣٦٫٠٥٢  )٦٣٣٫٠٤١(  ٦١٫٢٩٠  ٣٦٣٫٠٩٢  ٤١٩٫٨٦٩  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٧يونيو  ٣٠الرصيد في 

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

  ٦٫١٠٢٫٦٦٤  ٦٦٫٤٦١  ٦٫٠٣٦٫٢٠٣  ٥٩٢٫٧٢٧  )١٩٢٫٦٦٢(  ٦٠٫٣٥١  ٤٢٦٫١٥٥  ٤٨٢٫٩٣٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (مدقق) ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
                    

                    الشاملة للفترة اإليرادات(الخسائر)/ 
  ٢٢٩٫٥٣٥  ١٧٫٨٨٣  ٢١١٫٦٥٢  ٢١١٫٦٥٢  -   -   -   -   -   أرباح الفترة 

  ٤٤٠٫٩٩٩  -   ٤٤٠٫٩٩٩  -   ٥١٩٫١٦٤  )٧٨٫١٦٥(  -   -   -    الشاملة األخرى(الخسائر)/ اإليرادات 
   --------   --------   --------  -----------   -----------   ---- ---- - --   ------- ----   - - --- ---   ------ -----  

  ٦٧٠٫٥٣٤  ١٧٫٨٨٣  ٦٥٢٫٦٥١  ٢١١٫٦٥٢  ٥١٩٫١٦٤  )٧٨٫١٦٥(  -   -   -   (الخسائر)/ اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي 
   --------   --------   --------  -----------   - ---- - ----   ------ -- - --   ---- -- - ----  ----- ---   - -- - -- -----  

  ُمقاس  أسهم المحول إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد استثمار
  -   -   -   ١٫٧٢٤  -   )١٫٧٢٤(  -   -   -   العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة 

                    
                     ضمن حقوق الملكيةمباشرةً المعامالت مع المالكين، المسجلة 

  )٤٩١٫١٧٠(  )٢٤٫٥٠٠(  )٤٦٦٫٦٧٠(  )٤٦٦٫٦٧٠(  -   -   -   -   -   )١٨(راجع إيضاح توزيعات األرباح 
   ---- ----------   ---- --------   ---- --- -----  -----------   -----------   ------ --- - --  ----- --- -- ----   ---- -- -----   - ------ --- ----  

  ٦٫٢٨٢٫٠٢٨  ٥٩٫٨٤٤  ٦٫٢٢٢٫١٨٤  ٣٣٩٫٤٣٣  ٣٢٦٫٥٠٢  )١٩٫٥٣٨(  ٤٢٦٫١٥٥  ٤٨٢٫٩٣٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد في 
  ==========  ========  ========  ========  ======= =  ======= =  ==========  =======   ==========  

  
جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٨إلى  ٩من المرفقة على الصفحات  تشكل اإليضاحات



 
 

 ٨

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (غير مدققة) الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
   ٢٠١٨ يونيو ٣٠في  أشهر المنتهية ستةلفترة ال

  

    

فترة الستة أشهر  
   ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٨يونيو 

فترة الستة أشهر  
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 
  ألف درهم   ألف درهم   إيضاح  

        األنشطة التشغيلية 
  ٢٦٠٫٩٦١  ٢٢٩٫٥٣٥    أرباح الفترة

        لـ:  تعديالت
  ٢٣٧٫٨٠٠  ٢٥٧٫٤٢٣      واإلطفاءاالستهالك 

  ١١٫٦٦٣  ١٢٫٧٨٨    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  )٤٧٫٧١٣(  )٣٢٫١٩٣(    الجزء غير الفعال من تحوط التدفق النقدي 

  ٥٫٢٨٢  )١٫٦٩٨(    حقوق الملكية  طريقة فقاً لواستثمارات محتسبة (أرباح)/ خسائر الحصة من 
  )٦٢٫٨٨٦(  )٦٣٫٥٦٤(     التمويلإيرادات 

  ٥٧٫٣٠٨  ٦٠٫٥٩٥    تكاليف التمويل
    ------------  ------------  

  ٤٦٢٫٤١٥  ٤٦٢٫٨٨٦    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
        التغيرات في: 

  ٥٠٫٤٧١  )٣٥٫٦١٨(    الذمم المدينة التجارية واألخرى - 
  )١٫٩٣٢(  ١٫٤٢٠    المخزون  - 
  ١٩٫٩٧٤  )٢٢٫٢١٢(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى - 
  ١٣٦٫٣٢١  ١٦٦٫٥٨٥    اإليرادات المؤجلة  - 
  )٣٫٧٢٨(  )٣٫١٠٤(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  - 
     - ----------    - ----------   

  ٦٦٣٫٥٢١  ٥٦٩٫٩٥٧    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
    ==== ==  ==== ==  

        األنشطة االستثمارية 
  )٢٠٫٧٤٠(  )٣٨٫٣٤٧(    حيازة ممتلكات ومعدات 

  )٧٦٫٤٥٤(  -     طائرات جديدة  مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء
  )١٫٣٤٢(  -     دفعات مقابل مصروفات مؤجلة 

  )٥٦٦(  )٩٠٥(    حيازة موجودات غير ملموسة
  ١١٫٥٠٠  ٣٢٫٠٢٠    ة وشركات زميلةتوزيعات األرباح المستلمة من ائتالفات مشترك

  -   ٩٫٢٧٦    المتحصالت من استبعاد استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ٩٣٩٫٠٧١  ٢٨٣٫٨٢٨    التغير في الودائع الثابتة والودائع الهامشية 

  ٤٥٫٢٣٦  ٧٦٫٩٠٨      التمويل المستلمةإيرادات 
  )٧١٩٫٩٤٧(  )٢٧٥٫٤٧٠(    استثمارات أخرى تم تنفيذها

    -------------  ------------  
  ١٧٦٫٧٥٨  ٨٧٫٣١٠    األنشطة االستثماريةالناتج من صافي النقد 

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

  )٩٫٨٠٠(  )٢٤٫٥٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 
  )٣٢٦٫٦٦٩(  )٤٦٦٫٦٧٠(    مالكي الشركة  توزيعات األرباح المدفوعة إلى

  )٢٠٧٫٧٣٨(  )٢٢١٫١٢٧(    دفعات مقابل التزامات عقود إيجار تمويلي
  -   ١٧٨٫٦٠٤    قروض مصرفية تم الحصول عليها خالل الفترة

  )٧٢٫٤٠٣(  )٥١٫١١١(    قروض مصرفية تم سدادها خالل الفترة
  )٥٧٫٣٠٨(  )٦٠٫٥٩٥(    تكاليف التمويل المدفوعة

     -------------    ------- -----   
  )٦٧٣٫٩١٨(  )٦٤٥٫٣٩٩(    األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

    ----- -- - -----   ----- - - -----   
  ١٦٦٫٣٦١  ١١٫٨٦٨    صافي الزيادة في النقد وما يعادله

  ١٧٢٫٢٢٩  ٢٧٠٫١٤٨    النقد وما يعادله في بداية الفترة  
    -----------  -----------  

  ٣٣٨٫٥٩٠  ٢٨٢٫٠١٦    النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
    ======  ======  

        فيما يلي تفاصيل النقد وما يعادله:
        
  ١٫٠٤٦٫١٦٩  ١٫٧٧٥٫٦٢٢  ١٠  مصرفية والنقد الرصدة األ

  )٧٠٦٫٣٨٣(  )١٫٤٩٢٫٤٠٠(    تستحق بعد ثالثة أشهر ودائع ثابتة 
  )١٫١٩٦(  )١٫٢٠٦(    ثالثة أشهر تستحق بعد  ودائع هامشية

     - - -- - ------    - - -- - ------   
    ٣٣٨٫٥٩٠  ٢٨٢٫٠١٦  
    = =====  = =====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٨إلى  ٩من المرفقة على الصفحات  تاإليضاحاتشكل 
  

    .٣إلى  ١الصفحات من المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على  مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول



 
 

 ٩

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

   الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
 

 معلومات حول الشركة    .١
  

كشركة مساهمة عامة. تزاول الشركة نشاطها في دولة  ٢٠٠٧ سبتمبر ١٩تأسست شركة العربية للطيران ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ 
اإلمارات العربية المتحدة بموجب الرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شهادة تشغيل 

  حدة.) الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، دولة اإلمارات العربية المت٢جوي رقم (ايه سي 
  

إن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق دبي المالي، دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب 
  ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.١٣٢

  

من الشركة هية في ذلك التاريخ ولفترة الستة أشهر المنت ٢٠١٨ يونيو ٣٠كما في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتألف 
  .واالئتالفات المشتركةالمجموعة في الشركات الزميلة  ةبـ "المجموعة") باإلضافة إلى حص وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة

 

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

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

  تالفاتها المشتركة وشركاتها الزميلة المختلفة وأنشطتها الرئيسية:فيما يلي ملكية المجموعة في شركاتها التابعة وائ
  

  االسم
 صص الملكيةـــــح
  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  قانونيةــــــــــــــــال

      ٢٠١٧  ٢٠١٨ التابعة اتالشرك
          

  ٪٥١  ٪٥١  :وشركاتها التابعة م.م.ذ مقر العالم للسفريات
  اإلمارات 

  .السفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحن  المتحدةالعربية 
          

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

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

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

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

          
  وكيل سفريات  اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات ذ.م.م ترافل وورلدكوزمو 

          
  .السفر والسياحة والرحالت وخدمات الشحن  الهند  ٪١٠٠  ٪١٠٠  (برايفيت) ليمتد مقر العالم للسفريات

          
  وخدمات الشحن.السفر والسياحة والرحالت   الهند  ٪١٠٠  ٪١٠٠  كوزمو ترافل وورلد (برايفت) ليمتد  

          
السيارة لنقل الركاب  –مقر العالم للسفريات 

  اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠ بالمركبات الفارهة ذ.م.م
خدمات نقل الركاب من خالل السيارات المؤجرة 

  والحافالت وسيارات الليموزين.
          

  وسيط تجاري  العربية المتحدةاإلمارات   ٪٥١  ٪٥١  تيون بروتكت للوساطة التجارية ش.ذ.م.م
          

  خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع الطيران.   اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ش.م.ح إنفورميشن سيستمز أسوسييتس
          

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

  والفنادق. 
          

          االئتالفات المشتركة
          

، اإلمارات شركة ألفا لخدمات الطيران
  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥١  ٪٥١  )ذ.م.م( العربية المتحدة

تقديم خدمات الوجبات الغذائية للرحالت الجوية والخدمات 
   ش.م.علشركة العربية للطيران اإلضافية 

          

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

   .وخدمات الشحن في مطار الشارقة الدولي
          

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



 
 

 ١٠

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
 (تابع) معلومات حول الشركة   .١
  

  االسم
 صص الملكيةـــــح
  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  قانونيةــــــــــــــــال

      ٢٠١٧  ٢٠١٨  الزميلة  اتالشرك
          

  النقل الجوي التجاري الدولي  المغرب   ٪٤٠  ٪٤٠  العربية للطيران المغرب، اس. ايه. 
          

  النقل الجوي التجاري الدولي   األردن  ٪٤٩  ٪٤٩  ذ.م.مالعربية للطيران األردن 
    

  أساس اإلعداد   .٢
  

  بيان التوافق   ١- ٢
  

ً الموجزة الموحدة المرحلية مالية ال المعلوماتتم إعداد هذه  ال  ."التقارير المالية المرحلية" ،٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا
التي تم  السنوية الكاملةالموحدة المالية  على كافة المعلومات الالزمة للبياناتالمرحلية الموجزة الموحدة المالية  المعلومات تشتمل

 ٣١كما في  للمجموعة الموحدة المالية البياناتتها جنباً إلى جنب مع قراء ويتعين، لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإعدادها وفقاً ل
  .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٧ديسمبر 

  
  أساس القياس  ٢- ٢

  

األدوات المالية المشتقة واالستثمارات تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 
   .العادلة التي يتم قياسها بالقيموالُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، 

  
  العملة الرسمية وعملة العرض    ٣- ٢

  

ية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، وهو العملة بدرهم اإلمارات العربهذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  عرضتم ي
  الرسمية للمجموعة. 

  
    قياس القيم العادلة  ٤- ٢

  

  تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. 
  

. تقوم اإلدارة ٣إن اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن متابعة كافة قياسات القيمة العادلة الهامة، بما في ذلك القيم العادلة في المستوى 
الهامة غير الملحوظة والتعديل على التقييم. في حال استخدام معلومات طرف آخر، مثل األسعار  المدخالتبصورة منتظمة بمراجعة 

ط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي يتم الحصول عليها من األطراف األخرى المقدمة من وسي
، بما في ذلك المستوى في النظام المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات التي تفيد بلدعم النتيجة النهائية 

  تصنيف مثل هذه التقييمات.أن يتم في إطاره العادلة الذي يجب  المتدرج للقيمة
  

عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة بقدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة في 
  : على النحو التالية في أساليب التقييم مستويات مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدم

  

  األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.  :١المستوى  - 
وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  :٢المستوى  - 

  سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).
  غير ملحوظة). مدخالتمدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير معطيات السوق الملحوظة ( :٣المستوى  - 
  

تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة في حال أمكن 
نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت  العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن

  عملية القياس بأكملها.الجوهرية األقل أهمية بالنسبة ل
  

ستثمارات غير او مليون درهم) ١٠ .٨٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١١ .٣٨بمبلغ  ستثمارات مدرجةالقيمة العادلة ال قياس تم
من النظام المتدرج للقيمة  ١في إطار المستوى  مليون درهم) ٣١٣ .٧٩ :٢٠١٧ديسمبر  ٣١( مليون درهم ٢٢٥ .٧٧ مدرجة بمبلغ

 طريقةعلى أساس مدخالت  ،على التوالي ،)٢: المستوى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢والمستوى  )١: المستوى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( العادلة
  .(أ))٩ اإليضاحالتقييم المستخدمة (راجع 

  

مليون درهم  ١٩٠ .٩٩لموجودات تحوط التدفق النقدي المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى بمبلغ القيمة العادلة  تم قياس
في  مليون درهم) ٣٦٠ .٣٦ مطلوبات تحوط التدفق النقدي المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى بمبلغ :٢٠١٧ديسمبر  ٣١(

  .التقييم المستخدمة طريقةعلى أساس مدخالت  )٢: المستوى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( من النظام المتدرج للقيمة العادلة ٢إطار المستوى 



 
 

 ١١

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
  السياسات المحاسبية الهامة        .٣

  

المالية إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه المعلومات ، ف٤باستثناء ما هو مبين أدناه في اإليضاح 
ديسمبر  ٣١المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد بياناتها المالية الموحدة كما في 

  .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٧
  

  التغير في السياسة المحاسبية الهامة  .٤
  

  "اإليرادات من العقود مع العمالء" ارير الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التق ١٥المعيار رقم 
  

، وتم إعفاءها من إعادة ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥المعيار رقم قامت المجموعة بتطبيق 
  بيان معلومات المقارنة الخاصة بالفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات االعتراف باإليرادات.

  

وخلصت من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تدفقات اإليرادات،  ١٥قامت إدارة المجموعة بتقييم تأثير تطبيق المعيار رقم 
 ٢٠١٨يناير  ١إلى أن تطبيق هذا المعيار لن يسفر عن اختالفات هامة في توقيت االعتراف بهذه اإليرادات وقيمتها اعتباراً من 

  فصاعداً.
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  ١٥يضع المعيار رقم 
"اإليرادات" والمعيار  ١٨ذا المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم ه

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١المحاسبي الدولي رقم 
 ء".والء العمال

 
  تقديم الخدمات

  

تعمل المجموعة بصورة رئيسية في عمليات الطيران والخدمات ذات الصلة باإلضافة إلى عمليات الفنادق. يتم االعتراف باإليرادات 
من المسافرين والخدمات األخرى عند إقالع الطائرة، ويتم االعتراف باإليرادات من تأجير الغرف على أساس تناسبي على مدى فترة 

  اإلشغال.
  

 النسبيةرير مختلفة، يتم تخصيص الثمن على أساس القيمة العادلة اواحد خالل فترات تق تندرج ضمن ترتيب اتفي حال تم تقديم خدم
  .المختلفة الخدمات بين

  
   التي لم يتم تفعيلهالى المعايير والتفسيرات الصادرة المعايير الجديدة والتعديالت ع  .٥

  
أو  ٢٠١٨ر يناي ١تبدأ في التي تسري على الفترات السنوية التي والتفسيرات هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 

هذه المعايير الجديد والتعديالت على المعايير والتفسيرات عند إعداد هذه المعلومات بتطبيق بعد ذلك التاريخ؛ إال أن المجموعة لم تقم 
  .المرحلية الموجزة الموحدة المالية

  
 "عقود اإليجار" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦المعيار رقم 

 
، محل التوجيهات السابقة الواردة في ٢٠١٦، الُمصدر في يناير المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦يحل المعيار رقم 

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٤والتفسير رقم ، "عقود اإليجار" ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 –"عقود اإليجار التشغيلي الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  ١٥والتفسير رقم ، إيجار" ينطوي على عقد الترتيب"تحديد ما إذا كان 

"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  ٢٧والتفسير رقـم  ،الحوافز"
ً لهذه التوجيهات الُمعدلة، سيتم إظهار عقود اإليجار ضمن الميزانيات العمومية  .اإليجار" ، مما يترتب عليه للجهات المستأجرةوفقا

اإليجار إما كعقود ايجار تشغيلي أو عقود  ومطلوباتها. عالوة على ذلك، يلغي هذا المعيار تصنيف عقود امزيد من الوضوح لموجوداته
وبذلك يتم حذف متطلبات اختبار تصنيف  من منظور المستأجر، عقود اإليجار كعقود ايجار تمويليحيث يتم معاملة كافة  ايجار تمويلي

في تحديد أي العقود تغير يترتب على ذلك ، وقد األصلعلى  الطرف المسيطرعلى  أكبرعدلة بشكل يجار. تركز التوجيهات المُ عقود اإل
 عقود إيجار.تُعتبر 

  
  . ٢٠١٩يناير  ١ أو بعد على الفترات السنوية التي تبدأ في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦يسري المعيار رقم 

  
  لمجموعة.لالموحدة أعاله، وذلك لتحديد أي تأثير مادي على البيانات المالية  ورالمذكالمعيار اشر اإلدارة حالياً أعمال تقييم تب

   



 
 

 ١٢

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  التقديرات واألحكام المحاسبية   .٦
  

ً للمعيار المحاسبي رقم إن إعداد المعلومات  يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  ٣٤المالية 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 اإن األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 
  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

  
   إدارة المخاطر المالية  .٧

  
إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة 

إال أن مخاطر االئتمان المتعلقة باستثمارات المجموعة لدى أحد  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في للمجموعة 
نتيجة وقائع محددة تشهدها مجموعة أبراج. راجع إيضاح  ٢٠١٨يونيو  ٣٠األطراف ذات العالقة قد تفاقمت خالل الفترة المنتهية في 

١٢.  
  

   الممتلكات والمعدات  .٨
  

  اإلضافات واالستبعادات واالستهالك (غير مدققة)
  

(فترة مليون درهم  ٥.٥٠١ مجموعة على ممتلكات ومعدات بمبلغ، استحوذت ال٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةالخالل فترة 
  .مليون درهم) ٤.٣٥٥: ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةال
  

: ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةال(فترة مليون درهم  ٥.٢٥٥ بلغ االستهالك المحمل على الممتلكات والمعدات للفترة الحالية
  .مليون درهم) ٩.٢٣٥
  

  ستثمارات اال  .٩
  

  استثمارات -  الموجودات غير المتداولة  
   

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠      
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح    
          

قاسة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات م
  ٢٣٧٫١٤٨  (أ)٩    اإليرادات الشاملة األخرى

  
٣٢٤٫٥٨٩  

  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  (ب)٩    استثمارات ُمقاسة بالتكلفة المطفأة
       ------ - ----   ------ - ----  
      ٦٩١٫٩٠٤  ٦٠٤٫٤٦٣  
      ======  ======  

  
  الٌمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات اال  أ- ٩

  
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠        

      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درهم  ألف درهم      
          

  ١٠٫٨٠٤  ١١٫٣٧٧      مدرجة
  ٣١٣٫٧٨٥  ٢٢٥٫٧٧١      غير مدرجة

                 --- --------   ------- - ---  
      ٣٢٤٫٥٨٩  ٢٣٧٫١٤٨  
      ======  ======  



 
 

 ١٣

  التابعةشركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها 
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
   (تابع) ستثماراتاال  .٩
  
  الٌمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (تابع)ستثمارات اال  أ- ٩

          
          فيما يلي الحركة خالل الفترة:

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠      
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درهم  ألف درهم      
          

  ٣٢٩٫٧٦١  ٣٢٤٫٥٨٩  الرصيد االفتتاحي
  -   )٩٫٢٧٦(  الفترةخالل  استبعاد استثمار

  )٥٫١٧٢(  )٧٨٫١٦٥(  التغير في القيمة العادلة
   -----------   ----- - -----  
  ٣٢٤٫٥٨٩  ٢٣٧٫١٤٨  
  ======  ======  
  

بواسطة مجموعة أبراج. (راجع إيضاح  الُمداررأس المال البنية التحتية وتنمية غير المدرج من استثمار في صندوق يتألف االستثمار 
١٢.(  
  

احتساب القيمة العادلة لالستثمارات  عند ٢٠١٨يونيو  ٣٠فيما يتعلق باالستثمارات المدرجة، تمت مراعاة أسعار السوق كما في 
  المدرجة في األسواق المالية.

  
  بالتكلفة المطفأة الٌمقاس ستثماراال  ب- ٩

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠        
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درهم  ألف درهم      
          

  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥      مدرجغير 
      ======  ======  
  

، بواسطة مجموعة أبراجالُمدارة تم تشكيلها لالستثمار في أحد الصناديق  في منشأة ممتازة يتمثل هذا االستثمار في استثمار في أسهم
  ).١٢. (راجع إيضاح أبراجمجموعة استثمارات هذا االستثمار لضمان مقابل بعض يخضع  أحد األطراف ذات العالقة.

  
  أخرىاستثمارات   ج- ٩

  
مليون درهم  ٥٥١مجموعة أبراج بمبلغ في  منشأتينلدى مودعة في استثمارات قصيرة األجل تتألف االستثمارات األخرى من مبالغ 

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ١٨٤مجموعة أبراج القابضة بمبلغ ل تابعة منشأةلدى و)، مليون درهم ٢٧٥: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(
بمعدالت تتراوح من يحق للمجموعة الحصول على فائدة من هذه االستثمارات تحقيق أعلى عائد ممكن.  بغرضمليون درهم)،  ١٨٤

أبراج مجموعة ال تستطيع  تغطي ماضمانات تخضع هذه االستثمارات ل. )٪١٠ .٥إلى  ٪١٠ .٠: ٢٠١٧( ٪١٠ .٥إلى  ٪١٠ .٠
يتم قياس االستثمارات األخرى بالتكلفة  .في تواريخ استحقاقهاهذه االستثمارات إلى المجموعة قيمة  ه منسدادوالمنشأة التابعة لها 

  .١٢راجع أيضاً اإليضاح  المطفأة.
   



 
 

 ١٤

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  والنقداألرصدة المصرفية    .١٠
 يونيو ٣٠  

 ٢٠١٨   
 ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)   (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         

      األرصدة المصرفية:
 ١٫٧٧٦٫٢٢٢  ١٫٤٩٢٫٤٠٠  * ودائع ثابتة

  ٢٤٤٫١٩٨  ٢٥٧٫٧٩٤  حسابات جارية
  ٢١٫٥٦١  ١٦٫٩٢٥  ودائع تحت الطلب

  ١٫٢١٢  ١٫٢٠٦  *  ودائع هامشية
   - -- - - ---------   -------- -- --- 

 ٢٫٠٤٣٫١٩٣  ١٫٧٦٨٫٣٢٥  إجمالي األرصدة المصرفية
  ٤٫٣٨٩  ٧٫٢٩٧  في الصندوقالنقد 

   - -- -- - --------   -------- -- --- 
 ٢٫٠٤٧٫٥٨٢  ١٫٧٧٥٫٦٢٢   والنقد إجمالي األرصدة المصرفية

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

  سنوياً). ٪٥.٤إلى  ٪٢.٢: ٢٠١٧(سنوياً  ٪٥.٤إلى  ٪٣فائدة تتراوح من  لمعدالتتخضع هذه الودائع   *
  

  عقود اإليجار التمويلي التزامات  .١١
  

  عاماً.  ١٢ لـ فترة عقد اإليجار تمتدطائرات. لتمويل شراء شركات تأجير إيجار مع  اتفاقيةالمجموعة  أبرمت
  

من غير المعتمد القوانين والقيود على التأجير مختلف المالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام ب التعهداتبعض لاإليجار  اتفاقياتتخضع 
  الباطن والغطاء التأميني والحفاظ على إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية. 

  
  طراف ذات العالقةمع األ األرصدةالمعامالت و  .١٢

  

معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة سياق األعمال االعتيادية، بإبرام في  تقوم المجموعة،
. يتم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألسعار المتفق عليها من قبل ٢٤رقم  المحاسبي الدوليفي المعيار  المتضمن
  :الفترةخالل  مع األطراف ذات العالقةالمبرمة  فيما يلي المعامالت الهامةالطرفين. 

  يونيو ٣٠      
٢٠١٨  

  يونيو ٣٠
٢٠١٧  

  مدققة) غير (  (غير مدققة)      
ألف درهم              ألف درهم             
          

  ٣٫١٨٦  ٧٫٩٠٣      أتعاب إدارية محملة على شركات زميلة 
  ٤٨٫٨٦٩  ٦٩٫١٦٩      وائتالف مشترك إيرادات إيجارية من شركات زميلة

      ======  ======  
          
  يونيو ٣٠      

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)   (غير مدققة)      
ألف درهم              ألف درهم             

          المستحق من أطراف ذات عالقة
          مدرج ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ٥٧٫٢٦٢  ١٠٥٫٩٤٥      المبالغ المستحقة من شركات زميلة وائتالفات مشتركة (صافي من المخصص)
      ======  =====  

          المستحق إلى أطراف ذات عالقة
          مدرج ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  ٢٧٫٤٧٩  ٣٫٤٣٧      المبالغ المستحقة الئتالف مشترك 
  ٤٥٫١٠٨  ٥٠٫٠٧٢      أطراف أخرى ذات عالقة

      ----------   ---------  
      ٧٢٫٥٨٧  ٥٣٫٥٠٩  
      =====  =====  



 
 

 ١٥

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) طراف ذات العالقةمع األ المعامالت واألرصدة  .١٢
  

 ال تخضع لضمان وال لفائدة وال توجد شروط ثابتة لسداد هذه المبالغ. تعتبر أعاله عالقةالطراف ذات األ/ (إلى) إن المبالغ المستحقة من
  / مطلوبات متداولة حيثما يكون مناسباً.المبالغ موجودات متداولة هذهاإلدارة أن 

  

منصب  أحد أعضاء مجلس إدارة المجموعة يشغلحيث  ،ها أطراف ذات عالقة لدى المجموعةالتابعة لالمنشآت ومجموعة أبراج  تمثل
القيمة الدفترية لالستثمارات مع مجموعة  إجمالي ، بلغ٩ لما جاء في اإليضاح. وفقاً خالل الفترةمجموعة أبراج ل الرئيس التنفيذي
مليون  ١٬١٤٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨يونيو  ٣٠مليون درهم كما في  ١٬٣٢٨ هاالتابعة لمنشآت وال المحدودة أبراج القابضة

 مليون درهم) ٤٨ .٥: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٣٢ .٥ هذه االستثمارات بقيمة من ةمستحق إيراداتهناك ، كما أن درهم)
  خرى.واألتجارية ال المدينة ذممال ضمنمدرجة 

  
  ربحية السهم األساسية  .١٣

  

    
  فترة الثالثة أشهر المنتهية 

    يونيو ٣٠ي ـــــــــــــــــــــف
  ترة الستة أشهر المنتهية ــــــــف
  يونيو ٣٠ي ــــــــــــــــــــــــــــف

  ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    (غير مدققة)  مدققة)(غير   
            
  ٢٤٧٫٨٣٠  ٢١١٫٦٥٢    ١٥٠٫٧٣١  ١١٠٫٠٠٦  (ألف درهم) المنسوبة إلى مالكي الشركة رباحاأل

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

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

  ٠ . ٠٥  ٠ . ٠٥    ٠ . ٠٣  ٠ . ٠٢  ربحية السهم األساسية (بالدرهم)
  ====  ====    ====  ====  

  
  التشغيليااليجار عقود  تالتزاما   .١٤

  
  مستأجر: ال هي عندما تكون المجموعة  ١- ١٤

   يونيو ٣٠  يونيو ٣٠      
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)      
ألف درهم         ألف درهم             
          

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

  ٧٫٥٨٩  ٧٫٥٨٩    بها ضمن بيان الدخل الموحد للفترة
      ====  ====  

  

  فيما يلي التزامات عقود اإليجار المتعلقة بالطائرات: 
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠        
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درهم        ألف درهم             
          

  ١٥٫١٧٨  ١٥٫١٧٨    سنة واحدةخالل 
  ٦٠٫٧١٣  ٦٠٫٧١٣      فيما بين سنتين إلى خمس سنوات

  ١٨٫٧١٢  ١٠٫٥٨٣      سنواتأكثر من خمس 
       --- -- -----   --- - -----  
      ٩٤٫٦٠٣  ٨٦٫٤٧٤  
      =====  =====  

  
   



 
 

 ١٦

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع) التشغيليااليجار عقود  تالتزاما   .١٤
 

  المجموعة هي المؤجر:عندما تكون   ٢- ١٤
  

 غير قابلة لإللغاء إلى أطراف ذات عالقة بموجب عقود إيجار تشغيلي )طائرة ١١: ٢٠١٧( طائرات ١٠قامت المجموعة بتأجير 
  إلى طرف آخر.  : طائرتين)٢٠١٧(وطائرتين  (شركات زميلة وائتالفات مشتركة)

  

  الحد األدنى لدفعات اإليجار:  
  

قبض بموجب عقود وخيارات تجديد مختلفة. فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية مستحقة التخضع عقود اإليجار لشروط 
  غير القابلة لإللغاء كما في تاريخ التقرير والتي لم يتم االعتراف بها كذمم مدينة: اإليجار التشغيلي

  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         
      

  ١٥٦٫٦٠٣  ١٥٣٫٨٠٥  خالل سنة واحدة
  ٤٣٦٫٠٧٦  ٣٧٤٫١٢١  فيما بين سنتين إلى خمس سنوات

  ١٨٫١٠٧  ١٠٫٥٨٣  أكثر من خمس سنوات
   -----------   ------- - ---  
  ٦١٠٫٧٨٦  ٥٣٨٫٥٠٩  
  ======  ======  

  
  كما في تاريخ التقرير:مجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلي المستأجرة التي تمتلكها الفيما يلي القيمة الدفترية للطائرات 

  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         
      

  ١٫٣٣٦٫٦٩٤  ١٫٢١٢٫٣٣٤  صافي القيمة الدفترية
  ========  =======  

  ٦٢٤٫٦٧٩  ٥٨٥٫٥٩٣  المتراكماالستهالك 
  ======  ======  

  ١٠٤٫٦٥٩  ٤٧٫٥٧٤  لسنة ا االستهالك المحمل للفترة/
  =====  =====  

  

  االلتزامات الطارئة  .١٥
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         
      

  -   ٧٣٫٤٨٠  خطابات اعتماد 
  ١٠٣٫٧٦٠  ٩٧٫٣٦٥  خطابات ضمان

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

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

   



 
 

 ١٧

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  

  االرتباطات الرأسمالية  .١٦
  

  أبرمت المجموعة االرتباطات الرأسمالية التالية:
  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         

        عليها: المصرح بها والمتعاقد 
  ٨٢٥٫١٦٨  -    أسطول الطائرات

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

  معلومات حول القطاعات   .١٧
  

  قطاعات األعمال – لتقاريرالنمط األساسي ل
  

  

  أشهر المنتهية في ستةفترة ال
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠

  
  الطيران

  
  قطاعات أخرى

  
  محذوفات 

  
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          اإليرادات
  ١٫٨١٥٫٥٤٧  -   ١٣١٫٩٧٢  ١٫٦٨٣٫٥٧٥  مبيعات خارجية

  -   )٧٫١٢٨(  ٧٫١٢٨  -   المبيعات فيما بين القطاعات
   - --- -- --- -----   - - - - - - -----   --- - ------   ---- -- --- --- --  

  ١٫٨١٥٫٥٤٧  )٧٫١٢٨(  ١٣٩٫١٠٠  ١٫٦٨٣٫٥٧٥  إجمالي اإليرادات
  ========  ======  ======  ========  

          النتائج
  ٢٢٧٫٨٣٧  -   ٥٠٫٢١١  ١٧٧٫٦٢٦  القطاعنتائج 

  استثمارات أرباحالحصة من 
  ١٫٦٩٨        وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 

         -- -- -------  
  ٢٢٩٫٥٣٥        أرباح الفترة

        ======  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  ٥٠١٫٥١٦  -   ١٢٫٩٤٨  ٤٨٨٫٥٦٨  والمصروفات المؤجلة
  ٢٥٧٫٤٢٣  -   ٦٫٢٣٤  ٢٥١٫١٨٩  االستهالك واإلطفاء

          

          (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠
          الموجودات

  ١٠٫٦٥٨٫١١٨  )٢٠٨٫٠٧٩(  ٤٤٨٫٧٣١  ١٠٫٤١٧٫٤٦٦  موجودات القطاع
   - --- -- ---------   - ----------   - - -- ---------   - --- -- ---- - -----  

  ٢٫٤٧٥٫٣٢٦        موجودات المجموعة غير المخصصة
         ----- -- --- - - ----  

  ١٣٫١٣٣٫٤٤٤        إجمالي الموجودات
        =========  
          

          المطلوبات
  ٦٫٨٥١٫٤١٦  )٢٠٨٫٠٧٩(  ٢٤٠٫٠٩٣  ٦٫٨١٩٫٤٠٢  مطلوبات القطاع

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



 
 

 ١٨

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

  المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 
  

  معلومات حول القطاعات (تابع)   .١٧
  

  (تابع)  قطاعات األعمال – لتقاريرالنمط األساسي ل
  

  فترة الستة أشهر المنتهية في
  (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠

  
  الطيران

  
  قطاعات أخرى

  
  محذوفات 

  
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          اإليرادات
  ١٫٧١٦٫٥٩٩  -   ١١١٫٤٥٨  ١٫٦٠٥٫١٤١  مبيعات خارجية

  -   ٧٫١٢٩  )٧٫١٢٩(  -   المبيعات فيما بين القطاعات
   - ------ -------   - - - -- ------   --------   --- ---- -- -----  

  ١٫٧١٦٫٥٩٩  ٧٫١٢٩  ١٠٤٫٣٢٩  ١٫٦٠٥٫١٤١  إجمالي اإليرادات
  ========  ======  =====  ========  

          النتائج
  ٢٦٦٫٢٤٣  -   ٤٠٫٤٣٢  ٢٢٥٫٨١١  نتائج القطاع
  استثمارات خسائرالحصة من 

  )٥٫٢٨٢(        وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 
         -- -- -------  

  ٢٦٠٫٩٦١        أرباح الفترة
        ======  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  والمصروفات والعقارات االستثمارية  
  ٣٥٦٫٨٣٩  -   ١٠٫٥٨٨  ٣٤٦٫٢٥١  المؤجلة

  ٢٣٧٫٨٠٠  -   ٤٫٨٩١  ٢٣٢٫٩٠٩  االستهالك واإلطفاء
          

          (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠
          الموجودات

  ١٠٫٤١٣٫٢٨٦  )٢١٢٫٥١١(  ٣٥٨٫٣٨٣  ١٠٫٢٦٧٫٤١٤  موجودات القطاع
   ----------------   ------------   --------------   - --- -- --------  

  ٢٫٠٦٩٫٤٩٩        المجموعة غير المخصصةموجودات 
         ----- - --- - ----  

  ١٢٫٤٨٢٫٧٨٥        إجمالي الموجودات
        ========  
          

          المطلوبات
  ٧٫٢٢٠٫٩٢٢  )٢١٢٫٥١١(  ١٨٩٫٥٧٠  ٧٫٢٤٣٫٨٦٣  مطلوبات القطاع

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

المبيعات فيما بين القطاعات وفقاً لألسعار السائدة لدى السوق. تحميليتم   
  

إن السياسات المحاسبية للقطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها هي نفس السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمبينة في اإليضاح 
وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. تتمثل نتائج القطاع في األرباح التي  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في  حول ٣

ً لحقوق الملكية. ال تتضمن موجودات محتالستثمارات اال(خسائر)  يحققها كل قطاع دون األخذ باالعتبار الحصة من أرباح/ سبة وفقا
الشركات واالئتالفات المشتركة الشركات التابعة و في القطاع الودائع الثابتة واالستثمارات والعقارات االستثمارية واالستثمارات

  قطاع الطيران. إلىالزميلة. تم تخصيص الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة 
  

  توزيعات األرباح  .١٨
  

وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ، ٢٠١٨مارس  ١٣بتاريخ  الذي ُعقدخالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية 
فلس للسهم الواحد للسنة المنتهية في  ٧( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  فلس للسهم الواحد ١٠ بواقع درهم ٤٦٦٫٦٧٠٫٠٠٠

   ).٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  




