
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  وشركاتھا التابعة

  
   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات

  ٢٠١٨مارس  ٣١  
  



 

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.
  

   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
  ٢٠١٨مارس  ٣١
  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ٢ - ١  الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  ٣  بيان المركز المالي الموجز الموحد 

  ٤  الموحد  الموجزالدخل بيان 

  ٥   الموجز الموحدواإليرادات الشاملة األخرى  أو الخسائر األرباحبيان 

   ٦  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

  ٧  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

   ١٧ – ٨  حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات

  









 
 

 
 
 

٤

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة

  

  )ة(غير مدقق الموجز الموحدالدخل بيان 
   ٢٠١٨ مارس ٣١في  المنتھية الثالثة أشھر فترةل

    
  أشھرفترة الثالثة   فترة الثالثة أشھر      
  المنتھية في   المنتھية في       
 ٢٠١٧مارس  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١      
  ألف درھم   ألف درھم     إيضاح  
          

  ٨١٠٫٣٩٥  ٨٧٧٫٢٨٨      اإليرادات 
  )٦٧٣٫٠٤٢(  )٧٢٤٫١٤٣(     التكاليف المباشرة 

       -------------    -------------   
  ١٣٧٫٣٥٣  ١٥٣٫١٤٥      إجمالي األرباح 

  )٤٧٫٤٣٩(  )٣٨٫٥٥٩(      العمومية واإلداريةالمصروفات 
  )١٨٫٨٦٣(  )١٩٫١٤٣(      مصروفات البيع والتسويق 

  ٣٣٫١٥١  ٤٠٫٠٠٤       إيرادات التمويل
ً )خسائر( أرباح/ الحصة من   استثمارات محتسبة وفقا

    )٣٫٧٥٩(  ١٫٥٩٣    لطريقة حقوق الملكية 
  )٢٨٫٢٨٩(  )٢٩٫٥٥٩(      تكاليف التمويل

  ٣٠٫٣٣٥  ٢٫٤٢٩      (صافي) أخرىإيرادات 
      -------- ---  -------- ---  

  ١٠٢٫٤٨٩  ١٠٩٫٩١٠      أرباح الفترة 
      === ===  === ===  

          منسوبة إلى: الاألرباح 
  ٩٧٫٠٩٩  ١٠١٫٦٤٦      مالكي الشركة

  ٥٫٣٩٠  ٨٫٢٦٤      الحصص غير المسيطرة
      ----- ------   ----- ------   
      ١٠٢٫٤٨٩  ١٠٩٫٩١٠  
      ==== ==  ==== ==  
          

  ٠٢.٠  ٠٢.٠    ١٣  درھم) بالربحية السھم األساسية (
     ===   ===  
    

  الموجزة الموحدة. المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية ١٧إلى  ٨المرفقة على الصفحات من  تاإليضاحاتشكل 
  

.٢و ١المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول



 
 

 
 
 

٥

  وشركاتھا التابعة شركة العربية للطيران ش.م.ع.

  

    (غير مدققة) الموجز الموحد ة األخرىالشامل األرباح أو الخسائر واإليراداتبيان 
  ٢٠١٨مارس  ٣١ثالثة أشھر المنتھية في لفترة ال

    
          
  فترة الثالثة أشھر  الثالثة أشھرفترة       
  المنتھية في   المنتھية في       
 ٢٠١٧مارس  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١      
  ألف درھم   ألف درھم       
          

  ١٠٢٫٤٨٩  ١٠٩٫٩١٠     أرباح الفترة 
      -------- ---   -------- ---   

          اإليرادات الشاملة األخرى:
          

           :الحقاً إلى األرباح أو الخسائرتتم إعادة تصنيفھا لن البنود التي 
          

الحركة في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  )٥١٦(  )٧٨٫٥٣٠(      اإليرادات الشاملة األخرى

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

          
          النقديتحوط التدفق 

          
  )٦٥٫٣٨٥(  ١١٢٫٠٨٦      الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

       ---------- -  --- --------  
  )٦٥٫٩٠١(  ٣٣٫٥٥٦      الشاملة األخرى اإليراداتإجمالي 

      ----------- -   -----------  
  ٣٦٫٥٨٨  ١٤٣٫٤٦٦      إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

      ======  ======  
          منسوبة إلى:الإجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٣١٫١٩٨  ١٣٥٫٢٠٢      شركةلمالكي ا
  ٥٫٣٩٠  ٨٫٢٦٤      الحصص غير المسيطرة 

      ------ -----   ----------  
      ٣٦٫٥٨٨  ١٤٣٫٤٦٦  
      ======  =====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٧إلى  ٨المرفقة على الصفحات من  تاإليضاحاتشكل 
  

 .٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 



 
 

 
 
 

٦

  التابعةشركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا 

  

  الموجز الموحد الملكيةلتغيرات في حقوق ابيان 
  ٢٠١٨ مارس ٣١في المنتھية  الثالثة أشھر فترةل

         احتياطيات أخرى    
             

             

  
  رأس 

  المال  
االحتياطي 
  القانوني 

  االحتياطي 
  العام 

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة من 

خالل اإليرادات 
  األخرىالشاملة 

تحوط احتياطي 
   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   
                    

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

                    
                    الشاملة للفترة / (الخسائر) اإليرادات

  ١٠٢٫٤٨٩  ٥٫٣٩٠  ٩٧٫٠٩٩  ٩٧٫٠٩٩  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
  )٦٥٫٩٠١(  -  )٦٥٫٩٠١(  -  )٦٥٫٣٨٥(  )٥١٦(  -  -  -   الشاملة األخرى الخسائر

  --------  --------  --------  -------  --------- --  ---------  --------- --  --------  ------ -----  
  ٣٦٫٥٨٨  ٥٫٣٩٠  ٣١٫١٩٨  ٩٧٫٠٩٩  )٦٥٫٣٨٥(  )٥١٦(  -  -  -  للفترة الشاملة / (الخسائر) إجمالي اإليرادات

  --------  --------  --------  -------  -------- ---  ---------  ---------  --------  ---------  
  ضمن حقوق مباشرًةالمعامالت مع المالكين، المسجلة 

                    الملكية
  )٣٣٦٫٤٦٩(  )٩٫٨٠٠(  )٣٢٦٫٦٦٩(  )٣٢٦٫٦٦٩(  -  -  -  -  -  )١٧(راجع إيضاح توزيعات األرباح 

  --------- ----  ------- ----  ------ -----  ---------  ----- -------  ------------ -  ------------ --  ------- ---  ---------- ---  
  ٥٫١٨٧٫٧٣٣  ٤٠٫١٦٠  ٥٫١٤٧٫٥٧٣  ١٨٥٫٣٢١  )٥٥٢٫٤١٦(  ٦٥٫٠٠٧  ٣٦٣٫٠٩٢  ٤١٩٫٨٦٩  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٧مارس  ٣١الرصيد 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 / (الخسائر) اإليرادات
  ١٠٩٫٩١٠  ٨٫٢٦٤  ١٠١٫٦٤٦  ١٠١٫٦٤٦  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 
  ٣٣٫٥٥٦  -  ٣٣٫٥٥٦  -  ١١٢٫٠٨٦  )٧٨٫٥٣٠(  -  -  -   الشاملة األخرى )الخسائراإليرادات / (

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

  --------  --------  --------   -----------  --------- --  ---------- -  --------- --  --------  ------ -----  
  ١٤٣٫٤٦٦  ٨٫٢٦٤  ١٣٥٫٢٠٢  ١٠٣٫٣٧٠  ١١٢٫٠٨٦  )٨٠٫٢٥٤(  -  -  - للفترةالشاملة/ (الخسائر)إجمالي اإليرادات

  --------  --------  --------  ------- ----  -------- --  ---------- -  --------- --  --------  ------ -----  
  ضمن حقوق مباشرًةالمعامالت مع المالكين، المسجلة 

                     الملكية
  )٤٩١٫١٧٠(  )٢٤٫٥٠٠(  )٤٦٦٫٦٧٠(  )٤٦٦٫٦٧٠(  -  -  -  -  -  )١٧(راجع إيضاح توزيعات األرباح 

  ------------ -- -------- ----  ------- ----- ----- ------ ------- ---- ----------- -  ------------ --  -------- ---  ----------- ---  
  ٥٫٧٥٤٫٩٦٠  ٥٠٫٢٢٥  ٥٫٧٠٤٫٧٣٥  ٢٢٩٫٤٢٧  )٨٠٫٥٧٦(  )١٩٫٩٠٣(  ٤٢٦٫١٥٥  ٤٨٢٫٩٣٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٨مارس  ٣١الرصيد في 

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

  
جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٧إلى  ٨المرفقة على الصفحات من  تشكل اإليضاحات



 
 

 ٧

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

    (غير مدققة) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
   ٢٠١٨مارس  ٣١في  لفترة الثالثة أشھر المنتھية

  

 فترة الثالثة أشھر   
 ٣١المنتھية في 

  ٢٠١٨ مارس

 فترة الثالثة أشھر
 ٣١المنتھية في 

  ٢٠١٧مارس 
  ألف درھم   ألف درھم     

       األنشطة التشغيلية 
  ١٠٢٫٤٨٩  ١٠٩٫٩١٠   أرباح الفترة
       :تسويات لـ

  ١١٦٫٧٨١  ١٢٧٫١٦١      واإلطفاءاالستھالك 
  ٦٫٢٦١  ٧٫٦٣٣   مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  )٥٣٫٤٠٩(  )٣٫٣٢٧(   الجزء غير الفعال من تحوط التدفق النقدي 

  ٣٫٧٥٩  )١٫٥٩٣(   حقوق الملكية  طريقة فقاً لواستثمارات محتسبة خسائر (أرباح) / الحصة من 
  )٣٣٫١٥١(  )٤٠٫٠٠٤(    التمويلإيرادات 

  ------- --- --      ----- -- ----  
  ١٤٢٫٧٣٠  ١٩٩٫٧٨٠   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

       التغيرات في: 
  )٣٣٫٤١٧(  ١٠٫٩٥٤  الذمم المدينة التجارية واألخرى-
  )١٫٤٤٢(  )٦٦(   المخزون  -
  )١٫٨٥٩(  )٤٦٫٥١٢(   الذمم الدائنة التجارية واألخرى -
  ٥٣٫٠٦٢  ٢٩٫٣٧٣   اإليرادات المؤجلة -
  )١٫٨٠٠(  )٢٫٣٤٥(   تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين  -
   -- ----- ----   -- ---------  

  ١٥٧٫٢٧٤  ١٩٠٫٧٣٨  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
   ===== =  ======  

       األنشطة االستثمارية 
  )٦٫٧٧١(  )٩٫٧٤٣(   حيازة ممتلكات ومعدات 
  )٤٩٫٥١٠(  -   طائرات جديدة  مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء

  ١٠٫٠٠٠  ٩٫١١٣   توزيعات األرباح المستلمة من ائتالفات مشتركة 
  -  ٩٫٢٧٥ المتحصالت من استبعاد استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  )٢٧٧(  )٢٥٣(   حيازة موجودات غير ملموسة
  )١٫٣٤٢(  -   مؤجلة المصروفات ال الزيادة في

  ٤١٠٫٣٩٦  ٢٧٦٫٢١٦   التغير في الودائع الثابتة والودائع الھامشية 
  ٣٣٫١٥١  ٤٠٫٠٠٤     تمويل مستلمةإيرادات 

  -  )٢٧٥٫٤٧٠(   استثمارات أخرى
    -- --------- --  -----------  

  ٣٩٥٫٦٤٧  ٤٩٫١٤٢  األنشطة االستثماريةمن صافي النقد 
   --- -- -----  ------- ----  

       التمويليةاألنشطة
  )٩٫٨٠٠(  )٢٤٫٥٠٠(   توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

  )١٠٣٫٨٠٠(  )١٠٩٫٨٧٥(   دفعات مقابل التزامات عقود إيجار تمويلي
  )١٦٥٫٦٥٦(  )٥١٫٣٠٤(   الفترةخالل  قروض مصرفية سداد

    ------ -- -----  ---- - -- -----  
  )٢٧٩٫٢٥٦(  )١٨٥٫٦٧٩(  التمويليةاألنشطة صافي النقد المستخدم في

   -------- -----   ---- - -- --- - -   
  ٢٧٣٫٦٦٥  ٥٤٫٢٠١   صافي الزيادة في النقد وما يعادله

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

  ٤٤٥٫٨٩٤  ٣٢٤٫٣٤٩  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    ===== ==  ======  

      فيما يلي تفاصيل النقد وما يعادله:
      

  ١٫٦٨٢٫١٤٨  ١٫٨٢٥٫٥٦٨    )١٠(راجع اإليضاح مصرفية والنقد الرصدة األ
  )١٫٢٣٥٫٠٤٢(  )١٫٥٠٠٫٠١١(   تستحق بعد ثالثة أشھر ودائع ثابتة ناقصاً:
  )١٫٢١٢(  )١٫٢٠٨(   ثالثة أشھر تستحق بعد  ودائع ھامشيةناقصاً:

    ------ -----    ----------   
   ٤٤٥٫٨٩٤  ٣٢٤٫٣٤٩  
    =======   ======   

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٧إلى  ٨المرفقة على الصفحات من  تاإليضاحاتشكل 
  

 .٢و ١المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول



 
 

 ٨

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

   الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
  الموحدة المرحلية الموجزة المالية تُتشكل جزءاً من البيانا

 

 معلومات حول الشركة    .١
  

دولة كشركة مساھمة عامة. تزاول الشركة نشاطھا في  ٢٠٠٧ سبتمبر ١٩بتاريخ ("الشركة")  شركة العربية للطيران ش.م.عتأسست 
بموجب الرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شھادة تشغيل  اإلمارات العربية المتحدة

  .دولة اإلمارات العربية المتحدة) الصادرة من الھيئة العامة للطيران المدني، ٢جوي رقم (ايه سي 
  

لمتحدة. إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص.ب إن أسھم الشركة العادية مدرجة في سوق دبي المالي، دولة اإلمارات العربية ا
  ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.١٣٢

  

وشركاتھا من الشركة  ٢٠١٨مارس  ٣١ولفترة الثالثة أشھر المنتھية في كما في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتألف 
  .واالئتالفات المشتركةالمجموعة في الشركات الزميلة  ةبـ "المجموعة") باإلضافة إلى حص التابعة (يشار إليھا مجتمعة

 

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

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

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

  االسم
 حصص الملكية

  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  القانونية
      ٢٠١٧  ٢٠١٨ التابعة اتالشرك

          

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

  .السفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحن  العربية المتحدة
          

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

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

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

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

          
  وكيل سفريات  اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  كوزمو ترافل وورلد

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

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

          
السيارة لنقل الركاب  –مقر العالم للسفريات 

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

  والحافالت وسيارات الليموزين.
          

  وسيط تجاري  اإلمارات العربية المتحدة  ٪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 
  لشركة العربية للطيران ش.م.ع. اإلضافية 

          

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

   .الشحن في مطار الشارقة الدوليوخدمات 
          

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



 
 

 ٩

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

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

  االسم
 حصص الملكية

  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  القانونية
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  الزميلة  اتالشرك

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

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

    
  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 للبياناتالمرحلية الموجزة الموحدة المالية  المعلومات تشتمل
ً ل ً إلى جنب مع تم قراءأن ت ، ويجبلمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإعدادھا وفقا  السنوية الموحدة المالية البياناتتھا جنبا

  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  للمجموعة
  

  أساس القياس  ٢-٢
  

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

  
  العملة الرسمية وعملة العرض    ٣-٢

  
ية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھو العملة بدرھم اإلمارات العربھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  عرضتم ي

  الرسمية للمجموعة. 
  

       الھامة  السياسات المحاسبية  .٣
  

إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد ھذه المعلومات المالية ، ف٤باستثناء ما ھو مبين أدناه في اإليضاح 
ديسمبر  ٣١كما في المالية الموحدة  ھاعند إعداد بياناتالمطبقة من قبل المجموعة المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات 

  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٧
  

  السياسة المحاسبية الھامةالتغير في   .٤
  

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

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تدفقات اإليرادات، وخلصت  ١٥موعة بتقييم تأثير تطبيق المعيار رقم قامت إدارة المج

 ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  يسفر عن اختالفات ھامة في توقيت االعتراف بھذه اإليرادات وقيمتھا لن إلى أن تطبيق ھذا المعيار
  والحقاً.

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  ١٥يضع المعيار رقم 

"اإليرادات" والمعيار  ١٨ھذا المعيار محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج  ١٣قود اإلنشاءات" والتفسير رقم "ع ١١المحاسبي الدولي رقم 

 والء العمالء".
 

  تقديم الخدمات
  

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

  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



 
 

 ١٠

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

   المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يتم تفعيلھا  .٥
  

أو  ٢٠١٨ر يناي ١تبدأ في التي تسري على الفترات السنوية التي والتفسيرات ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 
ھذه المعايير الجديد والتعديالت على المعايير والتفسيرات عند إعداد ھذه المعلومات بتطبيق بعد ذلك التاريخ؛ إال أن المجموعة لم تقم 

  .المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

 : عقود اإليجارالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦المعيار رقم 
 

، محل التوجيھات السابقة الواردة في ٢٠١٦، الُمصدر في يناير المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦يحل المعيار رقم 
ً لھذه التوجيھات الُمعدلة، سيتم إظھار عقود اإليجار ضمن الميزانيات العمومية  ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  عقود اإليجار. وفقا

 معيار تصنيف عقودومطلوباتھا. عالوة على ذلك، يلغي ھذا ال ا، مما يترتب عليه مزيد من الوضوح لموجوداتھللجھات المستأجرة
 من منظور المستأجر، عقود اإليجار كعقود ايجار تمويليحيث يتم معاملة كافة  اإليجار إما كعقود ايجار تشغيلي أو عقود ايجار تمويلي

، وقد األصلعلى  الطرف المسيطرعلى  أكبرعدلة بشكل يجار. تركز التوجيھات المُ وبذلك يتم حذف متطلبات اختبار تصنيف عقود اإل
 عقود إيجار.في تحديد أي العقود ُتعتبر تغير يترتب على ذلك 

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

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

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية   .٦

  
ً 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.  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١التي تم تطبيقھا عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في ھي نفسھا 
  

   إدارة المخاطر المالية  .٧
  

إن أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األھداف والسياسات المفصح عنھا في البيانات المالية الموحدة 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في للمجموعة 

  
   الممتلكات والمعدات  .٨

  
  اإلضافات واالستبعادات واالستھالك (غير مدققة)

  

(فترة مليون درھم  ٧٤.٩ مجموعة على ممتلكات ومعدات بمبلغ، استحوذت ال٢٠١٨مارس  ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةخالل فترة 

  .ليون درھم)م ٣.١٩٣: ٢٠١٧مارس  ٣١أشھر المنتھية في  الثالثة
  

مارس  ٣١أشھر المنتھية في  الثالثة(فترة مليون درھم  ١٩.١٢٦ بلغ االستھالك المحمل على الممتلكات والمعدات للفترة الحالية

  .مليون درھم) ٨.١١٥: ٢٠١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ١١

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  ستثمارات اال  ٩
  

  الموجودات غير المتداولة -االستثمارات    
   

  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١      
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درھم  ألف درھم      
          

قاسة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات م
  ٢٣٦٫٧٨٣  (أ)٩    اإليرادات الشاملة األخرى

  
٣٢٤٫٥٨٩  

  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  (ب)٩    استثمارات ُمقاسة بالتكلفة المطفأة
   ------- ----  ------- ----  

      ٦٩١٫٩٠٤  ٦٠٤٫٠٩٨  
      ======  ======  

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

  
  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١        

      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درھم  ألف درھم      
          

  ١٠٫٨٠٤  ١١٫٠١٢    مدرجة
  ٣١٣٫٧٨٥  ٢٢٥٫٧٧١      )١٢(راجع إيضاح  غير مدرجة

                --- --------  -------- ---  
      ٣٢٤٫٥٨٩  ٢٣٦٫٧٨٣  
      ======  ======  
          

  ٣٢٤٫٥٨٩  ٢٣٦٫٧٨٣   داخل اإلمارات العربية المتحدة
      ======  ======  

          فيما يلي الحركة خالل الفترة:
  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١      
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درھم  ألف درھم      
          

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

  )٥٫١٧٢(  )٧٨٫٥٣٠(  التغير في القيمة العادلة
   -----------  ------ -----  
  ٣٢٤٫٥٨٩  ٢٣٦٫٧٨٣  
  ======  ======  
  

  باالعتبار الحتساب القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق المالية. تم أخذھا ٢٠١٨مارس  ٣١إن أسعار السوق كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ١٢

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع)ستثمارات اال  ٩
  

  الٌمقاسة بالتكلفة المطفأةستثمارات اال  ب-٩
  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١        

      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درھم  ألف درھم      
          

  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥      )١٢(راجع إيضاح  مدرجةغير 
      ======  ======  
          

  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥      اإلمارات العربية المتحدة خارج
      ======  ======  
  

  بالتكلفة المطفأة أخرىاستثمارات   ١-٩
  

تتألف االستثمارات األخرى من المبالغ المودعة في استثمارات قصيرة األجل من أجل تحقيق أعلى عائد ممكن. يتم قياس االستثمارات 
  األخرى بالتكلفة المطفأة.

  
  النقد واألرصدة المصرفية    .١٠

  
 مارس ٣١  

 ٢٠١٨   
 ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)   (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         

      األرصدة المصرفية:
 ١٫٧٧٦٫٢٢٢  ١٫٥٠٠٫٠١١  * ودائع ثابتة

  ٢٤٤٫١٩٨  ٢٤٣٫١٩٠  حسابات جارية
  ٢١٫٥٦١  ٧٢٫٨٤١  ودائع تحت الطلب

  ١٫٢١٢  ١٫٢٠٨  *  ودائع ھامشية
  --------------  ---------- --- 

 ٢٫٠٤٣٫١٩٣  ١٫٨١٧٫٢٥٠  إجمالي األرصدة المصرفية
  ٤٫٣٨٩  ٨٫٣١٨  النقد في الصندوق

  ------ --------  ---------- --- 
 ٢٫٠٤٧٫٥٨٢  ١٫٨٢٥٫٥٦٨  األرصدة المصرفية وإجمالي النقد 

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

  سنوياً). ٪٥.٤إلى  ٪٢.٢: ٢٠١٧(سنوياً  ٪٥.٤إلى  ٪٣* تخضع ھذه الودائع ألسعار فائدة تتراوح من 
  

  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 التعھداتبعض لاإليجار  اتفاقياتتخضع 

  الباطن 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
  

  طراف ذات العالقةمع األ األرصدة  .١٢
  

  
  مارس ٣١      

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)   (غير مدققة)      
ألف درھم              ألف درھم             

          المستحق من أطراف ذات عالقة
          

          مدرج ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ٥٧٫٢٦٢  ٦٨٫٨١٣      (صافي من المخصص) ةمشترك اتزميلة وائتالف المبالغ المستحقة من شركات
      =====  =====  

  
  مارس ٣١      

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)   (غير مدققة)      
ألف درھم              ألف درھم             

          المستحق إلى أطراف ذات عالقة
          

          التجارية واألخرى  الدائنةمدرج ضمن الذمم 
  ٢٧٫٤٧٩  ٤٫٠٧٨      ئتالف مشترك المبالغ المستحقة ال

  ٤٥٫١٠٨  ٧٢٫١٦٨      ذات عالقةأطراف أخرى 
      - ---------   ---------  
      ٧٢٫٥٨٧  ٧٦٫٢٤٦  
      =====  =====  
  

اإلدارة  تعتبرإن المبالغ المستحقة من / (إلى) أطراف ذات عالقة ال تخضع لضمان وال لفائدة وال توجد شروط ثابتة لسداد ھذه المبالغ. 
  المبالغ موجودات متداولة / مطلوبات متداولة حيثما يكون مناسباً. ھذهأن 

  
عنھا المفصح  أعلى عائد ممكن. إن االستثمارات تقوم المجموعة أيضاً باستثمار األرصدة النقدية مع طرف ذي عالقة من أجل تحقيق

  مارات.ثل ھذه االستثتم ١-٩عنھا في اإليضاح المفصح  واالستثمارات األخرى ٩في اإليضاح 
  
  ربحية السھم األساسية  .١٣

  
  مارس ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم         ألف درھم             
          
  ٩٧٫٠٩٩  ١٠١٫٦٤٦       المنسوبة إلى مالكي الشركة رباحاأل

      ======  =====  
          

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

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



 
 

 ١٤

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  التشغيليااليجار عقود  تالتزاما   .١٤
  

  مستأجر: ال ھي عندما تكون المجموعة  ١٤.١
  

  مارس  ٣١  مارس ٣١      
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)      
ألف درھم         ألف درھم             
          

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

  ٣٫٧٩٥  ٣٫٧٩٥  للفترةبيان الدخل الموحدبھا ضمن 
      ====  ====  

  
  

  فيما يلي التزامات عقود اإليجار المتعلقة بالطائرات: 
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١        
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
ألف درھم        ألف درھم             
          

  ١٥٫١٧٨  ١٥٫١٧٨    خالل السنة األولى
  ٦٠٫٧١٣  ٦٠٫٧١٣      خالل السنوات من الثانية إلى الخامسة

  ١٨٫٧١٢  ١٤٫٣٧٧      أكثر من خمس سنوات
      ----------  ---------  
      ٩٤٫٦٠٣  ٩٠٫٢٦٨  
      =====  =====  

 
  عندما تكون المجموعة ھي المؤجر:  ١٤.٢

  

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

  

  الحد األدنى لدفعات اإليجار:  
  

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

  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ١٥٦٫٦٠٣  ١٥٤٫١٣١  خالل السنة األولى
  ٤٣٦٫٠٧٦  ٤٠١٫٥٤٤  خالل السنوات من الثانية إلى الخامسة

  ١٨٫١٠٧  ١٤٫٣٢٦  أكثر من خمس سنوات
   -----------  -------- ---  
  ٦١٠٫٧٨٦  ٥٧٠٫٠٠١  
  ======  ======  

 
  
  
  



 
 

 ١٥

  ش.م.ع. وشركاتھا التابعةشركة العربية للطيران 
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع) التشغيليااليجار عقود  تالتزاما   .١٤
  

  :(تابع) عندما تكون المجموعة ھي المؤجر  ١٤.٢
  

  كما في تاريخ التقرير:مجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلي فيما يلي القيمة الدفترية للطائرات المستأجرة التي تمتلكھا ال
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  ١٫٣٣٦٫٦٩٤  ١٫٣١٠٫٨٨٨  صافي القيمة الدفترية
  ========  =======  

  ٦٢٤٫٦٧٩  ٦٥٠٫٤٨٥  االستھالك المتراكم
  ======  ======  

  ١٠٤٫٦٥٩  ٢٥٫٨٠٦  لسنة للفترة/لاالستھالك المحمل 
  =====  =====  

  

  االلتزامات الطارئة  .١٥
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درھم        ألف درھم         
      

  -  ٧٣٫٤٨٠  خطابات اعتماد 
  ١٠٣٫٧٦٠  ١٠١٫٣٠٦  خطابات ضمان

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

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

  
  االرتباطات الرأسمالية  .١٦

  
  أبرمت المجموعة االرتباطات الرأسمالية التالية:

  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة) 

ألف درھم        ألف درھم         
        عليھا: المصرح بھا والمتعاقد 

  ٨٢٥٫١٦٨  ٨٢٥٫١٦٨   أسطول الطائرات
  =======  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ١٦

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع) الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
  
  معلومات حول القطاعات   .١٧

  
  قطاعات األعمال – لتقاريرالنمط األساسي ل

  
  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في
  (غير مدققة) ٢٠١٨مارس  ٣١

  
  الطيران

  
  قطاعات أخرى

  
  محذوفات 

  
  اإلجمالي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          اإليرادات
  ٨٧٧٫٢٨٨  -  ٦٣٫٥١١  ٨١٣٫٧٧٧  مبيعات خارجية

  -  )٣٫٧٨٩(  ٣٫٧٨٩  -  المبيعات فيما بين القطاعات
  ---- -------  ----------  ----------  ------ -----  

  ٨٧٧٫٢٨٨  )٣٫٧٨٩(  ٦٧٫٣٠٠  ٨١٣٫٧٧٧  إجمالي اإليرادات
  ======  =====  ======  ======  

          النتائج
  ١٠٨٫٣١٧  -  ٢٥٫٣٦٥  ٨٢٫٩٥٢  نتائج القطاع
  استثمارات أرباحالحصة من 

  ١٫٥٩٣        وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 
        ---- -------  

  ١٠٩٫٩١٠        أرباح الفترة
        ======  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  ٩٫٧٤٤  -  ١٫٦٦٠  ٨٫٠٨٤  والمصروفات المؤجلة
  ١٢٧٫١٦١  -  ٣٫١٨٤  ١٢٣٫٩٧٧  االستھالك واإلطفاء

          

          (غير مدققة) ٢٠١٨مارس  ٣١
          الموجودات

  ١٠٫٣٠٧٫٢١١  )٢٤٠٫٦٣٨(  ٤٦٥٫٣٦٠  ١٠٫٠٨٢٫٤٨٩  موجودات القطاع
  --------- ------  ----- ------  ------- ------  --------- ------  

  ٢٫٤٨٦٫٨٩٧        موجودات المجموعة غير المخصصة
        ----------- ----  

  ١٢٫٧٩٤٫١٠٨        إجمالي الموجودات
        ========  
        

          المطلوبات
  ٧٫٠٣٩٫١٤٨  )٢٤٠٫٦٣٨(  ٢٨٢٫٩٣٢  ٦٫٩٩٦٫٨٥٤  مطلوبات القطاع

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



 
 

 ١٧

  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  القطاعات (تابع)معلومات حول    .١٦
  

  (تابع)  قطاعات األعمال – لتقاريرالنمط األساسي ل
  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في
  (غير مدققة) ٢٠١٧مارس  ٣١

  
  الطيران

  
  قطاعات أخرى

  
  محذوفات 

  
  اإلجمالي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          اإليرادات
  ٨١٠٫٣٩٥  -  ٥٦٫٩٩٤  ٧٥٣٫٤٠١  مبيعات خارجية

  -  )٣٫١٣١(  ٣٫١٣١  -  المبيعات فيما بين القطاعات
  ---- -------  ----------  ----------  ------ -----  

  ٨١٠٫٣٩٥  )٣٫١٣١(  ٦٠٫١٢٥  ٧٥٣٫٤٠١  إجمالي اإليرادات
  ======  =====  =====  ======  

          النتائج
  ١٠٦٫٢٤٨  -  ٢١٫٠٩٤  ٨٥٫١٥٤  نتائج القطاع
  استثمارات أرباحالحصة من 

  )٣٫٧٥٩(        وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 
        ---- -------  

  ١٠٢٫٤٨٩        أرباح الفترة
        ======  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  ١٩٤٫٦٦٤  -  ٧٫٥٥٩  ١٨٧٫١٠٥  والمصروفات المؤجلة
  ١١٦٫٧٨١  -  ٢٫٠٣٦  ١١٤٫٧٤٥  االستھالك واإلطفاء

         

          (غير مدققة) ٢٠١٧مارس  ٣١
          الموجودات

  ١٠٫٥٨٠٫٧١٤  )٢٠٠٫٢٢٦(  ٣٣٤٫٦٢١  ١٠٫٤٤٦٫٣١٩  موجودات القطاع
  ------------ --  - ---------  - -----------  ---------------  

  ١٫٨٧٨٫١٦٧        موجودات المجموعة غير المخصصة
        ----------- ----  

  ١٢٫٤٥٨٫٨٨١        إجمالي الموجودات
        ========  
          

          المطلوبات
  ٧٫٢٧١٫١٤٨  )٢٠٠٫٢٢٦(  ١٨٥٫٣٣٧  ٧٫٢٨٦٫٠٣٧  مطلوبات القطاع

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

المبيعات فيما بين القطاعات وفقاً لألسعار السائدة لدى السوق. 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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في  حول ٣

سبة وفقاً لحقوق الملكية. ال تتضمن موجودات القطاع استثمارات محتع دون األخذ باالعتبار الحصة من أرباح/(خسائر) يحققھا كل قطا
الشركات الزميلة. تم واالئتالفات المشتركة الشركات التابعة و الودائع الثابتة واالستثمارات والعقارات االستثمارية واالستثمارات في

  قطاع الطيران. إلىلموجودات غير الملموسة تخصيص الشھرة التجارية وا
  

  توزيعات األرباح  .١٧
  

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

  ).٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  
  


