
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   ش.م.عشركة العربية للطيران 
  وشركاتها التابعة

  
  المرحلية المالية  المعلومات

   الموحدة  الموجزة
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

  



 

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
  ٢٠١٨ سبتمبر 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      لكية الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الم

  ٨      الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

   ١٨ – ٩      حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات

  











 

 
 
 

٥

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 

  

  (غير مدقق) الموجز الموحدالدخل بيان 
   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  المنتهية التسعة أشهر فترةل

  

  إيضاح  

 أشهر ةالثالثفترة 
  المنتهية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٨  

 أشهر الثالثةفترة 
  فيالمنتهية 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

 التسعة أشهرفترة 
  المنتهية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٨  

 التسعة أشهرفترة 
  المنتهية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم     
            

  ٢٫٨٨٠٫٤٣٥  ٣٫٠٩٧٫٧٦٧  ١٫١٦٣٫٨٣٦  ١٫٢٨٢٫٢٢٠    اإليرادات 
  )٢٫١٦٤٫٩٧٨(  )٢٫٣٧٢٫٥٤٨(  )٧٨٥٫٢٢٩(  )٨٩٢٫٤٩٨(    التكاليف المباشرة 

     -------------    ---- --------    ------------- --    ------------- --   
  ٧١٥٫٤٥٧  ٧٢٥٫٢١٩  ٣٧٨٫٦٠٧  ٣٨٩٫٧٢٢    إجمالي األرباح 

            
  )١٥٨٫٢٢٦(  )١٢٨٫٨٤٧(  )٦٦٫٨٦٩(  )٤٢٫٥٤٣(    المصروفات العمومية واإلدارية

  )٥٤٫٦٠١(  )٥٨٫٩٩٦(  )١٧٫٨٦٩(  )٢١٫٩١٣(    مصروفات البيع والتسويق 
  ١٢٣٫٩٢١  ٨٠٫٨٦٩  ٦١٫٠٣٥  ١٧٫٣٠٥     إيرادات التمويل
  )٨٧٫٨٠٦(  )٩٣٫٣٣٥(  )٣٠٫٤٩٨(  )٣٢٫٧٤٠(    تكاليف التمويل

  استثمارات محتسبة  الحصة من أرباح
  ٣١٫٩٥٦  ٣٢٫٧٥٥  ٣٧٫٢٣٨  ٣١٫٠٥٧    وفقاً لحقوق الملكية

  ٦٦٫٠٦٦  )٢٧٫٩٤٣(  ١٤٫١٦٢  )٤٠٫٧٠١(    (صافي) إيرادات أخرى(مصروفات) / 
     -------- -- -   -------- -- -   -------- -- -   --- - ------ -   

  ٦٣٦٫٧٦٧  ٥٢٩٫٧٢٢  ٣٧٥٫٨٠٦  ٣٠٠٫١٨٧    أرباح الفترة 
    ==== ==   ==== ==   ==== ==   ===== =  
            

            األرباح منسوبة إلى: 
  ٦١٢٫٣٣١  ٥٠٨٫٤٦٤  ٣٦٤٫٥٠١  ٢٨٧٫١٩٣    مالكي الشركة

  ٢٤٫٤٣٦  ٢١٫٢٥٨  ١١٫٣٠٥  ١٢٫٩٩٤    الحصص غير المسيطرة
     ------ -- ---   ------ -- ---   ------ -- ---   ------- -- --   
    ٦٣٦٫٧٦٧  ٥٢٩٫٧٢٢  ٣٧٥٫٨٠٦  ٣٠٠٫١٨٧  
    ===== =  ===== =  ===== =  ===== =  
            

  ١٣.٠  ١١.٠  ٠٨.٠  ٠٦.٠  ١٢  درهم) بالربحية السهم األساسية (
     ====   ====   ====   ====  

    
  

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

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



 

 
 
 

٦

  ةوشركاتها التابع ش.م.عشركة العربية للطيران 

  

    (غير مدققة) الموجز الموحد ة األخرىالشامل األرباح أو الخسائر واإليراداتبيان 
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

  
  

  

 أشهر ةالثالثفترة 
  المنتهية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٨  

 أشهر الثالثةفترة 
  المنتهية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

  التسعة أشهرفترة 
  المنتهية في

 رسبتمب ٣٠
٢٠١٨  

 التسعة أشهرفترة 
  المنتهية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

  ٦٣٦٫٧٦٧  ٥٢٩٫٧٢٢  ٣٧٥٫٨٠٦  ٣٠٠٫١٨٧  أرباح الفترة 
   -----------   -----------   -----------   -----------  
          

          :اإليرادات الشاملة األخرى
          

           :حقاً إلى األرباح أو الخسائرتحويلها التم لن يالبنود التي 
          

في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة  التغير
  )١٫٨٧١(  )٧٧٫٨٣٢(  ٢٫٣٦٢  ٣٣٢  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

          
  البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح

          أو الخسائر: 
          

          تحوط التدفق النقدي
          

  ٥٢٫٧٣٤  ٧٤٨٫٦٨٠  ١٩٨٫٧٤٤  ٢٢٩٫٥١٦  الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة
   --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   -- -- ----- -   

  ٥٠٫٨٦٣  ٦٧٠٫٨٤٨  ٢٠١٫١٠٦  ٢٢٩٫٨٤٨  الشاملة األخرى إجمالي اإليرادات
   --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   - --- -- - -- -- -   --- - ----- -   

  ٦٨٧٫٦٣٠  ١٫٢٠٠٫٥٧٠  ٥٧٦٫٩١٢  ٥٣٠٫٠٣٥  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ======  ======  ========  ======  
          

          إجمالي اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:
  ٦٦٣٫١٩٤  ١٫١٧٩٫٣١٢  ٥٦٥٫٦٠٧  ٥١٧٫٠٤١  شركةلمالكي ا

  ٢٤٫٤٣٦  ٢١٫٢٥٨  ١١٫٣٠٥  ١٢٫٩٩٤  الحصص غير المسيطرة 
   --- -- --- -- -   --- -- --- -- -   --- -- -- --- -- - -   --- -- ----- -   
  ٦٨٧٫٦٣٠  ١٫٢٠٠٫٥٧٠  ٥٧٦٫٩١٢  ٥٣٠٫٠٣٥  
  ======  ======  ========  ======  
  
  

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

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



 

 
 
 

٧

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 

  

  الموجز الموحد الملكيةلتغيرات في حقوق ابيان 
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في المنتهية  التسعة أشهر فترةل

            احتياطيات أخرى        
                    

  
  رأس 

  المال  
االحتياطي 
  القانوني 

  االحتياطي 
  العام 

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة من 

خالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى

التحوط احتياطي 
   لتدفق النقديل

  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)
  ٦٣٦٫٧٦٧  ٢٤٫٤٣٦  ٦١٢٫٣٣١  ٦١٢٫٣٣١  -   -   -   -   -   لفترة أرباح ا

  ٥٠٫٨٦٣  -   ٥٠٫٨٦٣  -   ٥٢٫٧٣٤  )١٫٨٧١(  -   -   -    الشاملة األخرى (الخسائر) / اإليرادات
   --------   --------   --------   ----------   -- --------   ---- - - -- - --   ------- ----   ---- - -- --   - -- --------  

  ٦٨٧٫٦٣٠  ٢٤٫٤٣٦  ٦٦٣٫١٩٤  ٦١٢٫٣٣١  ٥٢٫٧٣٤  )١٫٨٧١(  -   -   -   ملة للفترةإجمالي (الخسائر)/ اإليرادات الشا
   --------   --------   --------  ----------   ---- - - ----   -- -- ---- - --  ----- - - ----   ---- - - ---   - - ---- -----  

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

   --- ----------   ---- -------   ---- -- -----   ---------   -- ----------   --- ------- - --   --- - --- -- ----   ----------   ------ --- ----  
  ٥٫٨٣٨٫٧٧٥  ٥٩٫٢٠٦  ٥٫٧٧٩٫٥٦٩  ٧٠٠٫٥٥٣  )٤٣٤٫٢٩٧(  ٦٣٫٦٥٢  ٣٦٣٫٠٩٢  ٤١٩٫٨٦٩  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٧سبتمبر  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 
                    

                    املة للفترة/ اإليرادات الش (الخسائر)
  ٥٢٩٫٧٢٢  ٢١٫٢٥٨  ٥٠٨٫٤٦٤  ٥٠٨٫٤٦٤  -   -   -   -   -   أرباح الفترة 

  ٦٧٠٫٨٤٨  -   ٦٧٠٫٨٤٨  -   ٧٤٨٫٦٨٠  )٧٧٫٨٣٢(  -   -   -    الشاملة األخرى(الخسائر)/ اإليرادات 
   ---- - ----   ------ - --   --- -- -----  -----------   -----------   ---- ---- - --   -- ------- ----   - - -- - - ---   - --- - - -- -----  

  ١٫٢٠٠٫٥٧٠  ٢١٫٢٥٨  ١٫١٧٩٫٣١٢  ٥٠٨٫٤٦٤  ٧٤٨٫٦٨٠  )٧٧٫٨٣٢(  -   -   -   إجمالي (الخسائر)/ اإليرادات الشاملة للفترة
  ----- - ---   ------- - -  ----- -----  -----------   - ---- - ----   ------ -- - --   -- - -- -- - ----  ----- - ---   - -- - -- - - -----  

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

                    
                     ضمن حقوق الملكيةمباشرةً المعامالت مع المالكين، المسجلة 

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

  ٦٫٨١٢٫٠٦٤  ٦٣٫٢١٩  ٦٫٧٤٨٫٨٤٥  ٦٣٦٫٢٤٥  ٥٥٦٫٠١٨  )١٩٫٢٠٥(  ٤٢٦٫١٥٥  ٤٨٢٫٩٣٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  (غير مدقق)  ٢٠١٨سبتمبر  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) دبيان التدفقات النقدية الموجز الموح
   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  المنتهية التسعة أشهرلفترة 

  

    

 التسعة أشهرفترة  
  المنتهية في

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

 التسعة أشهرفترة  
  المنتهية في

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠
  ألف درهم   ألف درهم   إيضاح  

        األنشطة التشغيلية 
  ٦٣٦٫٧٦٧  ٥٢٩٫٧٢٢    أرباح الفترة

        لـ:  تعديالت
  ٣٦١٫٧١٩  ٣٩٣٫٨٦٧      واإلطفاءستهالك اال

  ١٧٫٣١٤  ١٩٫٢٢٨    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  )٤٧٫٧١٣(  )٣٦٫٥٣٥(    لتدفق النقدي التحوط لالجزء غير الفعال من 

  )٣١٫٩٥٦(  )٣٢٫٧٥٥(    حقوق الملكية  طريقة فقاً لواستثمارات محتسبة  أرباحالحصة من 
  )١٢٣٫٩٢١(  )٨٠٫٨٦٩(     التمويلإيرادات 

  ٨٧٫٨٠٦  ٩٣٫٣٣٥    تكاليف التمويل
    ------------  ------------  

  ٩٠٠٫٠١٦  ٨٨٥٫٩٩٣    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
        التغيرات في: 

  )١٫٧٥٨(  )٨٩٫٩٠٢(    الذمم المدينة التجارية واألخرى - 
  )٢٫١٩٢(  )١٫٤٥٩(    المخزون  - 
  ١٨٤٫١٢٢  ١٣٢٫٠٩٩    مم الدائنة التجارية واألخرىالذ - 
  )١٥٫٩٢٧(  )٢٨٫٥٦٥(    اإليرادات المؤجلة  - 
  )٥٫٧٦٧(  )٥٫٣٠٢(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  - 
     - ----------    - - -- ---------   

  ١٫٠٥٨٫٤٩٤  ٨٩٢٫٨٦٤    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
    ==== ==  ===== ==  

        ة االستثمارية األنشط
  )٥٩٫٦٢٤(  )٨٧٫٥٣٧(    حيازة ممتلكات ومعدات 

  )٨٩٫٩٢٦(  -     طائرات جديدة  مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء
  )١٫٦١٥(  -     دفعات مقابل مصروفات مؤجلة 

  )٩٧٩(  )١٫٦٣٠(    حيازة موجودات غير ملموسة
  ١٣٫٥٠٠  ٣٣٫٥١٩    ة وشركات زميلةتوزيعات األرباح المستلمة من ائتالفات مشترك

  -   )٢٠٫٦٨٠(    تأمينات مدفوعة مقابل تأجير طائرات 
  -   ٩٫٢٧٦    المتحصالت من استبعاد استثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ٨٧٫٣٤٢  ٣٧٥٫٢٦٢    التغير في الودائع الثابتة والودائع الهامشية 
  ١٠٦٫٢٧١  ٩٤٫٢١٣      التمويل المستلمةإيرادات 

  )٩١٫٨٣٠(  )٣٧٥٫٤٧٠(    استثمارات أخرى تم تنفيذها
     --- ----------   -----------  

  )٣٦٫٨٦١(  ٢٦٫٩٥٣    األنشطة االستثمارية من / (المستخدم في)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
  )٣١٣٫٣٢٢(  )٣٣٥٫٢٢١(    دفعات مقابل التزامات عقود إيجار تمويلي

  -   ١٧٦٫٨٠٤    قروض مصرفية تم الحصول عليها خالل الفترة
  )٢٥٥٫٩٧٩(  )٢١٩٫٢٢٧(    قروض مصرفية تم سدادها خالل الفترة

  )٨٧٫٨٠٦(  )٩٣٫٣٣٥(    عةتكاليف التمويل المدفو
     -------------    ------------   

  )٩٩٣٫٥٧٦(  )٩٦٢٫١٤٩(    األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
    ----- -- - -----   ----- - - -----   

  ٢٨٫٠٥٧  )٤٢٫٣٣٢(    الزيادة في النقد وما يعادله (النقص) / صافي
  ١٧٢٫٢٢٩  ٢٧٠٫١٤٨    النقد وما يعادله في بداية الفترة  

    -----------  -----------  
  ٢٠٠٫٢٨٦  ٢٢٧٫٨١٦    النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

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

        
  ١٫٧٥٩٫٥٩٤  ١٫٦٢٩٫٩٨٨  ١٠  مصرفية والنقد الرصدة األ

  )١٫٥٥٨٫٠٩٦(  )١٫٤٠٠٫٩٦٦(    تستحق بعد ثالثة أشهر ودائع ثابتة 
  )١٫٢١٢(  )١٫٢٠٦(    ثالثة أشهر تستحق بعد  ودائع هامشية

     - - -- - ------    - - -- - ------   
    ٢٠٠٫٢٨٦  ٢٢٧٫٨١٦  
    ======  ======  
  

  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 ت المستقلين حولإن تقرير مدققي الحسابا



 

 
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 ١٩ع ("الشركة") بتاريخ تأسست شركة العربية للطيران ش.م.

اإلمارات العربية المتحدة بموجب الرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شهادة تشغيل 
  ي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.) الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدن٢جوي 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 المنتهية في ذلك التاريخ  التسعة أشهرولفترة  ٢٠١٨ رسبتمب ٣٠كما في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتألف 
واالئتالفات المجموعة في الشركات الزميلة  ةبـ "المجموعة") باإلضافة إلى حص وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعةالشركة 
  .المشتركة

 
ات، تأجير الطائرات، تجارة قطع غيار تتمثل األنشطة المرخص بها للمجموعة في النقل الجوي التجاري الدولي، تجارة الطائر

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.

  
  لمجموعة في شركاتها التابعة وائتالفاتها المشتركة وشركاتها الزميلة المختلفة وأنشطتها الرئيسية:فيما يلي ملكية ا

  

  االسم
 صص الملكيةـح

  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  القانونيـــة
      ٢٠١٧  ٢٠١٨ التابعة اتالشرك

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

  .السفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحن  المتحدة العربية
          

          :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   ية المملكة العربية السعود  ٪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  م.ماإلمارات ذ. كوزمو ترافل وورلد

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

          
  السفر والسياحة والرحالت وخدمات الشحن.  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.
          

  جاريوسيط ت  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥١  ٪٥١  للوساطة التجارية ش.ذ.م.م تيون بروتكشن
          

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

  أكشن للضيافة
   

١٠٠٪  
  

١٠٠٪  
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

خدمات الضيافة والسياحة وإدارة وتشغيل المطاعم 
  والفنادق. 

          
          لمشتركةاالئتالفات ا

          
، 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 
          

   )ذ.م.م(شركة الشارقة لخدمات الطيران 
  

٥٠٪  
  

٥٠٪  
  

  اإلمارات العربية المتحدة
 

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 
  

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

  االسم
   صص الملكيةـح

  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  القانونيـــة
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  الزميلة  اتالشرك

          
  ليالنقل الجوي التجاري الدو  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 تشتمل التقارير المالية المرحلية. ،٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا

التي تم إعدادها وفقاً  السنوية الكاملةالموحدة المالية  على كافة المعلومات الالزمة للبياناتالمرحلية الموجزة الموحدة المالية  لوماتالمع
هية وللسنة المنتكما في  للمجموعة الموحدة المالية البياناتتها جنباً إلى جنب مع قراء ويتعين، لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةل

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  

  أساس القياس  ٢- ٢
  

األدوات المالية المشتقة واالستثمارات تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 
   .لعادلةا بقيمتهاالتي يتم قياسها والُمقاسة 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. 
  

  السياسات المحاسبية الهامة        .٣
  

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

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  

  محاسبية الهامةالتغير في السياسة ال  .٤
  

  "اإليرادات من العقود مع العمالء" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥المعيار رقم 
  

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

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

 ٢٠١٨يناير  ١عتراف بهذه اإليرادات وقيمتها اعتباراً من إلى أن تطبيق هذا المعيار لن يسفر عن اختالفات هامة في توقيت اال
  فصاعداً.

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

"اإليرادات" والمعيار  ١٨ي ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم هذا المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما ف
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١المحاسبي الدولي رقم 

 والء العمالء".
  
  
  
  
  
  



 

 
١١

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)  التغير في السياسة المحاسبية الهامة  .٤
  

  (تابع)  "اإليرادات من العقود مع العمالء" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥المعيار رقم 
 

  تقديم الخدمات
  

ان والخدمات ذات الصلة باإلضافة إلى عمليات الفنادق. يتم االعتراف باإليرادات تعمل المجموعة بصورة رئيسية في عمليات الطير
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 اتقواحد خالل فترات  تندرج ضمن ترتيب اتفي حال تم تقديم خدم
  .المختلفة الفترات بين

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

  
ن ؛ إال إ٢٠١٨ر يناي ١ أو بعد تبدأ في على الفترات السنوية التيوالتفسيرات المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  تسري بعض

المالية المرحلية عند إعداد هذه المعلومات  التالية والتعديالت على المعايير والتفسيرات ةهذه المعايير الجديدبتطبيق المجموعة لم تقم 
  : الموجزة الموحدة

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

 
، محل التوجيهات السابقة الواردة في ٢٠١٦في يناير  المنشور، 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 الترتيبما إذا كان "تحديد 

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

تشغيلي أو عقود  إيجاراإليجار إما كعقود  لغي هذا المعيار تصنيف عقودومطلوباتها. عالوة على ذلك، يُ  امزيد من الوضوح لموجوداته
وبذلك يتم حذف متطلبات اختبار تصنيف  من منظور المستأجر، تمويلي إيجاراإليجار كعقود  عقودحيث يتم معاملة كافة  تمويلي إيجار

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 ولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير الدمن  ١٦يسري المعيار رقم 

  
  لمجموعة.لالموحدة تأثير مادي على البيانات المالية  ما إذا كان لهلتحديد  أعاله ورالمذكالمعيار تقييم بحالياً  المجموعة إدارة تقوم

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية   .٦

  
ً للمعيار المحاسبيإن إعداد  يتطلب من اإلدارة وضع األحكام  ٣٤رقم  الدولي المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا

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

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

  . ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 
  

   إدارة المخاطر المالية  .٧
  

عنها في البيانات المالية  التي تم اإلفصاحإن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات 
جموعة لدى أحد باستثمارات الم المرتبطة. إال أن مخاطر االئتمان ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في الموحدة للمجموعة كما في 

ع ـع محددة تشهدها مجموعة أبراج. راجـنتيجة وقائ ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠الل الفترة المنتهية في ـاألطراف ذات العالقة قد تفاقمت خ
  .١٢اح ـإيض

  
   



 

 
١٢

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
   لممتلكات والمعداتا  .٨

  
  اإلضافات واالستبعادات واالستهالك (غير مدققة)

  
(فترة مليون درهم  ٥٥١ مجموعة على ممتلكات ومعدات بمبلغ، استحوذت ال٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرخالل فترة 

  .مليون درهم) ٥٤٤: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة أشهر
  

: ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة أشهر(فترة مليون درهم  ٣٩١ ل على الممتلكات والمعدات للفترة الحاليةبلغ االستهالك المحم
  .مليون درهم) ٣٥٩

  
  ستثمارات اال  .٩

  
   استثمارات -  متداولةموجودات غير   

  ديسمبر  ٣١   سبتمبر ٣٠      
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  رهمألف د  ألف درهم  إيضاح    
          

قاسة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات م
  ٢٣٧٫٤٨١  (أ)٩    اإليرادات الشاملة األخرى

  
٣٢٤٫٥٨٩  

  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  (ب)٩    بالتكلفة المطفأة استثمار ُمقاس
       ------ - ----   ------ - ----  
      ٦٩١٫٩٠٤  ٦٠٤٫٧٩٦  
      ======  ======  

  
  عادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالٌمقاسة بالقيمة الستثمارات اال  أ- ٩

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

  ١٠٫٨٠٤  ١١٫٧١٠      مدرجة
  ٣١٣٫٧٨٥  ٢٢٥٫٧٧١      غير مدرجة

                 --- --------   ------- - ---  
      ٣٢٤٫٥٨٩  ٢٣٧٫٤٨١  
      ======  ======  

  
          فيما يلي الحركة خالل الفترة:

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

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

  )٥٫١٧٢(  )٧٧٫٨٣٢(  التغير في القيمة العادلة
   -------- ---   ----- - -----  
  ٣٢٤٫٥٨٩  ٢٣٧٫٤٨١  
  ======  ======  
  

(راجع إيضاح  من قبل مجموعة أبراجيتألف االستثمار غير المدرج من استثمار في صندوق تنمية البنية التحتية ورأس المال الُمدار 
١٢.(  

  
احتساب القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة عند  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠السوق كما في  سعرمراعاة  تمفيما يتعلق باالستثمارات المدرجة، 

  في األسواق المالية.



 

 
١٣

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  
   (تابع) ستثماراتاال  .٩
  
  بالتكلفة المطفأة الٌمقاس ستثماراال  ب- ٩

  بر ديسم ٣١   سبتمبر ٣٠        
      ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)      
  ألف درهم  ألف درهم      
          

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

 .بواسطة مجموعة أبراجالُمدارة لالستثمار في أحد الصناديق  تأسيسهاتم  في منشأة ممتازة يتمثل هذا االستثمار في استثمار في أسهم
  ).١٢. (راجع إيضاح أبراجمجموعة استثمارات ار لضمان مقابل بعض هذا االستثميخضع 

  
  أخرىاستثمارات   ج- ٩

  
مليون درهم  ٥٥١مجموعة أبراج بمبلغ في  منشأتينلدى مودعة في استثمارات قصيرة األجل االستثمارات األخرى مبالغ هذه  تشمل

 ١٨٤: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١٨٤القابضة بمبلغ مجموعة أبراج ل تابعة منشأةو، )مليون درهم ٢٧٥: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(
: ٢٠١٧( ٪١٠ .٢٥ بواقعهذه االستثمارات  علىيحق للمجموعة الحصول على فائدة تحقيق أعلى عائد ممكن.  بغرض، مليون درهم)

هذه قيمة  ه منسدادوالمنشأة التابعة لها أبراج مجموعة ال تستطيع  تغطي ماضمانات تخضع هذه االستثمارات ل. )٪١٠ .٢٥
  .١٢راجع أيضاً اإليضاح  يتم قياس االستثمارات األخرى بالتكلفة المطفأة. .في تواريخ استحقاقهااالستثمارات إلى المجموعة 

  
  األرصدة المصرفية والنقد   .١٠

 سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٨   

 ديسمبر ٣١
٢٠١٧  

  (مدققة)   (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         

      األرصدة المصرفية:
 ١٫٧٧٦٫٢٢٢  ١٫٤٠٠٫٩٦٦  * ودائع ثابتة

  ٢٤٤٫١٩٨  ١٩٧٫٤٨٠  حسابات جارية
  ٢١٫٥٦١  ٢٣٫٦٧٠  ودائع تحت الطلب

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

 ٢٫٠٤٣٫١٩٣  ١٫٦٢٣٫٣٢٢  إجمالي األرصدة المصرفية
  ٤٫٣٨٩  ٦٫٦٦٦  النقد في الصندوق

   - -- -- - --------   -------- -- --- 
 ٢٫٠٤٧٫٥٨٢  ١٫٦٢٩٫٩٨٨   والنقد إجمالي األرصدة المصرفية

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

  عقود اإليجار التمويلي التزامات  .١١
  
  عاماً.  ١٢ مدةلـ د اإليجاروعق اتفتر طائرات. تمتدلتمويل شراء شركات تأجير إيجار مع  اتفاقيةالمجموعة  أبرمت
  
غير القوانين والقيود على التأجير من الباطن مختلف المالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام ب التعهداتبعض لاإليجار  اتفاقياتتخضع 
  ة الدين إلى حقوق الملكية. والغطاء التأميني والحفاظ على إجمالي نسبالمعتمد 

  
   



 

 
١٤

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  طراف ذات العالقةمع األ األرصدةالمعامالت و  .١٢
  

 الواردالعالقة  وذ الطرفتقع ضمن نطاق تعريف  معامالت مع شركات أخرىسياق األعمال االعتيادية، بإبرام في  تقوم المجموعة،
ً لألسعار المتفق عليها  إبرام. يتم ٢٤رقم  المحاسبي الدوليفي المعيار  مع األطراف ذات المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا

  . العالقة
  

  :الفترةخالل  مع األطراف ذات العالقة التي تم تنفيذها فيما يلي المعامالت الهامة
  سبتمبر ٣٠      

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

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

  ١٠٫٣٣٣  ١٢٫٣٦٠      محملة على شركات زميلة  أتعاب إدارة
  ٨٤٫٧٦٢  ٩٣٫٣٩٨      وائتالف مشترك من شركات زميلة إيرادات إيجار

      ======  =====  
          

          ن أطراف ذات عالقةالمستحق م
  سبتمبر ٣٠      

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

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

          مدرج ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٥٧٫٢٦٢  ١١١٫٨٥١      المبالغ المستحقة من شركات زميلة وائتالفات مشتركة (صافي من المخصص)

      ======  =====  
          
  سبتمبر ٣٠      

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)   (غير مدققة)      

ألف درهم              ألف درهم             المستحق إلى أطراف ذات عالقة
          

          مدرج ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ٢٧٫٤٧٩  ٣٫٧١٣      الئتالف مشترك  المبلغ المستحق

  ٤٥٫١٠٨  ٣٣٫١١٢      أطراف أخرى ذات عالقة
      ----------   ---------  
      ٧٢٫٥٨٧  ٣٦٫٨٢٥  
      =====  =====  
  

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

  
يشغل  العربية للطيران مجموعةكان أحد أعضاء مجلس إدارة حيث ها أطراف ذات عالقة التابعة لالمنشآت ومجموعة أبراج  كانت

من عضوية مجلس إدارة مجموعة قدم استقالته  ه، إال أنخالل الفترات التي تم عرضهامجموعة أبراج ل منصب الرئيس التنفيذي
بمجموعة العربية المنشآت التابعة لها أطراف ذات عالقة و لم تعد مجموعة أبراج ومنذ ذلك الحين ٢٠١٨في يوليو  العربية للطيران

التابعة منشآت لوا المحدودة القيمة الدفترية لالستثمارات مع مجموعة أبراج القابضة إجمالي ، بلغ٩ لما جاء في اإليضاحوفقاً للطيران. 
 من ةمستحق إيراداتهناك ، كما أن مليون درهم) ١٬١٤٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠مليون درهم كما في  ١٬٣٢٨ هال

  خرى.واألتجارية ال المدينة ذممال ضمنمدرجة  مليون درهم) ٤٨ .٥: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٣٢ .٥ هذه االستثمارات بقيمة
  
  
  
  
  
  



 

 
١٥

  ية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعةشركة العرب
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  ربحية السهم األساسية  .١٣
  

  

 أشهر ةالثالثفترة 
  المنتهية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٨  

 أشهر الثالثةفترة 
  المنتهية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

  التسعة أشهرفترة 
  المنتهية في

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٨  

 التسعة أشهرفترة 
  المنتهية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٧  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
          
  ٦١٢٫٣٣١  ٥٠٨٫٤٦٤  ٣٦٤٫٥٠١  ٢٨٧٫١٩٣  (ألف درهم) المنسوبة إلى مالكي الشركة رباحاأل
  ====== ====== ====== ====== 
          

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

  ٠ . ١٣  ٠ . ١١  ٠ . ٠٨  ٠ . ٠٦  ربحية السهم األساسية (بالدرهم)
  ====  ====  ====  ====  

  
  التشغيلي اإليجارعقود  تالتزاما   .١٤

  
  مستأجر: ال هي عندما تكون المجموعة  ١- ١٤

   سبتمبر ٣٠  سبتمبر 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 

  ١١٫٣٨٤  ١١٫٣٨٤    بها ضمن بيان الدخل الموحد للفترة
      =====  =====  

  

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

  ١٥٫١٧٨  ١٥٫١٧٨    سنة واحدةخالل 
  ٦٠٫٧١٣  ٦٠٫٧١٣      سنتين إلى خمس سنوات من

  ١٨٫٧١٢  ٧٫٣٢٨      أكثر من خمس سنوات
       --- -- -----   --- - -----  
      ٩٤٫٦٠٣  ٨٣٫٢١٩  
      =====  =====  

  
   



 

 
١٦

  شركة العربية للطيران ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  (تابع) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

  (تابع) التشغيلي اإليجارعقود  تالتزاما   .١٤
 

  عندما تكون المجموعة هي المؤجر:  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 تجديد مختلفة. فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية مستحقة ال وحقوقود اإليجار لشروط تخضع عق

  غير القابلة لإللغاء كما في تاريخ التقرير والتي لم يتم االعتراف بها كذمم مدينة: اإليجار التشغيلي
  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  قة)(مدق  (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         
      

  ١٥٦٫٦٠٣  ١٥٣٫٢٥٢  خالل سنة واحدة
  ٤٣٦٫٠٧٦  ٣٣٨٫٢٤٤  فيما بين سنتين إلى خمس سنوات

  ١٨٫١٠٧  ٦٫٧٦٤  أكثر من خمس سنوات
   -----------   ------- - ---  
  ٦١٠٫٧٨٦  ٤٩٨٫٢٦٠  
  ======  ======  
  

  كما في تاريخ التقرير:مجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلي التي تمتلكها ال المؤجرةت فيما يلي القيمة الدفترية للطائرا
  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         
      

  ١٫٣٣٦٫٦٩٤  ١٫١٨٩٫٩٨٣  صافي القيمة الدفترية
  ========  =======  

  ٦٢٤٫٦٧٩  ٦١٢٫٧٤٠  متراكماالستهالك ال
  ======  ======  

  ١٠٤٫٦٥٩  ٧١٫٩٤٧  لسنة ا االستهالك المحمل للفترة/
  =====  ======  

  

  االلتزامات الطارئة  .١٥
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
ألف درهم        ألف درهم         
      

  -   ٧٣٫٤٠٠ خطابات اعتماد 
  ١٠٣٫٧٦٠  ٩٦٫٦٠١  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) مرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية ال
  

  االرتباطات الرأسمالية  .١٦
  

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

        عليها: متعاقد مصرح بها و
  ٨٢٥٫١٦٨ -    أسطول الطائرات

  =====  ======  
  

  معلومات حول القطاعات   .١٧
  

  قطاعات األعمال – لتقاريرعداد االنمط األساسي إل
  

  

  المنتهية في التسعة أشهرفترة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

  
  الطيران

  
  قطاعات أخرى

  
  محذوفات 

  
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          اإليرادات
  ٣٫٠٩٧٫٧٦٧  -   ١٧٧٫٢٤٧  ٢٫٩٢٠٫٥٢٠  مبيعات خارجية

  -   )١١٫١٠٩(  ١١٫١٠٩  -   المبيعات فيما بين القطاعات
   - --- -- --- -----   - - - - - - -----   --- - - ------   ---- -- --- --- --  

  ٣٫٠٩٧٫٧٦٧  )١١٫١٠٩(  ١٨٨٫٣٥٦  ٢٫٩٢٠٫٥٢٠  إجمالي اإليرادات
  ========  ======  ======  ========  

          النتائج
  ٤٩٦٫٩٦٧  -   ٦٠٫٩٧١  ٤٣٥٫٩٩٦  ج القطاعنتائ

  استثمارات أرباحالحصة من 
  ٣٢٫٧٥٥        وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 

         -- -- -------  
  ٥٢٩٫٧٢٢        أرباح الفترة

        ======  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  ٥٥٠٫٧٠٥  -   ١٨٫٦٧١  ٥٣٢٫٠٣٤  والمصروفات المؤجلة
  ٣٩٣٫٨٦٧  -   ٩٫٧٤٧  ٣٨٤٫١٢٠  ستهالك واإلطفاءاال
          

          (غير مدققة) ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠
          الموجودات

  ١٠٫٨٥٧٫٥٤٣  )١٧٠٫٥٣٤(  ٤٤٧٫١٠٧  ١٠٫٥٨٠٫٩٧٠  موجودات القطاع
   - --- -- ---------   - ----------   - - -- ---------   --- -- ---- - -----  

  ٢٫٤٨٥٫٣٢٨        مخصصةغير موجودات 
         ---- -- --- -- ----  

  ١٣٫٣٤٢٫٨٧١        إجمالي الموجودات
        =========  
          

          المطلوبات
  ٦٫٥٣٠٫٨٠٧  )١٧٠٫٥٣٤(  ٢٢٨٫٣٣٠  ٦٫٤٧٣٫٠١١  مطلوبات القطاع

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



 

 
١٨

  وشركاتها التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

  زة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموج
  

  معلومات حول القطاعات (تابع)   .١٧
  

  (تابع)  قطاعات األعمال – لتقاريرعداد االنمط األساسي إل
  

  المنتهية في التسعة أشهرفترة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠

  
  الطيران

  
  قطاعات أخرى

  
  محذوفات 

  
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          اإليرادات
  ٢٫٨٨٠٫٤٣٥  -   ١٧٣٫٧٥٥  ٢٫٧٠٦٫٦٨٠  مبيعات خارجية

  -   )١٠٫٢١٥(  ١٠٫٢١٥  -   المبيعات فيما بين القطاعات
   - ----- -------   - - -- ------   ---- --- ----   --- ---- - -----  

  ٢٫٨٨٠٫٤٣٥  )١٠٫٢١٥(  ١٨٣٫٩٧٠  ٢٫٧٠٦٫٦٨٠  إجمالي اإليرادات
  =======  ======  ======  =======  

          النتائج
  ٦٠٤٫٨١١  -   ٦٦٫٨٤١  ٥٣٧٫٩٧٠  القطاعنتائج 

  استثمارات أرباحالحصة من 
  ٣١٫٩٥٦        وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 

         -- -- -------  
  ٦٣٦٫٧٦٧        أرباح الفترة

        ======  
          

          معلومات أخرى
  اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات 

  والمصروفات والعقارات االستثمارية  
  ٥٤٦٫٠١٥  -   ١١٫٣٦٥  ٥٣٤٫٦٥٠  المؤجلة

  ٣٦١٫٧١٩  -   ٦٫٠٦٨  ٣٥٥٫٦٥١  االستهالك واإلطفاء
          

          (غير مدققة) ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠
          الموجودات

  ١٠٫٣٨٩٫٥٨٩  )١٦٠٫٣٧٣(  ٣٨٦٫٩٢٩  ١٠٫١٦٣٫٠٣٣  موجودات القطاع
   - ------------  ----------   ---- --------   - --- -- -- -----  

  ٢٫٢٩١٫٣٨١        مخصصةموجودات غير 
         ----- -- -- - ----  

  ١٢٫٦٨٠٫٩٧٠        إجمالي الموجودات
        ========  
          

          المطلوبات
  ٦٫٨٤٢٫٢٥٥  )١٦٠٫٣٧٣(  ١٩٠٫١٤٨  ٦٫٨١٢٫٤٨٠  مطلوبات القطاع

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

المبيعات فيما بين القطاعات وفقاً لألسعار السائدة لدى السوق. تحميليتم   
  

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

ً لمحتالستثمارات اال(خسائر)  بار الحصة من أرباح/دون األخذ باالعت حقوق الملكية. ال تتضمن موجودات القطاع طريقة سبة وفقا
الشركات الزميلة. تم واالئتالفات المشتركة الشركات التابعة و الودائع الثابتة واالستثمارات والعقارات االستثمارية واالستثمارات في

  قطاع الطيران. إلىت غير الملموسة تخصيص الشهرة التجارية والموجودا
  

  توزيعات األرباح  .١٨
  

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

   ).٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  


