
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   ش.م.عشركة العربية للطيران 
  وشركاتھا التابعة

  
    البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  



  

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  صفحةال      المحتويات
  

   ٦ – ١      تقرير مدققي الحسابات المستقلين

   ٧      بيان المركز المالي الموحد 

   ٨      بيان الدخل الموحد 

   ٩      الموحد واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر بيان

   ١٠      الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 

   ١١      الموحد بيان التدفقات النقدية

   ٥٣ – ١٢      حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

  
  

















  

 
٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 

  

    الموحد الدخلبيان 
     ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
        
        

  ٣٫٧٧٨٫٠٠٨  ٣٫٧٣٨٫٨٦٦  ٢٢  اإليرادات 
        

  )٣٫١٤٧٫٣٠٢(  )٢٫٩٦٣٫٢٥٤(  ٢٣  التكاليف المباشرة 
    ---------------   --------------   

  ٦٣٠٫٧٠٦  ٧٧٥٫٦١٢    إجمالي األرباح 
        

  )١٩٣٫٥٢٤(  )٢١٧٫٧٩٩(  ٢٤  المصروفات العمومية واإلدارية
        

  )٧٢٫٠٤٦(  )٧٦٫٣٤٣(  ٢٥  مصروفات البيع والتسويق
        

  ١١٥٫٥٩٩  ١٨٧٫٦٤٥     التمويلإيرادات 
        

  )٩٠٫٥٦٢(  )١١٨٫٨٦٢(    تكاليف التمويل
        

  ٧٫٠٤٥  ٢٨٫٧٠٦  ١٢  استثمارات محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية الحصة من أرباح
        

  ١١١٫٥٥٠  ٨٣٫٣٦٣  ٢٦  ، صافيخرىاأل اإليرادات
    -----------  -----------  

  ٥٠٨٫٧٦٨  ٦٦٢٫٣٢٢     السنة أرباح 
    = =====   ======  
        

        منسوبة إلى: الاألرباح
  ٤٩٠٫٤٢٣  ٦٣٠٫٦٣١    مالكي الشركة

  ١٨٫٣٤٥  ٣١٫٦٩١    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  
    ٥٠٨٫٧٦٨  ٦٦٢٫٣٢٢  
    = =====   ======  
       

  ٠ .١١  ٠ .١٤  ٢٧  درھم) بالربحية السھم األساسية (
    ===      ===  

    
  .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٥٣إلى  ١٢من المرفقة على الصفحات  اإليضاحاتشكل تُ 

  
  . ٦إلى  ١من ات الصفحمدرج على  البيانات المالية الموحدةحول المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 

  



  

 
٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 

  

  الموحداألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
        
        

  ٥٠٨٫٧٦٨  ٦٦٢٫٣٢٢     السنة أرباح 
    -----------  -----------  

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

      :الخسائر األرباح أولن يتم تحويلھا الحقاً إلىالبنود التي 
        

  في القيمة العادلة الستثمارات ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل التغير
  ٣٢٫٦٧٨  )٥٫١٧٢(  (أ)١٠  اإليرادات الشاملة األخرى   
        

        :الخسائر األرباح أو تم أو قد تتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلىالتي البنود 
        

        تحوط التدفق النقدي
        
 ٣٧٨٫١٣٢ ٢٩٤٫٣٦٩    في القيمة العادلة اتالتغير منلجزء الفعال ا

    -----------  -----------  
  ٤١٠٫٨١٠  ٢٨٩٫١٩٧    الشاملة األخرى اإليرادات إجمالي

    -----------  -----------  
  ٩١٩٫٥٧٨  ٩٥١٫٥١٩    الشاملة للسنة إجمالي اإليرادات

    ======  ======  
        إجمالي اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:

        
  ٩٠١٫٢٣٣  ٩١٩٫٨٢٨    مالكي الشركة

  ١٨٫٣٤٥  ٣١٫٦٩١    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  
    ٩١٩٫٥٧٨  ٩٥١٫٥١٩  
    = =====   ======  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١٢من المرفقة على الصفحات  ُتشكل اإليضاحات
  

  . ٦إلى  ١من الصفحات مدرج على  البيانات المالية الموحدةحول المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 
  
  



  

 
١٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

  الموحد الملكيةلتغيرات في حقوق ابيان 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

        احتياطيـات أخــرى    
      -------------------------------------------------------------          

  
  رأس 

  المال  
االحتياطي 
  القانوني 

  االحتياطي 
  العام 

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة من 

خالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى

احتياطي تحوط 
  التدفق النقدي

  األرباح
  المحتجزة

  المنسوب 
  لمالكي الشركة 

  الحصص 
  غير المسيطرة

  
  اإلجمالي

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

  ٤٫٩٩٧٫٨٣٩  ٣٦٫٠٢٥  ٤٫٩٦١٫٨١٤  ٤٤٢٫٥٥٥  )٨٦٥٫١٦٣(  ٣٢٫٨٤٥  ٣١٤٫٠٥٠  ٣٧٠٫٨٢٧  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠    ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
                    
                   يرادات الشاملة للسنةاإل

  ٥٠٨٫٧٦٨  ١٨٫٣٤٥  ٤٩٠٫٤٢٣  ٤٩٠٫٤٢٣  -  -  -  -  -  أرباح السنة  
  ٤١٠٫٨١٠  -  ٤١٠٫٨١٠  -  ٣٧٨٫١٣٢  ٣٢٫٦٧٨  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 

  --------  --------  ---------  ---------  -----------  ----------  -----------  ---------  ----------  
  ٩١٩٫٥٧٨  ١٨٫٣٤٥  ٩٠١٫٢٣٣  ٤٩٠٫٤٢٣  ٣٧٨٫١٣٢  ٣٢٫٦٧٨  -  -  -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

 --------  --------  ---------  ---------  -----------  -----------  -----------  ---------  ----------  
  -  -  -  )٩٨٫٠٨٤(  -  -  ٤٩٫٠٤٢  ٤٩٫٠٤٢  -  التحويل إلى االحتياطيات  

                    المالكين، المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكيةالمعامالت مع 
  )٤٢٩٫٨٠٣(  )٩٫٨٠٠(  )٤٢٠٫٠٠٣(  )٤٢٠٫٠٠٣(  -  -  -  -  -  )٣١راجع اإليضاح (توزيعات األرباح المدفوعة 

  -------------  -----------  -----------  ---------  -------------  ------------  --------------  ---------  -------------  
  ٥٫٤٨٧٫٦١٤  ٤٤٫٥٧٠  ٥٫٤٤٣٫٠٤٤  ٤١٤٫٨٩١  )٤٨٧٫٠٣١(  ٦٥٫٥٢٣  ٣٦٣٫٠٩٢  ٤١٩٫٨٦٩  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

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

                    اإليرادات الشاملة للسنة
  ٦٦٢٫٣٢٢  ٣١٫٦٩١  ٦٣٠٫٦٣١  ٦٣٠٫٦٣١  -  -  -  -  -  أرباح السنة  

  ٢٨٩٫١٩٧  -  ٢٨٩٫١٩٧  -  ٢٩٤٫٣٦٩  )٥٫١٧٢(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 
  --------  --------  ---------  ---------  ----------  -----------  -----------  ---------  -----------  

  ٩٥١٫٥١٩  ٣١٫٦٩١  ٩١٩٫٨٢٨  ٦٣٠٫٦٣١  ٢٩٤٫٣٦٩  )٥٫١٧٢(  -  -  - للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة
  --------  --------  ---------  ---------  ----------  -----------  -----------  ---------  -----------  

  -  -  -  )١٢٦٫١٢٦(  -  -  ٦٣٫٠٦٣  ٦٣٫٠٦٣  -  التحويل إلى االحتياطيات  
                    ضمن حقوق الملكيةمع المالكين، المسجلة مباشرة  المعامالت

  )٣٣٦٫٤٦٩(  )٩٫٨٠٠(  )٣٢٦٫٦٦٩(  )٣٢٦٫٦٦٩(  -  -  -  -  -  ) ٣١توزيعات األرباح المدفوعة (راجع اإليضاح 
  -------------- -----------  ----------- ---------- ------------- ------------  --------------  ---------  --------------  

  ٦٫١٠٢٫٦٦٤  ٦٦٫٤٦١  ٦٫٠٣٦٫٢٠٣  ٥٩٢٫٧٢٧  )١٩٢٫٦٦٢(  ٦٠٫٣٥١  ٤٢٦٫١٥٥  ٤٨٢٫٩٣٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ========  ======  ======    =====  =======   ======  ========  == ===  ========  

      

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١٢من المرفقة على الصفحات  ُتشكل اإليضاحات



  

 
١١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    بيان التدفقات النقدية الموحد
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
       

        األنشطة التشغيلية 
  ٥٠٨٫٧٦٨  ٦٦٢٫٣٢٢    أرباح السنة 

        لـ:  تعديالت
  ٤٤٢٫٠٧٧  ٤٩١٫٢٦٩    االستھالك واإلطفاء  

  ٢٢٫٩٧٦  ٢٣٫٥٠٦  ١٩  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  )٢٫٨٤٢(  -  ٢٦  من تحوط التدفق النقديعالي الفعالية  الفعال/الجزء غير 

  )٧٫٠٤٥(  )٢٨٫٧٠٦(  ١٢  حقوق الملكية  طريقة الحصة من أرباح استثمارات محتسبة وفقاً ل
  )١١٥٫٥٩٩(  )١٨٧٫٦٤٥(     التمويلإيرادات 

    -------------  ------------  
  ٨٤٨٫٣٣٥  ٩٦٠٫٧٤٦    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

        التغيرات في: 
  )٥٩٫٢١١(  )١٠٫٧١٧(    الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ٨٣٠  )٧٢٤(    المخزون  -
  ٣٧٨٫٠٩٥  ٣٠٦٫٨١٢    الذمم الدائنة التجارية واألخرى -
  )٣٥٫٣٧٣(  ٥٫١٩٦    اإليرادات المؤجلة  -
  )٦٫٧٦٢(  )٨٫١١٩(  ١٩  تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين  -
    --------------   -------------   

  ١٫١٢٥٫٩١٤  ١٫٢٥٣٫١٩٤   صافي النقد من األنشطة التشغيلية
    ======= =   =======  

        األنشطة االستثمارية 
  )٦٣٫٠٩٠(  )٩٢٫٧٤٨(  ٥  حيازة ممتلكات ومعدات 

ً ات تتعلق مدفوع   )٢٦٧٫٣٩١(  )١٠٢٫٤٤١(  ٦  صافي – لشراء طائرات جديدة بمبالغ مدفوعة مقدما
  )٧٠٩(  )١٫٦١٥(  ٩  دفعات مقابل مصروفات مؤجلة 

  ٣٫٠٠٠  ١٣٫٥٠٠  ١٢  حقوق الملكية  طريقة توزيعات األرباح المستلمة من استثمارات محتسبة وفقاً ل
  )٢٫٥٤٣(  )٢٫٥٦٩(  ٨  حيازة موجودات غير ملموسة

  )١٠٫١٦١(  -  ١٢  دفعات الستثمار في شركة زميلة
  )٢٧٨٫٨٩٦(  )١٣٠٫٧٨٤(    التغير في الودائع الثابتة والودائع الھامشية 

  ١١٥٫٥٩٩  ١٨٧٫٦٤٥      التمويل المستلمةإيرادات 
  )١٢٥٫٤٧٥(  )٦٨٫٣٧١(    صافي  –استثمارات أخرى تم القيام بھا 

    -------------   ------------   
  )٦٢٩٫٦٦٦(  )١٩٧٫٣٨٣(   النقد المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي

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

  )٩٫٨٠٠(  )٩٫٨٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 
  )٤٢٠٫٠٠٣(  )٣٢٦٫٦٦٩(    مالكي الشركة  توزيعات األرباح المدفوعة إلى

  )٣٨٩٫٤٩١(  )٤٢٠٫٣٣٧(    عقود إيجار تمويلي  مطلوباتدفعات مقابل 
  ٢٦٤٫٤٧٠  )٢٠١٫٠٨٦(    قروض مصرفية تم الحصول عليھا

    -------------   ------------   
  )٥٥٤٫٨٢٤(  )٩٥٧٫٨٩٢(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    -------------   ------------   
  )٥٨٫٥٧٦(  ٩٧٫٩١٩    (النقص) في النقد وما يعادلهالزيادة/ صافي

  ٢٣٠٫٨٠٥  ١٧٢٫٢٢٩    النقد وما يعادله في بداية السنة 
    -----------   -----------   

  ١٧٢٫٢٢٩  ٢٧٠٫١٤٨   النقد وما يعادله في نھاية السنة  
     ======   ======  

        لـ: تعديالت
        

  ١٫٨١٨٫٨٧٩  ٢٫٠٤٧٫٥٨٢  ١٤  النقد لدى البنك وفي الصندوق 
 )١٫٦٤٤٫٨٥٠(  )١٫٧٧٦٫٢٢٢(    ودائع ثابتة تستحق بعد ثالثة أشھر 

  )١٫٨٠٠(  )١٫٢١٢(    ودائع ھامشية تستحق بعد ثالثة أشھر 
    -----------   ----------   
    ١٧٢٫٢٢٩  ٢٧٠٫١٤٨  
     ======   ======  

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١٢من ُتشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات 

  
  . ٦إلى  ١من الصفحات إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة مدرج على 



  

 
١٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

  )الموحدة (تشكل جزءاً من البيانات المالية إيضاحات
 
 معلومات حول الشركة    ١

  
دولة . تزاول الشركة نشاطھا في كشركة مساھمة عامة ٢٠٠٧ يونيو ١٩بتاريخ ("الشركة")  ش.م.عشركة العربية للطيران تأسست 

بموجب الرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شھادة تشغيل جوي  اإلمارات العربية المتحدة
  .دولة اإلمارات العربية المتحدةالصادرة من الھيئة العامة للطيران المدني،  )٢ايه سي (رقم 

  

، ٨المسجل للشركة ھو ص.ب  المكتب عنوانإن . لمتحدةدولة اإلمارات العربية االمالي،  دبي إن أسھم الشركة العادية مدرجة في سوق
  ، اإلمارات العربية المتحدة.الشارقة

  
 ركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھالشعلى األداء المالي والمركز المالي ل ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في  البيانات المالية الموحدة تشتمل
  .االئتالفات المشتركةوالمجموعة في الشركات الزميلة  حصصبـ "المجموعة") باإلضافة إلى  معةمجت

 

، طائرات، تجارة قطع غيار الطائراتتتمثل األنشطة المرخص بھا للمجموعة في النقل الجوي التجاري الدولي، تجارة الطائرات، تأجير ال
، خدمات رينالمسافثيل لشركات الطيران، نقل مكاتب التمتأجير الشقق الفندقية، الفنادق،  الوساطة التجارية، وكاالت السفر والسياحة،

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

  :باإلضافة إلى األنشطة الرئيسية لكل منھاالزميلة  ھاشركاتھا المشتركة وائتالفاتو التابعة ھاشركات ملكية المجموعة فيفيما يلي 
  

  االسم
حصص الملكية 

  األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس  / النفعيةالقانونية
  ٢٠١٦  ٢٠١٧      

            الشركات التابعة
  السفر والرحالت والسياحة وخدمات الشحن.  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥١  ٪٥١  وشركاتھا التابعة ذ.م.م مقر العالم للسفريات

       

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

          

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

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

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

  .وكيل سفريات  اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٠٠  ٪١٠٠   مقر العالم للسفريات
          

  السفر والسياحة والرحالت وخدمات الشحن.  الھند  ٪١٠٠  ٪١٠٠  (برايفت) ليمتد  العالم للسفرياتمقر 
          

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

السيارة لنقل الركاب  –مقر العالم للسفريات 
  *   بالمركبات الفارھة ذ.م.م

خدمات نقل الركاب من خالل السيارات المؤجرة   اإلمارات العربية المتحدة  -  ٪١٠٠
  والحافالت وسيارات الليموزين.

          

  .وسيط تجاري  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥١  ٪٥١  للوساطة التجارية ش.ذ.م.م شنتيون بروتك
          

  الطيران. خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع   العربية المتحدةاإلمارات   ٪١٠٠  ٪١٠٠ ش.م.ح أسوسييتس إنفورميشن سيستم
          

  أكشن للضيافة 
  

١٠٠٪  
  

١٠٠٪  
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

خدمات الضيافة والسياحة وإدارة وتشغيل المطاعم 
  والفنادق. 

          االئتالفات المشتركة
يران، اإلمارات العربية شركة ألفا لخدمات الط

  ذ.م.مالمتحدة 
٥٠  ٪٥١٪  

  
تقديم خدمات الوجبات الغذائية للرحالت الجوية   اإلمارات العربية المتحدة

  .ش.م.عوالخدمات اإلضافية لشركة العربية للطيران 
        

   ذ.م.م شركة الشارقة لخدمات الطيران
 

  اإلمارات العربية المتحدة  ٪٥٠  ٪٥٠
 

تقديم الخدمات األرضية للطائرات وخدمات المسافرين 
  وخدمات الشحن في مطار الشارقة الدولي. 

          

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

          الزميلة  اتالشرك
  .التجاري الدولي النقل الجوي  المغرب   ٪٤٠  ٪٤٠  بية للطيران المغرب، اس. ايهالعر

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

  تأسست خالل السنة الحالية. *

   



  

 
١٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  أساس اإلعداد   ٢
  
  بيان التوافق   ١-٢

  
ً تم إعداد ھذه البيانات المالية  التقارير المالية وتلتزم بالنظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة إلعداد  الدولية معاييرلل الموحدة وفقا

  .٢٠١٥) لسنة ٢رقم (اإلمارات العربية المتحدة 
  

  أساس القياس  ٢-٢
  

القيمة العادلة الُمقاسة باألدوات المالية المشتقة واالستثمارات باستثناء  ،التكلفة التاريخية على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة 
  . الموحد في بيان المركز المالي التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة ،من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  
    عرض البيانات الماليةالعملة الرسمية وعملة   ٣-٢

  
  ("الدرھم اإلماراتي") وھي العملة الرسمية للمجموعة.  اإلمارات العربية المتحدة درھمعملة يتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة ب

  
  التقديرات واألحكام استخدام  ٤-٢

  
والمبالغ  اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبيةيتطلب من  إعداد البيانات المالية الموحدةإن 

  قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.مطلوبات واإليرادات والمصروفات. المعلنة للموجودات وال
  
 سبيةديالت على التقديرات المحابالتع االعترافيتم . من قبل اإلدارة بصورة مستمرة التابعة لھاتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ت

  .اعتباراً من تاريخ تعديلھا فصاعداً 
  

في المستخدمة مة المعلومات حول المجاالت الھامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الھا بيان ٣٤اإليضاح يتم في وبصورة محددة، 
  . على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة األكبرالتي لھا التأثير تطبيق السياسات المحاسبية 

  
  قياس القيم العادلة   ٥-٢

  

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

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

لقياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي يتم الحصول عليھا من األطراف األخرى لدعم  المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير،
وى في النظام المتدرج ، بما في ذلك المستالدولية إلعداد التقارير المالية المعاييرات تفي بمتطلبات أن ھذه التقييمالتي تفيد بالنتيجة النھائية 

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

في لة القيم العاد يتم تصنيفت السوق الملحوظة بقدر اإلمكان. عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة معطيا
  : على النحو التاليمختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم  مستويات

  
  طابقة. ت: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات م١المستوى  

 
  وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  ١المدرجة ضمن المستوى  : مدخالت بخالف األسعار٢المستوى

  غير مباشر (مشتقة من األسعار). سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل
 

  غير ملحوظة). مدخالت: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير معطيات السوق الملحوظة (٣المستوى  
  

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

 .الجوھرية األقل أھمية بالنسبة لعملية القياس بأكملھا

   



  

 
١٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  أساس اإلعداد (تابع)    ٢
  

   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة من   ٦-٢
  
  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  ١-٦-٢

  
  بشكل مسبق "األدوات المالية" الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير من  ٩لمعيار رقم ا تطبيق

  

 ")٢٠١٤األدوات المالية (" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩تطبيق المعيار رقم  ٢٠١٥يوليو  ١قررت المجموعة اعتباراً من 
من  ٩من خالل تطبيق أحكام المعيار رقم  ٢٠١٥يوليو  ١ أو بعد بشكل مسبق لألدوات المالية. يتم احتساب كافة الموجودات المالية في

الحقاً بقياس أن تقوم من المنشأة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩. يتطلب المعيار رقم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 المالية وسمات التدفقات األدواتالمالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، وذلك حسب نموذج أعمال المنشأة الخاص بإدارة  أدواتھا

: األدوات ٣٩المجموعة بتطبيق أحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم  قامت، ٢٠١٥يونيو  ٣٠المالية. حتى تاريخ  لألدواتالنقدية التعاقدية 
  المالية. أدواتھاة، االعتراف والقياس الحتساب المالي

  
  ولم يتم تفعيلھا بعدالتي تم إصدارھا المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات   ٢-٦-٢

  

التاريخ؛ إال أن  قبل ذلك ويجوز تطبيقھا، ٢٠١٧يناير  ١بعد ھناك عدد من المعايير الجديدة التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ 
  .اد ھذه البيانات المالية الموحدةعند إعدم بتطبيق المعايير الجديدة المجموعة لم تق

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

  

إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥يضع المعيار رقم 
والمعيار  "اإليرادات" ١٨المعيار محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم ھذا 

 "برامج والءنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الصادر عن لج ١٣والتفسير رقم  "عقود اإلنشاءات" ١١المحاسبي الدولي رقم 
 .العمالء"

 
  تقديم الخدمات

  

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

  

 لنسبيةارير مختلفة، يتم تخصيص الثمن على أساس القيمة العادلة ااحد خالل فترات تقو ضمن ترتيب تندرج اتفي حال تم تقديم خدم
  .المختلفة الخدمات بين

  

اإليرادات، وخلصت إلى أن  تدفقاتمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  ١٥قامت المجموعة بتقييم تأثير تطبيق المعيار رقم 
  اختالفات ھامة في توقيت االعتراف بھذه اإليرادات وقيمتھا. يسفر عن تطبيق ھذا المعيار لن

  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير المتراكم، مع االعتراف  ١٥تخطط المجموعة لتطبيق المعيار رقم 
). نتيجة لذلك، لن تقوم المجموعة بتطبيق متطلبات ٢٠١٨يناير  ١بتأثير التطبيق األولي لھذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي (أي 

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فترة المقارنة المبينة. ١٥المعيار رقم 
   

  "عقود اإليجار" التقارير الماليةالدولية إلعداد معايير المن  ١٦المعيار رقم 
 

، محل التوجيھات السابقة الواردة في المعيار ٢٠١٦، الُمصدر في يناير التقارير الماليةالدولية إلعداد معايير المن  ١٦يحل المعيار رقم 
 ،بيان المركز المالي للمستأجرعقود اإليجار. وفقاً لھذه التوجيھات الُمعدلة، سيتم إظھار عقود اإليجار ضمن  ١٧المحاسبي الدولي رقم 

إما كعقود ايجار . عالوة على ذلك، يلغي ھذا المعيار تصنيف عقود اإليجار ومطلوباته وداتهمما يترتب عليه مزيد من الوضوح لموج
ات من منظور المستأجر، وبذلك يتم إلغاء متطلب عقود اإليجار كعقود ايجار تمويليحيث يتم معاملة كافة  تشغيلي أو عقود ايجار تمويلي

ة بشكل أكبر على الطرف المسيطر على األصل، وقد يترتب على ذلك تغير في اختبار تصنيف عقود اإليجار. تركز التوجيھات الُمعدل
 تحديد أي العقود ُتعتبر عقود إيجار.

 

. يجوز تطبيق ٢٠١٩يناير  ١التقارير المالية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد إلعداد  الدولية معاييرالمن  ١٦يسري المعيار رقم 
ً بتطبيق المعيار رقم  التقارير المالية إلعداد  الدولية معاييرالمن  ١٥ھذا المعيار قبل ذلك التاريخ شريطة أن تقوم المجموعة أيضا

  ."اإليرادات من العقود مع العمالء"
  

تأثير أي  ما إذا كان لهلتحديد  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦المعيار رقم تقييم أعمال تباشر  مجموعةإدارة الال تزال 
  على البيانات المالية للمجموعة. مادي

   



  

 
١٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  أساس اإلعداد (تابع)    ٢
  

  (تابع)تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   ٦-٢
  
  (تابع) ولم يتم تفعيلھا بعدالتي تم إصدارھا المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات   ٢-٦-٢

  
  يانات المالية الموحدة للمجموعة:تأثير جوھري على البلمعايير الجديدة أو المعدلة التالية ي من ايس من المتوقع أن يكون ألل

  
  يسري على الفترات السنوية التي تبدأ ٤٠التحويالت إلى العقارات االستثمارية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم) (

 ).٢٠١٨يناير  ١في أو بعد 
 مختلف المعايير (التعديالت على المعيار  – ٢٠١٦ - ٢٠١٤دورة  –ة التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  )٢٨من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١رقم 
 ).٢٠١٨يناير  ١أو بعد 

 المعايير من  ١٠تعديالت على المعيار رقم اللة أو ائتالفه المشترك (بيع موجودات أو المساھمة بھا بين مستثمر وشركته الزمي
 ). ٢٨معيار المحاسبي الدولي رقم وال الدولية إلعداد التقارير المالية

  
  التي تسري على السنةالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات   ٣-٦-٢
  

  اعتباراً من السنة الحالية:فيما يلي المعايير والتعديالت والتفسيرات التي أصبح تطبقھا إلزامياً   
  

  التعديالت على المعيار مختلف المعايير( ٢٠١٦ – ٢٠١٤التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة) (
 .المالية) من المعايير الدولية إلعداد التقارير ١٢رقم 

  
 ١٢رقم  المحاسبي الدولي االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة (التعديالت على المعيار.( 

 
  ٧مبادرة اإلفصاح (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم.(  

  
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١الموحدة للمجموعة كما في ليس لھذه المعايير والتعديالت على المعايير تأثير جوھري على البيانات المالية 

  
  السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  
  .ي ھذه البيانات المالية الموحدةالتالية على كافة الفترات المبينة فالسياسات المحاسبية  قامت المجموعة بصورة متسقة بتطبيق

  
  أساس التوحيد  ١-٣

  
المركز المالي الموحد والنتائج الموحدة لعمليات الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا مجتمعة تتألف ھذه البيانات المالية الموحدة من بيان 

ً ل بـ ريقة ط"المجموعة") بالطريقة المباشرة باإلضافة إلى حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
  أعاله.  ١مشتركة في اإليضاح ال االئتالفاتسية والشركات الزميلة وتم اإلفصاح عن الشركات التابعة الرئي حقوق الملكية.

  
 ويتم عادًة قياس عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. طريقة االستحواذ استخدامتقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج األعمال ب

بصورة يتم و الثمن المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة التي يتم احتسابھا على أنھا صافي الموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليھا.
ء بسعر ابأية أرباح من الشر االعترافويتم  القيمة. النخفاض فيللتحقق من تعرضھا اختبار أي شھرة تجارية تنشأ من الدمج سنوية 

. ويتم بيان تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدھا باستثناء التكاليف المتعلقة بيان األرباح أو الخسائر الموحدمنخفض مباشرة ضمن 
     ملكية. الدين أو سندات البإصدار سندات 

  
باح أو الخسائر بيان األربھذه المبالغ ضمن  االعترافال يشتمل الثمن الُمحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقة. غالباً ما يتم 

ة، ال تتم المحتمل كحقوق ملكي المبلغحتمل دفعه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. عندما يتم تصنيف يُ  مبلغويتم قياس أي  .الموحد
محتمل ال لمبلغلبالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة  االعترافإعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. بخالف ذلك، يتم 

  .الموحد األرباح أو الخسائربيان ضمن 
  

 مضافاً إليه القيمة المعترف بھا ألي حصصلقيمة العادلة للثمن الُمحول باتقوم المجموعة بقياس الشھرة التجارية في تاريخ االستحواذ 
لمستحوذ عليھا ا القابلة للتحديد القيمة العادلة) للموجوداتبناقصاً صافي القيمة المعترف بھا ( سيطرة في الشركة الُمستحوذ عليھا؛غير م

باألرباح الناتجة عن الشراء بسعر منخفض بصورة مباشرة ضمن  االعترافعندما تكون الزيادة بقيمة سالبة، يتم  والمطلوبات المفترضة.
  .الموحد األرباح أو الخسائربيان 



  

 
١٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.عللطيران  شركة العربية
  

    (تابع)إيضاحات 
  

   السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٣
  

  (تابع) أساس التوحيد  ١-٣
  

 أ نتيجةينشالتزام حالي في مثل ھذا االلتزام تالتزام طارئ للشركة الُمستحوذ عليھا في عملية دمج األعمال فقط عندما ي ُيفترض وجود
  قياس قيمته العادلة بصورة موثوقة. ويمكنحدث سابق، 

  
تكاليف بخالف تلك العمال كمصروفات عندما يتم تكبدھا، التي تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق بدمج األ يتم احتساب تكاليف المعاملة

  ار سندات الدين أو سندات الملكية. المرتبطة بإصد
  

  الحصص غير المسيطرة 
  

   .بحصتھا من صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ يتم قياس الحصص غير المسيطرة
  

    التي ال يترتب عليھا فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.  يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة
  

  الشركات التابعة 
  

على منشأة ما عندما تتعرض إلى، أو يكون لھا  المجموعة تسيطرالمنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة.  فيالشركات التابعة  تتمثل
حقوق في الحصول على، عائدات متغيرة نتيجة ارتباطھا مع المنشأة ويكون لھا القدرة على التأثير في ھذه العائدات من خالل سيطرتھا 

ھذه  وقفتالمالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ  البياناتركات التابعة ضمن المالية للش البياناتعلى المنشأة. تم إدراج 
  السيطرة.

  
  فقدان السيطرة

  
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، باإلضافة إلى أي حصة 

 يانب يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر مترتبة على فقدان السيطرة ضمن. ذات الصلةقوق الملكية غير مسيطرة والمكونات األخرى لح
  . يتم قياس أي حصة يتم االحتفاظ بھا في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عندما يتم فقدان السيطرة. الموحد األرباح أو الخسائر

  
  االستحواذ التدريجي –السيطرة 

  
ترتيب المشترك الزميلة/ال للشركة الدفتريةمشترك، فإنھا تقوم بإيقاف االعتراف بالقيمة  ترتيب تسيطر المجموعة على شركة زميلة/عندما 

باح أو بيان األر األرباح أو الخسائر حتى تاريخ االستحواذ التدريجي. ويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة ضمن احتساببعد 
 ما تتمدالمشترك السابق، يتم قياسھا بالقيمة العادلة عن الترتيب/السابقة زميلةالشركة ال. فيما يتعلق بأية حصة من أرباح الخسائر الموحد

  السيطرة.
  

  الحصص في الترتيبات المشتركة
  

 كعمليات إمابتقييم حصصھا في الترتيبات المشتركة المجموعة  قامت، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١١ وفقاً للمعيار رقم
  .والتزاماتھا تجاه المطلوبات الخاصة بتلك الترتيباتمشتركة أو ائتالفات مشتركة بناًء على حقوق المجموعة في الموجودات 

  
المعطيات و منفصلة والشروط التعاقدية ألي منشأةقانوني الشكل والعند إجراء ھذا التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار ھيكل الترتيبات 

  األخرى.والظروف 
  

  .من حيث طبيعته المشتركة ھو ائتالف مشترك الترتيباتأن ارتباطھا في  إلى المجموعة خلصتبناًء على ھذا التقييم، 
  

داته عوضاً افي موجومشتركة ويكون للمجموعة حقوق في ص بصورةلمجموعة الذي تسيطر عليه ايتمثل االئتالف المشترك في الترتيب 
  ودات والتزامات تجاه المطلوبات.عن حقوق في الموج

  
ً االعتراف بھا بالتكلفة التي تتضمن تكاليف  يتم احتساب الحصص في االئتالفات المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية. يتم مبدئيا

على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة المعامالت. الحقاً لالعتراف المبدئي، تشتمل البيانات المالية الموحدة 
  األخرى لالئتالفات المشتركة حتى تاريخ توقف السيطرة المشتركة.

   



  

 
١٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

   السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     ٣
  

  أساس التوحيد (تابع)  ١-٣
  

  زميلةالشركات الالحصص في 
  

 يطرةس على سياساتھا المالية والتشغيلية، ولكنه ليس جوھريالشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير  فيالشركات الزميلة  تتمثل
   .أو سيطرة مشتركة

  
تكاليف  ىبھا مبدئياً بالتكلفة التي تشتمل عل االعترافم ويت .طريقة حقوق الملكية استخدامفي الشركات الزميلة ب الحصصيتم احتساب 
تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة المبدئي،  االعترافعقب  المعامالت.
  . الجوھريحتى تاريخ توقف التأثير  الزميلةللشركات  األخرى

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد

  
يتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم فيما بين شركات المجموعة وأية إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت 
الداخلية بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. ويتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات 

ً لالُمستثمر ب حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بھا. يتم حذف الخسائر غير طريقة ھا وفقا
  المحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض القيمة.

  
  اإليرادات ب االعتراف  ٢-٣

  
لعمالء االمقدرة من  مرتجعاتاليتم تخفيض اإليرادات مقابل المقبوض أو مستحق القبض.  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن

  والخصومات والمخصصات المماثلة األخرى. 
  

  تقديم الخدمات 
  

تم بيعھا ولم  اإليرادات غير المحققة في تذاكر السفر التي تتمثل بإيرادات تذاكر السفر في الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيھا. االعترافيتم 
 الموحد ائرالخسأو  األرباحبيان ضمن  بيانھاحيث يتم إدراجھا ضمن المطلوبات المتداولة كإيرادات مؤجلة. ويتم  ھا في السفراستخداميتم 

  .صالحية تلك التذاكر انتھاءأو عند ھا في السفر استخداميتم  عندما
  

  الفندقإيرادات 
  

بشكل تناسبي على مدى فترة اإلقامة. ويتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع واألطعمة الغرف  إيجاريتم االعتراف باإليرادات من 
  للنزالء والعمالء. البضائعوالمشروبات عند إصدار فواتير المبيعات ذات الصلة عند تقديم 

  
  إيرادات توزيعات األرباح   ٣-٣

  
  رباح. األدفعات توزيعات  استالمفي  المجموعةحق  ثبوتعند  االستثماراتمن  األرباح توزيعاتبإيرادات  االعترافيتم 

  
  التمويل وتكاليف إيرادات  ٤-٣

  
بيان من ض ويتم االعتراف بإيرادات الفوائدالودائع الثابتة واالستثمارات. إيرادات الفوائد على  من بصورة رئيسية إيرادات التمويل تتألف

  معدل الفائدة الفعلي.  عند استحقاقھا باستخدام طريقة الموحد األرباح أو الخسائر
  

ويتم االعتراف  .عقود اإليجار التمويليالقروض المصرفية والتزامات مصروفات الفوائد على  منبصورة رئيسية التمويل  تكاليف تتألف
االقتراض  . إال أنه تتم رسملة تكاليفمعدل الفائدة الفعلي باستخدام طريقة الموحد و الخسائراألرباح أبيان فة تكاليف االقتراض ضمن بكا

األصل الذي المؤھل في يتمثل األصل المنسوبة مباشرة لحيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات. 
كافة  من االنتھاءعندما يتم  الرسملة تتوقف. أو البيعيستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة حتى يصبح جاھزاً لالستخدام المزمع له 

  .األصل لالستخدام المزمع له أو بيعهاألنشطة الضرورية إلعداد 
   



  

 
١٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
   السياسات المحاسبية الھامة (تابع)        ٣

  
   من إيجار العقارات االستثمارية  يراداتاإل  ٥-٣

  
بحوافز  االعترافالعقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. ويتم  من إيجارباإليرادات  االعترافيتم 

  على مدى فترة عقد اإليجار. اإليجاراإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات 
  

  اإليجـارعقود    ٦-٣
  

ى المستأجر إل الملكية وامتيازاتمخاطر كافة  تحويل شروط عقود اإليجار تقتضيعندما  يف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلييتم تصن
  . يجار األخرى كعقود إيجار تشغيليعقود اإل كافة يتم تصنيف. فعليبشكل 

  
  مؤجربصفتھا المجموعة 

  
إضافة  تتم .ذات الصلة العقود فترة مدىعلى القسط الثابت  على أساس اإليجارات التشغيليبإيرادات اإليجارات من عقود  االعترافيتم 

بھا  االعترافيتم و ،إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر د اإليجار التشغيليوالتفاوض وإعداد عقالمتكبدة أثناء األولية المباشرة التكاليف 
  .عقد اإليجار فترةمدى القسط الثابت على  على أساس

  
  مستأجر بصفتھاالمجموعة 

  
يتم مبدئياً  .ازات الملكية كعقود إيجار تمويلييتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي تقوم المجموعة بموجبھا بتحويل كافة مخاطر وامتي

دئي، بقياس الموجودات المؤجرة بالقيمة التي تساوي قيمتھا العادلة أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا، أيھما أقل. عقب االعتراف الم
  يتم احتساب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات. 

  
االلتزام المستحق بموجب عقد اإليجار بھدف تحديد سعر فائدة ثابت على  وتخفيض تمويلال مصروفاتيتم توزيع دفعات اإليجار ما بين 

إليجارات يتم االعتراف با. األرباح أو الخسائر الموحد بيان ضمن فوراً الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم االعتراف بمصروفات التمويل 
  المحتملة كمصروفات في الفترات التي يتم تكبدھا فيھا.

  
كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، باستثناء الحاالت التي  اإليجار التشغيليم االعتراف بدفعات عقود يت

المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. يتم  استخداملنمط الزمني الذي يتم فيه ا يعبر بشكل أفضل عنيوجد فيھا أساس منھجي آخر 
  كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا.  ة بموجب عقود اإليجارات التشغيلياإليجارات المحتمل تسجيل

  
، يتم االعتراف بھذه الحوافز كمطلوبات. يتم االعتراف بإجمالي امتيازات تشغيلي إلبرام عقود إيجار إيجاريةفي حال تم استالم حوافز 

ى أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، باستثناء الحاالت التي يوجد فيھا عل اإليجاريةفي المصروفات  كتخفيضالحوافز 
   المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. استخدام خاللهلنمط الزمني الذي يتم ا عن يعبر بشكل أفضلأساس منھجي آخر 

  
  العمالت األجنبية  ٧-٣

  
وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات  اإلماراتيالدرھم يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 
ً ألسعار الصرف السائدة  الدرھم اإلماراتيوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى  جودات تحويل المويتم  .في تاريخ التقريروفقا

لتاريخ وفقاً ألسعار الصرف السائدة في ا الدرھم اإلماراتيإلى بالعمالت األجنبية والمطلوبات غير المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 
. ال لموحدا األرباح أو الخسائر بيان يتم بصورة عامة االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية ضمنالذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 

   التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.يتم تحويل البنود غير المالية التي يتم قياسھا بناًء على 
  

  الممتلكات والمعدات  ٨-٣
  

التي تم الحصول عليھا عن طريق االستحواذ على فندق ومنتجع الممنوحة من قبل حكومة الشارقة ورض لأل استھالكاحتساب ال يتم 
  د.عمرھا اإلنتاجي غير محد يعتبرراديسون بلو، حيث 

  
 تشتمل جدت.القيمة، إن وانخفاض غراض إدارية بالتكلفة ناقصاً خسائر ألقيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التوريد أو  العقارات تسجيليتم 

لسياسات المحاسبية اً لاالقتراض المرسملة وفق تكاليف للموجودات المؤھلة فتشتمل تكلفتھا على ، أما بالنسبةتعاب المھنيةاألعلى التكاليف 
 والمعدات عندما يتم االنتھاء من إنجازھا وتصبحالفئة المناسبة من الممتلكات  ضمنالمجموعة. يتم تصنيف ھذه الممتلكات  المتبعة لدى
 العقارية لموجوداتل ستھالكالحتساب اال لھذه الموجودات وفقاً لنفس األساس الُمتبع ستھالكاحتساب اال. يبدأ لھا المزمع ستخدامجاھزة لال

  المزمع لھا. ستخدامجاھزة لال صبح الموجوداتتُ األخرى، عندما 
   



  

 
١٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
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  القيمة، إن وجدت. انخفاضالمتراكم وخسائر  ستھالكاالالممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً بنود يتم بيان 

  
أساس  على، والعقارات قيد اإلنشاء) تملك حرالموجودات (باستثناء األراضي المملوكة  تكلفةبغرض شطب ، ستھالكيتم احتساب اال
            على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي: القسط الثابت

  سنوات                        
  
  ٢٠ – ١٥      مبانيال
   ١٥      طائراتال

  ٢٠      طائراتالمحركات 
  ١٠ – ٣      طائراتالمعدات وقطع غيار 

  ١٥ – ٣      بالمطار معدات
  ٧ – ٣      ممتلكات ومعدات أخرى

      ====  
  

القيمة لالحقة في تسجيل التكاليف ابتاريخ كل تقرير. يتم  للموجودات واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية ستھالكاال ةقيتتم إعادة تقييم طر
المستقبلية  تدفق المنافع االقتصاديةت المرجح أن، حيثما يكون مناسباً، عندما يكون من كأصل منفصلبھا  االعترافأو يتم  لألصلالدفترية 

 علىاألخرى  والصيانة اتبصورة موثوقة. يتم تحميل كافة تكاليف اإلصالح ويمكن قياس تكلفة البند المجموعةإلى  المرتبطة بھذا البند
  عند تكبدھا. الموحد األرباح أو الخسائربيان 

  
الفرق بين المتحصالت من البيع والقيمة الدفترية لألصل على أنھا  من الخدمة األصل سحبيتم تحديد األرباح أو الخسائر من استبعاد أو 

  .الموحد األرباح أو الخسائر بيان بھا ضمن االعترافويتم 
  
  حكوميةالمنح ال  ٩-٣

  
 سوف يتم استالمھا منأن األرض بفي حال وجود تأكيد معقول  سميةاالقيمة الحكومة بالاألرض الممنوحة للمجموعة من ب االعترافيتم   

  . إن وجدت ،أن المجموعة سوف تلتزم بجميع الشروط المتعلقة بتلك المنحةو لمجموعةقبل ا
  

  العقارات االستثمارية   ١٠-٣
  

ً لنموذج التكلفة   في تتمثل العقارات االستثمارية. ٤٠المعيار المحاسبي الدولي رقم الوارد في يتم احتساب العقارات االستثمارية وفقا
نفس لاء اإلنش العقارات قيد ذلك أو لزيادة قيمة رأس المال (بما في بغرض تحقيق إيرادات إيجارية و/ التي يتم االحتفاظ بھاعقارات ال

ً االو)، األغراض استبدال  كلفةت. تشتمل التكلفة على التي تم تحديدھا القيمةانخفاض خسائر والمتراكم  ستھالكيتم بيانھا بالتكلفة ناقصا
ة للعقارات استثناء تكاليف الصيانة اليوميب، االعترافالوفاء بمعايير  إذا تموقت تكبد ھذه التكاليف القائمة جزء من العقارات االستثمارية 

  االستثمارية.
  

تم قياسھا مبدئياَ يفي المستقبل كعقارات استثمارية  ھااستخدامي يتم إنشاؤھا أو تطويرھا بغرض العقارات االستثمارية قيد التطوير التإن 
ويل ھذه اإلنشاء أو التطوير، يتم تح االنتھاء منبالتكلفة بما في ذلك كافة التكاليف المباشرة المنسوبة إلى تصميم وإنشاء العقار. عند 

ً لنفس األساس الُمتبع الحتساب االل ستھالكاال احتساب العقارات إلى عقارات استثمارية. يبدأ عقارات لل ستھالكھذه الموجودات وفقا
  المزمع لھا. ستخداماالستثمارية األخرى، عندما ُتصبح الموجودات جاھزة لال

  
تكلفة العقارات االستثمارية، بخالف األراضي والعقارات االستثمارية قيد التطوير، على مدى بغرض شطب  ستھالكيتم تحميل اال

  طريقة القسط الثابت.  استخدامسنة، ب ٢٠األعمار اإلنتاجية المقدرة بـ 
  

 ھا بصورة دائمة ويكون من المتوقع عدم تدفق منافعاستخدامبالعقارات االستثمارية إما في حالة استبعادھا أو إيقاف  االعترافيتم إيقاف 
يان بأو استبعاد أحد العقارات االستثمارية ضمن  استخدامأرباح أو خسائر من إيقاف  بأي االعترافاقتصادية مستقبلية من استبعادھا. يتم 

  أو االستبعاد. ستخدامفي الفترة التي يتم فيھا إيقاف االالموحد األرباح أو الخسائر 
  
تم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات وتصبح قيمته الدفترية في تاريخ تستثماري مشغوالً من قبل المالك، دما يصبح العقار االعن

بعد  إلى عقار استثماري أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعداتعندما يتم تحويل  إعادة التصنيف مساوية لتكلفته ألغراض االحتساب.
وقيمته العادلة  باشرةً م قبل التحويل ينشأ في تاريخ التحويل بين القيمة الدفترية للبند بأي فرق مباشرةً  يتم االعتراف ه،التغير في استخدام

  حقوق الملكية إذا كان يمثل ربح أو يتم تحميله على بيان األرباح أو الخسائر الموحد إذا كان يمثل خسارة. ضمن 
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  الشھرة التجارية   ١١-٣
    

تي تعادل كأصل ويتم قياسھا مبدئياً بالتكلفة وال ائتالف مشتركالشھرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة أو بيتم االعتراف 
الزيادة في تكلفة دمج األعمال عن حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد وااللتزامات الطارئة 

لة للتحديد وااللتزامات الطارئة للشركة المعترف بھا. إذا زادت حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القاب
   .موحدال األرباح أو الخسائربيان المستحوذ عليھا، بعد إعادة التقييم، عن تكلفة دمج األعمال، يتم االعتراف بالزيادة مباشرة ضمن 

  
ات مجموعة (أو مجموعات الوحدألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشھرة التجارية على كل الوحدات المنتجة للنقد الخاصة بال

  المنتجة للنقد) التي من المتوقع أن تستفيد من الدمج. 
  

دة مرات عيتم اختبار الوحدة المنتجة للنقد التي تم توزيع الشھرة التجارية عليھا للتحقق من تعرضھا النخفاض القيمة بصورة سنوية، أو 
عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل اض في القيمة. تعرض الوحدة النخفعندما يكون ھناك مؤشر على  في السنة

 شھرة تجارية موزعة على الوحدة ثم على أوال لتخفيض القيمة الدفترية أليمن القيمة الدفترية، يتم توزيع خسائر انخفاض القيمة 
ھرة يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الشة لكل أصل في الوحدة. مة الدفتريالموجودات األخرى للوحدة بشكل تناسبي استناداً إلى القي

لشھرة التجارية المعترف بھا في فترات اقيمة  ال يتم عكس خسائر انخفاض. األرباح أو الخسائر الموحدبيان ة ضمن التجارية مباشر
  الحقة. 

  
جة لشھرة التجارية عند تحديد األرباح والخسائر الموحدة الناتل المنسوبة قيمةال تسجيلعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، يتم 

  عن االستبعاد.    
  

  الموجودات غير الملموسة   ١٢-٣
  

يتم تحديد الموجودات غير الملموسة التي تم االستحواذ عليھا نتيجة دمج األعمال ويتم االعتراف بھا بشكل منفصل عن الشھرة إذا انطبق   
تعريف الموجودات غير الملموسة عليھا وإذا أمكن قياس قيمھا العادلة بصورة معقولة. تتمثل تكلفة تلك الموجودات غير الملموسة في 

  ة في تاريخ االستحواذ. قيمھا العادل
  

غير على أنھا  ٢٠٠٧العربية للطيران ذ.م.م في شركة الناتجة عن االستحواذ على األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة  تم تقدير
  . أ)٨(راجع اإليضاح  محدودة

  
اض يجة دمج األعمال بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفعقب االعتراف المبدئي، يتم بيان الموجودات غير الملموسة التي تم االستحواذ عليھا نت  

  القيمة المتراكمة بنفس الطريقة التي يتم بھا بيان الموجودات غير الملموسة التي تم االستحواذ عليھا بشكل منفصل.
  

ويتم االعتراف  تعلق به.المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد الذي ت من لة المصروفات الالحقة عندما تزيدتتم رسم
بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشھرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجھا داخلياً، ضمن 

  عند تكبدھا.  الموحداألرباح أو الخسائر بيان 
  

مقابل انخفاض القيمة بصورة سنوية أو عدة مرات سنوياً في  ودةالمحديتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير 
  حال وجود مؤشرات على انخفاض القيمة.

  
  المؤجلة  المصروفات  ١٣-٣

    
   لالنتفاع. المقدرة فترةالطريقة القسط الثابت على مدى المؤجلة وفقاً ل المصروفاتيتم إطفاء   

  
  المخزون   ١٤-٣

  
لفة المخزون شراء المواد. يتم احتساب تك سعرتتألف التكلفة من المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل.  بيانيتم 

ً لطريقة الوارد أوالً  ً ثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في تتمأوالً.  يصدروفقا مقدرة لإلنجاز التكاليف الكافة سعر البيع المقدر ناقصا
  البيع. والتكاليف الالزمة إلتمام
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  امتيازات الموظفينمخصص   ١٥-٣

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين مخصص 

  
قاً وف للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المستحقة تعويضات نھاية الخدمةإلجمالي قيمة  صصمخ رصديتم 

 وظفعلى الراتب األخير للم التعويضاتالحصول على ھذه في  الموظفيرتكز استحقاق لقانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة و
تعويضات نھاية الخدمة للموظفين الذين يعملون في شركات تقع في دول أخرى  مخصص رصد. يتم في نھاية فترة التقرير ومدة خدمته

   لقوانين واللوائح المحلية المطبقة على كل شركة. لوفقاً 
  

  خطط المساھمات المحددة
  

لة بموجبھا بدفع مساھمات ثابتة في منشأة منفص المنشأةتقوم  ة تعويضات نھاية الخدمة للموظفين التيتتمثل خطة المساھمة المحددة بخط
 مصروفاتك المحددةالمساھمات بخطط  المتعلقة لتزاماتبيان االولن يترتب عليھا التزامات قانونية أو إنشائية لدفع مبالغ إضافية. يتم 

دية فيه استرداد المبالغ النق يكونالذي  بالمساھمات المدفوعة مقدماً كأصل إلى المدى االعترافيتم  عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة.
ً  أو تخفيض الدفعات المستقبلية   .  متاحا

    
إن موظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاء في برنامج معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية الذي تديره 

من  ٪١٢ .٥ يعادلالمساھمة بما  المجموعةيتطلب من  .١٩٩٩لسنة  ٧المتحدة رقم العمل لدولة اإلمارات العربية لقانون الحكومة وفقاً 
 ٪٥بة ة بنسـالحكومو الموظفونيساھم كما . امج تعويضات التقاعد لتمويل التعويضاتـفي برن "ساب المساھمةتحال "الراتب الخاضع

برنامج معاشات التقاعد  فيما يخصلمجموعة ا التزام. إن "الراتب الخاضع الحتساب المساھمة" في البرنامجعلى التوالي من  ٪٢ .٥و
  .موحدال األرباح أو الخسائربيان  على تحميل تلك المساھماتيتم المساھمات المحددة فقط.  سدادوالتأمينات االجتماعية يقتصر على 

  
  صيانة الطائرات   ١٦-٣

  
يان يتم ب المجموعة ملزمة بصيانة الطائرات، والتي بموجبھا تكون ،تشغيلي إيجاربموجب عقود  المؤجرةطائرات فيما يتعلق بال
عمال الصيانة ألصيانة الھيكل األساسي للطائرات وبعض  المقدرةبناء على التكاليف المستقبلية  االلتزامھذا  المترتبة على االستحقاقات
إلى عدد ساعات الطيران أو عدد الدورات  استناداً الموحدة ضمن األرباح أو الخسائر من خالل تحميل المصروفات المناسبة  للمحركات

  .والتقديرات الھندسيةالتشغيلية للطائرات 
  

  تقني.ال تقييمالالصيانة المستحقة بناء على  يتم تقدير مصروفات ا المجموعة،لطائرات التي تمتلكھفيما يتعلق با
  

  اإليرادات المؤجلة   ١٧-٣
  
 االعترافتم يوس ھااستخداميتم  التي لمتذاكر السفر المباعة  من غير المكتسبة اإليراداتفي بصورة رئيسية تتمثل اإليرادات المؤجلة   

  تاريخ صالحيتھا. انتھاءأو  تذاكرال استخدامعند الموحدة  األرباح أو الخسائرضمن  بھا
  

  المخصصات  ١٨-٣
  

وثوقة يمكن تقديره بصورة م ضمنيالمجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو  يترتب علىبمخصص ما عندما  االعترافيتم 
ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات من خالل خصم 

لتي ينطوي ا كس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطرالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة يع
  تمويل.  بعكس الخصم كتكلفة  االعترافيتم عليھا االلتزام. 

  
 غير المشتقةاألدوات المالية   ١٩-٣

  
والنقد واألرصدة المصرفية والذمم المدينة التجارية واألخرى  والودائع لدى بنوكتتألف األدوات المالية غير المشتقة من االستثمارات 

  والقروض قصيرة األجل. يالتمويليجار ات عالقة ومطلوبات عقود اإلراف ذإلى أط والمستحق من/ والذمم الدائنة التجارية واألخرى
  

لموجودات يتم مبدئياً االعتراف بكافة ادائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. والو والدفعات المقدمةتقوم المجموعة مبدئياً باالعتراف بالقروض 
  األداة. بوالمطلوبات المالية األخرى في التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة 
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    (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)         ٣
  
 (تابع) غير المشتقةاألدوات المالية   ١٩-٣

  
  الموجودات المالية

  
المعاملة  بين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليفبالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة للبند غير المُ  المالي األصليتم مبدئياً قياس 

  .حيازته أو إصدارهلة مباشرالمنسوبة بصورة 
  

افة الموجودات ك للقياس المبدئي، يتم قياسالحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة. على أنھا ٌمقاسة يتم مبدئياً تصنيف الموجودات المالية 
  المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. 

  
  الفئات التالية: يتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ضمن

  
  الموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة -
  

  يكون األصل المالي مؤھالً للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطين التاليين:
  
  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األساسي والفائدة على

 . المستحقالمبلغ األساسي 
  
  حال لم يفي األصل المالي بكال الشرطين السابقين، يتم قياسه بالقيمة العادلة. في
  

تقوم المجموعة بتقييم نموذج العمل على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللھا إدارة األعمال وتقديم 
  المعلومات إلى اإلدارة. 

  
الي ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية لتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل الم

  التعاقدية، تأخذ المجموعة باعتبارھا ما يلي: 
  
  سياسات وأھداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتأثير تطبيق ھذه السياسات؛  
  كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛  
 اإلدارة على الحصول على إيرادات فائدة تعاقدية؛  استراتيجيةز يترك مدى 
  مدى تكرار مبيعات األصل المتوقعة؛ 
  سبب بيع أي أصل؛ و 
 ن االستحواذ يتم بيعھا بعد فترة قصيرة م بناًء على استحقاقھا التعاقدي أم ھل الموجودات التي يتم بيعھا يتم االحتفاظ بھا لفترة ممتدة

  عليھا أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقھا.  
 

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الُمقاسة الموجودات المالية -
  

لملكية ا أدواتعند االعتراف المبدئي (وفقاً لكل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في بعض بشكل ال رجعة فيه قد تقرر المجموعة 
 مبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا كان يت

  االحتفاظ بسندات الملكية بغرض المتاجرة.
  

بت حق عندما يث بيان األرباح أو الخسائر الموحداالعتراف بتوزيعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في سندات الملكية ضمن يتم 
 في استالم توزيعات األرباح ما لم تمثل ھذه التوزيعات بصورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. المجموعة

  
من سندات الملكية إلى األرباح أو الخسائر الموحدة ولم يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة ال تتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر 

  .  بيان األرباح أو الخسائر الموحدضمن 
  

جودات متعلق بإدارة الموال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بھا ما لم تقم المجموعة بتغيير نموذج األعمال ال
   المالية.

   



  

 
٢٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)         ٣
  
 (تابع) غير المشتقةاألدوات المالية   ١٩-٣

  
  (تابع) الموجودات المالية

  
  الموجودات المالية الُمقاسة بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر -

 
الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة ال يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من إن 

  أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
 

  لم تقم المجموعة بتصنيف أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
  
  ادلهالنقد وما يع -
  

تشتمل األرصدة المصرفية والنقد على النقد في الصندوق واألرصدة في الحساب الجاري وودائع تحت الطلب وودائع ثابتة وودائع 
  ھامشية.

  
  .الموحد يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي

  
  المالية المطلوبات

  
ستخدام طريقة الفائدة بابالتكلفة المطفأة الحقاً قياسھا ويتم  ،ة بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملةيتم مبدئياً قياس المطلوبات المالي

 ةالفعلية، ويتم االعتراف بمصروفات الفائدة على أساس العائد الفعلي باستثناء الذمم الدائنة قصيرة األجل في حال كان االعتراف بالفائد
  غير مادي.

  
الفترة ذات دة على مصروفات الفائفي الطريقة التي يتم بھا احتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي وتوزيع الفائدة الفعلية تتمثل طريقة 

فتراضي المقدر على مدى العمر االالذي يتم بموجبه خصم الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة فعلي في المعدل يتمثل معدل الفائدة الالصلة. 
  .لمالي أو، إن كان مناسبـاً، على مدى فتـرة أقصر للتوصل إلى صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئيلاللتزام ا

  
  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية

  
و عندما نقدية من األصل المالي أباألًصل المالي عندما تنتھي حقوقھا التعاقدية في الحصول على تدفقات  تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف

لمجموعة فعلية أو حتى لم تقم ا مخاطر وامتيازات الملكية بصورة األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة بالتنازل عن تقوم
 يتم االعتراف .األصل الماليبسيطرتھا على  بموجبھا بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولكنھا ال تحتفظ

بأي حصص في الموجودات المالية المحولة المؤھلة إليقاف االعتراف والتي تقوم المجموعة بتسجيلھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو 
دفترية لألصل لعند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة ا. مطلوبات منفصلة في بيان المركز المالي الموحد

بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي (والثمن المقبوض ) أو القيمة الدفترية المخصصة إلى الجزء من األصل المحول(
  . األرباح أو الخسائر الموحد بيان ضمن) التزام جديد محتمل

  
ھا في بيان المركز المالي الموحد ولكنھا تحتفظ إما بكافة مخاطر تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبھا تحويل الموجودات المعترف ب

في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف االعتراف . وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء منھا
  . بالموجودات المحولة

  
باالحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات األصل المالي ولكنھا تحتفظ  فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللھا

بالسيطرة عليه، تستمر المجموعة في اعترافھا بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل ويتحدد ذلك من خالل مدى تعرضھا لتغيرات 
  .في قيمة األصل المحولة

  
ل يتم إيقاف االعتراف باألصل المحو. ديم خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسومتحتفظ المجموعة في بعض المعامالت بااللتزام بتق

يتم االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة ويتوقف ذلك على ما إذا كانت . عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف
  .  داء الخدماتأل) التزام(أو أقل مما يكفي األصل رسوم الخدمة أكثر مما يكفي 

  
  تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتھا أو يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا.

   



  

 
٢٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)         ٣
  
  المشتقة األدوات المالية   ٢٠-٣
  

قامت المجموعة بتطبيق سياسة التحوط فيما يتعلق بأدواتھا المالية المشتقة. تقوم المجموعة بتطبيق سياسة التحوط فقط في حال الوفاء 
  بكافة الشروط التالية:

  
 يوجد تصنيف رسمي وتوثيق خطي عند بداية التحوط؛ 
 أن تكون القيمة العادلة ألداة التحوط، والقيمة العادلة (أو التدفقات  يمكن قياس مدى فعالية عالقة التحوط بشكل موثوق. يتطلب ذلك

 النقدية) للبند الخاضع للتحوط فيما يتعلق بالمخاطر التي يتم التحوط منھا، قابلة للقياس بشكل موثوق؛
  لية الموثقة وفقاً لالستراتيجية األصمن المتوقع أن تكون عملية التحوط ذات فعالية عالية في مقاصة القيمة العادلة أو التدفقات النقدية

 إلدارة المخاطر؛ و
 فعاليتھا العالية على مدى عالقة التحوط. تكون عملية التحوط ذات فعالية عالية  مدى يتم بصورة مستمرة تقييم عملية التحوط وتحديد

 إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط والتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المتوقعة للبند الخاضع للتحوط
 لمخاطر التي يتم التحوط منھا.لمنسوبة 

  
ئياً بتصنيف التحوط كتحوط للتدفق النقدي أو كتحوط للقيمة العادلة، ويتم التصنيف في بداية عملية التحوط. في بداية تقوم المجموعة مبد

 التحوط، تقوم المجموعة بإعداد وثائق رسمية لعالقة التحوط. تتوقف الطريقة التي تقوم المنشأة بتطبيقھا على استراتيجية إدارة المخاطر
لى نظم وممارسات محاسبة التحوط. يتم تحديد الطريقة التي سوف يتم استخدمھا في قياس مدى فعالية التحوط في الخاصة بھا باإلضافة إ

  الوثائق الخاصة بعملية التحوط.
  

  تتضمن وثائق التحوط التي تم إعدادھا في البداية على وصف لما يلي:
  
 ھدف واستراتيجية إدارة المخاطر بشأن تنفيذ عقد التحوط؛ 
  المخاطر التي يتم التحوط منھا؛طبيعة 
  وأداة  –المؤسسة أو التدفقات النقدية الناتجة من معاملة متوقعة  تاألصل، االلتزام، التزاما –تحديد واضح للبند الخاضع للتحوط

 التحوط؛ و
  يق بغرض وضع الدقكيفية تقييم فعالية التحوط بأثر رجعي وفي المستقبل. تقوم المنشأة بوصف الطريقة واإلجراءات بالتفصيل

 أساس ثابت ومتسق لقياس عمليات تحوط محددة في فترات الحقة.
 

تفي عالقة التحوط بمتطلبات فعالية التحوط في حال كانت ھناك عالقة اقتصادية بين البند الخاضع للتحوط وأداة التحوط. إن تأثير مخاطر 
قتصادية، ويكون معدل التحوط لعالقة التحوط ھو نفس المعدل الناتج عن االئتمان ال يعكس التغيرات في القيمة الناتجة عن العالقة اال

عدد البنود الخاضعة للتحوط التي تقوم المنشأة بالفعل بالتحوط لھا، ويتم استخدام أداة التحوط لتحوط ھذا العدد من البنود الخاضعة 
  للتحوط.

  
التحوط للتدفق النقدي، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط ضمن اإليرادات الشاملة  في إطار نموذج

  .بيان األرباح أو الخسائر الموحدفي حين يتم االعتراف بالجزء غير الفعال ضمن الموحدة األخرى 
  

ً االعتراف بعد ياس أداة حيث أن التغيرات في ق الخسائر الموحد األرباح أو بيان م الفعالية ضمنفي التحوط للقيمة العادلة، يتم تلقائيا
التحوط والبند الخاضع للتحوط يتم اإلعالن عنھا من خالل األرباح أو الخسائر الموحدة باستثناء الحاالت التي تكون فيھا أداة التحوط 

  ض التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.تغطي استثمار في حقوق ملكية، والذي اختارت اإلدارة بشأنه عر
  

يقاف إفي حال لم تعد أداة التحوط فعالة، يتم إيقاف محاسبة التحوط مستقبالً اعتباراً من أخر تاريخ كانت فيه عالقة التحوط فعالة. كما يتم 
  وط، أو عدم الوفاء بالمعايير أو عند اإليقاف طوعاً.عالقة التحوط عند إيقاف االعتراف بالبند الخاضع للتحوط أو أداة التح

  
في حال كانت أداة التحوط مشتقة، يتم قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة، مع االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في قيمتھا العادلة 

حوط. يتم على الفور االعتراف بالجزء الفعال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانھا ضمن حقوق الملكية، وعادًة في احتياطي الت
  .بيان األرباح أو الخسائر الموحدمن أرباح أو خسائر أداة التحوط ضمن 

   



  

 
٢٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

   السياسات المحاسبية الھامة (تابع)        ٣
  
  انخفاض القيمة   ٢١-٣

  
  الموجودات المالية 

  
يتم بتاريخ كل تقرير تقييم الموجودات المالية للتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض في القيمة. ُيعتبر أن 

بعد االعتراف المبدئي بھذا  األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي ُيشير إلى وقوع حدث خسارة
  ارة تأثيراً سلبياً على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لھذا األصل يمكن تقديره بصورة موثوقة. الخس األصل وكان لحدث

  
األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية التعثر أو العجز عن السداد من قبل المدين وإعادة جدولة المبلغ المستحق  تتضمن

لتقبلھا في ظروف أخرى والمؤشرات التي تدل على أن المدين أو المصدر سيتعرض لإلفالس  موعةالمجوفقاً لشروط ما كانت  للمجموعة
  أو عدم وجود سوق نشط لألداة.

  
 لموجوداتاالموجودات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة ھذه باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة  المجموعةتأخذ 

م لالھامة في حالتھا الفردية التي وجد أنھا  الموجوداتإذا كان ھناك انخفاض في القيمة. إن كافة للتحقق مما الھامة في حالتھا الفردية 
 وداتلتحديد أي انخفاض في القيمة قد وقع ولم يتم تحديده بعده. فيما يتعلق بالموجتقييمھا بصورة جماعية  ، يتمنخفاض في القيمةتتعرض ال

من  ييم جماعي. يتم إجراء تقنخفاض في القيمةللتحقق من تعرضھا اللتي ال تكون ھامة في حالتھا الفردية، فيتم تقييمھا بصورة جماعية ا
  خصائص مخاطر مماثلة. الموجودات التي لھا خالل تجميع 

  
ادات وقيمة الخسائر المتكبدة، مع إجراء عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تعتمد المجموعة على تجارب سابقة حول توقيت االسترد

ب رتسوية حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل مما تشير إليه التجا
  السابقة.

  
صومة بمعدل الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخيتم احتساب خسائر انخفاض القيمة على أنھا الفرق بين قيمتھا الدفترية والقيمة 

الفائدة الفعلي األصلي للموجودات. يتم االعتراف بالخسائر ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة، ويتم إظھارھا في حساب المخصص. 
. في حال حدوث تقليص الحق في عندما ترى المجموعة عدم احتمال فعلي على استرداد الموجودات، يتم شطب المبالغ ذات الصلة

خسائر انخفاض القيمة وكان من الممكن ربط ذلك التقليص بشكل موضوعي بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، يتم عكس 
  خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا سابقاً من خالل األرباح أو الخسائر الموحدة.

  
  الموجودات غير المالية 

  
عرضھا تما إذا كان ھناك أي مؤشر على م المالية للتحققغير  الدفترية لموجوداتھاراجعة القيم في تاريخ كل تقرير بم تقوم المجموعة

ودات باستثناء الشھرة التجارية والموج المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد ذلكالقيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض ال
يتم  ).١٢-٣و ١١-٣، والتي تخضع الختبار انخفاض القيمة بصورة سنوية (راجع المحدودةغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير 

يتم  لمقدرة.لة لالسترداد ااالعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القاب
  .بيان األرباح أو الخسائر الموحد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن

  
أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شھرة تجارية مخصصة  المعترف بھا للوحدات المنتجة للنقد يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة

  . على أساس تناسبيموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية لل ة المنتجة للنقدللوحد
  

المنتجة للنقد في القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيھما أكبر.  تهتتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحد
ا قبل الضريبة م بلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصمالتدفقات النقدية المستق تخفيض، يتم من االستخدامعند تقييم القيمة 

جودات لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع المو لمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل.ل للقيمة الزمنيةيعكس تقييمات السوق الحالية 
لمستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية معاً في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام ا

  . ")المنتجة للنقد ةالوحدمجموعات الموجودات (" الداخلة للموجودات األخرى أو
  

لخسائر قد أي مؤشرات تدل على أن ا في حالة وجودتاريخ كل تقرير في خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا في فترات سابقة  يتم تقييم
. تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد إذا كان ھناك انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة

يتم تحديدھا، صافية لالتي كان  يةالدفترألصل عن قيمته ل الدفتريةقيمة اليتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه 
  خسائر انخفاض القيمة.باالعتراف  إذا لم يكن قد تممن االستھالك أو اإلطفاء، 

  
إلى  ةيتم عكس خسائر انخفاض القيم ،فيما يتعلق بالموجودات األخرىال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشھرة التجارية. 

ذا لم يكن االستھالك أو اإلطفاء، إ بعد خصمالدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدھا، المدى الذي ال تزيد فيه القيمة 
  قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

   



  

 
٢٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
   وإدارة رأس المال  إدارة المخاطر المالية   ٤

  
  نظرة عامة 

  
  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية: 

  
 ؛مخاطر االئتمان  
 ؛ ومخاطر السيولة 
 مخاطر السوق. 
  

 المتبعة واإلجراءاتأغراض المجموعة وسياساتھا  ويوضحيقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المذكورة أعاله 
  مخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. من قبلھا لقياس وإدارة ال

  
  مخاطر االئتمان   ١-٤

  
مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء في تتمثل مخاطر االئتمان 

 تھا المالية التي تتمثل بصورة رئيسية في الذمم المدينةفيما يتعلق بموجودامخاطر االئتمان ل . تتعرض المجموعةبالتزاماته التعاقدية
  من أطراف ذات عالقة واالستثمارات، والنقد لدى البنك والودائع المصرفية ةالمستحقالمبالغ التجارية واألخرى و

  
تشتمل الذمم المدينة التجارية على عدد كبير من العمالء يعملون في قطاعات متنوعة ومناطق جغرافية مختلفة. يتم إجراء تقييم ائتماني 

  مستمر للظروف المالية لذمم الحسابات المدينة. 
  

ة ذات خصائص ائتمانية مماثلة. ال يوجد لدى المجموعة أي تعرض ھام لمخاطر االئتمان من أي طرف مقابل أو مجموعة أطراف مقابل
  تعتبر المجموعة أن األطراف المقابلة لھا خصائص ائتمانية مماثلة إذا كانت تلك المنشآت متعلقة ببعضھا. 

  
 إن القيمة الدفترية للموجودات المالية، المسجلة في البيانات المالية الموحدة بصافي قيمتھا بعد خصم خسائر انخفاض القيمة، تمثل أقصى

  رض لمخاطر االئتمان.تع
  

من أطراف ذات عالقة  ةالمستحقالمبالغ تقوم اإلدارة بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة التجارية واألخرى و
 اد (راجعقابلة لالسترد والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بصورة مستمرة وترى إدارة المجموعة أن ھذه الذمم المدينة التجارية

  ).١١أيضاً اإليضاح 
  

  يتم إيداع النقد وما يعادله والودائع واالستثمارات الخاصة بالمجموعة لدى بنوك ومؤسسات ذات سمعة جيدة.
  

  مخاطر السيولة  ٢-٤
  

ويتھا عن تس صعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية التي تتم المجموعةمواجھة مخاطر تتمثل مخاطر السيولة في 
طريق الدفع نقداً أو من خالل تقديم موجودات مالية أخرى. يھدف منھج المجموعة من إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديھا دائماً 
السيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير 

  لة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر.مقبو
  
  مخاطر السوق  ٣-٤

  
ة أسعار صرف العمالت األجنبيالتغيرات في التغيرات في أسعار السوق، مثل  الناتجة عن تأثيرالمخاطر في تتمثل مخاطر السوق 

الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو مالية. إن ال ھاأو قيمة أدوات المجموعةعلى إيرادات  وأسعار الوقود األسھموأسعار  وأسعار الفائدة
  . التعرض لمخاطر السوق ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن ورقابة إدارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
٢٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  وإدارة رأس المال (تابع) إدارة المخاطر المالية   ٤

  
  (تابع)  مخاطر السوق  ٣-٤

  
  مخاطر العمالت  ١-٣-٤

  
تتمثل مخاطر أسعار العمالت في تلك المخاطر التي قد تنتج عن تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت 

كي. رياألجنبية. ال تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت حيث يتم تنفيذ كافة المعامالت الھامة للمجموعة بالدرھم اإلماراتي والدوالر األم
  تم تثبيت سعر صرف الدرھم بشكل غير رسمي أمام الدوالر األمريكي.  

  
  مخاطر أسعار الفائدة  ٢-٣-٤
  

شأ نتتمثل مخاطر أسعار الفائدة في تلك المخاطر التي قد تنتج عن تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. ت
  المجموعة من التغيرات في أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات. لھا  مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض

   
    مخاطر أسعار األسھم  ٣-٣-٤

  
الناتجة عن االستثمارات في حقوق الملكية. يتم االحتفاظ باالستثمارات في حقوق الملكية  مخاطر أسعار األسھمتتعرض المجموعة ل

  ألغراض استراتيجية وليس ألغراض تجارية. ال تقوم المجموعة بتداول ھذه االستثمارات بصورة نشطة.
  

  مخاطر أسعار الوقود  ٤-٣-٤
  

تقوم المجموعة بمتابعة دقيقة للتكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة تتعرض المجموعة إلى مخاطر التقلب في أسعار وقود الطائرات. 
األخرى تأثير جوھري على نتائج أعمال المجموعة.  المنتجاتللوقود. قد يكون للتغيرات الجوھرية في أسعار وقود الطائرات وأسعار 

  تقوم المجموعة بإدارة ھذا الخطر عن طريق الدخول في عقود تحوط للوقود.
  
  إدارة رأس المال   ٤-٤

  
تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق وكذلك لضمان التطوير 

م يتم ل المستقبلي لألعمال. تقوم اإلدارة بمراقبة العائد من رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزيعات األرباح على المساھمين العاديين.
  . ٢٠١٧ديسمبر  ٣١إجراء أي تغيرات على أھداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتھية في 

  
مال والمخاطر تقوم إدارة المجموعة بمراجعة ھيكل رأس المال بصورة منتظمة. تضع اإلدارة باعتبارھا خالل ھذه المراجعة تكلفة رأس ال

المرتبطة برأس المال. ال يوجد لدى المجموعة ھيكل رسمي مستھدف لرأس المال أو نسب مثلى مستھدفة لرأس المال في إطار أھداف 
إدارة رأس المال.



  

 ٢٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
 الممتلكات والمعدات   ٥

  
 

 
  

  أراضي

 
  

  مباني

 
  

  طائرات

 
  محركـات
  طائـرات

 
معدات وقطع 

  طائرات 

 
  معدات 

  بالمطار 

معدات معالجة 
  البيانات 

  اإللكترونية 

  معـدات
مكتبيـة وأثـاث 

  وتجھيزات وسيارات

  
أعمال رأسمالية 

  قيد اإلنجاز 

  
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

                     التكلفة
  ٧٫٦٣٦٫١٩٨  ٨٫٢٩٦  ٣٩٫٩٢٤  ٢٨٫٤٧٠  ١٨٫٩١٩  ٣٨٫٣٣٠  ٢٩٧٫٥١٤  ٦٫٥٢٩٫٣٢٣  ٦٢٥٫٤٢٢  ٥٠٫٠٠٠   ٢٠١٦يناير  ١

  ١٫١٤٦٫٤٠٣  ١٨٫٣٥٩  ٦٫١٣٤  ٨١١  -  ٢٨٫٠٦٩  ٢٢٫٥٩١  ١٫٠٧٠٫٠٣٥  ٤٠٤  -  اإلضافات خالل السنة
 المحول من عقارات استثمارية (راجع 

  )٧اإليضاح   
  

٣٩٫٠٤٠  
  

٥٫٨١٢  
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
٤٤٫٨٥٢  

  ---------  -----------  -------------  -----------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  -------------  
  ٨٫٨٢٧٫٤٥٣  ٢٦٫٦٥٥  ٤٦٫٠٥٨  ٢٩٫٢٨١  ١٨٫٩١٩  ٦٦٫٣٩٩  ٣٢٠٫١٠٥  ٧٫٥٩٩٫٣٥٨  ٦٣١٫٦٣٨  ٨٩٫٠٤٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
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  ٨٫٨٢٧٫٤٥٣  ٢٦٫٦٥٥  ٤٦٫٠٥٨  ٢٩٫٢٨١  ١٨٫٩١٩  ٦٦٫٣٩٩  ٣٢٠٫١٠٥  ٧٫٥٩٩٫٣٥٨  ٦٣١٫٦٣٨  ٨٩٫٠٤٠   ٢٠١٧يناير  ١

  ٧٤٥٫٩٥١  -  ١٦٫٠٧٣  -  -  ٣٫٦٥٦  ٣٩٫٢٣١  ٦٦٩٫٣٤٩  ١٧٫٦٤٢  -  اإلضافات خالل السنة
  -  )٢٦٫٦٥٥(  ١٫٥٨٨  -  -  -  -  -  ٢٥٫٠٦٧  - من أعمال رأسمالية قيد اإلنجازالمحول 

  ----------  -----------  --------------  -----------  ---------  ---------  ---------  ---------  ----------  --------------  
  ٩٫٥٧٣٫٤٠٤  -  ٦٣٫٧١٩  ٢٩٫٢٨١ ١٨٫٩١٩ ٧٠٫٠٥٥ ٣٥٩٫٣٣٦ ٨٫٢٦٨٫٧٠٧ ٦٧٤٫٣٤٧ ٨٩٫٠٤٠ ٢٠١٧ديسمبر٣١

  ----------  -----------  --------------  -----------  ---------  ---------  ---------  ---------  ----------  --------------  
                     االستھالك

  ١٫٢٨٢٫٤٨٨  -  ٢٤٫١١٧  ١٦٫٧٠١  ٥٫١٥٤  ١٧٫١٦١  ٦١٫٦١٤  ١٫٠١٦٫٤٣٤  ١٤١٫٣٠٧  -  ٢٠١٦يناير  ١
  ٤٣٦٫٨٣١  -  ٨٫٥٢٢  ٢٫٣٠٤  ٨٨٣  ٤٫٠٤٤  ١٢٫٦٥٦  ٣٧٦٫٧١٤  ٣١٫٧٠٨  -  المحمل خالل السنة 
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  ١٫٧١٩٫٣١٩  -  ٣٢٫٦٣٩  ١٩٫٠٠٥  ٦٫٠٣٧  ٢١٫٢٠٥  ٧٤٫٢٧٠  ١٫٣٩٣٫١٤٨  ١٧٣٫٠١٥  -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
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  ١٫٧١٩٫٣١٩  -  ٣٢٫٦٣٩  ١٩٫٠٠٥  ٦٫٠٣٧  ٢١٫٢٠٥  ٧٤٫٢٧٠  ١٫٣٩٣٫١٤٨  ١٧٣٫٠١٥  -   ٢٠١٧يناير  ١

  ٤٨٦٫١٠٥  -  ٨٫٧١٣  ٢٫٦٠٩  ٨٨٣  ٤٫٥٥٠  ١٣٫٢٦٠  ٤٢٢٫٢٨٨  ٣٣٫٨٠٢  -  المحمل خالل السنة 
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                     القيمة الدفتريةصافي
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  ٧٫١٠٨٫١٣٤  ٢٦٫٦٥٥  ١٣٫٤١٩  ١٠٫٢٧٦  ١٢٫٨٨٢  ٤٥٫١٩٤  ٢٤٥٫٨٣٥  ٦٫٢٠٦٫٢١٠  ٤٥٨٫٦٢٣  ٨٩٫٠٤٠   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  ==  ===    ======  =====  ===    ======    =====    =====    =====    =====    =====  ====  ====  



  

 ٢٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  الممتلكات والمعدات (تابع)    ٥

  
  يتم تحميل االستھالك كما يلي: 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٤٢٣٫٥٢١  ٤٧١٫٣٩٣  ) ٢٣التكاليف المباشرة (راجع اإليضاح 
  ١٣٫٣١٠  ١٤٫٧١٢  )٢٤اإليضاح المصروفات اإلدارية والعمومية (راجع 

  -----------  ----------  
  ٤٣٦٫٨٣١  ٤٨٦٫١٠٥  
  ======  ======  
  
سكن والطائرات وسكن للموظفين. تم إنشاء مركز تدريب الطيارين على قيادة  ومركز لتدريب الطيارينتتضمن المباني شقق فندقية  -

  . جرة من ھيئة مطار الشارقة الدوليالموظفين على أرض مستأ
  
احد و تبلغقطعة أرض في الشارقة ممنوحة من قبل حكومة الشارقة تم االعتراف بھا بقيمة اسمية تتضمن الممتلكات والمعدات  -

  .درھم
 

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، باستثناء ممتلكات ومعدات كائنة غير المنقولة التي تمتلكھا المجموعة  الموجوداتكافة  إن -
  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. مليون درھم) ٣ .١: ٢٠١٦(مليون درھم  ٢ .٥ترية تبلغ قيمتھا الدف

  
بموجب  مليار درھم) ٥ .٧٢: ٢٠١٦(مليار درھم  ٦ .٠١، يتم االحتفاظ بطائرات تبلغ قيمتھا الدفترية ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  -

  ).٢١(راجع اإليضاح  عقود إيجار تمويلي
  
بإجراء تقييم داخلي لموجودات الطائرات لديھا ووضعت في االعتبار وجود أي مؤشرات على انخفاض قامت إدارة المجموعة  -

القيمة مثل تراجع األنشطة التجارية الحالية أو المتوقعة وتكبد أي خسائر أو أي عوامل أخرى تشير إلى احتمالية تعرض الموجودات 
  .٢٠١٧ة المجموعة عدم وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة في النخفاض القيمة. استناداً إلى ذلك التقييم، ترى إدار

  
  طائرات جديدة المبالغ مدفوعة مقدماً لشراء  ٦

  
ً تتمثل  مليون دوالر  ١٧٢موردين بمبلغ إلى عملية التسليم  قبل مدفوعة مبالغللحصول على طائرات جديدة في  المبالغ المدفوعة مقدما

إطار  في )مليون درھم) ٢٩٩ما يعادل (أي مليون دوالر أمريكي  ٨١ .٥ :٢٠١٦( درھم إماراتي)مليون  ٤٦ .٩(أي ما يعادل  مريكيأ
  طائرات. صفقة لشراء 

  
  لشراء طائرات جديدة: الدفعات المقدمة فيالحركة فيما يلي 

  
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٣٤٤٫٠٦٧  ٢٩٩٫٢٦٩  يناير  ١في 
ً  مدفوعةالمبالغ ال   ٣٣٨٫٢٠٠  ١١٦٫٨٧٠  خالل السنة مقدما

  )٣١٢٫١٨٩(  )٢٢٨٫٩٧١(  خالل السنةطائرات  مبالغ مدفوعة مقدماً تم تسويتھا مقابل شراء
ً  المسترد   )٧٠٫٨٠٩(  )١٤٫٤٢٩(   من المبالغ المدفوعة مقدما

  -----------  -----------  
  ٢٩٩٫٢٦٩  ١٧٢٫٧٣٩  ديسمبر  ٣١في 

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

   



  

 ٣٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  العقارات االستثمارية   ٧
  

  أراضي   
  ومباني

  عقارات استثمارية
   اإلنشاء قيد 

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
        

        التكلفة
  ١٧٩٫٠١٠  ١٢٤٫٩٧٠  ٥٤٫٠٤٠  ٢٠١٦يناير  ١

  )٥٤٫٠٤٠(  -  )٥٤٫٠٤٠(  ) أدناه)١ومعدات (راجع اإليضاح (المحول إلى ممتلكات 
  ----------  ----------  ----------  
  ١٢٤٫٩٧٠  ١٢٤٫٩٧٠  -  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١
  --------  ----------  ----------  
  ١٢٤٫٩٧٠  ١٢٤٫٩٧٠  -  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١
  --------  ----------  ----------  

         االستھالك
  ٨٫٤٣٨  -  ٨٫٤٣٨  ٢٠١٦ يناير ١

  ٧٥٠  -  ٧٥٠  لسنةا المحمل خالل
  )٩٫١٨٨(  -  )٩٫١٨٨(  ) أدناه)١المحول إلى ممتلكات ومعدات (راجع اإليضاح (

  ---------  -------  ---------  
  -  -  -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  -------  -------  -------  
  -  -  -    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  -------  -------  -------  

        القيمة الدفتريةصافي 
  ١٢٤٫٩٧٠  ١٢٤٫٩٧٠  -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ====  ======  ======  
  ١٢٤٫٩٧٠  ١٢٤٫٩٧٠  -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  ====  ======  ======  

   

قبل  من تم منحھاعلى قطعة أرض مجاورة لمطار الشارقة الدولي بإنشائه المجموعة  قامتمبنى على  العقارات االستثمارية تشتمل )١(
في استغالل ھذه األرض في أغراض إدارية المجموعة بدأت  ٢٠١٧ سنةخالل  .ذ.م.مإلى شركة العربية للطيران  حكومة الشارقة

ضمن  مصنفةمليون درھم)  ٥ .٨) و(القيمة الدفترية للمبنى تبلغ مليون درھم ٣٩ لغتب قطعة األرضالدفترية لقيمة عندئذ (ال توكان
   ).٥الممتلكات والمعدات (راجع اإليضاح 

  
والذي تم  ،اإلمارات العربية المتحدة مارينا، في دبيمبنى ("العقار") في  بعض الوحدات اإلنشاء منقيد  يتألف العقار االستثماري )٢(

ً  ٪٥٠ إنجاز   منه. تقريبا
 

  .مليون درھم) ١٢٥ :٢٠١٦(مليون درھم  ١٢٥ بمبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  للعقارات االستثماريةالعادلة  القيمة اإلدارة تقدر )٣(
  
  
  

   



  

 ٣١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  الموجودات غير الملموسة    ٨
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٫٠٩٩٫٢٥٣  ١٫١٠٠٫٥٢٨  أ)٨الموجودات غير الملموسة (راجع إيضاح 
  ١٩٨٫٥٢٢  ١٩٨٫٥٢٢  ب)٨الشھرة التجارية (راجع إيضاح 

  --------------  -------------  
  ١٫٢٩٧٫٧٧٥  ١٫٢٩٩٫٠٥٠  ديسمبر ٣١في 

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

، خضعت الموجودات غير الملموسة والشھرة التجارية الختبار انخفاض القيمة، وخلصت اإلدارة إلى أنھا لم تتعرض ٢٠١٧سنة خالل 
  النخفاض القيمة.

  
  الموجودات غير الملموسة    أ٨
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٫٠٩٧٫٦٨٧  ١٫٠٩٩٫٢٥٣  يناير  ١في 
  ٢٫٥٤٣  ٢٫٥٦٩  اإلضافات خالل السنة
  )٩٧٧(  )١٫٢٩٤(  اإلطفاء خالل السنة

  --------------  -------------  
  ١٫٠٩٩٫٢٥٣  ١٫١٠٠٫٥٢٨  ديسمبر ٣١في 

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

كما تم تحديدھا من قبل مقيم  ٢٠٠٧في  ذ.م.معلى شركة العربية للطيران  االستحواذ عن الناتجةالموجودات غير الملموسة فيما يلي 
  مستقل: 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
     

  ٣٩٥٫٤١٠  ٣٩٥٫٤١٠  االسم التجاري
  ٤٦٨٫٢٧٣  ٤٦٨٫٢٧٣  حقوق الھبوط

  ١٨٠٫٢٨١  ١٨٠٫٢٨١  األسعار من أطراف ذات عالقة امتيازات
  ٤٨٫٣٨٣  ٤٨٫٣٨٣  الشارقة لخدمات الطيران - رخصة المناولة

  --------------  ------------- 
 ١٫٠٩٢٫٣٤٧  ١٫٠٩٢٫٣٤٧ 

  ========  =======  
  
  الشھرة التجارية  ب٨
  

  تتألف الشھرة التجارية مما يلي:  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٨٩٫٤٧٤  ١٨٩٫٤٧٤  ) أدناه)١(راجع اإليضاح ( الشھرة التجارية الستحواذ طيران العربية ذ.م.م
  ٩٫٠٤٨  ٩٫٠٤٨  .ح.م.إنفورميشن سيستمز أسوسييتس شالشھرة التجارية لالستحواذ التدريجي لشركة 

  -----------  -----------  
  ١٩٨٫٥٢٢  ١٩٨٫٥٢٢  ديسمبر ٣١في 

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

   



  

 ٣٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  الموجودات غير الملموسة (تابع)  ٨
  

  الشھرة التجارية (تابع)  ب٨
  

المحددة من قبل شركة تقييم مستقلة كما ھي  ٢٠٠٧في عام  ذ.م.مشركة العربية للطيران  استحواذكانت الشھرة التجارية الناتجة عن  )١(
  :مبينة على النحو التالي

  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٫٤٠٠٫٠٠٠   ذ.م.مإجمالي القيمة العادلة لشركة العربية للطيران 
  )١٫٠٩٢٫٣٤٧(  )١٫٠٩٢٫٣٤٧(  )أ٨يضاح راجع اإلالقيمة العادلة للموجودات غير الملموسة (

  )١١٨٫١٧٩(  )١١٨٫١٧٩(  صافي)العادلة للموجودات الملموسة ( القيمة
 ------------  -----------  

  ١٨٩٫٤٧٤  ١٨٩٫٤٧٤  
  ======  ======  

  

ات والموجودات غير الملموسة ذ التجارية لشھرةلقيمة الانخفاض  اختباربإجراء بالتعاون مع شركة تقييم مھنية مستقلة قامت المجموعة 
والموجودات غير من الشھرة التجارية  لالسترداد. تم تحديد القيمة القابلة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  محدودةالنتاجية غير اإلعمار األ

بإعداد المجموعة قامت إدارة  االحتساب، ألغراضاالستخدام.  منالقيمة  من خالل احتساب، ألغراض اختبار انخفاض القيمة، الملموسة
  .٪١٠ .٤٩إلى  ٪٩ .٨٨بين ما معدل خصم يتراوح وقامت بتطبيق لمدة خمس سنوات  النقدي لتدفقل تصورات

  

تمل أن أي تغير محالمجموعة . تعتقد إدارة ةالمتوقع األرباح الھامشيةإجمالي  علىخالل فترة الموازنة ي النقد تصورات التدفق ترتكز
ية عن ؤدي إلى زيادة إجمالي القيمة الدفتريلن  لالستردادالقيمة القابلة  احتسابالتي تم بناء عليھا  الرئيسية االفتراضاتمعقول في و

على ھذه الحسابات، ترى المجموعة أن الشھرة التجارية والموجودات غير . بناًء لنقدل المنتجةدة وحلل لالستردادالقيمة القابلة إجمالي 
  .الملموسة لم تتعرض النخفاض في القيمة

  

  المصروفات المؤجلة  ٩

  تصاريح الھبوطرسوم   
  تكاليف تطوير

  الطائرات 
رسوم التصريح بالھبوط 

  وتكاليف العموالت 
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

        التكلفة
  ١١١٫٥٨٠  ٢٧٫٠٨٦  ٣٢٫٧٤٩  ٥١٫٧٤٥   ٢٠١٦يناير  ١

  ٧٠٩  -  ٧٠٩  -  اإلضافات خالل السنة 
  ---------  ---------  ---------  ----------  

  ١١٢٫٢٨٩  ٢٧٫٠٨٦  ٣٣٫٤٥٨  ٥١٫٧٤٥   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  =====  ======  

  ١١٢٫٢٨٩  ٢٧٫٠٨٦  ٣٣٫٤٥٨  ٥١٫٧٤٥  ٢٠١٧يناير  ١في 
  ١٫٦١٥  -  ١٫٦١٥  -  اإلضافات خالل السنة

  --------- --------- ---------  -----------  
  ١١٣٫٩٠٤  ٢٧٫٠٨٦ ٣٥٫٠٧٣ ٥١٫٧٤٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في

 ===== ===== =====  ======  
           اإلطفاء 

  ٧٨٫٥٠٢  ١٫٨٧٥  ٢٤٫٨٨٢  ٥١٫٧٤٥   ٢٠١٦يناير  ١
  ٣٫٥١٩  ٢٫٦٠٢  ٩١٧  -  لسنةا المحمل خالل

  ---------  ---------  -------  ---------  
  ٨٢٫٠٢١  ٤٫٤٧٧  ٢٥٫٧٩٩  ٥١٫٧٤٥   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  =====  =====  ====  =====  

  ٨٢٫٠٢١  ٤٫٤٧٧  ٢٥٫٧٩٩  ٥١٫٧٤٥  ٢٠١٧يناير  ١في 
  ٣٫٨٧٠  ٢٫٦٠٢  ١٫٢٦٨  -  المحمل خالل السنة

  --------- --------- --------  ----------  
  ٨٥٫٨٩١  ٧٫٠٧٩ ٢٧٫٠٦٧ ٥١٫٧٤٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 ===== ===== ====  =====  
          القيمة الدفتريةصافي 
  ٢٨٫٠١٣  ٢٠٫٠٠٧ ٨٫٠٠٦ -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ===== ==== =====  =====  
  ٣٠٫٢٦٨  ٢٢٫٦٠٩  ٧٫٦٥٩  -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  =====  ====  =====  =====  

   



  

 ٣٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  ستثمارات اال  ١٠

   
من معايير التقارير المالية الدولية وقررت المجموعة بشكل نھائي  ٩ رقم بتطبيق المعيار ٢٠١٥يوليو  ١قامت المجموعة اعتباراً من 

تصنيف بعض االستثمارات كاستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى حيث أنه ال يتم االحتفاظ بتلك 
ممتازة بالتكلفة المطفأة. تم تصنيف تلك  االستثمارات بغرض المتاجرة. كما قامت المجموعة بتصنيف أحد االستثمارات في أسھم

  .٣٩االستثمارات مبدئياً كاستثمارات متاحة للبيع بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  
      ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ألف درھم             ألف درھم         إيضاح    
          

ٌمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات
  (أ) ١٠    األخرىاإليرادات الشاملة 

  
٣٢٤٫٥٨٩  

  
٣٢٩٫٧٦١  

  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  )ب( ١٠    استثمارات ُمقاسة بالتكلفة المطفأة
   -----------  -----------  

      ٦٩٧٫٠٧٦  ٦٩١٫٩٠٤  
      ======  ======  
  

  الٌمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىستثمارات اال  أ-١٠
    

   ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ألف درھم      ألف درھم             
          

  ١٠٫٢٥٩  ١٠٫٨٠٤      مدرجة
  ٣١٩٫٥٠٢  ٣١٣٫٧٨٥      )١٣(راجع اإليضاح  غير مدرجة

                -----------  -----------  
      ٣٢٩٫٧٦١  ٣٢٤٫٥٨٩  
      ======  ======  
          

  ٣٢٩٫٧٦١  ٣٢٤٫٥٨٩      داخل اإلمارات العربية المتحدة
      ======  ======  

          :خالل السنة فيما يلي الحركة
      ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ألف درھم      ألف درھم             
          

  ٢٩٧٫٠٨٣  ٣٢٩٫٧٦١  يناير ١الرصيد في 
  ٣٢٫٦٧٨  )٥٫١٧٢(  التغير في القيمة العادلة

  -----------  -----------  
  ٣٢٩٫٧٦١  ٣٢٤٫٥٨٩  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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

  في االعتبار عند احتساب القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق المالية. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تم وضع أسعار السوق كما في 
  

  الٌمقاسة بالتكلفة المطفأةستثمارات اال  ب-١٠
    

      ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ألف درھم      ألف درھم             
          

  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥      )١٣(راجع اإليضاح  مدرجةغير 
      ======  ======  

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

 
   



  

 ٣٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١١
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   

      

  ٢١٠٫٠٨٣  ٢٢٣٫٥٤٩  مدينة ذمم تجارية
  )١٫٦٢٩(  )١٫٦٢١(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  -----------  ----------  
  ٢٠٨٫٤٥٤  ٢٢١٫٩٢٨  
      

  ٥٠٫٠٩٤  ٥٧٫٢٦٢  )١٣صافي المخصص (راجع اإليضاح  –المستحق من أطراف ذات عالقة 
ً  إيجارات   ١٫٢٦٥  ١٫٢٦٥  طائرات مدفوعة مقدما

ً  مصروفات   ١١٫٦٤٤  ٨٫٤١٤  أخرى - مدفوعة مقدما
 ً   ٣١٦٫٣٩٥  ٣٠٩٫٧٠٠  وذمم مدينة أخرى مبالغ مدفوعة مقدما

  -----------  -----------  
  ٥٨٧٫٨٥٢  ٥٩٨٫٥٦٩  
  ======  ======  

  

ً  ٤٠-٢٥ما بين جموعة الم لعمالء الممنوحةفترة السماح  متوسط يتراوح   مخصص للذمم  رصدتم ي. يوماً) ٤٠ - ٢٥: ٢٠١٦(يوما
برة استناداً إلى الخ القابلة لالسترداد المقدرة التي يتم تحديدھاغير بناًء على القيم يوماً  ١٨٠ متأخرة السداد منذ أكثر من التجارية المدينة

دة على الذمم أي فائ . ال يتم تحميلالذي يتم رصده لعمالء محددينمحدد المخصص الباإلضافة إلى السابقة فيما يتعلق بالتأخر عن السداد 
  التجارية كما في تاريخ التقرير. المدينة

  

. للعميل اتم منحھي تيال ةاالئتماني ودتقوم بتحديد الحدكما لذلك العميل  الجدارة االئتمانيةتقوم المجموعة بتقييم ، قبل قبول أي عميل جديد
  الذمم المدينة التجارية. إجماليمن  ٪٥ أكثر منيمثل إجمالي المبالغ المستحقة منھم  )عمالء ٣: ٢٠١٦(عمالء  ٣ھناك 

  

وھي مضمونة  مليون درھم) ١٢٤: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٣٠ قيمتھامن وكالء مبيعات  على مبالغ مستحقةالتجارية  المدينةالذمم  تشتمل  
  مليون درھم). ٩٥ .٩: ٢٠١٦( مليون درھم ٩٣مصرفية وودائع بمبلغ ضمانات موجب بالكامل ب

  

مم المدينة للذ الجدارة االئتمانيةأي تغير يطرأ على  االعتبارتأخذ المجموعة بعين  ،تحصيل الذمم المدينة التجاريةمدى إمكانية تحديد ل  
 قاعدة عمالء نظراً التساع محدود االئتمانمخاطر تركز  إن. التقريرحتى تاريخ  مالذمھذه من تاريخ نشوء اعتباراً وذلك  التجارية
وجب مفإن الذمم التجارية المدينة المطلوبة من وكالء المبيعات مضمونة ب ،. عالوة على ذلكوعدم ارتباطھم ببعضھم البعض المجموعة
قييم اإلدارة بت قامتضرورة لزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا.  أن ھناك رىتفإن اإلدارة ال  ،. وبالتاليمصرفيةضمانات 

  .تياديةاالعاألعمال  ضمن سياق بالكامل لالستردادأنھا قابلة  ورأتفي القيمة  نخفاضنة األخرى من حيث االالدفعات المقدمة والذمم المدي
  

  االستثمار المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١٢
  
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٤٤٫٣٩١  ٣٩٫٨٨٢  أ) ١٢االستثمار في ائتالفات مشتركة (راجع اإليضاح 
  ٢٨٫٦٣٣  ٤٨٫٣٤٨  ب) ١٢في شركات زميلة (راجع اإليضاح االستثمار 

  ----------  ---------  
  ٧٣٫٠٢٤  ٨٨٫٢٣٠  
  =====  =====  

  

  االستثمار في ائتالفات مشتركة   أ١٢
  

  فيما يلي الحركة: 
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٤٣٫٤٣٦  ٤٤٫٣٩١  يناير  ١الرصيد في 
  ٣٫٩٥٥  ٨٫٩٩١  زائداً: الحصة من أرباح السنة

  )٣٫٠٠٠(  )١٣٫٥٠٠(  ناقصاً: توزيعات األرباح
  -----------  ---------  

  ٤٤٫٣٩١  ٣٩٫٨٨٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  =====  =====  
  



  

 ٣٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  االستثمار المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ١٢
  
    االستثمار في ائتالفات مشتركة (تابع)  أ١٢

  
صر النخفاض تعرض االستثمار في العربية للطيران م القيمة الدفترية لحصة المجموعة في االئتالفات المشتركة.الملخصة مع لمعلومات المالية اومطابقة  االئتالفات المشتركة عنالمالية  للمعلوماتفيما يلي ملخص 

  في القيمة بشكل كامل.
  

  
  ألفا لخدمات          

  اإلمارات ذ.م.م الطيران    
  اتـة لخدمـالشارق       

  ذ.م.م رانــالطي         
  

  اإلجمالي
  ------------------------------  --------------------------------    

      ٪٥٠                     ٪٥٠  ٪٥٠                  ٪٥٠  نسبة الحصص
  ------------------------------  --------------------------------      
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

  ١٩٩٫٦٢٤  ٢٤١٫٠٦٢  ١٥٦٫٩٦٨  ١٩٨٫٩٠٩  ٤٢٫٦٥٦  ٤٢٫١٥٣  الموجودات
              

  )١١٠٫٨٤٢(  )١٦١٫٥٧٩(  )٨٧٫٩٦٢(  )١٣٣٫٤٨٩(  )٢٢٫٨٨٠(  )٢٨٫٠٩٠(  المطلوبات
  ----------  ----------  ----------  ----------  ------------  ------------  

  ٨٨٫٧٨٢  ٧٩٫٤٨٣  ٦٩٫٠٠٦  ٦٥٫٤٢٠  ١٩٫٧٧٦  ١٤٫٠٦٣  صافي الموجودات
              

   يھ المجموعة من صافي الموجودات كما حصة
  ٤٤٫٣٩١  ٣٩٫٨٨٢  ٣٤٫٥٠٣  ٣٢٫٧١٠  ٩٫٨٨٨  ٧٫١٧٢   الموحد في بيان المركز المالي ةمبين

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

  ٧٫٩١٠  ١٧٫٧٥٥  )١٨٦(  ٦٫٤١٢  ٨٫٠٩٦  ١١٫٣٤٣  السنة أرباح
              

  ٣٫٩٥٥  ٨٫٩٩١  )٩٣(  ٣٫٢٠٦  ٤٫٠٤٨  ٥٫٧٨٥  السنة حصة المجموعة من أرباح
              

  )٣٫٠٠٠(  )١٣٫٥٠٠(  -  )٥٫٠٠٠(  )٣٫٠٠٠(  )٨٫٥٠٠(  توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة
  =====   =====   =====  ======  ===== =  ==== =  

  



  

 ٣٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  االستثمار المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ١٢

  
  االستثمارات في شركات زميلة   ب١٢
  

  الحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة في تاريخ التقرير وفقاً لمبادئ احتساب حقوق الملكية.زميلة  تمثل االستثمارات في شركات
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٥٫٣٨٢  ٢٨٫٦٣٣  يناير  ١في 
  ١٠٫١٦١  -  اإلضافات

  )٨٫٦٥٦(  )١٫٤٣٠(  الحصة من خسائر العربية للطيران األردن ذ.م.م 
  ١١٫٧٤٦  ٢١٫١٤٥  المغرب، اس. ايه.الحصة من أرباح العربية للطيران 

  ---------  ---------  
  ٢٨٫٦٣٣  ٤٨٫٣٤٨  ديسمبر  ٣١في 

  =====  =====  
  

على  ٢٠١٦من العربية للطيران األردن ذ.م.م واستحوذت خالل سنة  ٪٤٩، استحوذت العربية للطيران ش.م.ع على ٢٠١٥في سنة 
أسھم إضافية والتي لم تؤثر على نسبة المساھمة ألنه قد استحوذ مساھمون آخرون على أسھم في العربية للطيران األردن ذ.م.م. بشكل 

  تناسبي.
  

  العالقة المعامالت مع األطراف ذات   ١٣
  

 ضمنالمتمعامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة  بإبرامسياق األعمال االعتيادية، في  ،المجموعةتقوم 
تقوم اإلدارة باعتماد أسعار وشروط السداد الخاصة بھذه . "إفصاحات األطراف ذات العالقة" ٢٤رقم  المحاسبي الدوليفي المعيار 
ع األطراف م المبرمة من قبل المجموعة فيما يلي المعامالت الھامةوفقاً لألسعار المتفق عليھا من قبل الطرفين.  ھايتم تنفيذوالمعامالت 
  :بخالف المعامالت التي تم اإلفصاح عنھا في إيضاح آخر في ھذه البيانات المالية الموحدة ذات العالقة

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   

  
  عالقة:المعامالت التالية مع أطراف ذات  السنة بإبرامخالل  مجموعةقامت ال

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١٠٨٫٤٦٣  ١١٦٫٢٥٦  من تأجير طائرات بموجب عقود إيجار تشغيلي إيجاريةإيرادات 
  ٤٢٫٢٦٤  ٥١٫٣٧٥  مصروفات معاد تحميلھا من قبل أطراف ذات عالقة 

  ٢٧٫٢٧٤  ٣١٫٢٧٦ اإليرادات من أطراف ذات عالقة
  ١١٫٦٨٧  ١٣٫٣٤٣  )٢٦يضاح راجع اإل( اإلدارة من ائتالفات مشتركة وشركات زميلةأتعاب 

  ٢٫٠٠٠  -  )٢٦ يضاحراجع اإلمن عقارات استثمارية ( إيرادات إيجارية
  =====  ====  
  

  .إدارة المجموعة واألطراف ذات العالقةمن قبل  تمت الموافقة عليھاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط  تم تنفيذ
  
  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٠٫٧٣٤ ١٤٫٩١٧  امتيازات قصيرة األجل 
  ٢٫٥٦٠ ١٫٤٤٠  امتيازات طويلة األجل

  ٣٫٨٥٠ ٣٫٨٥٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ====    ====  

  
   



  

 ٣٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)  ١٣
  

  )١١(راجع اإليضاح المستحق من أطراف ذات عالقة: 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      
      

  ٥٠٫٠٩٤  ٥٧٫٢٦٢  (صافي من المخصصات)المبالغ المستحقة من شركات زميلة وائتالفات مشتركة 
  =====    =====  

  
  )٢٠(راجع اإليضاح  طراف ذات عالقة:ألالمستحق   

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٩٠٣  ٢٧٫٤٧٩  المبالغ المستحقة الئتالف مشترك
  ٤٦٫١٦٩  ٤٥٫١٠٨  طرف آخر ذي عالقة

  ---------  ---------  
  ٤٧٫٠٧٢  ٧٢٫٥٨٧  
  =====   === ==  
  

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

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

  تمثل ھذه االستثمارات. ١-١٤المفصح عنھا في اإليضاح  األخرى واالستثمارات ١٠في اإليضاح 
  
 األرصدة المصرفية والنقد   ١٤

  
      ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم        ألف درھم             

          األرصدة المصرفية:
  ١٫٦٤٤٫٨٥٠  ١٫٧٧٦٫٢٢٢      * ثابتة ودائع

  ١٥٥٫٧٥٤  ٢٤٤٫١٩٨      حسابات جارية
  ١٣٫٣١٢  ٢١٫٥٦١      ودائع تحت الطلب

  ١٫٨٠٠  ١٫٢١٢      *  ودائع ھامشية
      --------------  -------------  

  ١٫٨١٥٫٧١٦  ٢٫٠٤٣٫١٩٣      إجمالي األرصدة المصرفية
  ٣٫١٦٣  ٤٫٣٨٩      النقد في الصندوق

      --------------  -------------  
  ١٫٨١٨٫٨٧٩  ٢٫٠٤٧٫٥٨٢      األرصدة المصرفية وإجمالي النقد 

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

  سنوياً). ٪٤ .٥إلى  ٪١ .٧ :٢٠١٦(سنوياً  ٪٤ .٥إلى  ٪٢ .٢* تخضع ھذه الودائع ألسعار فائدة تتراوح من 
   



  

 ٣٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
    

    (تابع)إيضاحات 
 

  األرصدة المصرفية والنقد (تابع)   ١٤
  

  بالتكلفة المطفأة  أخرىاستثمارات    ١-١٤
  

      ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ألف درھم           ألف درھم             
          

  ٤٥٩٫١٢٩  ٤٥٩٫١٣٤      ) أدناه) ١استثمارات قصيرة األجل (راجع اإليضاح (
  -  ٥٠٫٠٠٠      ) أدناه) ٢صكوك وطنية (راجع اإليضاح (

  -  ١٨٫٣٦٦      أخرى
      -----------  -----------  

  ٤٥٩٫١٢٩  ٥٢٧٫٥٠٠      اإلجمالي
    ======  ======  
  

  إلى ٪١٠تثمار لفائدة تتراوح من . يخضع ھذا االس) لمدة ثالثة أشھر١٣(راجع اإليضاح  في شركة استثمارية تمثل استثمار )١(
 ١٠ .٢٥٪  ً ً  ٪١٠إلى  ٪٨ .٥: ٢٠١٦( سنويا  ).سنويا

 

ًـ سنوي ٪٣ بنسبة فائدة  االستثمار في الصكوك الوطنية التي تحققتمثل  )٢(   .ا
  

   قروض قصيرة األجل    ٢-١٤
      ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ألف درھم                  ألف درھم             
          

  ٢٦٤٫٤٧٠  ٦٣٫٣٨٤      قروض مصرفية قصيرة األجل
      =====  ======  
  

: ٢٠١٦(سنوياً  ٪٢ .٢٤بنسبة لفائدة . تخضع ھذه التسھيالت من البنوك قصير األجلمصرفية  تحصلت المجموعة على تسھيال
ً  ٪١ .٧٥إلى  ٪٠ .٩٦تراوح من ت    .)سنويا

  
  رأس المال   ١٥

      ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ألف درھم                 ألف درھم             

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

  

  االحتياطي القانوني    ١٦
  

تحويل تم ي، ٢٠١٥لسنة  )٢(ة رقم قانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدالمن  ١٠٣لمادة رقم وا للشركةوفقاً للنظام األساسي 
الشركة مال رأسمن  ٪٥٠إلى اطي القانوني االحتي يصلإلى االحتياطي القانوني. يجوز إيقاف ھذه التحويالت عندما السنة  من أرباح ٪١٠

   .إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء بعض الحاالت التي ينص عليھا القانون الوارد أعاله المدفوع.
  

  االحتياطي العام     ١٧
   

قرار بناًء على العام. يجوز إيقاف ھذه التحويالت  من أرباح السنة إلى االحتياطي ٪١٠للشركة، يتم تحويل ما يعادل وفقاً للنظام األساسي 
الشركة مال رأسمن  ٪٥٠الجمعية العمومية العادية وذلك بناًء على توصية مجلس اإلدارة أو عندما يصبح رصيد ھذا االحتياطي مساوياً لـ

االحتياطي في األغراض التي تحددھا الجمعية العمومية خالل اجتماعھا العادي بناًء على توصية مجلس ذا ھ المدفوع. سوف يتم استخدام
  اإلدارة. 

  
  
  
  

   



  

 ٣٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
    

    (تابع)إيضاحات 
  

  األدوات المالية المشتقة     ١٨
  

  مشتقات الوقود
  

  المالية المشتقة لغرض إدارة المخاطر.تقوم المجموعة باستخدام األدوات 
  

ً قامت المجموعة  ً لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار المحاسبي مبدئيا بتصنيف مشتقات الوقود على أنھا تحوطات تدفقات نقدية وفقا
ي ف التغيراتلتي تنتج من "األدوات المالية: االعتراف والقياس" نظراً ألنھا تحد من مخاطر اختالفات التدفق النقدي ا ٣٩الدولي رقم 

  أسعار وقود الطائرات.
  

 ةيتم قياس أدوات التحوط بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير، وتم االعتراف بالتغيرات الفعلية في قيمتھا العادلة ضمن اإليرادات الشامل
  األخرى على أنھا جزء من احتياطي تحوط التدفق النقدي.

  

من معايير التقارير المالية الدولية: األدوات المالية بشكل مسبق. تم  ٩المجموعة بتطبيق المعيار رقم ، قامت ٢٠١٥يوليو  ١اعتباراً من 
من معايير التقارير المالية  ٩أو بعد ذلك التاريخ من خالل تطبيق أحكام المعيار رقم  ٢٠١٥يوليو  ١احتساب كافة األدوات المالية في 

  الدولية.
  

عالي الفعالية  تتعلق بالجزء غير الفعال/مليون درھم)  ٢ .٨بمبلغ  أرباح: ٢٠١٦( بأرباح بمبلغ ال شيء تم االعتراف، ٢٠١٧سنة خالل 
اإليرادات األخرى (راجع  من الصفقات التجارية طويلة األجل ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة كجزء من صافي (المصروفات)/

  ).٢٦اإليضاح 
  

تتعلق بالجزء  مليون درھم) ٤٤٥: خسائر بمبلغ ٢٠١٦( ٢٠١٧سنة مليون درھم خالل  ٤٣بلغت  بخسائرعالوة على ذلك، تم االعتراف 
غير الفعال من الصفقات التجارية قصيرة األجل وتسوية الصفقات التجارية ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة كجزء من تكاليف الوقود 

  ).٢٣(راجع أيضاً اإليضاح 
  

  النقدي على النحو التالي: التحوط للتدفق التزامتم تصنيف 
  

  ٢٠١٦              ٢٠١٧  
  ---------------------------------  --------------------------------  
  ألف درھم  الفترة  ألف درھم  الفترة  

          المطلوبات غير المتداولة
  ٥٠٩٫٩٨٧  ٢٠٢٠ – ٢٠١٧  ٢٥٩٫٥٧٤  ٢٠٢٠ – ٢٠١٨  عقود مقايضة سلع وعقود آجلة وخيارات وأخرى

          
          المطلوبات المتداولة

  ١٦٧٫٠٣٣  ٢٠٢٠ – ٢٠١٧  ١٠٠٫٧٨٥  ٢٠١٨  عقود مقايضة سلع وعقود آجلة وخيارات وأخرى
    -----------    ------------  

  ٦٧٧٫٠٢٠    ٣٦٠٫٣٥٩    )٢٠(راجع اإليضاح  اإلجمالي
    ======    =======  

  

 مشتقات العمالت وأسعار الفائدة
  

  المشتقات بالسلعة ذات الصلة وال تفي ھذه المشتقات بمعايير محاسبة التحوط.ترتبط تلك 
  

 مليون درھم) ٤٣ .٢بمبلغ  أرباح: ٢٠١٦(مليون درھم  ٢٢ .٢لمحققة من ھذه المشتقات البالغة المحققة وغير ا بالخسائرتم االعتراف 
ترى اإلدارة أن المراكز المالية المفتوحة المتعلقة بھذه المشتقات غير  .بيان األرباح أو الخسائر الموحد) ضمن ٢٦(راجع اإليضاح 

  جوھرية كما في تاريخ التقرير.
    

  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين   ١٩
      ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ألف درھم     ألف درھم             
      

  ٧٩٫٦٥٥  ٩٥٫٨٦٩  يناير  ١في 
  ٢٢٫٩٧٦  ٢٣٫٥٠٦  السنة خالل المحمل 

  )٦٫٧٦٢(  )٨٫١١٩(  المبالغ المدفوعة خالل السنة 
  -----------  ---------  

  ٩٥٫٨٦٩  ١١١٫٢٥٦  ديسمبر  ٣١في 
  ======  =====  

 



  

 ٤٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
    

    (تابع)إيضاحات 
    

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى   ٢٠
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٩٤٦٫٦١١  ١٫٠٩٨٫٤١٦  مطلوبات الصيانة 
  ٤٢٢٫٢٣٤  ٥٠٨٫٨١٨  الذمم الدائنة األخرى

  ٦٧٧٫٠٢٠  ٣٦٠٫٣٥٩  )١٨التزامات التحوط للتدفق النقدي (راجع اإليضاح 
  ٣٠٧٫١٤٩  ٣٣٠٫٥٥٣  مصروفات مستحقة 

  ١٢٣٫٧٢٣  ١٣٩٫٩٨٥  تجارية ال دائنةالذمم ال
  ٤٧٫٠٧٢  ٧٢٫٥٨٧  )١٣اإليضاح المستحق ألطراف ذات عالقة (راجع 

  ٢١٫٧١٣  ٣٦٫٥٦٨  مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء
  ٨٫٣٦٩  ١٩٫٠٤٨  مستحقة الدفع ودائع إيجارية 

  --------------  -------------  
  ٢٫٥٥٣٫٨٩١  ٢٫٥٦٦٫٣٣٤  
      

 ً   )٦١٦٫٢٧٧(  )٨٣٤٫٦٩٢(  )ضمن المطلوبات غير المتداولة مبينشھراً ( ١٢بعد  مبلغ مستحق إلجراء تسوية: ناقصا
      

 ً    التزامات التحوط للتدفق النقدي المستحقة إلجراء تسوية: ناقصا
  )ضمن المطلوبات غير المتداولة مبينةشھراً ( ١٢بعد 

  
)٢٥٩٫٥٧٤(  

  
)٥٠٩٫٩٨٧(  

  --------------  ------------  
  ١٫٤٢٧٫٦٢٧  ١٫٤٧٢٫٠٦٨  شھراً ١٢خالل  مستحق إلجراء تسويةلغ مب
  ========  =======  
  

  خالل فترة السماح المتفق عليھا. كافة الذمم الدائنة سداد لضمانتقوم المجموعة بتطبيق سياسات إلدارة المخاطر المالية 
  

  مطلوبات عقود اإليجار التمويلي  ٢١
  

ً  ١٢ر . تبلغ فترة عقد اإليجاطائرات لتمويل شراء شركة تأجيرإيجار مع  اتفاقيةالمجموعة بإبرام  قامت   الدفعات المستحقة  . فيما يليعاما
  :بموجب اتفاقيات اإليجار

  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٣٩٨٫١٨٦  ٤٣٩٫٦٧٥  ال تتجاوز سنة واحدة 
  ١٫٦٧٥٫٠٧١  ١٫٨٢٢٫٩٥٥  بعد سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

  ١٫٨٠٤٫٦١٨  ١٫٦١٩٫١٤٠  بعد خمس سنوات
  --------------  -------------  
  ٣٫٨٧٧٫٨٧٥  ٣٫٨٨١٫٧٧٠   
  ========  ========  

  

  ).٪ ٢ .٩٠: ٢٠١٦( ٪ ٢ .٧٨بواقع فائدة يف التمويل على أساس متوسط سعر يتم احتساب تكال
  

  بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: تم اإلفصاح عنھا في
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٣٫٤٧٩٫٦٨٩  ٣٫٤٥٧٫٩٦٧   مطلوبات عقود اإليجار التمويليمن  االستحقاق طويل األجل
  ٣٩٨٫١٨٦  ٤٢٣٫٨٠٣   من مطلوبات عقود اإليجار التمويلي االستحقاق قصير األجل

  --------------  -------------  
  ٣٫٨٧٧٫٨٧٥  ٣٫٨٨١٫٧٧٠  
  ========  =======  
  

  .)٥(راجع اإليضاح  ذات الصلة مستأجرةالطائرة المن خالل  يتم ضمان مطلوبات عقود اإليجار التمويلي
  

الباطن ر من والقيود على التأجي القوانينمختلف بالمالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام  التعھداتاإليجار إلى بعض  اتفاقياتتخضع 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١التزمت المجموعة بھذه التعھدات كما في  ن إلى حقوق الملكية.ونسبة الدي إجمالي على والحفاظ التأميني والغطاء

    .٢٠١٧و



  

 ٤١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
    

  اإليرادات   ٢٢
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٣٫١٩٢٫٨٨٥  ٣٫٠٦٦٫١٨٦  من المسافرينإيرادات 
  ٢٠٠٫٩٤٠  ٢٠٦٫٨٦٥  خدمات أخرى متعلقة بالطيران 

  ١٣١٫٤٧٠  ١٦٤٫٥١٤  إيرادات خدمات
  ٨٧٫٤٤٩  ١٢٢٫٨٤٢  )١٣تأجير طائرات (صافي) (راجع اإليضاح 

  ٩٢٫٧١٤  ١٠٥٫٢٥٢  إيرادات شحن البضائع
  ٧١٫٥٩١  ٧١٫٩٩٥  الفندق عملياتإيرادات من 

  ٤٣٫٦٣٢  ٤٥٫١٧٠  إيرادات األمتعة
  )٤٢٫٦٧٣(  )٤٣٫٩٥٨(  المبيعات  مصروفاتعموالت و

  --------------  -------------  
  ٣٫٧٧٨٫٠٠٨  ٣٫٧٣٨٫٨٦٦  
   ========  ========  

                    
  التكاليف المباشرة   ٢٣

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٫٣٠٩٫٠٠١  ١٫٠٥٩٫٧٠٦  )١٨(راجع اإليضاح  وقودتكاليف ال
  ٥٤٥٫١١١  ٥٤٣٫٣٥٣  موظفينالتكاليف 
  ٤٢٣٫٥٢١  ٤٧١٫٣٩٣  ) ٥(راجع اإليضاح  ممتلكات ومعدات استھالك

  ٢٨٦٫٧٩٠  ٢٨٩٫٧٢٩  طائراتالصيانة  مصروفات
  ٢٦٥٫٠٤٩  ٢٦٥٫٨٣٦  المناولة األرضية والفنيةالمسافرين و رسوم

  ٢٤٧٫٧٣٤  ٢٦٣٫٥٢٦  الجوي المجال استخدامرسوم الھبوط و
  ٥٦٫٤٣٥  ٥٦٫٣٠٢  تكاليف تشغيلية أخرى

  ٩٫٢٧٢  ٩٫٣٦٨  تأمينات
  ٤٫٣٨٩  ٤٫٠٤١  تكاليف خدمات

  --------------  -------------  
 ٣٫١٤٧٫٣٠٢  ٢٫٩٦٣٫٢٥٤  

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

  المصروفات العمومية واإلدارية   ٢٤
  ٢٠١٦  ٢٠١٧   
  ألف درھم   ألف درھم   
     

  ٨٩٫٣١٥  ٨٤٫٥٥٠  تكاليف موظفين
  ٦١٫٦٠٠  ٤٩٫٣٠٨  أخرى عمومية وإدارية مصروفات

  -  ٤٠٫٠٣٩  تحصيلھامخصص الديون المشكوك في 
  ١٣٫٣١٠  ١٤٫٧١٢  ) ٥(راجع اإليضاح  ممتلكات ومعدات استھالك
  ١١٫٧٧٤  ١١٫٦٤١  إيجار

  ٦٫٣٩٨  ٦٫٤٩٣  انتقال تكاليف سكن و
  ٥٫٣٨٣  ٥٫٦٩٤  أتعاب قانونية ومھنية

  ٥٫٧٤٤  ٥٫٣٦٢  اتصاالتتكاليف 
  -----------  -----------  
  ١٩٣٫٥٢٤  ٢١٧٫٧٩٩  
  ======  ======  

  
  تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية األخرى على مساھمات مدفوعة من قبل المجموعة تجاه المسؤولية المجتمعية للمجموعة. 

   



  

 ٤٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  مصروفات البيع والتسويق  ٢٥

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٣٥٫٩٤٩  ٣١٫٤٤١   تكاليف موظفين
  ٣١٫٥٣٨  ٤١٫٨٩٥  إعالنات مصروفات
  ٤٫٥٥٩  ٣٫٠٠٧  إدارة الحجوزات مصروفات

  ---------  ---------  
  ٧٢٫٠٤٦  ٧٦٫٣٤٣  
  =====  =====  

    
  اإليرادات األخرى (صافي)  ٢٦

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   

      تتألف بصورة رئيسية مما يلي:
  ٤٣٫٢٢٩  ٢٢٫١٦٢  )١٨(راجع اإليضاح  المشتقة (العمالت األجنبية وأسعار الفائدة)من المعامالت األرباح 

  ١٨٫٦٨٩  ١٥٫٦٢٣  أرباح صرف العمالت األجنبية
  ١٩٫٦٧٩  ١٦٫٠٧٣  / تدريب طاقم الطائرةالطائراتاإليرادات من تدريب الطيارين على قيادة 

  ١١٫٦٨٧  ١٣٫٣٤٣  )١٣زميلة (راجع اإليضاح  أتعاب اإلدارة من ائتالفات مشتركة وشركات
  ٢٧٨  ١٢٢  إيرادات توزيعات أرباح 

  ٢٫٨٤٢  -  )١٨الجزء غير الفعال/ عالي الفعالية من تحوط التدفق النقدي (راجع اإليضاح 
  ٢٫٠٠٠  -  )١٣ية (راجع اإليضاح إيرادات إيجار

  =====  =====  
  
  ربحية السھم األساسية  ٢٧

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم   درھم   
      
  ٤٩٠٫٤٢٣  ٦٣٠٫٦٣١  (باأللف درھم) المنسوبة لمالكي الشركةرباح األ

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

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

  ٠ . ١١  ٠ . ١٤  ربحية السھم األساسية (بالدرھم)
  ===  ===  
  

  . لتقريراعلى عدد األسھم القائمة في تاريخ  أرباح السنة المنسوبة لمالكي الشركةتقسيم من خالل  ةلسھم األساسيا ربحيةتم احتساب 
   



  

 ٤٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  ترتيبات عقود اإليجار التشغيلي   ٢٨

  
  عندما تكون المجموعة ھي المستأجر:  ١-٢٨

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ساسبرمة على أعقود اإليجار المتغيرة والم باستثناء( عقود اإليجار التشغيليلدفعات  ىالحد األدن
  ٢١٫٠٤٦  ١٥٫١٧٨  للسنةالموحدة ضمن األرباح والخسائر  االعتراف بھا) والتي تم عدد ساعات الطيران

  =====  ======  
  

  المتعلقة بالطائرات:  عقود اإليجار فيما يلي التزامات
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٥٫١٧٨  ١٥٫١٧٨  واحدة سنةخالل 
  ٦٠٫٧١٣  ٦٠٫٧١٣  من سنتين إلى خمس سنوات

  ٣٣٫٣٥٠  ١٨٫١٧٢  أكثر من خمس سنوات
  ----------  ----------  
  ١٠٩٫٢٤١  ٩٤٫٠٦٣ 
  ======  ======  
  

الثابتة المذكورة أعاله، ھناك التزامات عقود إيجار متغيرة يتم احتسابھا بناًء على عدد ساعات باإلضافة إلى التزامات عقود اإليجار 
   طيران الطائرات المستأجرة.

  
 أو عليبشكل ف أو نقل ملكيتھا لمجموعةاممتلكات كافة موجودات و بيع حظر بما في ذلكعدة تعھدات لاتفاقيات إيجار الطائرات  تخضع

  . الطائرات المستأجرةمن المؤجر وعدم رھن أو حجز أي من  ةمسبق موافقةدون الحصول على مؤسسة أخرى تحاد مع أي االندماج أو اال
  
  :عندما تكون المجموعة ھي المؤجر  ٢-٢٨
  

 طائرتيناف ذات عالقة وعقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء إلى أطر بموجب طائرات) ٧: ٢٠١٦( ةطائر ١١قامت المجموعة بتأجير 
  . : ال شيء) إلى طرف آخر٢٠١٦(
  

  :الحد األدنى لدفعات اإليجار  
  

موجب عقود ب مستحقة القبض المستقبلية دفعات اإليجارالحد األدنى ل فيما يليشروط وخيارات تجديد مختلفة. ل اإليجارعقود  تخضع
  :كذمم مدينة االعتراف بھاوالتي لم يتم  التقريرقابلة لإللغاء كما في تاريخ الغير اإليجار التشغيلي 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم  

      
  ٦٦٫٧٤٨  ١٥٦٫٦٠٣  سنة واحدةخالل 

  ٦٩٫٨٨٥  ٤٣٦٫٠٧٦  من سنتين إلى خمس سنوات
  ٣٣٫٢٣٠  ١٨٫١٠٧  أكثر من خمس سنوات

  -----------  -----------  
  ١٦٩٫٨٦٣  ٦١٠٫٧٨٦  
  ======  ======  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٤٤

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  ترتيبات عقود اإليجار التشغيلي (تابع)  ٢٨
  
  :عندما تكون المجموعة ھي المؤجر (تابع)  ٢-٢٨

  
  كما في تاريخ التقرير: عقود إيجار تشغيليبموجب  والمؤجرة المجموعة فيما يلي القيمة الدفترية للطائرات المملوكة من قبل

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٦٣٥٫٠٩٠  ١٫٣٣٦٫٦٩٤  صافي القيمة الدفترية
  ========  ======  

  ٣٣٣٫٦٢٠  ٦٢٤٫٦٧٩  االستھالك المتراكم
  =======  ======  

  ٥١٫٦٩٠  ١٠٤٫٦٥٩  االستھالك المحمل خالل السنة 
  =====  ======  

  
  االلتزامات الطارئة  ٢٩

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٩١٫٠٠٦  -  اعتمادات مستندية 
  ١٠٦٫٨٨٧  ١٠٣٫٧٦٠  خطابات ضمان

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

قابل م إيداع تأمينات عوضاً عنمؤجري الطائرات المصدرة إلى  االعتمادات المستندية من تتألف االعتمادات المستندية بصورة رئيسية
  الطائرات المستأجرة.

  
  االرتباطات الرأسمالية  ٣٠

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   

  المصرح بھا والمتعاقد عليھا:  
      

 ١٫٩٩٤٫٥٦٢  ٨٢٥٫١٦٨   أسطول الطائرات
  ========  =======  
  

  توزيعات األرباح  ٣١
  

  لمساھمين. ل لكل سھم)فلس  ٩: ٢٠١٦(لكل سھم فلس  ٧خالل السنة، تم دفع توزيعات أرباح بلغت 
  

درھم  ٣٢٦٫٦٦٩٫٠٠٠: ٢٠١٦(لكل سھم فلس  ١٠ درھم بواقع ٤٦٦٫٦٧٠٫٠٠٠أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ  اقترح
خالل االجتماع . تخضع توزيعات األرباح إلى موافقة المساھمين ٢٠١٨يتم دفعھا إلى المساھمين في  بحيث لكل سھم)فلس  ٧بواقع 

  ولم يتم إدراجھا كمطلوبات في ھذه البيانات المالية الموحدة. ،السنوي للجمعية العمومية

   



  

 ٤٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  األدوات المالية  ٣٢
  

من  ٩بعد تطبيق المعيار رقم  المتعلقة بالموجودات المالية والمطلوبات الماليةالسياسات المحاسبية  اإلفصاح عن ٣يضاح رقم اإلم في ت
كذلك و . يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات المالية والمطلوبات الماليةمعايير التقارير المالية الدولية

   المقارنة:و الحالية للسنتينقيمھا العادلة 
  

  

المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

  الشاملة األخرى
أخرى بالتكلفة 

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  المطفأة
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ٢٠١٧

          الماليةالموجودات 
  ٢٫٠٤٣٫١٩٣  ٢٫٠٤٣٫١٩٣  ٢٫٠٤٣٫١٩٣  -  النقد لدى البنك والودائع

(باستثناء المبالغ  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال
  المدفوعة مقدماً)

  
-  

  
٥٨٨٫٨٩٠  

  
٥٨٨٫٨٩٠  

  
٥٨٨٫٨٩٠  

  ٥٢٧٫٥٠٠  ٥٢٧٫٥٠٠  ٥٢٧٫٥٠٠  -  استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة 
  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  -  االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات 
  ٣٢٤٫٥٨٩  ٣٢٤٫٥٨٩  -  ٣٢٤٫٥٨٩  اإليرادات الشاملة األخرى

  -----------  --------------  --------------  --------------  
  ٣٫٨٥١٫٤٨٧  ٣٫٨٥١٫٤٨٧  ٣٫٥٢٦٫٨٩٨  ٣٢٤٫٥٨٩  
  ======  ========  ========  ========  

          المطلوبات المالية
  ٣٫٨٨١٫٧٧٠  ٣٫٨٨١٫٧٧٠  ٣٫٨٨١٫٧٧٠  -  التزامات عقود اإليجار التمويلي

  ٢٫١٦٩٫٤٠٧  ٢٫١٦٩٫٤٠٧  ٢٫١٦٩٫٤٠٧  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى *
  ٣٦٠٫٣٥٩  ٣٦٠٫٣٥٩  ٣٦٠٫٣٥٩  -  التزام التحوط للتدفق النقدي (مشتق)

  ٦٣٫٣٨٤  ٦٣٫٣٨٤  ٦٣٫٣٨٤  -  قروض قصيرة األجل
  -----------  --------------  --------------  --------------  
  -  ٦٫٤٧٤٫٩٢٠  ٦٫٤٧٤٫٩٢٠  ٦٫٤٧٤٫٩٢٠  
  ======  ========  ========  ========  
  
  .والتزام تحوط التدفق النقدي باستثناء المبالغ المستلمة مقدماً من العمالء* 

  

  

المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

  الشاملة األخرى
أخرى بالتكلفة 

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  المطفأة
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ٢٠١٦

          الموجودات المالية
  ١٫٨١٥٫٧١٦  ١٫٨١٥٫٧١٦  ١٫٨١٥٫٧١٦ - النقد لدى البنك والودائع

(باستثناء المبالغ  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال
  المدفوعة مقدماً)

  
-  

  
٥٧٤٫٩٤٣  

  
٥٧٤٫٩٤٣  

  
٥٧٤٫٩٤٣  

  ٤٥٩٫١٢٩  ٤٥٩٫١٢٩  ٤٥٩٫١٢٩  -  استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة 
  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  -  االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات 
 اإليرادات الشاملة األخرى

  
٣٢٩٫٧٦١ 

  
-  

  
٣٢٩٫٧٦١  

  
٣٢٩٫٧٦١  

  -----------  --------------  --------------  --------------  
  ٣٫٥٤٦٫٨٦٤  ٣٫٥٤٦٫٨٦٤  ٣٫٢١٧٫١٠٣  ٣٢٩٫٧٦١  
  ======  ========  ========  ========  

          المطلوبات المالية
  ٣٫٨٧٧٫٨٧٥  ٣٫٨٧٧٫٨٧٥  ٣٫٨٧٧٫٨٧٥  -  التزامات عقود اإليجار التمويلي

  ١٫٨٥٥٫١٥٨  ١٫٨٥٥٫١٥٨  ١٫٨٥٥٫١٥٨  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى *
  ٦٧٧٫٠٢٠  ٦٧٧٫٠٢٠  ٦٧٧٫٠٢٠  -  التزام التحوط للتدفق النقدي (مشتق)

  ٢٦٤٫٤٧٠  ٢٦٤٫٤٧٠  ٢٦٤٫٤٧٠  -  قروض قصيرة األجل
  ------------  --------------  --------------  -------------  
  -  ٦٫٦٧٤٫٥٢٣  ٦٫٦٧٤٫٥٢٣  ٦٫٦٧٤٫٥٢٣  
  =======  ========  ========  =======  

  

    .والتزام تحوط التدفق النقدي * باستثناء المبالغ المستلمة مقدماً من العمالء



  

 ٤٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) األدوات المالية  ٣٢

  
  مخاطر االئتمان  ١-٣٢

  
  التعرض لمخاطر االئتمان 

  
  خ التقرير: تاريفي  تعرض لمخاطر االئتمانأقصى  فيما يليتعرض لمخاطر االئتمان. أقصى تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٫٨١٥٫٧١٦  ٢٫٠٤٣٫١٩٣  النقد لدى البنك والودائع
  ٥٧٤٫٩٤٣  ٥٨٨٫٩٠٠  (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً) خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال

  ٤٥٩٫١٢٩  ٥٢٧٫٥٠٠  االستثمارات األخرى
  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٥  االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة 

  ٣٢٩٫٧٦١  ٣٢٤٫٥٨٩  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات المقاسة 
  --------------  --------------  

  ٣٫٥٤٦٫٨٦٤  ٣٫٨٥١٫٤٩٧  إجمالي الموجودات
  ========  ========  

  
  مخاطر السيولة   ٢-٣٢

  

   :تقريرتاريخ الوتأثير اتفاقيات التسوية في  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفوائد
  
  

  القيمة   
  الدفترية

  التدفقات النقدية
  التعاقدية

  أقل من 
  واحدة سنة 

  من  أكثر
   واحدة سنة

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

          المطلوبات المالية
  )٤٫٣٢٤٫٨٣٥(  )٤٣٦٫٠٩٢(  )٤٫٧٦٠٫٩٢٧(  ٣٫٨٨١٫٧٧٠  التزامات عقود اإليجار التمويلي

  )٨٣٤٫٦٩٢(  )١٫٣٣٤٫٧١٥(  )٢٫١٩٦٫٤٠٧(  ٢٫١٩٦٫٤٠٧  واألخرى *تجارية الدائنة الذمم ال
  )٢٥٩٫٥٧٤(  )١٠٠٫٧٨٥(  )٣٦٠٫٣٥٩(  ٣٦٠٫٣٥٩  التزام التحوط للتدفق النقدي 

  -  )٦٥٫٩١٩(  )٦٥٫٩١٩(  ٦٣٫٣٨٤  القروض قصيرة األجل
  --------------  ---------------  ----------------  ----------------  
  ٥٫٤١٩٫١٠١(  )١٫٩٣٧٫٥١١(  )٧٫٣٥٦٫٦١٢(  ٦٫٤٧٤٫٩٢٠(  
 ========  =========   =========  =========  

  

           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
          ةالمطلوبات المالي

  )٤٫٣٤٦٫٤١٨(  )٤٠٩٫٧٣٣(  )٤٫٧٥٦٫١٥١(  ٣٫٨٧٧٫٨٧٥  التزامات عقود اإليجار التمويلي
  )٦١٦٫٢٧٧(  )١٫٢٣٨٫٨٨١(  )١٫٨٥٥٫١٥٨(  ١٫٨٥٥٫١٥٨  واألخرى *تجارية الدائنة الذمم ال

  )٥٠٩٫٩٨٧(  )١٦٧٫٠٣٣(  )٦٧٧٫٠٢٠(  ٦٧٧٫٠٢٠  التزام التحوط للتدفق النقدي
  ٢٦٥٫٢٨٦(  )٢٦٥٫٢٨٦(  ٢٦٤٫٤٧٠(  -  
  -------------  --------------  --------------  --------------  
  ٥٫٤٧٢٫٦٨٢(  )٢٫٠٨٠٫٩٣٣(  )٧٫٥٥٣٫٦١٥(  ٦٫٦٧٤٫٥٢٣(  
  ===== ==  ====== ==  ===== ===  ========  

  
  * باستثناء المبالغ المستلمة مقدماً من العمالء والتزام التحوط للتدفق النقدي. 

  
  
  
  
  
  
  



  

 ٤٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) األدوات المالية  ٣٢

  
  مخاطر أسعار األسھم  ٣-٣٢

  
    .في حقوق الملكيةاالستثمارات  الناتجة عن مخاطر أسعار األسھمل المجموعة تتعرض

  
األسھم  أسعارفي  ٪١٠ بنسبةمقابل التغير  الموحدة للمجموعة واألرباح أو الخسائر الموحدة يوضح الجدول التالي حساسية حقوق الملكية

  األخرى.  اتالمتغيرالخاصة بھا مع افتراض ثبات جميع 
  

 
   التأثير على

  حقوق الملكية

 التأثير على
األرباح أو 

 الموحدةالخسائر 
  ألف درھم   ألف درھم   
      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  -  ٣٢٫٤٥٩  االستثماراتتأثير التغيرات في 
  =====  =====  
      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  -  ٣٢٫٩٧٦  االستثماراتتأثير التغيرات في 
  =====  =====  
  

  أسعار الفائدة  مخاطر    ٤-٣٢
  

تتعرض المجموعة بصورة رئيسية إلى مخاطر أسعار الفائدة من الودائع الثابتة والودائع الھامشية واالستثمارات والتزامات عقود اإليجار 
  التمويلي والقروض قصيرة األجل التي تخضع لمعدالت فائدة تجارية اعتيادية يتم تحديدھا وفقاً لظروف السوق. 

  
  فيما يلي بيان أسعار الفائدة لألدوات المالية للمجموعة التي تخضع لفائدة في تاريخ التقرير: 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   

      األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة 
      الموجودات المالية 

  ١٫٦٤٤٫٨٥٠  ١٫٧٧٦٫٢٢٢  ودائع ثابتة 
  ٨٢٦٫٤٤٤  ٨٩٤٫٨١٥  استثمارات

  ١٣٫٣١٢  ٢١٫٥٦١  الطلبتحت ودائع 
  ١٫٨٠٠  ١٫٢١٢  ودائع ھامشية 

  --------------  -------------  
 ٢٫٤٨٦٫٤٠٦  ٢٫٦٩٣٫٨١٠  

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

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   

      األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة   
      المطلوبات المالية 

  ٣٫٨٧٧٫٨٧٥  ٣٫٨٨١٫٧٧٠  التزامات عقود اإليجار التمويلي
  ٢٦٤٫٤٧٠  ٦٣٫٣٨٤  قروض قصيرة األجل 

  --------------  -------------  
  ٤٫١٤٢٫٣٤٥  ٣٫٩٤٥٫١٥٤  
  ========  =======  

  
   



  

 ٤٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  األدوات المالية  ٣٢

  
    (تابع)  أسعار الفائدةمخاطر    ٤-٣٢

  
  المتغيرة الفائدة  ذات أسعارألدوات احساسية تحليل 

  

) حقوق الملكية الموحدة واألرباح نقص( / يؤدي إلى زيادةلنقطة أساس في تاريخ التقرير كان  ١٠٠الفائدة بمقدار  معدالتإن التغير في 
  .كافة المتغيرات األخرى ثابتة بقاءيفترض ال يتضمن ھذا التحليل الفائدة المرسملة و بالمبالغ المبينة أدناه.أو الخسائر الموحدة 

  
  خسائر الموحدبيـان األربـــــاح أو ال  
 ١٠٠ الزيادة بمقدار  

  نقطــــة أســـاس
 ١٠٠ بمقدار النقص

  نقطــــة أســـاس
  ألف درھم  ألف درھم  
      
      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ٣٩٫٤٥٢  )٣٩٫٤٥٢(   األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
  ======  =====  
      
       ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ٤١٫٤٢٣  )٤١٫٤٢٣(  األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
  ======  =====  
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة    ٥-٣٢
  

وات ضمن ثالثة األديقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسھا الحقاً لالعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، ويتم تقسيم ھذه 
  ).٥-٢بناًء على إمكانية مالحظة القيمة العادلة (راجع أيضاً اإليضاح  ٣إلى المستوى  ١مستويات من المستوى 

  

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

        المطلوبات المالية
  -  )٣٦٠٫٣٥٩(  -  التزام التحوط للتدفق النقدي

        
        الموجودات المالية

        االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -  ٣١٣٫٧٨٥  -  االستثمارات غير المدرجة -
  -  -  ١٠٫٨٠٤ االستثمارات المدرجة -
  ---------  -----------  ---------  
  ٤٦٫٥٧٤(  ١٠٫٨٠٤(  -  
  =====  ======  =====  

  

        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
        المطلوبات المالية

  -  )٦٧٧٫٠٢٠(  -  التزام التحوط للتدفق النقدي
        

        الموجودات المالية
        االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -  ٣١٩٫٥٠٢  -  االستثمارات غير المدرجة -
  -  -  ١٠٫٢٥٩  االستثمارات المدرجة -
  ---------  ------------  -------  
  ٣٥٧٫٥١٨(  ١٠٫٢٥٩(  -  
  ==== =   =======  ====  
  

  
   



  

 ٤٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  معلومات حول القطاعاتال   ٣٣

  
االستراتيجية للمجموعة. تزاول وحدات لدى المجموعة قطاعين معلنين بشكل عام كما ھو موضح أدناه، وھما يمثالن وحدات األعمال   

األعمال االستراتيجية للمجموعة أعمالھا في عدة قطاعات، وتتم إدارتھا بصورة منفصلة حيثما تقتضي مختلف االستراتيجيات. فيما يلي 
  ملخص حول عمليات كل قطاع من القطاعات المعلنة لدى المجموعة:

  
تدريب الو، وتأجير الطائرات، ونقل المسافرين، وخدمات الشحن، ضمن النقل الجوي التجاري الدوليتت  الطيران

  على الطيران وإصالح وصيانة الطائرات.
    

 تمثيل، مكتب تأجير الشقق الفندقية، شركات الطيران،والفنادق، وكاالت السفر والسياحة، و تتضمن  القطاعات األخرى
  خدمات نقل الوثائق.و

  
  األعمالقطاعات  –ة األساسي التقارير  

   
  اإلجمالي  محذوفات   قطاعات أخرى  الطيـران   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          اإليرادات

  ٣٫٧٣٨٫٨٦٦  -  ٢٣٦٫٥٠٦  ٣٫٥٠٢٫٣٦٠  مبيعات خارجية 
  -  ١٣٫٥٢٨  )١٣٫٥٢٨(  -  المبيعات فيما بين القطاعات

  --------------  -----------  ---------  --------------  
  ٣٫٧٣٨٫٨٦٦  ١٣٫٥٢٨  ٢٢٢٫٩٧٨  ٣٫٥٠٢٫٣٦٠  إجمالي اإليرادات

  ========  ======  =====  ========  
          النتائج

  ٦٣٣٫٦١٦  -  ٨٨٫٠٤٠  ٥٤٥٫٥٧٦  نتائج القطاع
  أرباح شركات مستثمر بھا الحصة من 

    وفقاً لطريقة حقوق الملكيةمحتسبة    
    

  ٢٨٫٧٠٦  
        -----------  

  ٦٦٢٫٣٢٢        السنة أرباح 
        ======  

          معلومات أخرى
       

ت والعقارات اإلضافات إلى الممتلكات والمعدا
  االستثمارية والمصروفات المؤجلة

  
٧٣١٫٧٨٣  

  
٧٤٧٫٥٦٦  -  ١٥٫٧٨٣  

  ٤٩١٫٢٦٩  -  ٨٫٧٩٠  ٤٨٢٫٤٧٩  اإلطفاءواالستھالك 
          

          الموجودات
 ١٠٫٤٧٧٫٢٧٤  )١٤٤٫٥٢٨(  ٣٩٦٫٤٨٤ ١٠٫٢٢٥٫٣١٨  موجودات القطاع

        ---------------  
  ٢٫٤٨٦٫٣١١        مخصصةالموجودات المجموعة غير 

        ---------------  
 ١٢٫٩٦٣٫٥٨٥        إجمالي الموجودات

        ========  
          المطلوبات

  ٦٫٨٦٠٫٩٢١  )١٤٤٫٥٢٨(  ١٨٦٫١٢٨  ٦٫٨١٩٫٣٢١  مطلوبات القطاع
  ========  ======  =======   ========  
  

  
   



  

 ٥٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  معلومات حول القطاعاتال   ٣٣
  

  (تابع)  قطاعات األعمال –ة األساسي التقارير  
  

  اإلجمالي  محذوفات   قطاعات أخرى  الطيـران  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          اإليرادات
  ٣٫٧٧٨٫٠٠٨  -  ٢٠٣٫٢٢٧  ٣٫٥٧٤٫٧٨١  مبيعات خارجية 

  -  )١١٫٧٧١(  ١١٫٧٧١  -  المبيعات فيما بين القطاعات
  --------------  -----------  ----------  --------------  

  ٣٫٧٧٨٫٠٠٨  )١١٫٧٧١(  ٢١٤٫٩٩٨  ٣٫٥٧٤٫٧٨١  إجمالي اإليرادات
  ===== ===  ======  ======  ========  

          النتائج
  ٥٠١٫٧٢٣  -  ٦٩٫٥٢٧  ٤٣٢٫١٩٦  نتائج القطاع
أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة الحصة من 

  ٧٫٠٤٥        وفقاً لطريقة حقوق الملكية  
        -----------  

  ٥٠٨٫٧٦٨        السنة أرباح 
        ======  
          

          معلومات أخرى
          

ت والعقارات اإلضافات إلى الممتلكات والمعدا
  ١٫١٤٧٫١١٢  -  ٦٫٢٨٥  ١٫١٤٠٫٨٢٧  االستثمارية والمصروفات المؤجلة

  ٤٤٢٫٠٧٧  -  ٧٫٦٧٦  ٤٣٤٫٤٠١  اإلطفاءواالستھالك 
          

          الموجودات
  ١٠٫٢٢٤٫٧٠١  )١٤٢٫٠٠٥(  ٢٩٦٫٢٣٨  ١٠٫٠٧٠٫٤٦٨  موجودات القطاع

        --------------  
  ٢٫٢٨٧٫٩٩٩        مخصصةالموجودات المجموعة غير 

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

  ١٢٫٥١٢٫٧٠٠        إجمالي الموجودات
        ========  

          المطلوبات
  ٧٫٠٢٥٫٠٨٦  )١٤٢٫٠٠٥(  ١٤٤٫٩٧٣  ٧٫٠٢٢٫١١٨  مطلوبات القطاع

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

  يتم تحميل المبيعات فيما بين القطاعات وفقاً لألسعار السائدة لدى السوق.
  

التي يتم إعداد تقارير بشأنھا ھي نفس السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة المبينة  األعمال قطاعاتب المتعلقة المحاسبيةإن السياسات 
لحصة اباالعتبار  الوضعالبيانات المالية الموحدة. تتمثل نتائج القطاع في األرباح التي يحققھا كل قطاع دون  حول ھذه ٣في اإليضاح 
ً لطريقة حقوق الملكيةالمحتسبة  االستثمارات من أرباح . ال تتضمن موجودات القطاع الودائع الثابتة واالستثمارات المتاحة للبيع وفقا

التجارية  . تم تخصيص الشھرةواالستثمار قصير األجل االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة واالستثمار فيوالعقارات االستثمارية 
  .قطاع الطيران إلىوسة والموجودات غير الملم

   



  

 ٥١

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الھامة    ٣٤

  
تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. يتم  التي واالفتراضاتبوضع التقديرات  المجموعةتقوم 

تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وھي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية 
 عند المستخدمةعدم اليقين واألحكام الھامة تقديرات حاالت مجاالت الھامة لُيعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة. فيما يلي ال التي

  المبالغ المعترف بھا ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة.  لھا أكبر تأثير علىتطبيق السياسات المحاسبية التي 
  

  غير المدرجة االستثماراتتقييم 
  

ق وفقاً لشروط السو المعامالت التي أجريت مؤخراً في السوقغير المدرجة بناًء على  لالستثمارات تقوم المجموعة عادًة بإجراء تقييم
ً أو  لحد كبيرمماثلة  أخرىأو القيم العادلة ألداة  االعتيادية ت معدالالببعد خصمھا  االستثمارات تلكالمتوقعة من النقدية لتدفقات ل وفقا
  ى.أو بناء على نماذج تقييم أخر مماثلة واتألد الحالية

  
  االستثمارات انخفاض قيمة

  
ي قيمتھا ف متواصلأو  شديدانخفاض  االستثمارات قد تعرضت النخفاض في القيمة في حالة وجود بالتحقق مما إذا كانتتقوم المجموعة 

وضع أحكام. عند وضع ھذه األحكام وللتحقق يتطلب  متواصلأو  شديدھذا االنخفاض ما إذا كان العادلة إلى ما دون التكلفة. إن تحديد 
من وقوع انخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقييم بعض العوامل التي تتضمن التقلب االعتيادي في أسعار األسھم والوضع المالي 

   للشركة المستثمر بھا وأداء قطاع العمل والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية المالية والتشغيلية. 
  

  والموجودات غير الملموسة التجارية نخفاض قيمة الشھرةا
  

 ؤشراتموجود  في حالخالل السنة في أوقات أخرى سنوياً وكذلك  التجارية والموجودات غير الملموسة انخفاض قيمة الشھرة اختباريتم 
  ض القيمة استخدام تقديرات.خسائر انخفا يتطلب احتسابنخفاض في القيمة. ال تعرضھاعلى 

  
وترخيص األسعار من أطراف ذات عالقة وقيمة  وامتيازات الطائرات حقوق ھبوطوالتجاري  االسممن الموجودات غير الملموسة تتض

  ذ.م.م شركة الشارقة لخدمات الطيران - خدمات المناولة
  

  افتراضات تنطوي على أحكام ھامة.ترتكز إمكانية استرداد ھذه الموجودات على األداء المالي المتوقع للمجموعة والذي يستند إلى عدة 
  

  عقود اإليجار تصنيف 
  

  طائرات.  في ترتيبات إيجار ،مؤجر ومستأجربصفة  ،المجموعة دخلت
  
ضع وعدة أحكام. عند  بوضعقامت إدارة المجموعة  ،تحديد ما إذا كانت ھذه الترتيبات تمثل عقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويليل

 ١٧ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  عقود اإليجار اتفاقياتشروط أحكام و ھااعتباربارة المجموعة إد وضعتحكام، األ ھذه
ة الدولية يمعايير المحاسبالالصادر عن مجلس  ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم ب الخاصة االستنتاجاتأساس  ذلك بما في "عقود اإليجار"

ً الھامة المرتبطة باألصل  واالمتيازاتد ما إذا كانت المخاطر يتحدل ذات الصلة،واإلرشادات  لى إ تم تحويلھاشروط عقد اإليجار قد ل وفقا
 وترى ،عقود اإليجار اتفاقيات إبرامقبل وبعد  واالمتيازات. قامت المجموعة بتقييم تحويل المخاطر اإليجار المستأجر في نھاية فترة

 قود إيجاروعكعقود إيجار تمويلي  مناسبالبيانات المالية الموحدة تم تصنيفھا بشكل ھذه مدرجة في ال عقود اإليجار اتفاقياتاإلدارة أن 
  تشغيلي.

   



  

 ٥٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الھامة (تابع)     ٣٤

  
  تكاليف صيانة الطائرات المستأجرة

  
 صيانة تكاليف مقابل رصد مخصص . يتمالمستأجرة المملوكة والطائرات ھاطائراتتكاليف صيانة ب المجموعة التزامات متعلقةتتكبد 

ناًء على عدد ب ةشھري بصورة الموحدة حساب األرباح أو الخسائرتكبدھا ويتم تحميل تلك التكاليف على األجزاء الثقيلة في الطائرة عند 
 وظروف لفحصلتاريخ المتوقع ال علىذلك المخصص  احتسابالتقديرات المستخدمة في  تشتملورات الطيران. ساعات الطيران أو عدد د

األصل بالمحتمل  عواالنتفاحالة األصل عند الفحص ولفحص لتاريخ المتوقع الالسوق فيما يتعلق بنوع وتكاليف ذلك النوع من الصيانة في 
وقعة المت بزيادة أعمارھا اإلنتاجية فيما يتعلق وأعمال تطوير ورفع كفاءة المعداتعدد ساعات الطيران أو عدد دورات الطيران  من حيث

ات صيانة محركات الطائرات ضمن المطلوبل اإلضافية تكاليفال يتم احتساب. المحركات من تكاليف صيانة والتي تشكل الجزء األكبر
  متطلبات التشغيل. على أساسالقسم الھندسي  الموضوعة من قبل ديراتتقالالمستحقة بناًء على 

   
ً  المجموعة تلتزمللطائرات المستأجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي، بالنسبة  لصيانة تياطي امقابل اح ينلمؤجرإلى ا بدفع مبالغ شھرية أيضا

كاليف تكبد ت تقديم ما يثبتلمجموعة عند ا إلى لصيانةباحتياطي االمبالغ الخاصة  إعادةتم تبناًء على استخدام المجموعة للطائرات. 
حتياطي الصيانة من تكاليف الصيانة المستحقة. في بعض الحاالت ال يمكن المبالغ المدفوعة من ا اقتطاعيتم  الصيانة ذات الصلة.

   ى المؤجر حتى نھاية عقد اإليجار.لد ابھ االحتفاظيتم ، ولذلك المدفوعةالصيانة  احتياطي كافة مبالغ استردادللمجموعة 
  

الوة عالصيانة المستحقة لكل الطائرات مرة واحدة في السنة.  تكاليف بأساس احتساب الموضوعة فيما يتعلق االفتراضات تتم مراجعة
قيلة في زاء الثي حال توفر أي معلومات من الممكن أن تؤثر بشكل جوھري على تلك التقديرات مثل الصيانة المتوقعة لألجف على ذلك،
 مراجعة تمت ،شروط إعادة تسليم الطائرات إعادة التفاوض حولمن الطائرة أو  باالنتفاع االفتراضات المتعلقةالتغير في  أوالطائرة 

  المخصص. تقييمتم إعادة تالتقديرات مباشرة وبناًء عليه 
  

  مستحقات تكاليف رحالت الطيران
  
ة في المفروض األرضية والرسوم األخرى المناولة تكاليف خدماتباحتساب رسوم الھبوط وإيقاف الطائرات و بشكل شھريتقوم اإلدارة   

وضة على الرسوم المفر ترتكز تلك التقديراتالتي تھبط بھا طائرات المجموعة في إطار تنفيذ رحالتھا الجوية. من المطارات  كل مطار
لرسوم ا ريتم تقدي وبالمثل،المستلمة لقاء الخدمات المقدمة للمجموعة.  األخيرة الفواتيرو مةاالتفاقيات المبرمن قبل كل مطار بناًء على 

يتم قد تختلف الرسوم الفعلية عن الرسوم المقدرة و. دولة كلالمبرمة مع  االتفاقيةالجوي لبلد ما بناًء على  المجالاستخدام  مقابلالمستحقة 
  احتساب الفروقات على أساس مستقبلي. 

  
  األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية

  
 ييتم احتساب االستھالك لتكلفة الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية (باستثناء األراضي) على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة الت

ات والقيم الناتج عن التغير التقني والتقادم المتوقع وبرنامج اإلصالح والصيانة المادي تلفالترتكز على االستخدام المتوقع لألصل و
 المتبقية. قامت اإلدارة بالوضع في االعتبار القيم المتبقية عند احتساب االستھالك للطائرات ومحركات الطائرات وقطع ومعدات الطائرات.

  للطائرات.يتم تطبيق أحكام ھامة لتقدير القيمة المتبقية 
  

  المصروفات المؤجلة
  
 القتصاديةا النمط الذي ُيتوقع فيه أن تحصل المجموعة على المنافععلى بناًء يتم تحديد الفترة التي سيتم خاللھا إطفاء المصروفات المؤجلة   

  في المستقبل.
  

  ة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة خسائر انخفاض قيمة الذمم المدين
  

يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة عندما يكون من المرجح 
التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات  أال يتم تحصيل المبلغ المستحق بالكامل. إن تحديد مدى تعرض ھذه الذمم المدينة

عالقة النخفاض في القيمة يتطلب من المجموعة أن تقوم بتقييم الوضع االئتماني والوضع المالي لعمالئھا ومعدالت المبالغ المستردة 
القيمة ة المقدرة القابلة للتحصيل والسابقة والضمانات المطلوبة من بعض العمالء في بعض الظروف. يتم االعتراف بالفرق بين القيم

الدفترية كمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة. سوف يتم االعتراف بالفرق بين المبالغ التي يتم تحصيلھا بصورة فعلية في 
  فترات مستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلھا ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة في تاريخ التحصيل.

   



  

 ٥٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عشركة العربية للطيران 
  

    (تابع)إيضاحات 
  

  األحكام والتقديرات المحاسبية الھامة (تابع)     ٣٤
  

  الممتلكات والمعدات انخفاض قيمة 
  

فاض قيمة انختقييم عند تقوم اإلدارة بتقييم خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات عندما يكون ھناك مؤشرات على انخفاض القيمة. 
، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل من االستخدامالقيمة  الممتلكات والمعدات بناًء على

  بذلك األصل. المتعلقةوالمخاطر  الحالية لقيمة المال في ذلك الوقتالسوق  تقييماتيعكس ما قبل الضريبة والذي  خصم
  


