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  العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة شركة

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة

 المجّمعة المختصرة األرباح أو الخسائرقائمة 

 2020مارس  31في للفترة المنتهية 

 المجّمعة.  المالية المرحلية المختصرة المعلوماتمن هذه متمما  جزءاً  15 - 1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
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فترة الثالثة أشھر   
 المنتھية في

 2020مارس  31

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2019مارس  31
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  إيضاح 

    

 1,029,333 901,374  اإليرادات 

 (820,400) (769,285)  تكاليف اإليرادات

 208,933 132,089  مجمل الربح

 (56,835) (55,564)  مصروفات إدارية وعمومية  

 (23,103) (17,166)  مصروفات بيع وتسويق

 18,104 31,030   التمويلإيرادات 

 (30,072) (30,930)  تكاليف التمويل

في الشركات الشقيقة   ستثماراتالحصة من الخسارة من اإل

 واإلئتالفات المشتركة

 

(2,883) (7,030) 

 17,907 14,009  إيرادات أخرى، صافي 

 127,904 70,585  أرباح الفترة  

    

    العائد إلى:للفترة الربح 

 119,241 70,585  مالكو الشركة

 8,663 -  الحصص غير المسيطرة

  70,585 127,904 

    

   0.03  0.01 10 السھم األساسي والمخفف )درهم إماراتي(ربحية 

 



  العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة شركة

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة

 المجّمعة  المختصرةالدخل الشامل قائمة 

 2020مارس  31في للفترة المنتهية 

 المجّمعة.  المالية المرحلية المختصرة المعلوماتمن هذه متمما  جزءاً  15 - 1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
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فترة الثالثة أشھر 

 المنتھية في
 2020مارس  31

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2019مارس  31
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   

 127,904 70,585 الفترة أرباح

   

   إيرادات شاملة أخرى:

   خسائر:بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح أو 

بالقيمة العادلة من خالل   المصنّفة ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لإل
 (457) (4,198) اإليرادات الشاملة األخرى 

   

   بنود تم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى أرباح أو خسائر: 

   تحّوط التدفق النقدي 

 276,928 (1,010,999) العادلة الجزء الفعّال من التغيرات في القيمة 

 276,471 (1,015,197) إجمالي )الخسائر(/ اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 404,375 (944,612) للفترة)الخسائر(/ اإليرادات الشاملة إجمالي 

   

   إلى : إجمالي )الخسائر(/ اإليرادات الشاملة للفترة العائدة 

 395,712 (944,612) مالكو الشركة

 8,663 - الحصص غير المسيطرة

 (944,612) 404,375 



  العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة شركة

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة

 المجّمعة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة

 2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

 المجّمعة.  المالية المرحلية المختصرة المعلوماتمن هذه متمما  جزءاً  15 - 1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
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  78,070تحويل مبلغ قيمته ، إقترح أعضاء مجلس اإلدارة وأقّرت الجمعية العمومية 2020مارس  10الجمعية العمومية في  إنعقادوبتاريخ  2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في  *

 المرّحلة.  إلى األرباحرصيد اإلحتياطي العام من  ألف درهم إماراتي

   إحتياطيات أخرى     

 
 رأس 
 المال 

 إحتياطي
 قـانـونــي

 ي اطإحتي 
 عام

التغير التراكمي 
في القيمة العادلة  

من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 األخرى  
إحتياطي تحّوط 
 التدفق النقدي

 األرباح 
 ي ل اإلجمـا المرحلة 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

        

 5,557,898 341,933 (128,174) 5,421 94,543 577,475 4,666,700 )مدقق(  2020يناير  1كما في 

        

 70,585 70,585 - - - - - أرباح الفترة

 (1,015,197) - (1,010,999) (4,198) - - - خسائر شاملة أخرى للفترة 

 (944,612) 70,585 (1,010,999) (4,198) - - - إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 

        

 - 78,070 - - (78,070) - - المحّول من اإلحتياطي*

        
معامالت مع الماّلك، المسّجل بشكل مباشر في حقوق  

        الملكية 

 (420,003) (420,003) - - - - - (15توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 

        

 4,193,283 70,585 (1,139,173) 1,223 16,473 577,475 4,666,700 )غير مدققة(  2020مارس  31كما في 



  العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة شركة

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة

 )تابع( المجّمعة التغيرات في حقوق الملكية المختصرةقائمة 

 2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

 المجّمعة.  المالية المرحلية المختصرة المعلوماتمن هذه متمما  جزءاً  15 - 1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
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رصيد اإلحتياطي  إستخدام، إقترح أعضاء مجلس اإلدارة وأقّرت الجمعية العمومية 2019مارس  17الجمعية العمومية في  إنعقادوبتاريخ  2019مارس  31* خالل الفترة المنتهية في 

ألف درهم إماراتي إلطفاء جزء من الخسائر المرّحلة.  426,155العام وقيمته 

     إحتياطيات أخرى     

 
 رأس 
 المال 

 إحتياطي
 قـانـونــي

 ي اطإحتي 
 عام

التغير التراكمي 
في القيمة العادلة  

من خالل  
اإليرادات  

 الشاملة األخرى  
إحتياطي تحّوط 
 التدفق النقدي

 الخسائر 
 المرحلة 

العائد لمالكي  
 الشركة 

الحصص غير 
 ي ل اإلجمـا المسيطرة 

إماراتي ألف درهم  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي    ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

          

 4,585,598 72,267 4,513,331 (732,713) (334,273) 4,530 426,155 482,932 4,666,700 مدقق( ) 2019يناير  1كما في 

          
تسوية التطبيق األولي لمعيار 
 (2,232) - (2,232) (2,232) - - - - -  16التقارير المالية الدولية رقم 

يناير  1الرصيد المعّدل كما في 
2019 4,666,700 482,932 426,155 4,530 (334,273) (734,945) 4,511,099 72,267 4,583,366 

          

 127,904 8,663 119,241 119,241 - - - - - أرباح الفترة

 276,471 - 276,471 - 276,928 (457) - - - إيرادات شاملة أخرى للفترة 

 404,375 8,663 395,712 119,241 276,928 (457) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

          
إطفاء خسائر مرّحلة من خالل  

 - - - 426,155 - - (426,155) - - اإلحتياطي العام* 

          
  2019مارس  31كما في 

 4,987,741 80,930 4,906,811 (189,549) (57,345) 4,073 - 482,932 4,666,700 )غير مدققة(    



  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
 المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة

 المجّمعة قائمـة التدفقات النقدية المختصرة 
 2020مارس  31للفترة المنتھية في 

 المجّمعة.  المالية المرحلية المختصرة المعلوماتمن هذه متمما  جزءاً  15 - 1من المرفقة تشكل اإليضاحات 
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فترة الثالثة أشھر   
 المنتھية في 

 2020مارس  31

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في 

 2019رس ما 31
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   األنشطة التشغيلية 
 127,904 70,585 أرباح الفترة

   
   التعديالت لتسوية األرباح لصافي التدفقات النقدية:

 131,559 144,404 إهالك واستهالك 
 1,610 11,030 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 - 172 مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة 
 7,030 2,883 في الشركات الشقيقة واإلئتالفات المشتركة  ستثماراتحصة الخسارة من اإل 

 (18,104) (31,030) ايرادات التمويل 
 30,072 30,930 تكلفة التمويل

 280,071 228,974 العامل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال 
   

   التغيرات في رأس المال العامل 
 (150,022) (103,406) مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 (3,338) (644) مخزون 
 36,653 437,718 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

 73,866 (115,634) إيرادات مؤجلة 

 237,230 447,008 النقدية من التشغيل 
 (1,553) (3,404) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

 235,677 443,604 الناتجة من األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية صافي 

   
   األنشطة االستثمارية 

 (13,472) (10,973) إقتناء عقارات ومعدات 
 - 5,000 توزيعات أرباح مستلمة من اإلئتالفات المشتركة 

 - (4,114) دفعات لودائع تأجير طائرات 
 3,795 3,460 المحّصل من صافي اإلستثمار في عقود اإليجار 

 973 (4,209) )الزيادة(/ اإلنخفاض في الرسوم المؤجلة 
 (5,113) - بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  إستثماراتإقتناء 

 (481) (4,460) إقتناء أصول غير ملموسة 
  (50,555)  (101,960) التغير في ودائع الهامش والودائع الثابتة

  18,104  31,030 ايرادات تمويل مستلمة 
 (240)  - أخرى  إستثمارات

 (46,989) (86,226) األنشطة االستثمارية صافي النقدية المستخدمة في 

   
   األنشطة التمويلية 

 (150,453)  (160,372) عقود اإليجار التمويلي  إلتزاماتدفعات 
  1,204  (2,301) قروض بنكية مستلمة خالل الفترة

    (30,072)  (30,930) تكلفة تمويل مدفوعة 

 (179,321)  (193,603) األنشطة التمويلية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

 9,367  163,775 صافي التغيير في النقدية وما في حكمھا 
  271,419  212,524 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة 

  280,786  376,299 النقدية وما في حكمھا في نھاية الفترة 

   
   تتكون النقدية وما في حكمھا من: 

  1,705,208  3,072,187 النقدية وأرصدة البنوك
 (1,424,422)  (2,695,888) أشهر  3ودائع ثابتة تستحق بعد 

 376,299 280,786 



  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة

 المختصرة المجّمعةالمعلومات المالية المرحلية 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة المجّمعة  

 2020مارس  31في للفترة المنتھية 
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 والشكل القانونيالرئيسي النشاط  1

كشركة مساهمة عامة. تعمل الشركة في دولة    2007  يونيو  19تأسست شركة العربية للطيران ش.م.ع )"الشركة"( بتاريخ  
اإلمارات العربية المتحدة بموجب الرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شهادة 

 .( الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، دولة اإلمارات العربية المتحدة2تشغيل جوي رقم )ايه سي 

أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق دبي المالي، دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن عنوان المكتب المسجل للشركة  إن 
 .، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة132هو ص.ب 

المالي للشركة    واألداءالمركز    2020مارس    31تتضمن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة للفترة المنتهية في  
اإلئتالفات و الشقيقةالمجموعة"( باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات ب"  م مجتمعينوشركاتها التابعة )يشار إليه

 .المشتركة

مجموعة في النقل الجوي التجاري الدولي وتجارة الطائرات وتأجير الطائرات وتجارة قطع تتمثل األنشطة المرخص بها لل
غيار الطائرات ووكاالت السفر والسياحة والفنادق وتأجير الشقق الفندقية ومكاتب التمثيل لشركات الطيران ونقل المسافرين  

 .الطيران وإصالح وصيانة الطائرات وخدمات الشحن ووكالء الشحن الجوي وخدمات نقل الوثائق والتدريب على

 :المختلفة وأنشطتها الرئيسية  الشقيقةوشركاتها    اإلئتالفات المشتركةملكية المجموعة في شركاتها التابعة وتفاصيل  فيما يلي  

 
حصة الملكية القانونية/  

دولة التأسيس   المستفيد 
 والتشغيل 

 

 األنشطة الرئيسية  2019 2020 اإلسم 

     التابعة الشركات 
اإلمارات العربية   %100 %100 اريبيان ماناجمنت انفستمنت )م.م.ح(

 المتحدة
 خدمات أستشارات األعمال 

إنفورميشن سيستمز أسوسييتس  
 ش.م.ح 

اإلمارات العربية   100% 100%
 المتحدة

خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع  
 .الطيران

العربية  اإلمارات  %100 %100 أكشن للضيافة 
 المتحدة

خدمات الضيافة والسياحة وإدارة  
 .وتشغيل المطاعم والفنادق

مقر العالم للسفريات ذ.م.م. وشركاتها 
 التابعة

اإلمارات العربية   100% 100%
 المتحدة

السفر والرحالت والسياحة  
 وخدمات الشحن

الشركات التابعة لمقر العالم للسفريات  
 ذ.م.م  

   
 

السفر والرحالت والسياحة   قطر  %100 %100 .مقر العالم للسفريات ذ.م.م 
 وخدمات الشحن

المملكة العربية   %100 %100 شركة مقر العالم للسفريات المحدودة
 السعودية 

السفر والرحالت والسياحة  
 وخدمات الشحن

السفر والرحالت والسياحة   الكويت  %100 %100 للسفريات ذ.م.م مقر العالم 
 وخدمات الشحن

السفر والرحالت والسياحة   البحرين %100 %100 مقر العالم للسفريات ذ.م.م 
 وخدمات الشحن

اإلمارات العربية   %100 %100 كوزمو ترافل وورلد 
 وكيل سفريات  المتحدة

السفر والرحالت والسياحة   الهند %100 %100 ليمتدمقر العالم للسفريات )برايفيت( 
 وخدمات الشحن

السفر والرحالت والسياحة   الهند %100 %100 كوزمو ترافل وورلد )برايفت( ليمتد
 وخدمات الشحن

السيارة لنقل الركاب بالمركبات  
الفارهة ملك  لمقر العالم للسفريات  

  ذ.م.م 

اإلمارات العربية   100% 100%
 المتحدة

خدمات نقل الركاب من خالل  
السيارات المؤجرة والحافالت  

 .وسيارات الليموزين
اإلمارات العربية   - %100 إبفتا للسفريات ذ.م.م 

 المتحدة
السفر والرحالت والسياحة  

 وخدمات الشحن
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 النشاط الرئيسي والشكل القانوني )تابع( 1

 
حصة الملكية القانونية/  

دولة التأسيس   المستفيد 
 والتشغيل 

 

 الرئيسية األنشطة   2019 2020 اإلسم 

     اإلئتالفات المشتركة 
شركة ألفا لخدمات الطيران، اإلمارات  

 العربية المتحدة )ذ.م.م.( 
اإلمارات العربية   51% % 51

 المتحدة
تقديم خدمات الوجبات الغذائية للرحالت  
الجوية والخدمات اإلضافية لشركة  

 .العربية للطيران ش.م.ع 

شركة الشارقة لخدمات الطيران  
 )ذ.م.م.( 

اإلمارات العربية   50% % 50
 المتحدة

تقديم الخدمات األرضية للطائرات  
وخدمات المسافرين وخدمات الشحن 

 .في مطار الشارقة الدولي 

أكاديمية ألفا للطيران اإلمارات العربية 
 المتحدة ذ.م.م 

اإلمارات العربية   51% % 51
 المتحدة

 خدمات التدريب على الطيران 

مصر   –العربية للطيران شركة 
 )ش.م.م.( 

 النقل الجوي التجاري الدولي  مصر 40% % 40

     الشركات الشقيقة 
 النقل الجوي التجاري الدولي  المغرب  %40 % 40 .العربية للطيران المغرب، اس. ايه 

 النقل الجوي التجاري الدولي  األردن %49 % 49 .العربية للطيران األردن ذ.م.م 

بروتكشن للوساطة التجارية تيون 
 ** ش.ذ.م.م

اإلمارات  51% % 51
 العربية المتحدة

 وسيط تجاري

مقر العالم للسفريات ذ.م.م. )بشكل مباشر وغير مباشر(، وهي شركة من ملكية شركة  %100*  تحتفظ المجموعة بنسبة 

 ذات مسؤولية محدودة مسّجلة في اإلمارات العربية المتحدة.

تيون بروتكشن للوساطة التجارية ش.ذ.م.م، وهي شركة تابعة سابقة   فقدت المجموعة سيطرتها على شركة،  2019** في  

نتيجة لفقدها أغلبية حقوق التصويت. بالرغم من ذلك، ما زالت تحتفظ المجموعة بتأثير جوهري على هذا اإلستثمار، 

في شركة تيون بروتكشن للوساطة التجارية ش.ذ.م.م  وبالتالي، قامت المجموعة بتغيير طريقة المحاسبة لهذا االستثمار 

(  28عن طريق التحّول من طريقة التجميع إلى طريقة حقوق الملكية المقاسة وفق ا المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 . كإستثمار في شركة شقيقة  2019يوليو    1" وقد تم تسجيلها في  في الشركات الشقيقة واإلئتالفات المشتركة  ستثماراتاإل" 

 أسس اإلعداد وملخص حول السياسات المحاسبية الھامة 2

   أسس اإلعداد -أ

التقارير المالية  ( " 34طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  المجّمعة للمجموعة   المرحلية المختصرةالمالية    المعلومات  تم إعداد 

السنوية وفقا لمعايير التقارير المالية المجّمعة المالية  المعلوماتجميع المعلومات المطلوبة في على ال تشمل و ".المرحلية

المعّدة وفقا  لمعايير  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة المالية قوائمالدولية، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع ال

   .التقارير المالية الدولية

المالية المرحلية    المعلوماتة والتعديالت ذات الصلة والتقديرات واإلفتراضات المطبقة عند إعداد هذه  إن السياسات المحاسبي

ديسمبر  31المختصرة المجّمعة تتوافق مع تلك المتبعة عند إعداد القوائم المالية المجّمعة السنوية عن السنة المنتهية في 

2019 . 

على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة المختصرة المجّمعة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

ا العادلة. مهتا بقيمم، والتي يتم قياسهاإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  المّصنفة ستثماراتواإل
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 أسس اإلعداد وملخص حول السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 2

 عملة العرض وعملة التعامل    -ب

بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهي عملة التعامل  المرحلية المختصرة المجّمعة  تم إعداد وعرض هذه المعلومات المالية  

 ذلك.   يذكر خالفللمجموعة. تم تقريب كافة القيم إلى أقرب ألف ما لم 

 أساس التجميع -ج

المعلومات المالية للشركة والكيانات التي تسيطر عليها الشركة. المرحلية المختصرة المجّمعة  تتضمن هذه المعلومات المالية  

ندما يكون لدى الشركة السيطرة على المستثمر أو التعرض أو لديها الحقوق على عوائد متغيرة من تتحقق السيطرة ع

سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائد  إستخداممشاركتها مع الشركة المستثمر فيها والقدرة على 

 المستثمر.

   المحاسبية الھامة واألحكام التقديرات -د

(، يتطلّب من اإلدارة  34المرحلية المختصرة المجّمعة وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم )المعلومات المالية عند إعداد 

 لتزاماتاألحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسّجلة لألصول واإلبوضع  

 .عن هذه التقديراتف النتائج الفعلية . قد تختلواإليرادات والمصروفات

األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقديرات عدم  إن 

  31في    مع تلك المطبقة في إعداد القوائم المالية المجّمغة للمجموعة كما في وللسنة المنتهيةالتأكد تم تطبيقها بصورة متسقة  

 . 2019ديسمبر 

 والسيناريو الحالي للوضع اإلقتصادي 19-كوفيد كورونا المستجد فيروسأثر  -هـ

"( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل 19-كوفيدكورونا المستجد )"  فيروسنتشر إ

، أعلنت منظمة 2020مارس    11شكوكا  في البيئة االقتصادية العالمية. في    19-كوفيد  ثاألنشطة التجارية واالقتصادية. أحد

تعليق جميع للطيران المدني، تم الهيئة العاّمة بناءا  على توجيهات . ةعالمي جائحةهو  19-كوفيدأن الصحة العالمية رسميا  

  2020مارس  24من  ء، اعتبارا  الرحالت الداخلية والخارجية إلى اإلمارات باستثناء رحالت الشحن ورحالت اإلخال

من المتوقع   ، حيث أنه. عالوة على ذلك، شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة19-كوفيد كإجراء وقائي الحتواء انتشار

 . في الوقت الحاضرالتطّور ة يعكبيرة وسركورونا  فيروس أن تكون التداعيات االقتصادية ألزمة

 استمرارية األعمال  تخطيط

خطتها الستمرارية األعمال وغيرها من ممارسات إدارة ب باشرتتراقب مجموعة العربية للطيران الموقف عن كثب، وقد 

  اعتمادا   األعمال. تسيير من أجل تعزيز السيولة والحفاظ على  19-كوفيدتشار المخاطر إلدارة تعطل األعمال الناتج عن ان

في  الوضع بذلك وحالما سمح  بشكل تدريجي  وقيود السفر حول العالم، تخطط المجموعة للعودة    الكامل  القغعلى تخفيف اإل

 .خدمة ركابهالممكن أقرب وقت 

البيئة الجديدة    التغيرات في هذه  بشكل يتالئم معإجراءاتها التشغيلية لضمان حماية ركابها وأفرادها    بتعديلستقوم المجموعة  

  . ا المجالهذ يتماشى مع أي متطلبات جديدة في وبما
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 أسس اإلعداد وملخص حول السياسات المحاسبية الھامة )تابع( 2

 )تابع(والسيناريو الحالي للوضع اإلقتصادي  19-كوفيدكورونا المستجد  فيروسأثر  -هـ

 على قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة 19-كوفيدكورونا المستجد  فيروسأثر 

وتقلب أسعار النفط من المجموعة تحديث المدخالت واالفتراضات   19-كوفيدتطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن 

( يتطلب 9. إطار معيار التقارير المالية الدولية رقم )2020مارس    31المستخدمة لتحديد خسائر اإلئتمان المتوقعة كما في  

ائر اإلئتمان المتوقعة على تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة على أساس الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة. تم تقدير خس

أساس مجموعة من الظروف اإلقتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ وفي األخذ باإلعتبار سرعة تطور  األوضاع، فقد نظرت 

المجموعة في تأثير التقلب العالي في عوامل اإلقتصاد الكلّي المستقبلية عند تحديد مدى خطورة واحتمالية السيناريوهات 

 والترجيحاتحديد خسائر اإلئتمان المتوقعة. هذا وقد انعكس هذا التقلب من خالل تعديل طرق بناء السيناريو االقتصادية لت

األساسية المخصصة لهذه السيناريوهات. تتطّور األوضاع الراهنة بسرعة فائقة، وبالتالي سيتم إعادة تقييم أي سيناريوهات 

 سلبية إذا استمرت الظروف المعاكسة.

كورونا بشكل خاص على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الجوهرية في   فيروسعة بدراسة تأثير قامت المجمو

مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات إضمحالل قيمة التعرضات كما في تاريخ التقرير. مع األخذ في االعتبار أن معظم األرصدة  

 انها بشكل رئيسي من خالل الضمانات المصرفية والودائع. المدينة للمجموعة هي من وكالء المبيعات والتي يتم ضم

 مخاطر السيولة وإجراءات اإلدارة

لتكون قادرة على دعم األعمال وتغطية التكاليف الثابتة خالل هذه  وتبنت المجموعة نهجا  استباقيا  لضمان السيولة لديها 

 الفترة. 

لرحالت العودة   2020تشغيل المحدود في أبريل الاما  ومع الطائرات تم تشغيل ، تم إيقاف2020مارس  26اعتبارا  من 

لتقليل مخاطر السيولة من خالل تخفيض المرتبات   بعض التدابيراتخذت المجموعة  وقد    هذا  إلى الوطن ورحالت الشحن فقط.

 مصروفات غير األساسية وال التكاليفتأجيل بعض مدفوعة والغير  اتجازمبنية على اإلومن خالل آلية للموظفين 

باإلضافة إلى بعض   إعفاءات/ خصومات على بعض رسوم المطار الحالية على ت المجموعةأنه قد حصل، كما الرأسمالية

 األخرى. لتزاماتاإل

قامت   مليون درهم إماراتي من األموال المتاحة. 3.072تقّدر بما قيمته  كما في تاريخ التقرير، كان لدى المجموعة سيولة

من عدة  تمويل الطائرات قروض  المترتبة عليها فيما يخص ن والفوائدوأصل الديلطيران بطلب تأجيل مجموعة العربية ل

  منظومة دعم القطاعات المستهدفةأعلن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن ومع ذلك، . مختلفة بنوك

كورونا وليست جهة حكومية  فيروسوبناءا  على  التوجيهات، فإن أي منظمة تتأثر بشكل مباشر ب 2020مارس  15في 

يم السيولة والوضع التمويلي لديها، وبناءا  يبتق . قامت المجموعةالديون فوائد إرجاء أو التنازل عن بلإلستفادة تعتبر مؤهلة 

وتزويد المجموعة بأقصى قدر من   النهجلية المتعامل معها للتغطية بموجب هذا بالتواصل مع البنوك المح على ذلك، قامت

 الفائدة. من اتواإلعفاء اإلرجاءات

 إدارة المخاطر المالية 3

تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية المجّمعة للمجموعة  

   .2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

 عقارات ومعدات 4

  مليون  10.97متنوعة قيمتها ، استحوذت المجموعة على عقارات ومعدات 2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

   مليون درهم إماراتي(. 13.47:  2019مارس   31)الفترة المنتهية في  درهم إماراتي

مليون درهم إماراتي   142ه ما قيمت 2020مارس  31بلغت تكلفة اإلهالك على العقارات والمعدات للفترة المنتهية في 
 مليون درهم إماراتي(. 131.56: 2019مارس  31)الفترة المنتهية في 



  شركة العربية للطيران ش.م.ع. وشركاتھا التابعة

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة

 المختصرة المجّمعة )تابع(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2020مارس  31في للفترة المنتھية 

12 

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مصنّفة إستثمارات 5

 على النحو التالي:   العام  /كانت الحركة خالل الفترة

 .األسواق الماليةالمدرجة في  ستثماراتساب القيمة العادلة لإلتحإل 2020مارس   31يتم أخذ سعر السوق كما في 

 أخرى بالتكلفة المستھلكة إستثمارات 6

األخرى  ستثماراتقصيرة األجل من أجل زيادة العوائد. يتم قياس اإل إستثماراتيشمل هذا البند المبالغ الموضوعة في 

 بالتكلفة المستهلكة.

 النقدية وأرصدة البنوك 7

  .سنويا   (%4.5% إلى 3: 2018) %4.5% إلى 3* تخضع هذه الودائع ألسعار فائدة تتراوح من 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 11,082 6,884 مدرجة

   
 11,082 6,884 في اإلمارات العربية المتحدة

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 10,191 11,082 الرصيد اإلفتتاحي 
 891 (4,198) العادلة التغير في القيمة 

 6,884 11,082 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   أرصدة البنوك:
 2,593,928 2,695,888 ودائع ثابتة*

 168,117 365,246 حسابات جارية
 38,972 8,056 ودائع تحت الطلب

 3,069,190 2,801,017 
 5,435 2,997 النقدية في الصندوق

 2,806,452 3,072,187 النقدية وأرصدة البنوك
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 التمويلي يجاراإل عقود إلتزامات 8

د اإليجار من و. تمتد فترة عقوحظيرة طائرات تأجير لتمويل شراء طائرات إيجار مع شركات اتأبرمت المجموعة اتفاقي
 . عام 15إلى  8

 

تخضع اتفاقيات اإليجار لبعض التعهدات المالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام بمختلف القوانين والقيود على التأجير غير 

 .المعتمد من الباطن والغطاء التأميني والحفاظ على إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية

 األطراف ذات العالقة  9

إن المبالغ المستحقة من / )إلى( أطراف ذات عالقة ال تخضع لضمان وال لفائدة وال توجد شروط ثابتة لسداد هذه المبالغ.  

  .متداولة حيثما يكون مناسبا   إلتزاماتتعتبر اإلدارة أن هذه المبالغ أصول متداولة /  

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 3,721,329 3,692,474 يناير 1في  الرصيد كما 
)بعد تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم    2019يناير    1تسوية كما في  

16 ) - 85,692 
 499,523 153,932 عقود اإليجار للفترة/ العام إلتزامات

 (614,070) (160,372) مدفوعات تمت خالل الفترة/ العام

 3,686,034 3,692,474 

 غير متداولة  متداولة 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

 3,164,538 3,175,487 527,936 510,547 عقود اإليجار إلتزامات

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   المستحق من أطراف ذات عالقة 
   المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى  مدرج ضمن

األرصدة المدينة من الشركات الشقيقة واإلئتالفات المشتركة )صافي من 
 100,885 54,450 المخصص(

 15,095 89,606 ذات عالقة أحرى أطراف 

 144,056 115,980 

   

   المستحق ألطراف ذات عالقة 

   مدرج ضمن الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى 

 3,927 5,432 المشتركة لإلئتالفاتأرصدة دائنة 

 24,224 154,110 أطراف ذات عالقة أخرى 

 159,542 28,151 
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 السھم األساسي والمخفف ربحية 10

 التشغيلية عقود اإليجار إلتزامات 11

 مؤجركالمجوعة  11.1

( بموجب اتفاقيات تأجير 12: 2019ديسمبر  31طائرة )كما في  12، قامت المجموعة بتأجير 2020مارس  31كما في 

 . تشغيلي غير قابلة لإللغاء لألطراف ذات العالقة

اإليجار المستقبلية بموجب عقود  لمدينو عقودتخضع عقود اإليجار لشروط وخيارات تجديد مختلفة. فيما يلي الحد األدنى 
 :اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما في تاريخ التقرير والتي لم يتم االعتراف بها كأرصدة مدينة

 :تاريخ التقريرفيما يلي القيمة الدفترية للطائرات المستأجرة التي تمتلكها المجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلي كما في 

  

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 119,241 70,585 الربح العائد لمالكي الشركة 

   
 4,666,700 4,666,700 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف (

   
 0.03 0.01 السهم األساسي والمخفف )درهم إماراتي(ربحية 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 126,150 161,377 خالل عام واحد 
 291,876 455,851 سنة  5  – 2من 

 - 2,013 سنوات 5أكثر من 

 619,241 418,026 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 1,170,113 1,144,094 صافي قيمة الدفاتر 

   
 791,032 817,050 اإلهالك المتراكم

   
 104,647 26,018 قيمة اإلهالك للفترة/ العام  
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 محتملة ال لتزاماتاإل 12

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

 .مقابل الطائرات المستأجرة

 إرتباطات رأسمالية 13

 القطاعية المعلومات 14

  2020مارس    31يبيّن الجدول التالي معلومات حول اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة للفترة المنتهية في  
 ، على التوالي:2019مارس  31و 

 اإلجمالي محذوفات قطاعات أخرى الطيران 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 فترة الثالثة أشھر المنتھية في  

     )غير مدققة(   2020مارس  31   

     اإليرادات 

 901,374 - 53,057 848,317 مبيعات خارجية  

 - (1,559) 1,559 - مبيعات ما بين القطاعات 

 901,374 (1,559) 54,616 848,317 إجمالي اإليرادات  

     

     النتيجة 

 73,468 - 10,542 62,926 نتيجة القطاع 
في   ستثمارات حصة الخسارة من اإل

الشركات الشقيقة واإلئتالفات  
 (2,883)    المشتركة 

 70,585    أرباح الفترة 
     

     معلومات أخرى 
     

إضافات على عقارات ومعّدات  
 16,852 - 7,371 9,481 ومصروفات مؤّجلة 

 (146,076) - (3,328) (142,748) اإلهالك واإلستهالك

  

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
   

 91,724 90,145 خطابات ضمان
 - 91,795 خطابات إئتمان

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

   المصرح والمتعاقد بها:
 23,815,664 23,815,664 أسطول الطائرات 
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 )تابع( المعلومات القطاعية 14

 اإلجمالي محذوفات قطاعات أخرى  الطيران  

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

     )غير مدققة(  2019مارس  31   

     اإليرادات 

 1,029,333 - 66,804 962,529 مبيعات خارجية  

 - (1,224) 1,224 - مبيعات ما بين القطاعات 

 1,029,333 (1,224) 68,028 962,529 إجمالي اإليرادات  

     

     النتيجة

 134,934 - 8,663 126,271 نتيجة القطاع 
في   ستثمارات من اإل الخسارة حصة 

الشركات الشقيقة واإلئتالفات  
 (7,030)    المشتركة 

 127,904    أرباح الفترة 

     

     معلومات أخرى 

     
إضافات على عقارات ومعّدات  

 13,472 - 4,153 9,319 ومصروفات مؤّجلة 

 131,559 - 2,023 129,536 اإلهالك واإلستهالك

  31و  2020مارس  31في  كماللقطاعات التشغيلية للمجموعة  لتزاماتاألصول واإليبيّن الجدول التالي معلومات حول 

 ، على التوالي: 2019مارس 

 اإلجمالي محذوفات قطاعات أخرى  الطيران  

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

     )غير مدققة( 2020مارس  31

     أصول

 10,148,098 (465,572) 528,166 10,085,504 أصول القطاع

 3,028,039    أصول غير مخصصة 

 13,176,137    إجمالي األصول 

     

     إلتزامات

 8,562,851 (465,572) 382,539 8,645,884 القطاع إلتزامات
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 )تابع( المعلومات القطاعية 14

 اإلجمالي محذوفات قطاعات أخرى  الطيران  

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  

     )غير مدققة(  2019مارس  31

     أصول 

 9,770,762 (71,004) 392,151 9,449,615 أصول القطاع

 1,819,730    أصول غير مخصصة 

    11,590,492 

     

     إلتزامات

 6,602,751 (71,004) 192,876 6,480,879 القطاع إلتزامات

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

والمبينة إن السياسات المحاسبية للقطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها هي نفس السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة 

وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. تتمثل نتائج   2019ديسمبر    31حول القوائم المالية المجّمعة كما في   (3في اإليضاح رقم )

محتسبة لحقوق  إستثماراتالقطاع في األرباح التي يحققها كل قطاع دون األخذ باالعتبار الحصة من أرباح/ )خسائر( 

تابعة في الشركات ال ستثماراتواإلستثمارت العقارية واإل ستثماراتالملكية. ال تتضمن أصول القطاع الودائع الثابتة واإل

 .. تم تخصيص الشهرة التجارية واألصول غير الملموسة إلى قطاع الطيران الشقيقةوالشركات  اإلئتالفات المشتركةو

 توزيعات أرباح 15

وافق المساهمون على  ومجلس اإلدارة  اقترح، 2020مارس  10خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 

  2019ديسمبر  31فلس للسهم الواحد للسنة المنتهية في  0.09رهم إماراتي أي ألف د 420,003توزيعات أرباح بقيمة 

 (. 2018ديسمبر  31)ال شيء للسنة المنتهية في 


