
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

   .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  وشركاتھا التابعة

  
    البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
  



 

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة

  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

   ٢  بيان المركز المالي الموحد 

   ٣  الموحد الدخل بيان

   ٤     الموحد  الدخل الشاملبيان 

   ٥  الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 

   ٦  الموحد بيان التدفقات النقدية

   ٤٨ – ٧  إيضاحات

  
  







 

 ٣

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش

  

    الموحد الدخلبيان 
   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
  )معاد بيانه(      
        

  ٢٫٨٣٢٫٤٨٣  ٣٫١٨٣٫٨٢٣  ٢٣  اإليرادات 
  )٢٫٣٥٩٫٧٧٠(  )٢٫٦٨١٫٢٦٩(  ٢٤  التكاليف المباشرة 

    ------------- --    --------------   
  ٤٧٢٫٧١٣  ٥٠٢٫٥٥٤    إجمالي األرباح 

  )٤٥٫٤١٣(  )٥٤٫٣٦١(  ٢٥  مصروفات البيع والتسويق 
  )١٠٠٫١٥٥(  )١٠٤٫٦٠٤(  ٢٦  المصروفات العمومية واإلدارية

  ٥٧٫٢٦٣  ٤٩٫٨٠٦    إيرادات الفوائد من الودائع المصرفية 
  )٣٤٫٧١٨(  )٤٣٫١٨٣(    تكاليف التمويل

  ٢٧٫٤٥٥  ١٩٫٤٣٧    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة 
  )٢٦٫٦٨٤(  -    زميلة   الحصة من خسائر شركة

  ٧٤٫٣٤٩  ٦٥٫٥٥٢  ٢٧  خرىاأليرادات اإل
    ----------   ----------   

  ٤٢٤٫٨١٠  ٤٣٥٫٢٠١     السنة أرباح 
    = =====  = =====  
        

        : منسوبة إلى
  ٤١٩٫٥٤٩  ٤٢٠٫٧٣٩    مالكي الشركة

  ٥٫٢٦١  ١٤٫٤٦٢    الحصص غير المسيطرة
    ----- ------   ----------   
    ٤٢٤٫٨١٠  ٤٣٥٫٢٠١  
    = =====  = =====  
        

  ٠٫٠٩  ٠٫٠٩ ٢٩ )درھمبال(ربحية السھم األساسية 
    ===    ===    
    
  .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٤٨إلى  ٧المرفقة على الصفحات من  اإليضاحاتشكل تُ 

  
   .١ة مدرج على الصفح البيانات المالية الموحدةحول المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 

  



 

 ٤

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش

  

    الموحد الدخل الشاملبيان 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
  )معاد بيانه(      
        

  ٤٢٤٫٨١٠  ٤٣٥٫٢٠١     السنة أرباح 
    ---------- -   ----------   

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

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

  ٤٩٫٤٠٧  ٣٢٫٢٥٠  ١٢  األرباح من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع 
        

  تسويات إعادة التصنيف المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع 
  التي تعرضت النخفاض في القيمة المدرجة ضمن األرباح أو الخسائر

    
-  

  
٤٫٨٠٠  

        
  )٥٫٧٠١(  -    المحول إلى بيان الدخل الموحد عند بيع استثمارات متاحة للبيع 

    ---------  ---------   
  ٤٨٫٥٠٦  ٣٢٫٢٥٠    األخرى إجمالي اإليرادات الشاملة 

     ---------   ---------  
  ٤٧٣٫٣١٦  ٤٦٧٫٤٥١    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

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

        : منسوبة إلى
        

  ٤٦٨٫٠٥٥  ٤٥٢٫٩٨٩    مالكي الشركة
        

  ٥٫٢٦١  ١٤٫٤٦٢   الحصص غير المسيطرة
     ---------   ---------  
    ٤٧٣٫٣١٦  ٤٦٧٫٤٥١  
    = =====  = =====  
  
  
  .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٤٨إلى  ٧المرفقة على الصفحات من  شكل اإليضاحاتتُ 

  
   . ١ة مدرج على الصفح البيانات المالية الموحدةحول المستقلين مدققي الحسابات إن تقرير 

  
  



  

 ٥

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

  الموحد الملكيةلتغيرات في حقوق ابيان 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  رأس   
  المال  

االحتياطي 
  القانوني 

  االحتياطي 
  العام 

  احتياطي 
   القيمة العادلة

  األرباح
  المحتجزة

   المنسوب
   الشركةلمالكي 

  الحصص 
  غير المسيطرة

  
  اإلجمالي

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

  ٥٫٢٤٩٫٤٣٧  ٨٫٥٥٢  ٥٫٢٤٠٫٨٨٥  ٢٢٣٫٢٥٥  )٩٫٨٣٤(  ١٨٠٫٣٨٢  ١٨٠٫٣٨٢  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠    ٢٠١٢ يناير ١الرصيد في 
  ٤٢٤٫٨١٠  ٥٫٢٦١  ٤١٩٫٥٤٩  ٤١٩٫٥٤٩  -  -  -  -   السنة أرباح 

  ٤٨٫٥٠٦  -  ٤٨٫٥٠٦  -  ٤٨٫٥٠٦  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 
  - ---------  - ---------  ------- --  --- -- ---  ------- --   ---------  ---- - --  --- ------  

  ٤٧٣٫٣١٦  ٥٫٢٦١  ٤٦٨٫٠٥٥  ٤١٩٫٥٤٩  ٤٨٫٥٠٦  -  -  -   للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
  - ---------  - ---------  ------ ---  ------ --  -------- -   ---------  --- ----  ---- -----  

  -  -  -  ٥٦٫٧٧٧  -  )٥٦٫٧٧٧(  -  -   )١٨راجع اإليضاح ( المحول إلى األرباح المحتجزة
  -  -  -  )٨٣٫٩١٠(  -  ٤١٫٩٥٥  ٤١٫٩٥٥  -   )١٩و ١٨راجع اإليضاحين ( االحتياطياتالمحول إلى 

  ٣٤٢  ٣٤٢  -  -  -  -  -  -  الزيادة في الحصص غير المسيطرة 
  )٢٨٢٫٤٥٢(  )٢٫٤٥٠(  )٢٨٠٫٠٠٢(  )٢٨٠٫٠٠٢(  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة 

  - ------ -----  - ---------  - ---------  ------ --  --- -------  ----------- -  ------- -  ------- -----  
  ٥٫٤٤٠٫٦٤٣  ١١٫٧٠٥  ٥٫٤٢٨٫٩٣٨  ٣٣٥٫٦٦٩  ٣٨٫٦٧٢  ١٦٥٫٥٦٠  ٢٢٢٫٣٣٧  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  =======  ======  ======  =====  ======  =======  =====  =======  
  ٥٫٤٤٠٫٦٤٣  ١١٫٧٠٥  ٥٫٤٢٨٫٩٣٨  ٣٣٥٫٦٦٩  ٣٨٫٦٧٢  ١٦٥٫٥٦٠  ٢٢٢٫٣٣٧  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠    ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

  ٤٣٥٫٢٠١  ١٤٫٤٦٢  ٤٢٠٫٧٣٩  ٤٢٠٫٧٣٩  -  -  -  -   السنة أرباح 
  ٣٢٫٢٥٠  -  ٣٢٫٢٥٠  -  ٣٢٫٢٥٠  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى 

   ----------   --------   ---------  ------- -  -------- - -  ---- - -----  ---- ----  ---- ------  
  ٤٦٧٫٤٥١  ١٤٫٤٦٢  ٤٥٢٫٩٨٩  ٤٢٠٫٧٣٩  ٣٢٫٢٥٠  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة 

   ----------   --------  ---- - ----  ------- -  ------- ---  ---- ------  ---- - ---  ------- ---  
  -  -  -  )٨٤٫١٤٨(  -  ٤٢٫٠٧٤  ٤٢٫٠٧٤  -  ) ١٩و ١٨راجع اإليضاحين (المحول إلى االحتياطيات 

  )٣٤٢(  )٣٤٢(  -  -  -  -  -  -  النقص في الحصص غير المسيطرة 
  )٣٣١٫٥٦٩(  )٤٫٩٠٠(  )٣٢٦٫٦٦٩(  )٣٢٦٫٦٦٩(  -  -  -  -   )٣٣راجع اإليضاح ( توزيعات األرباح المدفوعة

  ------ -------  --- -------  ---- - -----   ---------   ------- ----  ----------- --  -------- -  ---- ------- -  
  ٥٫٥٧٦٫١٨٣  ٢٠٫٩٢٥  ٥٫٥٥٥٫٢٥٨  ٣٤٥٫٥٩١  ٧٠٫٩٢٢  ٢٠٧٫٦٣٤  ٢٦٤٫٤١١  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠   ٢٠١٣ ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

  
  .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٤٨إلى  ٧المرفقة على الصفحات من  شكل اإليضاحاتتُ 

  
   . ١ة مدرج على الصفح الموحدةالبيانات المالية حول المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 



 

 ٦

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    بيان التدفقات النقدية الموحد
   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   إيضاح  
  )معاد بيانه(      

        األنشطة التشغيلية 
  ٤٢٤٫٨١٠  ٤٣٥٫٢٠١    السنة أرباح 

        : تسويات لـ
  ١٦٠٫٩٢٧  ٢٢١٫٣٦٤  ٥  االستھالك للممتلكات والمعدات  
  ٧٥٠  ٧٥٠  ٧  االستھالك للعقارات االستثمارية 

  ٥٫٧٨٦  ٣٫٣٨٨  ١٠  إطفاء مصروفات مؤجلة 
  ٩٫٥٥٠  ١٢٫٣٦٦  ٢٠  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  ٤٫٨٠٠  -     خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 
  )٥٫٧٠١(  -     بيع استثمارات متاحة للبيع من رباحاأل

  )١٣٫٧٨٥(  )٣٧٫٦٩٢(  ٢٧  غير محققة من أدوات مالية مشتقة  أرباح
  )٢٧٫٤٥٥(  )١٩٫٤٣٧(  ١٤  الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة 

  ٢٦٫٦٨٤  -     زميلة  ةالحصة من خسائر شرك
  )٥٧٫٢٦٣(  )٤٩٫٨٠٦(    إيرادات الفوائد من الودائع المصرفية 

  )٣٤٫٨٩٤(  )١٧٢(    إيرادات توزيعات األرباح 
  ٣٤٫٧١٨  ٤٣٫١٨٣    تكاليف التمويل 

  )٦٫٣٦٨(  )٤٫٢٢٢(  ٢٧  إيرادات إيجارات 
     -----------     --- --------    

  ٥٢٢٫٥٥٩  ٦٠٤٫٩٢٣    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
        : التغيرات في

  )٤٣٫٥٩٩(  )١٨٫٦٠٦(  ١٣  الذمم المدينة التجارية واألخرى - 
  )٢٫٣٠٧(  )٢٫٤٦٣(    المخزون  - 
  ٣٠٫٠٤٤  )٩٫٧١٨(  ١٥  المستحق من أطراف ذات عالقة  - 
  ٣٤٩٫٤٥٩  ١٥٣٫٣٧٢  ٢١  الدائنة التجارية واألخرى الذمم - 
  ٣١٫٢٦٠  ١٧٫٩٦١    اإليرادات المؤجلة  - 
  )١٥٫٤٢٠(  )١٣٫٥٩٤(  ١٥  المستحق إلى أطراف ذات عالقة  - 

  )٢٫٦٠٩(  )٢٫٨٢٢(  ٢٠  تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
     ----------    ----------    

  ٨٦٩٫٣٨٧  ٧٢٩٫٠٥٣    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     ======  ======  

        األنشطة االستثمارية 
  )٢٨٣٫٤٦٦(  )٩١٫٠٦٨(  ٥  حيازة ممتلكات ومعدات 

ً مبالغ مدفوعة مقدم   )٢٩٥٫٦٦٤(  )٣٧٠٫٦٥٠(  ٦  طائرات جديدة  لشراء ا
  )١٢٥(  )٧٫٧٣٦(    دفعات مقابل مصروفات مؤجلة 

  ٤٣٫٦٤٩  -   ١٢  المتحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع
  ٢٦٫٥٠٨  ٢٨٫٥٢٦  ١٤  توزيعات األرباح المستلمة من ائتالفات مشتركة 

  ٣٤٫٨٩٤  ١٧٢    توزيعات األرباح المستلمة
  )٢٦٫٦٨٤(  -     دفعات مقابل استثمار في شركات زميلة 

  ١٢٫٩٢٤  ٤٫٠٣٤    طائرات مستأجرة ل مدفوعة تأمينات
  )٤٧٫٠٦٢(  )٤٥٫٨٢١(  ١٦  التغير في الودائع الثابتة والودائع الھامشية 

  ٥٧٫٢٦٣  ٤٩٫٨٠٦    إيرادات الفوائد من الودائع المصرفية 
  ٦٫٣٦٨  ٤٫٢٢٢  ٢٧  إيرادات إيجارات مستلمة

     -------------    ------- -----    
  )٤٧١٫٣٥٩(  )٤٢٨٫٥١٥(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     -------------   ------ - -----    
        التمويليةاألنشطة

  )٢٫٤٥٠(  )٤٫٩٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 
  )٢٨٠٫٠٠٢(  )٣٢٦٫٦٦٩(     المساھمين توزيعات األرباح المدفوعة إلى

  )٧٨٫٢٠٤(  )١٢٩٫٢٦٣(  ٢٢  دفعات مقابل التزامات عقود إيجار تمويلية 
  )٦٤٫٥٧٠(  -     سداد مرابحة مستحقة الدفع 

  -   ٩١٫٨٦١   ١-١٦  لسداد فواتير مورد تسھيالت التمويل 
  )٣٤٫٧١٨(  )٤٣٫١٨٣(    تكلفة التمويل المدفوعة 

     -------------    -----------    
  )٤٥٩٫٩٤٤(  )٤١٢٫١٥٤(    األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

     -------------    -----------    
  )٦١٫٩١٦(  )١١١٫٦١٦(    في النقد وما يعادله النقصصافي 

  ١٥٥٫٤٢٨  ٩٣٫٥١٢    السنة النقد وما يعادله في بداية 
     -----------    ----------     

  ٩٣٫٥١٢  )١٨٫١٠٤(     السنة النقد وما يعادله في نھاية 
     ======  =====  

        :فيما يلي تفاصيل النقد وما يعادله
  ١٫٣٠٦٫٧٧٦  ١٫٣٩١٫٠٦٦  ١٦  األرصدة المصرفية والنقد 

  )١٫٢١٠٫٨٣٤(  )١٫٢٠٦٫٦٠٨(    ودائع ثابتة تستحق بعد ثالثة أشھر 
  )٢٫٤٣٠(  )٢٫٤٧٧(    تستحق بعد ثالثة أشھر  ودائع ھامشية

     -----------    ----- -----    
    ٩٣٫٥١٢  ١٨١٫٩٨١  

  -   )٢٠٠٫٠٨٥(    سحب مصرفي على المكشوف
    -------- - ---   ------ ---    
    )٩٣٫٥١٢  )١٨٫١٠٤  
    ===== ==  =====  
  

  .جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة ٤٨إلى  ٧ُتشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

  



 

 ٧

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

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

  
لدولة  كشركة مساھمة عامة بموجب القانون االتحادي ٢٠٠٧ يونيو ١٩بتاريخ ") الشركة(" .ع.م.ششركة العربية للطيران تأسست 

بموجب الرخصة  دولة اإلمارات العربية المتحدةتزاول الشركة نشاطھا في ). وتعديالته( ١٩٨٤لسنة  ٨رقم  اإلمارات العربية المتحدة
الصادرة من الھيئة  )٢ايه سي (التجارية الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة الشارقة وبموجب شھادة تشغيل جوي رقم 

  .دولة اإلمارات العربية المتحدةالعامة للطيران المدني، 
  

  . لمتحدةدولة اإلمارات العربية االمالي،  دبي إن أسھم الشركة العادية مدرجة في سوق
  

  .، اإلمارات العربية المتحدةالشارقة، ٨ب .المسجل للشركة ھو ص المكتب عنوانإن 
  

باإلضافة ") المجموعة"بـ  معةمجت يشار إليھا(ركة وشركاتھا التابعة لشا من ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في  البيانات المالية الموحدة تتألف
  .الخاضعة لسيطرة مشتركةوالشركات المجموعة في الشركات الزميلة  حصصإلى 

 
طائرات، تجارة قطع غيار تتمثل األنشطة المرخص بھا للمجموعة في النقل الجوي التجاري الدولي، تجارة الطائرات، تأجير ال

 ،، خدمات الشحنالمسافرينمكاتب التمثيل لشركات الطيران، نقل تأجير الشقق الفندقية، الطائرات، وكاالت السفر والسياحة، الفنادق، 
  .على الطيران وإصالح وصيانة الطائراتوكالء الشحن الجوي، خدمات نقل الوثائق، التدريب 

  
  :الزميلة المختلفة وأنشطتھا الرئيسية ھاشركاتھا المشتركة وائتالفاتو التابعة ھاشركات ملكية المجموعة فيفيما يلي 

 
  

  االسم
   حصص الملكية

  القانونية   
   دولة

  التأسيس
   األنشطة
  ةالرئيسي

  ٢٠١٢  ٢٠١٣      
         التابعة اتالشرك

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

  العربية المتحدة
  .وخدمات الشحن السفر والسياحة والرحالت

          
          : م.م.الشركات التابعة لمقر العالم للسفريات ذ

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

المملكة العربية   ٪١٠٠  ٪١٠٠  مقر العالم للسفريات المحدودة
   السعودية 

  .وخدمات الشحن السفر والسياحة والرحالت

          
          المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة 

          
  اإلمارات   ٪٥٠  ٪٥٠   ).م.م.ذ(شركة ألفا لخدمات الطيران 

  العربية المتحدة
خدمات الوجبات الغذائية للرحالت  تقديم

شركة العربية إلضافية الجوية والخدمات ا
  . ع.م.للطيران ش

  
  اإلمارات   ٪٥٠  ٪٥٠   ).م.م.ذ(شركة الشارقة لخدمات الطيران 

  العربية المتحدة
تقديم الخدمات األرضية للطائرات وخدمات 

في مطار وخدمات الشحن المسافرين 
   .الشارقة الدولي

  
  اإلمارات   ٪٥١  ٪٥١  ، اإلمارات)ح.م.ش( إنفورميشن سيستمز أسوسييتس

  العربية المتحدة
  .خدمات تقنية المعلومات إلى قطاع الطيران

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

          
          الزميلة  ةالشرك

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

  
  
  



 

 ٨

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

  أساس اإلعداد   ٢
  
  بيان التوافق   ١-٢

  
 ً وتلتزم بالنظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة  المالية الدوليةمعايير التقارير ل تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا

   ). وتعديالته( ١٩٨٤لسنة  ٨اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  

  أساس القياس  ٢-٢
  

التي يتم األدوات المالية المشتقة واالستثمارات المتاحة للبيع باستثناء  ،التكلفة التاريخية على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة 
  . في بيان المركز المالي قياسھا بالقيمة العادلة

  
    عرض البيانات الماليةالعملة الرسمية وعملة   ٣-٢

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

  
  التقديرات واألحكام استخدام  ٤-٢

  
ً إعداد البيانات المالية الموحدة إن  معايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على ل وفقا

وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك . والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات تطبيق السياسات المحاسبية
  .التقديرات

  
بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم  االعترافويتم . بصورة مستمرة التابعة لھاتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ت

  .أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت فيھا تعديل التقديرات وفي
  

التي مة في تطبيق السياسات المحاسبية وبصورة محددة، فإن المعلومات حول المجاالت الھامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الھا
  . ٣٦في البيانات المالية الموحدة قد تم بيانھا في اإليضاح  على المبالغ المعترف بھا األكبرلھا التأثير 

  
  قياس القيم العادلة   ٥-٢

  
  . يتطلب عدد من اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية

  
تقوم اإلدارة . ٣القيم العادلة في المستوى بصورة عامة عن متابعة كافة قياسات القيمة العادلة الھامة، بما في ذلك  إن اإلدارة مسؤولة

في حال استخدام معلومات طرف آخر، مثل األسعار . التقييمالتعديل على بصورة منتظمة بمراجعة المعطيات الھامة غير الملحوظة و
لقياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي يتم الحصول عليھا من األطراف األخرى  ر،المقدمة من وسيط أو خدمات التسعي

يمة لدعم النتيجة النھائية أن ھذه التقييمات تفي بمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج للق
  .يمات فيهالعادلة الذي يجب تصنيف مثل ھذه التقي

  
 القيم العادلة في  ويتم تصنيف. عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة بقدر اإلمكان

  : مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي مستويات
  
  طابقةتفي أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات م) غير معدلة(ار المدرجة األسع: ١المستوى .  

 
  وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى : ٢المستوى

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

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

في مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة  في قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المستخدمة المدخالت تصنيف في حال
ھامة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله في نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة حيث أن مدخالت أقل مستوى 

  للقياس 
  

  . ٥-٣٤و  ١٢يتم إدراج المزيد من المعلومات عن االفتراضات الموضوعة لقياس القيم العادلة في اإليضاحين 
  



 

 ٩

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

  )  تابع(أساس اإلعداد   ٢
  

  التغير في السياسات المحاسبية   ٦-٢
  

قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت على المعايير، بما في ذلك أية تعديالت الحقة على المعايير األخرى 
  . ٢٠١٣يناير  ١اعتباراً من تاريخ التطبيق األولي في 

  
 ). ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى  -
 .البيانات المالية الموحدة: من معايير التقارير المالية الدولية ١٠معيار ال -
 .الترتيبات المشتركة: لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١١المعيار  -
 .اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١٢المعيار  -
  . قياس القيمة العادلة: لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١٣المعيار  -
 ).٢٠١١(تعويضات الموظفين : ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
  

 . يتم فيما يلي بيان طبيعة وتأثيرات تلك التغيرات
  

 )١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى   ) أ
   

الدخل  بيان، قامت المجموعة بتعديل عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى في ١نتيجة للتعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
لعرض البنود التي سوف تتم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر في المستقبل بصورة منفصلة عن تلك البنود التي  الموحد الشامل

  . معلومات المقارنة على نفس األساسالوقد تمت إعادة عرض . يفھالن تتم إعادة تصن
  
 قياس القيمة العادلة: من معايير التقارير المالية الدولية ١٣المعيار   ) ب
   

 ً من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بتطبيق تعريف جديد للقيمة العادلة كما ھو مبين  ١٣لألحكام االنتقالية للمعيار  طبقا
لم يكن لھذا التغيير تأثير ھام على قياس موجودات ومطلوبات المجموعة، إال أن المجموعة قامت . بأثر مستقبلي ٥-٣٤في اإليضاح 
لم يتم إدراج متطلبات . من معايير التقارير المالية الدولية ١٣كما يتطلب المعيار الموحدة ت جديدة في البيانات المالية بإدراج إفصاحا

، إلى المدى الذي تطلبت فيه معايير أخرى تلك اإلفصاحات قبل تاريخ قامت إال أن المجموعة. اإلفصاح الجديدة في المعلومات المقارنة
  .من معايير التقارير المالية الدولية، بتقديم اإلفصاحات المقارنة ذات الصلة بموجب تلك المعايير ١٣ار التطبيق الفعلي للمعي

  
  )٢٠١١( البيانات المالية الموحدة: من معايير التقارير المالية الدولية ١٠المعيار رقم   ) ج
  

، قامت المجموعة بتغيير سياساتھا المحاسبية لتحديد ما إذا )٢٠١١(من معايير التقارير المالية الدولية  ١٠تطبيق المعيار رقم  نتيجة
) ٢٠١١(من معايير التقارير المالية الدولية  ١٠يقدم المعيار . كانت تسيطر على منشآت أخرى ومن ثم تحديد ما إذا كان يجب توحيدھا

ً جديداً ل إلى أو الحقوق في عائدات  لى الشركة المستثمر بھا، التعرضلسيطرة يركز على ما إذا كان لدى المجموعة نفوذ عنموذجا
  . نفوذھا في التأثير على تلك العائدات استخداممتغيرة من ارتباطھا مع الشركة المستثمر بھا وقدرتھا على 

  
بناًء على تقييم اإلدارة، تظل نتيجة . ٢٠١٣يناير  ١مستثمر بھا في نتيجة السيطرة على الشركات القامت المجموعة بإعادة تقييم 

  . ١يتم بيان قائمة بأسماء الشركات التابعة للمجموعة في اإليضاح . السيطرة المتعلقة بالشركات المستثمر بھا كما ھي
  
  الترتيبات المشتركة: عايير التقارير المالية الدوليةمن م ١١المعيار رقم   ) د
  

من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية فيما يتعلق بحصصھا في  ١١نتيجة لتطبيق المعيار 
  . الترتيبات المشتركة

  
مشتركة أو من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بتقييم حصصھا في الترتيبات المشتركة إما كعمليات  ١١وفقاً للمعيار 

  . ائتالفات مشركة بناًء على حقوق المجموعة في الموجودات والتزاماتھا تجاه المطلوبات الخاصة بتلك الترتيبات
  

عند إجراء ھذا التقييم، تضع المجموعة باالعتبار ھيكل الترتيبات والشكل القانوني لكل منشأة منفصلة والبنود التعاقدية للترتيبات 
  . خرىوالمعطيات والظروف األ

  
  
  
  
  



 

 ١٠

  وشركاتھا التابعة. ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

  )  تابع(أساس اإلعداد   ٢
  
  )  تابع(التغير في السياسات المحاسبية   ٦-٢
  

  ) تابع(الترتيبات المشتركة : عايير التقارير المالية الدوليةمن م ١١المعيار رقم   ) د
  

وعليه، قامت . ترتيباتھا المشتركة يكون في شكل ائتالف مشترك معبناًء على ھذا التقييم، خلصت المجموعة إلى أن ارتباطھا 
  . المجموعة بتغيير طريقة احتسابھا لحصصھا في االئتالف المشترك من طريقة التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية

  
ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٢يناير  ١لمركز المالي للمجموعة في ل الموحدة بياناتال ت التي تم إجراؤھا علىيقدم الجدول التالي ملخصاً للتسويا

المنتھية  للسنة الموحد التدفقات النقديةبيان و ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٢يناير  ١المنتھية في  للسنة الموحدالدخل  ، وعلى بيان٢٠١٢
  .نتيجة لتطبيق طريقة االحتساب وفقاً لحقوق الملكية ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  

  بيان المركز المالي الموحد
  ٢٠١٢ينـــــايــــر  ١فـــــي                  
  كما ھو معاد بيانه  التسويات  كما ھو مبين سابقاً   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٢٫٣٨٤٫١٤٣  )٣٨٫٩٨٩(  ٢٫٤٢٣٫١٣٢  الممتلكات والمعدات
  ١٠٫٠٥٣  )١٫٠٣٥(  ١١٫٠٨٨  مصروفات مؤجلة

  ٦٣٫٨٠٩  ٦٣٫٨٠٩  -  االستثمار في ائتالف مشترك
  ٦٫٩٦٢  )٢٫١٣٠(  ٩٫٠٩٢  المخزون

  ٩٩٫٤٣٩  )٢٫٨٩٠(  ١٠٢٫٣٢٩  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٤١٤٫٤٧١  )١٫٧٢٩( ٤١٦٫٢٠٠ الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ١٫٣٢١٫٦٦٤  )٢٣٫٢٣٦(  ١٫٣٤٤٫٩٠٠   النقدواألرصدة المصرفية 
   ------------   ----------   -----------  

    )٦٫٢٠٠(    على إجمالي الموجودات العام التأثير
    ======    
        

  ٣١٫٤٩٦  )٥٫٤٩١(  ٣٦٫٩٨٧  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٦٢٦٫٥٩٥  )٢٢٫٦٨٩(  ٦٤٩٫٢٨٤  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ٤٤٫٥٥٦  ٢١٫٩٨٠  ٢٢٫٥٧٦  عالقة المستحق إلى أطراف ذات
 ----------  ----------   -----------  

    )٦٫٢٠٠(    على إجمالي المطلوبات العام التأثير
    ======    
  

  ٢٠١٢ديسمبــــــر  ٣١فـــــي                  
  كما ھو معاد بيانه   التسويات  كما ھو مبين سابقاً   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

        

  ٣٫٢٦٣٫٣٦٣  )٣٨٫٢٠٦(  ٣٫٣٠١٫٥٦٩  الممتلكات والمعدات
  ٤٫٣٩٢  )٧٢٤(  ٥٫١١٦  مصروفات مؤجلة

  ٦٤٫٧٥٦  ٦٤٫٧٥٦ - االستثمار في ائتالف مشترك
  ٩٫٢٦٧  )٢٫٣٠٤(  ١١٫٥٧١  المخزون

  ٦٩٫٣٩٦  ٧٣٦  ٦٨٫٦٦٠  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٤٧٤٫٧٩٥  )٣٫٦٢٨(  ٤٧٨٫٤٢٣  الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ١٫٣٠٦٫٧٧٦  )٢٢٫٩٧٦(  ١٫٣٢٩٫٧٥٢   النقدواألرصدة المصرفية 
   ------------  ----- ------   -----------  

    )٢٫٣٤٦(    على إجمالي الموجودات العام التأثير
    ======    
        

  ٣٨٫٤٦٧  )٦٫٥٩١(  ٤٥٫٠٥٨  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٩٧٦٫٠٥٤  )٢٣٫٨١٨(  ٩٩٩٫٨٧٢  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ٢٩٫١٣٧  ٢٨٫٠٦٣  ١٫٠٧٤  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ----------  ------- ----  ----------  

    )٢٫٣٤٦(   على إجمالي المطلوبات العام التأثير
    ======    



 

 ١١

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

  )  تابع(أساس اإلعداد   ٢
  
  )  تابع(التغير في السياسات المحاسبية   ٦-٢
  

  ) تابع(الترتيبات المشتركة : عايير التقارير المالية الدوليةمن م ١١المعيار رقم   ) د
  

  
   الدخل الموحد بيان 

  ٢٠١٢ـر ينـايـ ١المنتھية فـي  السنة               
  كما ھو معاد بيانه  التسويات  كما ھو مبين سابقاً   
  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
        

  ٢٫٣١١٫٢٨٢  )١٢٣٫٣٧٨(  ٢٫٤٣٤٫٦٦٠  اإليرادات
  )٢٫٠٤٠٫٩٨٧(  ٧١٫٠١٧  )٢٫١١٢٫٠٠٤(  مباشرةال تكاليفال
  )٧٨٫٨٤٥(  ٢٦٫٧١٦  )١٠٥٫٥٦١(  عموميةالدارية واإلمصروفات ال

  ٧١٫٣٨٦  )١٦٧(  ٧١٫٥٥٣  المصرفية  الودائع من إيرادات الفوائد
  ٦٤٫٨٤٧  ٢٥٫٨١٢  ٣٩٫٠٣٥  )أدناه) ١(راجع اإليضاح (خرى األيرادات اإل
  
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ المنتھية في للسنة            
  كما ھو معاد بيانه   التسويات   كما ھو مبين سابقاً   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٢٫٨٣٢٫٤٨٣  )١٠٩٫٩٤٥(  ٢٫٩٤٢٫٤٢٨  اإليرادات
  ٢٫٣٥٩٫٧٧٠  )٥٨٫٦٤٢(  ٢٫٤١٨٫٤١٢  مباشرةال تكاليفال
  ١٠٠٫١٥٥  )٢٥٫١٠٦(  ١٢٥٫٢٦١  عموميةالدارية واإلمصروفات ال

  ٥٧٫٢٦٣  )٣٥٣(  ٥٧٫٦١٦  المصرفية  الودائع إيرادات الفوائد من
  ٧٥٫١٢٠  ٢٦٫٥٥٠  ٤٨٫٥٧٠  )أدناه) ١(راجع اإليضاح (خرى األيرادات اإل
        
  
 .وشركات زميلة ةمشترك اتاالستثمار في ائتالف )خسائر/(أرباحمن  حصةال على اإليرادات األخرىفي تسويات ال تشتمل )١(

  
  الموحد  بيان التدفقات النقدية

  

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ المنتھية في للسنة            
  كما ھو معاد بيانه  التسويات  كما ھو مبين سابقاً   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

        :التدفقات النقدية من
  ٨٦٩٫٣٨٧  )١٣٫٢٠٩(  ٨٨٢٫٥٩٦  األنشطة التشغيلية

  )٤٧١٫٣٥٩(  ٤١٫٤٣١  )٥١٢٫٧٩٠(  األنشطة االستثمارية
  )٤٥٩٫٩٤٤(  )٣٤٫٢٦١(  )٤٢٥٫٦٨٣(  األنشطة التمويلية

   ------------  ----------   -----------  
    )٦٫٠٣٩(    النقد وما يعادله على  التأثير

    ======     
  
يكن لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات بخالف المعايير المذكورة أعاله أي تأثير على المركز المالي للمجموعة خالل  لم

  . السنة
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٢

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

   السياسات المحاسبية الھامة       ٣
  

التالية على كافة الفترات السياسات المحاسبية  قامت المجموعة بصورة متسقة بتطبيق، ٥-٢المبينة في اإليضاح التغيرات باستثناء 
   . المبينة في ھذه البيانات المالية الموحدة

  
  أساس التوحيد  ١-٣

  
يشار إليھا (لعمليات الشركة وشركاتھا التابعة نتائج الموحدة البيان المركز المالي الموحد و من البيانات المالية الموحدةھذه  تتألف

صافي موجودات الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً  منحصة المجموعة  باإلضافة إلى بالطريقة المباشرة ")المجموعة"مجتمعة بـ
 ١مشتركة في اإليضاح تم اإلفصاح عن الشركات التابعة الرئيسية والشركات الزميلة والمنشآت الخاضعة لسيطرة  .لحقوق الملكية

  . أعاله
  

  دمج األعمال
  

عادًة قياس  ويتم .عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة طريقة االستحواذ استخدامعمليات دمج األعمال ب تقوم المجموعة باحتساب
ويتم  .الثمن المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة التي يتم احتسابھا على أنھا صافي الموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليھا

ً اختبار أي شھرة تجارية تنشأ من الدمج  بأية أرباح من الشراء بسعر  االعترافويتم  .في القيمة نخفاض للتحقق من تعرضھا ال سنويا
ويتم بيان تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدھا باستثناء التكاليف المتعلقة بإصدار . نخفض مباشرة ضمن األرباح أو الخسائرم

     . سندات دين أو سندات ملكية
  

ً ما يتم . ال يشتمل الثمن الُمحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقة  .ضمن األرباح أو الخسائر بھذه المبالغ االعترافغالبا
المحتمل كحقوق ملكية، ال تتم إعادة  المبلغعندما يتم تصنيف . في تاريخ االستحواذحتمل دفعه بالقيمة العادلة يُ  مبلغويتم قياس أي 

المحتمل ضمن  لغللمببالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة  االعترافبخالف ذلك، يتم . قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية
   .   األرباح أو الخسائر

  
غير  حصص أليالقيمة المعترف بھا  لقيمة العادلة للثمن الُمحول، زائداً باتقوم المجموعة بقياس الشھرة التجارية في تاريخ االستحواذ 

ً صافي القيمة المعترف بھا  سيطرة في الشركة الُمستحوذ عليھا؛م المستحوذ عليھا  القابلة للتحديد للموجودات) القيمة العادلةب(ناقصا
  .والمطلوبات المفترضة

  
  .باألرباح الناتجة عن الشراء بسعر منخفض بصورة مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر االعترافعندما تكون الزيادة بقيمة سالبة، يتم 

  
 ينشأ نتيجةالتزام حالي في ثل ھذا االلتزام متالتزام طارئ للشركة الُمستحوذ عليھا في عملية دمج األعمال فقط عندما ي ُيفترض وجود
  .قياس قيمته العادلة بصورة موثوقة ويمكنحدث سابق، 

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

  . ار سندات الدين أو سندات الملكيةالمرتبطة 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 تسيطر. إن الشركات التابعة ھي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة
ن لھا القدرة على التأثير في ھذه العائدات من خالل سيطرتھا حقوق في الحصول على، عائدات متغيرة نتيجة ارتباطھا مع المنشأة ويكو

ھذه  توقفالمالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ  البياناتالمالية للشركات التابعة ضمن  البياناتتم إدراج . على المنشأة
  .السيطرة

  
  
  
  
  



 

 ١٣

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

   )      تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  ) تابع( أساس التوحيد  ١-٣
  

  فقدان السيطرة
  

أي حصة جودات ومطلوبات الشركة التابعة، باإلضافة إلى بمو االعتراف، تقوم بإيقاف على شركة تابعة السيطرة عندما تفقد المجموعة
ضمن  خسائر مترتبة على فقدان السيطرةأو  أرباحبأي  االعترافويتم . الصلةذات غير مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية 

  . يتم االحتفاظ بھا في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عندما يتم فقدان السيطرة حصةأي يتم قياس . األرباح أو الخسائر
  

  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية الحصص في 
  

  . تتألف حصص المجموعة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية من حصصھا في شركات زميلة وائتالف مشترك
   

 .الشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير ملحوظ، لكن ليست سيطرة، على سياساتھا المالية والتشغيلية فيالشركات الزميلة  تتمثل
 هبصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي موجوداتلمجموعة تسيطر عليه االذي  في الترتيبيتمثل االئتالف المشترك 

   . عوضاً عن حقوق في الموجودات والتزامات تجاه المطلوبات
  

بھا مبدئياً بالتكلفة التي  االعترافم ويت .طريقة حقوق الملكية استخدامب واالئتالف المشتركفي الشركات الزميلة  الحصصيتم احتساب 
تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر المبدئي،  االعترافعقب  .تكاليف المعامالت تشتمل على

ً لحقوق الملكيةالمحتسبة المستثمر بھا للشركات  الموحدة واإليرادات الشاملة األخرى أو السيطرة  الھامالتأثير  توقفتاريخ ، حتى وفقا
  . المشتركة

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد

  
يتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم فيما بين شركات المجموعة وأية إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن 

ويتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت . المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة
يتم حذف الخسائر . مع الشركات الُمستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بھا

  .القيمة انخفاضدليل على  يوجد فيهذي ال غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى ال
  

  اإليرادات ب االعتراف  ٢-٣
  

العمالء المقدرة من  مرتجعاتالويتم تخفيض اإليرادات مقابل . المقبوض أو مستحق القبض للثمنيتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة 
  . والخصومات والمخصصات المماثلة األخرى

  
  تقديم الخدمات 

  
اإليرادات غير المحققة في تذاكر السفر التي تم بيعھا  تتمثل .فترة التي يتم تقديم الخدمة فيھابإيرادات تذاكر السفر في ال االعترافيتم 

 الخسائرأو  األرباحضمن  بيانھاويتم . حيث يتم إدراجھا ضمن المطلوبات المتداولة كإيرادات مؤجلة ھا في السفراستخدامولم يتم 
  .صالحية تلك التذاكر انتھاءأو عند  في السفرھا استخداميتم  عندما

  
  .ما يتم تقديم الخدماتالخدمات األخرى عند بمبيعات االعترافيتم 

  
  إيرادات الفندق

  
 االعترافيتم و. فترة اإلقامة على مدىوالعمالء بشكل تناسبي  للنزالءالمقدمة  يةالفندق من الخدمات يراداتاإلب االعترافيتم 
  .والعمالء للنزالء البضائععند تقديم  ذات الصلة األطعمة والمشروبات عند إصدار فواتير المبيعاتو البضائعبيع من يرادات اإلب

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٤

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

   )      تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

   ) تابع( اإليراداتب االعتراف  ٢-٣
  
  البضائع بيع
  

  : الشروط التالية استيفاءيتم البضائع عندما  بيع باإليرادات من االعترافيتم 
  
 ؛إلى المشتريالبضائع الھامة لملكية  واالمتيازاتتحويل المخاطر عندما تقوم المجموعة ب 
  ال و فيما يتعلق بالبضائع المباعة بنفس درجة تدخلھا في البضائع المملوكة لھا من جانب اإلدارة تدخل مستمر ال يكون ھناكعندما

 ؛على البضائع المباعة فعالة بصورةالمجموعة  تسيطر
  ؛ةمعقول بصورة اتاإليراد قيمةقياس عندما يمكن 
  و  ؛المنشأةإلى  بالمعاملةالمتعلقة  االقتصاديةالمنافع تتدفق أن  المرجحمن عندما يكون 
 ةمعقول بصورةعملية البيع  نتيجةقياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدھا  يمكن عندما. 
  

  . لمشتريإلى ا القانونية ملكيتھا نقلو تسليم البضائعاإليرادات من بيع البضائع عند ب االعترافيتم وبصورة خاصة، 
  

  إيرادات توزيعات األرباح   ٣-٣
  

  . رباحاألدفعات توزيعات  استالمفي  المجموعةحق  ثبوتعند  االستثماراتمن  األرباح توزيعاتبإيرادات  االعترافيتم 
  
  إيرادات التمويل وتكاليف التمويل   ٤-٣

  
ضمن  ويتم االعتراف بإيرادات الفوائد. الودائع الثابتة واالستثمارات المتاحة للبيعإيرادات الفوائد على  منإيرادات التمويل  تتألف

  . معدل الفائدة الفعلي عند استحقاقھا باستخدام طريقة الخسائراألرباح أو 
  

فة تكاليف ويتم االعتراف بكا. القروض المصرفية والتزامات عقود اإليجار التمويليةمصروفات الفوائد على  منالتمويل  تكاليف تتألف
تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة لحيازة  إال أنه. معدل الفائدة الفعلي باستخدام طريقة و الخسائراالقتراض ضمن األرباح أ

األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة في المؤھل يتمثل األصل . أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات
كافة األنشطة الضرورية إلعداد  مناالنتھاء عندما يتم  الرسملة تتوقف. زمنية طويلة حتى يصبح جاھزاً لالستخدام المزمع له أو البيع

  .األصل لالستخدام المزمع له أو بيعه
  

ما  ويتوف ذلك علىتمويل  تكاليفإيرادات تمويل أو كيتم بيان أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما 
  .الخسارةأو صافي  الربحصافي في إذا كانت حركات العمالت األجنبية 

  
  إيرادات اإليجارات   ٥-٣

  
بحوافز  االعترافويتم . اإليجارعقد  أساس القسط الثابت على مدى فترةعلى  العقارات االستثمارية من إيجاريرادات اإلب االعترافيتم 

  .اإليجارية على مدى فترة عقد اإليجاريرادات اإلالممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي  اإليجار
  

  عقود اإليجـار   ٦-٣
  

إلى المستأجر بموجب شروط عقود اإليجار  الملكية وامتيازاتالمخاطر  يتم تحويليتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما 
  . عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية كافة يتم تصنيف. فعليبشكل 

  
  عندما تكون المجموعة ھي المؤجر

  
يتم و .ذات الصلة العقود فترة مدىعلى القسط الثابت  على أساس اإليجارات التشغيلية عقود إيرادات اإليجارات منب االعترافيتم 

د اإليجار التشغيلية إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم والتفاوض وإعداد عقالمتكبدة أثناء األولية المباشرة إضافة التكاليف 
  .عقد اإليجارمدى مدة القسط الثابت على  على أساسبھا  االعتراف

  
  
  
  



 

 ١٥

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

   )      تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  ) تابع( عقود اإليجـار  ٦-٣
  

  عندما تكون المجموعة ھي المستأجر
  

يتم . تمويليةالمجموعة بموجبھا بتحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار  عقود إيجار الموجودات التي تقوميتم تصنيف 
االعتراف  عقب. مبدئياً قياس الموجودات المؤجرة بالقيمة التي تساوي قيمتھا العادلة أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا، أيھما أقل

  . المبدئي، يتم احتساب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات
  

سعر فائدة ثابت  تحديدالمستحق بموجب عقد اإليجار بھدف  لتزاماالانخفاض والمالية  المصروفاتاإليجار ما بين  دفعاتيتم توزيع 
 اتاإليجارب االعترافويتم  . األرباح أو الخسائر ضمنالتمويل مباشرًة  بمصروفات االعترافيتم . االلتزامعلى الرصيد المتبقي من 

  .فيھا يتم تكبدھا التيالفترات كمصروفات في المحتملة 
  

باستثناء الحاالت ، على مدى فترة عقد اإليجار القسط الثابت كمصروفات على أساساإليجارات التشغيلية عقود بدفعات  االعترافيتم 
 يتم إدراج. الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من األصل المؤجر للنمط تمثيالً أكثر  آخر منھجيأساس  فيھا يوجدالتي 

  . تم تكبدھا فيھايفي الفترة التي كمصروفات اإليجارات المحتملة بموجب عقود اإليجارات التشغيلية 
  

 امتيازاتبإجمالي  االعترافيتم . ھذه الحوافز كمطلوباتب االعترافتشغيلية، يتم  إيجار إلبرام عقود ةفي حال تم استالم حوافز إيجاري
 على مدى فترة عقد اإليجار، باستثناء الحاالت التي يوجد فيھاالقسط الثابت  على أساس يةاإليجار اتمصروفال في انخفاض كالحوافز 

  . الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من األصل المؤجر للنمط تمثيالً أكثر  منھجي آخرأساس 
  

  العمالت األجنبية  ٧-٣
  

ً  الدرھم اإلماراتييتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى  يتم تحويل و. تاريخ المعامالوتفي ألسعار الصرف السائدة  وفقا
ً ألسعار  الدرھم اإلماراتيوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى  الموجودات تحويل ويتم  .التقريرتاريخ في صرف السائدة الوفقا

ً ألسعار الصرف  الدرھم اإلماراتيإلى بالعمالت األجنبية الموجودات والمطلوبات غير المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة  وفقا
وتمت معاملة أرباح وخسائر صرف العمالت المحققة وغير المحققة ضمن األرباح . الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة السائدة في التاريخ
  .  أو الخسائر الموحدة

  
  الممتلكات والمعدات  ٨-٣

  
التي تم الحصول عليھا عن طريق االستحواذ على فندق ومنتجع الممنوحة من قبل حكومة الشارقة ورض لأل استھالكاحتساب ال يتم 

  .دعمرھا اإلنتاجي غير محد يعتبرراديسون بلو، حيث 
  

ً خسائر ألقيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التوريد أو  العقارات تسجيليتم   .القيمة، إن وجدتانخفاض غراض إدارية بالتكلفة ناقصا
. المجموعة اً للسياسات المحاسبية المتبعة لدىومصروفات االقتراض المرسملة وفق تأھيل الموجوداتتتضمن التكاليف األتعاب المھنية ل

 ستخدامجاھزة لال والمعدات عندما يتم االنتھاء من إنجازھا وتصبحالفئة المناسبة من الممتلكات  ضمنيتم تصنيف ھذه الممتلكات 
ً لنفس األساس الُمتبع لھذه الموجودات ستھالكاحتساب االيبدأ . لھا المزمع األخرى،  العقارية لموجوداتل ستھالكالحتساب اال وفقا
  .المزمع لھا ستخدامجاھزة لال ُتصبح الموجوداتعندما 

  
  .القيمة، إن وجدت انخفاضالمتراكم وخسائر  ستھالكاالالممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً بنود يتم بيان 

  
على أساس  ،)والعقارات قيد اإلنشاء تملك حرباستثناء األراضي المملوكة (الموجودات  تكلفةشطب  بغرض، ستھالكيتم احتساب اال
  :على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي القسط الثابت

  سنوات                      
  

  ٢٠ – ١٥                  مباني وشقق
   ١٥                    طائرات

  ٢٠                  محركات طائرات
  ١٠ – ٣                وقطع غيار طائرات معدات
  ١٥ – ٣                بالمطار وسيارات معدات

  ٧ - ٣                ممتلكات ومعدات أخرى
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يتم إدراج التكاليف الالحقة بالقيمة . بتاريخ كل تقرير للموجودات واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية ستھالكاال ةقيتقييم طرتتم إعادة 
تدفق المنافع االقتصادية ت المرجح أن، حيثما يكون مناسباً، عندما يكون من كأصل منفصلبھا  االعترافأو يتم  لألصلالدفترية 

والصيانة  اتيتم تحميل كافة تكاليف اإلصالح. بصورة موثوقة الشركة ويمكن قياس تكلفة البندإلى  ھذا البندالمرتبطة بالمستقبلية 
  .األرباح أو الخسائر عند تكبدھا ضمناألخرى 

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

  .بھا ضمن األرباح أو الخسائر االعترافلألصل ويتم 
  
  حكوميةالمنح ال  ٩-٣

  
سوف يتم استالمھا أن األرض في حال وجود تأكيد معقول  اسميةحكومة بقيمة الاألرض الممنوحة للمجموعة من قبل ب االعترافيتم   

  . إن وجدت ،المجموعة سوف تلتزم بجميع الشروط المتعلقة بتلك المنحةأن و لمجموعةمن قبل ا
  

  العقارات االستثمارية   ١٠-٣
  

ً لنموذج التكلفة   في تمثلتإن العقارات االستثمارية، التي . ٤٠المعيار المحاسبي الدولي رقم بيتم احتساب العقارات االستثمارية وفقا
اإلنشاء ذات نفس  العقارات قيد ذلك بما في(أو لزيادة قيمة رأس المال  /إيجارية وبغرض تحقيق إيرادات  محتفظ بھاعقارات 
ً اال، )األغراض استبدال  تكلفةتشتمل التكلفة على . التي تم تحديدھا القيمة انخفاض خسائر والمتراكم  ستھالكيتم بيانھا بالتكلفة ناقصا

استثناء تكاليف الصيانة اليومية ب، االعترافالتكاليف في حالة الوفاء بمعايير في وقت تكبد ھذه القائمة جزء من العقارات االستثمارية 
  .للعقارات االستثمارية

  
َ قياس العقارات االستثمارية قيد التطوير التي يتم إنشاؤھا أو تطويرھا بغرض اال  كعقارات استثمارية في المستقبل ستخداميتم مبدئيا

عند إتمام اإلنشاء أو التطوير، يتم تحويل ھذه العقارات . مباشرة المنسوبة إلى تصميم وإنشاء العقارال التكاليفبالتكلفة بما في ذلك كافة 
ً لنفس األساس الُمتبع ھذه الموجودات استھالكيبدأ . ريةإلى عقارات استثما عقارات االستثمارية األخرى، لل ستھالكالحتساب اال وفقا

  .لھا المزمع ستخدامالموجودات جاھزة لال ُتصبحعندما 
  

، على مدى التطويرالعقارات االستثمارية، بخالف األراضي والعقارات االستثمارية قيد  تكلفةبغرض شطب  ستھالكيتم تحميل اال
  . طريقة القسط الثابت استخدامسنة، ب ٢٠ بـاألعمار اإلنتاجية المقدرة 

  
  .ي تم إنشاء عقار استثماري عليھاالت ة الشارقةتقييم األرض الممنوحة من حكومب قام استشاري خارجي

  
فق بصورة دائمة ويكون من المتوقع عدم تد ھااستخدامبالعقارات االستثمارية إما في حالة استبعادھا أو إيقاف  االعترافيتم إيقاف 

أو استبعاد أحد العقارات االستثمارية  استخدامأرباح أو خسائر من إيقاف  ةبأي االعترافيتم . ھااستبعادمنافع اقتصادية مستقبلية من 
  .أو االستبعاد ستخدامضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم فيھا إيقاف اال

  
  الشھرة التجارية   ١١-٣

    
ً  الشھرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة أو منشأة خاضعة لسيطرة مشتركةب االعترافيتم   كأصل ويتم قياسھا مبدئيا

القابلة  صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات منحصة المجموعة  عنالزيادة في تكلفة دمج األعمال  والتي تعادلبالتكلفة 
صافي  نمحصة المجموعة إذا زادت . للشركة التابعة أو المنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة المعترف بھاوااللتزامات الطارئة  للتحديد

للشركة المستحوذ عليھا، بعد إعادة التقييم، عن تكلفة دمج وااللتزامات الطارئة  القابلة للتحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
  . يتم االعتراف بالزيادة مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر، األعمال

  
 اتمجموع أو(عة المجموالخاصة بكل الوحدات المنتجة للنقد على الشھرة التجارية  توزيعض اختبار انخفاض القيمة، يتم اغرأل

  . ي من المتوقع أن تستفيد من الدمجالت )الوحدات المنتجة للنقد
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بشكل الوحدة المنتجة للنقد التي تم توزيع الشھرة التجارية عليھا للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة بصورة سنوية، أو  يتم اختبار
لوحدة المنتجة لالقيمة القابلة لالسترداد عندما تكون .  عندما يكون ھناك مؤشر على تعرض الوحدة النخفاض في القيمة تكراراً  أكثر

 ثم تجارية موزعة على الوحدةألية شھرة  ةيالدفتريتم توزيع خسائر انخفاض القيمة أوال لتخفيض القيمة للنقد أقل من القيمة الدفترية، 
يمة ويتم االعتراف بخسائر انخفاض ق. في الوحدة على الموجودات األخرى للوحدة بشكل تناسبي استناداً إلى القيمة الدفترية لكل أصل

المعترف بھا في فترات  لشھرة التجاريةلقيمة وال يتم عكس خسائر انخفاض . الشھرة التجارية مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر
  . الحقة

  
استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، يتم إدراج قيمة الشھرة التجارية المنسوبة لھا عند تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن  عند

    .  االستبعاد
  

  الموجودات غير الملموسة   
  

 إذابشكل منفصل عن الشھرة  بھا االعترافويتم  األعمال دمجنتيجة االستحواذ عليھا يتم تحديد الموجودات غير الملموسة التي تم   
تكلفة تلك الموجودات غير  تتمثل. ةمعقول بصورةھا العادلة قياس قيم وإذا أمكنتعريف الموجودات غير الملموسة عليھا  انطبق

   .االستحواذتاريخ في العادلة  في قيمھاالملموسة 
  

  . إن األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة غير محددة
  
ً خسائر  مج األعمالدنتيجة تم االستحواذ عليھا لموجودات غير الملموسة التي ، يتم بيان االمبدئي االعتراف عقب   بالتكلفة ناقصا

  .موسة التي تم االستحواذ عليھا بشكل منفصلالموجودات غير المل بيان بھابنفس الطريقة التي يتم  المتراكمة القيمةانخفاض 
  

ويتم . المصروفات الالحقة عندما تزيد عن المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد الذي تتعلق به تتم رسملة
بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشھرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجھا  االعتراف

  . عند تكبدھا ئراألرباح أو الخساداخلياً، ضمن 
  

  المؤجلة  المصروفات  ١٢-٣
    
  .  النتفاعل المقدرة فترةالطريقة القسط الثابت على مدى المؤجلة وفقاً ل المصروفاتيتم إطفاء   

  
  المخزون   ١٣-٣

  
تكاليف  ،حيثما ينطبق ذلك، المواد و شراء تكلفة من التكلفة تتألف. المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل بيانيتم 

وفقاً  المخزونتكلفة  احتسابيتم  .إليصال المخزون لوضعه وموقعه الحاليين التي تم تكبدھاغير المباشرة  مصروفاتوال العمالة
والتكاليف إلنجاز التكاليف المقدرة لكافة سعر البيع المقدر ناقصاً في ثل صافي القيمة القابلة للتحقيق تتم. أوالً  يصدرالوارد أوالً طريقة ل

   .البيع الالزمة إلتمام
  

  لموظفينا امتيازات  ١٤-٣
  

  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين مخصص 
  

يرتكز . للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المستحقة تعويضات نھاية الخدمةلمخصص  تقوم المجموعة برصد
ومدة خدمته شريطة أن يكون قد أكمل فترة خدمة  على الراتب األخير للموظف التعويضاتالحصول على ھذه في  الموظفاستحقاق 

     . تستحق التكاليف المتوقعة لھذه التعويضات على مدى فترة العمل. واحدة على األقل
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  ) تابع( لموظفينا امتيازات  ١٤-٣

  
  خطط المساھمات المحددة

  
بموجبھا بدفع مساھمات ثابتة في منشأة  المنشأةتقوم  ة تعويضات نھاية الخدمة للموظفين التيالمحددة بخط تتمثل خطة المساھمة

 المحددةالمساھمات بخطط  المتعلقة لتزاماتبيان االيتم . منفصلة ولن يترتب عليھا التزامات قانونية أو إنشائية لدفع مبالغ إضافية
فيه استرداد  يكونى الذي بالمساھمات المدفوعة مقدماً كأصل إلى المد االعترافويتم  .عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة كمصروفات

ً  المبالغ النقدية أو تخفيض الدفعات المستقبلية   .  متاحا
    

إن موظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاء في برنامج معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية الذي 
 ً من  ٪١٢٫٥ يعادلالمساھمة بما  المجموعةيتطلب من .١٩٩٩ لسنة ٧رقم العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة تديره الحكومة وفقا

 ٪٥بنسبة الحكومة و ونموظفاليساھم كما . في برنامج تعويضات التقاعد لتمويل التعويضات "ساب المساھمةتحال الراتب الخاضع"
برنامج معاشات التقاعد  فيما يخصلمجموعة ا التزامإن . في البرنامج" ساب المساھمةتحال الراتب الخاضع"من  على التوالي ٪٢٫٥و

  .األرباح أو الخسائر على تحميل تلك المساھماتويتم . المساھمات المحددة فقط سداد والتأمينات االجتماعية يقتصر على
  

  صيانة الطائرات   ١٥-٣
  

يتم بيان  المجموعة ملزمة بصيانة الطائرات، والتي بموجبھا تكون تشغيلية، إيجاربموجب عقود  المؤجرةطائرات فيما يتعلق بال
أعمال الصيانة لصيانة الھيكل األساسي للطائرات وبعض  المقدرةبناء على التكاليف المستقبلية  االلتزامھذا  المترتبة على االستحقاقات
لطيران أو عدد الدورات إلى عدد ساعات ا استناداً ضمن األرباح أو الخسائر من خالل تحميل المصروفات المناسبة  للمحركات
  .المقدرةللطائرات  ةالتشغيلي

  
  .تقني تقييمالصيانة المستحقة بناء على  يتم تقدير مصروفات ا المجموعة،التي تمتلكھ تلطائرافيما يتعلق با

  
  اإليرادات المؤجلة   ١٦-٣

  
 االعترافوسوف يتم  ھااستخدامتذاكر السفر المباعة ولم يتم  من غير المكتسبة بصورة رئيسية اإليراداتتتمثل اإليرادات المؤجلة   

  .تاريخ صالحيتھا انتھاءأو  تذاكرال استخدامعند  األرباح أو الخسائربتلك اإليرادات ضمن 
  
  المخصصات  ١٧-٣

  
بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو إنشائي يمكن تقديره بصورة  االعترافيتم 

يتم تحديد المخصصات من خالل . موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام
عة بمعدل ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر التي خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوق

    .بعكس الخصم كتكلفة التمويل االعترافويتم . ينطوي عليھا االلتزام
  

 األدوات المالية   ١٨-٣
  

  األدوات المالية غير المشتقة 
  

  .التعاقدية الخاصة باألداة األحكاموالمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في  المالية بالموجودات االعترافيتم 
  

بموجب عقد  المالي األصليتم شراء أو بيع  عندما التداولالمالية للمجموعة في تاريخ  بالموجودات االعترافأو إلغاء  االعترافيتم 
ً  ھايتم قياسو ،ذو العالقةالسوق  قبلالمحدد من زمني  ضمن اإلطار األصل المالي تسليميتطلب  ً إليھا  بالقيمة العادلة مبدئيا مضافا

ً اسھا التي يتم قيالخسائر  وأالموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  باستثناء تكاليف المعاملة، بالقيمة  مبدئيا
  .العادلة

  
 ،"عادلة من خالل األرباح والخسائربالقيمة ال" موجودات مالية: التاليةالمحددة الفئات  ضمنيتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة 

والغرض طبيعة  على تصنيفال يتوقف. "قروض وذمم مدينة" و" متاحة للبيع" استثمارات" ،"االستحقاقمحتفظ بھا حتى " استثمارات
   .المبدئي تصنيف فئة الموجودات عند التصنيفالموجودات المالية ويتم ب االحتفاظ من
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 الموجودات المالية 

  
معدل يتمثل . ذات الصلة ةعلى الفتر الفائدةوتوزيع إيرادات  المالي لألصلالتكلفة المطفأة  احتسابطريقة  ھي ةالفعلي الفائدةطريقة  إن

 ،أو خالل فترة أقصر المالي لألصلخالل العمر المتوقع المستقبلية المقدرة النقدية  المقبوضاتالمعدل الذي يخصم  فيالفعلي  الفائدة
 ً   .يالمبدئ االعترافإلى صافي القيمة الدفترية عند  ،عندما يكون ذلك مناسبا

  
 باستثناء(ذمم تجارية مدينة وأخرى  ،نقد وما يعادله": كقروض وذمم مدينة" لية التالية قامت المجموعة بتصنيف الموجودات الما

ً والإيجارات الطائرات المدفوعة مقد ً  مصروفاتما طائرات  لىتأمينات عالمن أطراف ذات عالقة و المستحق ،)المدفوعة مقدما
  .مستأجرة

  
  نقدالو المصرفيةرصدة األ
  
 ھااستحقاقتواريخ  تمتدالتي ) الودائع المرھونة باستثناء(الصندوق والودائع لدى البنوك  على النقد فيالنقد و تشتمل األرصدة المصرفية  

  .ثالثة أشھر أو أقل حتى
  

  المتاحة للبيع االستثمارات
  
ا للبيع ويتم بيانھا ـفي سوق نشط على أنھا محتفظ بھ تداولھا يتما من قبل المجموعة والتي ـتصنيف األسھم المدرجة المحتفظ بھ يتم

كما يوجد لدى المجموعة استثمارات أخرى ال تتم المتاجرة بھا في سوق نشط، إال أنه يتم تصنيفھا على أنھا موجودات . بالقيمة العادلة
يتم االعتراف . ا للبيع ويتم بيانھا بالقيمة العادلة، حيث ترى اإلدارة أنه يمكن قياس قيمتھا العادلة بصورة موثوقةـمالية محتفظ بھ

باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم قيدھا بصورة متراكمة في احتياطي 
في حالة استبعاد االستثمار أو تعرضه . القيمة، التي يتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر انخفاضائر القيمة العادلة باستثناء خس

ً بصورة متراكمة في احتياطي القيمة العادلة إلى  نخفاضال في القيمة، فإنه يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر التي تم قيدھا سابقا
  .األرباح أو الخسائر

  
ف بتوزيعات األرباح من أدوات الملكية المتاحة للبيع ضمن األرباح أو الخسائر عندما يكون للمجموعة الحق في استالم يتم االعترا

  .توزيعات األرباح
  

ً ديدھا بتلك العملة ويتم تحويلھا إن القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع السائدة بأحد العمالت األجنبية يتم تح  لسعروفقا
يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة المنسوب إلى فروق التحويل الناتج من التغير في التكلفة . الفوري في تاريخ التقرير صرفال

  .المطفأة للموجودات ضمن األرباح أو الخسائر، كما يتم االعتراف بالتغيرات األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
  

  ذمم مدينة القروض وال
 

ً  ة،الفعلي الفائدةطريقة  استخدامقياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة بيتم  بإيرادات  االعترافيتم . خسائر انخفاض القيمة ناقصا
  . بالفوائد غير ذي أھمية االعتراف نوالذمم المدينة قصيرة األجل عندما يك باستثناء ،معدل الفائدة الفعلي من خالل تطبيقالفوائد 
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  انخفاض قيمة الموجودات المالية
    
كان  إذا للتحقق مما ،ادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية المصنفة بالقيمة الع باستثناء ،مراجعة الموجودات المالية تمت

وتعتبر الموجودات المالية أنھا قد تعرضت النخفاض  .نھاية فترة التقريرقيمة في في النخفاض تعرضھا الھناك أي مؤشر يدل على 
حدث ھذا الوكان ل المالية بعد االعتراف المبدئي بالموجودات أو أكثرفي القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي يشير إلى وقوع حدث 

  .لالستثمارعلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  سلبي تأثير
  

وغير المدرجة إلى ما دون المدرجة  لالستثمارات المتاحة للبيع في حقوق الملكيةأو طويل األجل في القيمة العادلة  الحادنخفاض إن اال
  .القيمة في نخفاضتعرضت ال االستثماراتدليالً موضوعياً على أن ھذه  ُيعتبر تكلفتھا

  
   :ما يليعلى رى موجودات المالية األخكافة الانخفاض قيمة على  ةالموضوعي قد تشتمل األدلة

  
  الطرف المقابل؛ أواألزمة المالية الحادة التي قد يواجھھا المقترض أو  
  الفائدة أو الدفعات األساسية؛ أو  سداداإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو العجز عن 
  احتمال أن يشھر المقترض إفالسه أو يقوم بإعادة ھيكلة مالية؛ أو 
  لألصل المالي بسبب صعوبات ماليةعدم وجود سوق نشط .  
  

ال تتعرض النخفاض في القيمة الموجودات التي  ، يتم تقييممثل الذمم التجارية المدينة ،بعض فئات الموجودات الماليةب فيما يتعلق
سابقة للمجموعة الخبرة العلى قيمة محفظة الذمم المدينة  انخفاض ة علىالموضوعي قد تشتمل األدلة. بصورة جماعية بصورة فردية،

ضافة إلى باإل لفترة تتجاوز متوسط الفترة االئتمانية متأخرة السداد في المحفظةالزيادة في عدد الدفعات و الدفعاتتحصيل ب ما يتعلقفي
  .  التي تصاحب التخلف عن سداد الذمم المدينة المحلية يةاالقتصادظروف الالتغيرات الملحوظة في 

  
في الفرق بين القيمة الدفترية القيمة المعترف بھا  انخفاضخسائر  قيمة تتمثل ،بالتكلفة المطفأة المسجلةفيما يتعلق بالموجودات المالية 

يتعلق  فيما. األصلي لألصل المالي الفائدة الفعلي معدل استخداممخصومة ب المستقبلية المقدرة ةالنقدي اتوالقيمة الحالية للتدفق لألصل
والقيمة الحالية  لألصلالفرق بين القيمة الدفترية  القيمة على أنھا انخفاضخسائر  قيمةيتم قياس  ،بالتكلفة المسجلةلموجودات المالية اب

 يتم عكس خسائر انخفاض  نل. مماثل ألصل ماليالسوق  لدىالسائد العائد معدل  استخداممخصومة ب المستقبلية المقدرة ةالنقدي اتللتدفق
  .القيمة في الفترات الالحقة

  
الذمم المدينة  باستثناء بصورة مباشرة لكافة الموجودات المالية، القيمة انخفاضبقيمة خسائر  لألصل المالييتم تخفيض القيمة الدفترية 

يتم  ،ابلة للتحصيلنة غير قالذمم التجارية المدي اعتبار ةفي حال. قيمتھا الدفترية من خالل رصد مخصص التي يتم تخفيضالتجارية 
في حال استرداد أية مبالغ قد تم شطبھا سابقاً، يتم قيدھا كمبالغ مستردة مقابل حساب المخصص ذو  .مخصصحساب المقابل  شطبھا
  . ضمن األرباح أو الخسائرويتم االعتراف التغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص . الصلة

  
التي تم األرباح أو الخسائر المتراكمة  ، تتم إعادة تصنيفنخفاض في القيمةة للبيع قد تعرضت الالمتاح االستثماراتأن  اعتبارفي حال 
ً بھا  االعتراف   . في الفترة أو الخسائر األرباحضمن  سابقا

  
وأمكن  ةالحق فترةفي  قيمة خسائر انخفاض القيمة انخفضت ، فإنه إذابالتكلفة المطفأة التي يتم قياسھافيما يتعلق بالموجودات المالية 

التي تم  ، يتم عكس خسائر انخفاض القيمةد االعتراف بخسائر انخفاض القيمةبصورة موضوعية بحدث وقع بع ھذا االنخفاضربط 
 ً قيمة الانخفاض  تاريخ عكسفي من خالل األرباح أو الخسائر إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لالستثمار  االعتراف بھا سابقا

  . القيمة االعتراف بانخفاضستؤول إليه التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم  كانت المبلغ الذين ع
  
من  سابقاً ضمن األرباح أو الخسائر بھا االعترافالتي تم  خسائر انخفاض القيمةال يتم عكس  ،المتاحة للبيع بسندات الملكيةفيما يتعلق   

 ةالشامل اإليراداتالقيمة ضمن انخفاض  ئرخساب االعتراف عقبدة في القيمة العادلة أي زيايتم تسجيل . األرباح أو الخسائرخالل 
  .األخرى
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  االعتراف بالموجودات المالية إيقاف
  
عندما تنتھي حقوقھا التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات، أو بالموجودات المالية  االعتراف بإيقافتقوم المجموعة   

ال تقوم عندما  .إلى منشأة أخرى الملكية للموجودات بصورة فعليةكافة مخاطر وامتيازات الموجودات المالية و بتحويلعندما تقوم 
تقوم  على الموجودات المحولة، مسيطرة وتظل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعليةبتحويل أو االحتفاظ ب المجموعة

على المجموعة  يتوجبالتي قد بالمبالغ  ةالصلة المتعلق ات ذاتفي الموجودات وااللتزام التي تحتفظ بھاالمجموعة باالعتراف بحصتھا 
 المجموعة تواصل للموجودات المالية المحولة، كافة مخاطر وامتيازات الملكيةب باالحتفاظ بصورة فعليةإذا قامت المجموعة  .دفعھا

  .ةالمالي اتبالموجود االعتراف
  

  المطلوبات المالية
  

 ،التمويلية عقود اإليجارمطلوبات : "مطلوبات مالية أخرى" على أنھا للمجموعةتصنيف المطلوبات المالية التالية ب قامت المجموعة
ً يتم قياسھا وأطراف ذات عالقة المستحق إلى عقود مرابحة و التزامات ،خرىاألدائنة والتجارية الذمم ال  خصمبعد  العادلةبالقيمة  مبدئيا

ً بالتكلفة المطفأة ب الفوائد على أساس  بمصروفات االعترافويتم  ةطريقة الفائدة الفعلي استخدامتكاليف المعامالت ويتم قياسھا الحقا
  .بالفائدة غير مادي االعترافيكون  ماالدائنة قصيرة األجل حيث الذمم باستثناءالعائد الفعلي 

  
يتمثل . ذات الصلة ةعلى الفتر الفائدة مصروفاتوتوزيع  المالي لاللتزامالتكلفة المطفأة  احتسابطريقة  ھي ةالفعلي الفائدةطريقة إن 

أو خالل فترة  المالي لاللتزامخالل العمر المتوقع المستقبلية المقدرة النقدية  المدفوعاتالمعدل الذي يخصم  فيالفعلي  الفائدةمعدل 
ً  ،أقصر   .يالمبدئ االعترافإلى صافي القيمة الدفترية عند  ،عندما يكون ذلك مناسبا

  
  ت الماليةإيقاف االعتراف بالمطلوبا

  
  .وعة أو يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھاتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما، وفقط عندما، تتم تسوية التزامات المجم

  
  األدوات المالية المشتقة

  
ً ثم يتم  تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة بالقيمة العادلة في بصورة مبدئية األدوات المالية المشتقةب االعترافيتم  إعادة قياسھا بالقيمة  الحقا

 لموجودات المالية إذا كانت القيمبالقيمة العادلة وتدرج ضمن ا األدوات المالية المشتقة كافة تسجيليتم . نھاية فترة التقرير العادلة في
يتم عرض األدوات المالية المشتقة كموجودات غير متداولة أو . العادلة سالبة  لمطلوبات المالية إذا كانت القيمالعادلة موجبة أو ضمن ا

 ١٢والتي ال يمكن توقع تحققھا أو تسويتھا خالل  اً شھر ١٢أكثر من المتبقي لألداة  االستحقاقمطلوبات غير متداولة عندما يكون 
أو  باألرباح االعترافمباشرًة يتم و. مطلوبات متداولة أو متداولة يتم عرض األدوات المالية المشتقة األخرى كموجودات. شھراً 
في  االعترافوفاعلة كأداة تحوط وفي ھذه الحالة فإن توقيت مصنفة األداة المشتقة  ما لم تكنالناتجة في األرباح أو الخسائر  ئرالخسا
  .و الخسائر يعتمد على طبيعة عالقة التحوط األرباح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٢

  وشركاتھا التابعة .ع.م.للطيران ششركة العربية 
  

    )تابع(إيضاحات 
  

   )      تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
    تفسيرات التي لم يتم تطبيقھا حتى اآلن المعايير الجديدة وال  ١٩-٣

  
 الدولية معايير التقارير الماليةمن  ٩المعيار رقم ، )٢٠١٠" (األدوات المالية" الدولية من معايير التقارير المالية ٩المعيار رقم 

  )٢٠٠٩" (األدوات المالية"
  

 ٩لمعيار رقم وفقاً ل. تصنيف وقياس الموجودات الماليةل متطلبات جديدة )٢٠٠٩(الدولية  من معايير التقارير المالية ٩المعيار رقم  يقدم
، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية استناداً إلى نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ )٢٠٠٩(الدولية  من معايير التقارير المالية

إضافات ) ٢٠١٠(الدولية  من معايير التقارير المالية ٩المعيار رقم يقدم . بتلك الموجودات المالية وسمات تدفقاتھا النقدية التعاقدية
 ٩يير المحاسبية الدولية حالياً مشروع قائم إلجراء تعديالت محدودة على متطلبات المعيار لدى مجلس المعا. تتعلق بالمطلوبات المالية

موجودات المالية من معايير التقارير المالية الدولية لتصنيف وقياس الموجودات المالية وإضافة متطلبات جديدة تتعلق بانخفاض قيمة ال
  . ومحاسبة التحوط

  
أو بعد  ٢٠١٥يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في ) ٢٠٠٩و ٢٠١٠(الدولية  لتقارير الماليةمن معايير ا ٩المعيار رقم يسري 

 الدولية من معايير التقارير المالية ٩المعيار رقم من المتوقع أن يكون لتطبيق . ذلك التاريخ ويجوز تطبيق ھذا المعيار قبل ذلك التاريخ
  .ولكنه لن يؤثر على المطلوبات المالية للمجموعةتأثير على الموجودات المالية للمجموعة، 

  
   وإدارة رأس المال  إدارة المخاطر المالية   ٤

  
  نظرة عامة 

  
  : تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية

  
 مخاطر االئتمان  
  مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
  

ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المذكورة أعاله ويصف أغراض المجموعة وسياساتھا والطرق  يقدم
  . المستخدمة من قبلھا لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال

  
  مخاطر االئتمان   ١-٤

  
ن الوفاء أو الطرف المقابل في أداة مالية عالعميل  عجزمخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال في الئتمان تتمثل مخاطر ا

التي تتمثل بصورة رئيسية في الذمم المدينة المالية  ھاموجوداتبفيما يتعلق مخاطر االئتمان ل تتعرض المجموعة. بالتزاماته التعاقدية
  .والودائع الثابتة والنقد لدى البنك المتاحة للبيعستثمارات التجارية والمستحق من أطراف ذات عالقة واال

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

  . للذمم المدينة ةالمالي للظروفائتماني مستمر 
  
يوجد لدى المجموعة أي تعرض ھام لمخاطر االئتمان من أي طرف مقابل أو مجموعة أطراف مقابلة ذات خصائص ائتمانية  ال

  . بعضھابتلك المنشآت متعلقة ائتمانية مماثلة إذا كانت  خصائصالمجموعة أن األطراف المقابلة لھا  تعتبر. مماثلة
  

مثل ت ،في القيمة انخفاضفي البيانات المالية الموحدة بصافي قيمتھا بعد خصم خسائر ة المسجل ،إن القيمة الدفترية للموجودات المالية
  .تعرض لمخاطر االئتمانأقصى 

  
تقوم اإلدارة بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بصورة مستمرة وترى إدارة المجموعة أن ھذه الذمم 

  . المدينة التجارية قابلة لالسترداد
  

  .يتم إيداع النقد وما يعادله للمجموعة لدى بنوك ذات سمعة جيدة
   

  
  
  



 

 ٢٣

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

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

  
  مخاطر السيولة  ٢-٤

  
المالية  ھامطلوباتالمرتبطة ببالتزاماتھا الوفاء  في المجموعة التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجھھاالمخاطر تتمثل مخاطر السيولة في 

إدارة السيولة إلى ضمان أن  من المجموعةيھدف منھج  .موجودات مالية أخرى من خالل أو الدفع نقداً التي تتم تسويتھا عن طريق 
ً يكون لديھا  ، دون الحرجة، في ظل الظروف العادية والظروف استحقاقھاعند  بالتزاماتھا، للوفاء قدر اإلمكانالسيولة الكافية، دائما

  .للخطر المجموعةسمعة  تعرضئر غير مقبولة أو خسا تكبد
  

  مخاطر السوق  ٣-٤
  

وأسعار  الفائدة وأسعارالمخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية في مخاطر السوق  تتمثل
 إدارة التعرض لمخاطر السوقارة مخاطر السوق ھو إن الھدف من إد. أو قيمة أدواتھا المالية المجموعةعلى إيرادات  حقوق الملكية
  . ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن هوالتحكم في

  
  مخاطر العمالت  ١-٣-٤

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

 بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمريكي للمجموعة الھامة المعامالتتتعرض المجموعة لمخاطر عمالت حيث يتم تنفيذ كافة  ال. األجنبية
   . المثبت سعر صرفه حالياً أمام الدرھم اإلماراتي

  
  مخاطر أسعار الفائدة  ٢-٣-٤
  

. نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوقاألداة المالية تلك المخاطر التي قد تنتج عن تقلب قيمة تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في 
  . من التغيرات في أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك اإلماراتمخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض المجموعة  تنشأ

   
   أسعار حقوق الملكية مخاطر   ٣-٣-٤

  
يتم االحتفاظ باالستثمارات في حقوق . أسعار حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات في حقوق الملكية تتعرض المجموعة لمخاطر

  .نشطةال تقوم المجموعة بتداول ھذه االستثمارات بصورة . الملكية ألغراض استراتيجية وليس ألغراض تجارية
  

  مخاطر أسعار الوقود  ٤-٣-٤
  

فعلية والتكاليف المتوقعة تقوم المجموعة بمتابعة دقيقة للتكاليف ال. لطائراتاوقود في أسعار  التقلبتتعرض المجموعة إلى مخاطر 
  .تأثير جوھري على نتائج أعمال المجموعةالوقود األخرى  وأسعارلطائرات اوقود في أسعار  ةالجوھري اتيرلتغقد يكون ل. للوقود

  
  إدارة رأس المال   ٤-٤

  
لضمان وكذلك والسوق  والدائنثقة المستثمر  الحفاظ علىبغرض االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال في  المجموعةتتمثل سياسة 

تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزيعات األرباح على المساھمين . ر المستقبلي لألعماليالتطو
ديسمبر  ٣١في  ءات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتھيتينسات أو إجرالم يتم إجراء أية تغيرات على أھداف أو سيا. العاديين
  . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و ٢٠١٣

  
تضع اإلدارة باعتبارھا خالل ھذه المراجعة تكلفة رأس المال . منتظمةتقوم إدارة المجموعة بمراجعة ھيكل رأس المال بصورة 

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



  

 ٢٤

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  الممتلكات والمعدات   ٥
   

  
  أرض

 
  

  مباني

 
  
  راتطائ

 
  محركـات
  طائـرات

 
وقطع  معدات

  طائرات 

 
معدات المطار 

  وسيارات

معدات معالجة 
  البيانات 

  اإللكترونية 

  معـدات
مكتبيـة وأثـاث 
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رأسمالية  أعمال
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 ٢٥

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع(الممتلكات والمعدات    ٥

  
  : يتم تخصيص اإلطفاء كما يلي

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

 ١٥٣٫٢٠٣  ٢١٤٫٢٣٤  ) ٢٤راجع اإليضاح (التكاليف المباشرة 
 ٧٫٧٢٤  ٧٫١٣٠  )٢٦راجع اإليضاح (والعمومية المصروفات اإلدارية 

   ----------   ----------  
  ١٦٠٫٩٢٧  ٢٢١٫٣٦٤ 
  ======  ======  
  

وسكن الموظفين مقامة على  أجھزة التدريبإن . وسكن للموظفين وأجھزة للتدريب على قيادة الطائراتشقق فندقية المباني  تتضمن
  . اإلمارات العربية المتحدة الشارقة،جرة من ھيئة مطار الشارقة الدولي، أرض مستأ

  
عقود  بموجب )درھممليار  ١٫٨: ٢٠١٢(درھم  مليار ٢٫٩ يتم االحتفاظ بطائرات تبلغ قيمتھا الدفترية ،٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

  .)٢٢يضاح راجع اإل(إيجارات تمويلية 
  

   .واحد درھم بقيمة اسمية بلغت تم االعتراف بھاقطعة أرض في الشارقة ممنوحة من قبل حكومة الشارقة تتضمن الممتلكات والمعدات 
  

ممتلكات ومعدات تبلغ قيمتھا  باستثناء رات العربية المتحدة،المجموعة داخل دولة اإلما التي تمتلكھا غير المنقولةالممتلكات  كافة توجد
  .خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة توجد )درھم مليون ٠٫٩: ٢٠١٢(درھم  مليون ٢٫١الدفترية 

  
  . ٦راجع أيضاً اإليضاح  .دفعات مقدمة مقابل شراء محركات طائراتفي  اإلنجازالرأسمالية قيد  األعمال تتمثل

  
  طائرات جديدة ءلشرا دفعات مقدمة  ٦

  
ً قبل مدفوعة مبالغتتمثل الدفعات المقدمة للحصول على طائرات جديدة في  مليون دوالر  ١٩٤موردين بمبلغ إلى عملية التسليم  مقدما

إطار صفقة  في ))مليون درھم ٦٥٠ما يعادل (مليون دوالر أمريكي  ١٧٧٫٥: ٢٠١٢( )مليون درھم إماراتي ٧٠٧ما يعادل ( مريكيأ
  . طائراتلشراء 

  
  :لشراء طائرات جديدة الدفعات المقدمة فيالحركة فيما يلي 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٥٩٦٫٩٣٥   ٦٤٩٫٨٠٠  يناير  ١في 
ً  مدفوعةالمبالغ ال  ٣٩٨٫٩١١   ٤٧٢٫٩٨٧  خالل السنة مقدما

  )٢٤٢٫٧٩٩(  )٣١٢٫٤٦٣(  طائرات  شراء مقابل التسويات
ً  المسترد  )١٠٣٫٢٤٧(  )١٠٢٫٣٣٧(   من المبالغ المدفوعة مقدما

  ------------   -------------  
 ٦٤٩٫٨٠٠   ٧٠٧٫٩٨٧  ديسمبر  ٣١في 

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

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  ستثمارية االعقارات ال  ٧
  

  عقارات  
  ارية استثم

  عقارات استثمارية
   اإلنشاء قيد 

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
        

        التكلفة
  ١٦٩٫٨٣٥  ١١٥٫٧٩٥  ٥٤٫٠٤٠  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١و يناير ١
  ---------  ---------   ----------  
  ١٦٩٫٨٣٥  ١١٥٫٧٩٥  ٥٤٫٠٤٠  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١يناير و ١
   ---------   ---------   ----------  

         االستھالك
  ٥٫٤٣٨  -  ٥٫٤٣٨  ٢٠١٢ يناير ١

  ٧٥٠  -  ٧٥٠  لسنةا المحمل على
  --------  --------  -------  
  ٦٫١٨٨  -  ٦٫١٨٨  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  ٧٥٠  - ٧٥٠  لسنةالمحمل على ا
  --------  --------  --------  
  ٦٫٩٣٨  -  ٦٫٩٣٨  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  --------  --------  --------  
        القيمة الدفتريةصافي 
  ١٦٢٫٨٩٧  ١١٥٫٧٩٥  ٤٧٫١٠٢  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

 ===== ======  ======  
  ١٦٣٫٦٤٧  ١١٥٫٧٩٥  ٤٧٫٨٥٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  =====  ======  ======  
   

 تم منحھاالشارقة الدولي  على قطعة أرض مجاورة لمطارمن قبل المجموعة  تم إنشاؤهمبنى  من العقارات االستثمارية تتألف
المقيم  بناًء على تقريرمليون درھم  ٣٩ بمبلغ قيمة قطعة األرض باحتساب المجموعة قامت .للمجموعة من قبل حكومة الشارقة

على شركة  المجموعة استحواذ في تاريخ "األعمال دمج" من معايير التقارير المالية الدولية ٣ المعيار تطبيقل الذي تم تكليفه المستقل
  . )العربية للطيران. (م.م.العربية للطيران ذ

  
 مليون ٣٫٣: ٢٠١٢(درھم  مليون ١٫١خالل السنة بلغت  المكتسبة من قبل المجموعة االستثمارية عقاراتال من إيجاريرادات اإلإن 
 مليون ٠٫٧٥: ٢٠١٢( درھم مليون ٠٫٧٥ بھذه العقارات االستثمارية مبلغالتشغيلية المباشرة المتعلقة  المصروفاتوقد بلغت  )درھم
  .)درھم

  
مليون  ١٦٧٫٨: ٢٠١٢(مليون درھم  ١٦٧٫٨ مبلغب ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  للعقارات االستثماريةالعادلة  القيمة اإلدارة تقدر
  .)درھم

  
  .اإلمارات العربية المتحدة ،في دبي كائنمبنى  من اإلنشاءقيد  العقارات االستثمارية تتألف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٧

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
   الموجودات غير الملموسة   ٨
  

كما تم  ٢٠٠٧في  )العربية للطيران. (م.م.على شركة العربية للطيران ذ االستحواذ الناتجة عنالموجودات غير الملموسة  فيما يلي
  : تحديدھا من قبل مقيم مستقل

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  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  
  =======  =======  

  
راجع ( التجارية لشھرةا لهلالختبار الذي خضعت القيمة مشابه  انخفاض ختبارالخالل السنة لموجودات غير الملموسة خضعت ا

  .ةقيمالفي نخفاض ال عرضتت لمالموجودات غير الملموسة  أنإلى اإلدارة  وخلصت )٩يضاح اإل
  

  الشھرة التجارية     ٩
  

  :يلي كما. م.م.ركة العربية للطيران ذعلى ش االستحواذ الناتجة عن الشھرة التجارية قام مقيم مستقل بتحديد
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  . م.م.إجمالي القيمة العادلة لشركة العربية للطيران ذ
  )١٫٠٩٢٫٣٤٧(  )١٫٠٩٢٫٣٤٧(  )٨يضاح راجع اإل(القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة 

  )١١٨٫١٧٩(  )١١٨٫١٧٩(  )صافي(العادلة للموجودات الملموسة  القيمة
   ------------   ------------  
  ١٨٩٫٤٧٤  ١٨٩٫٤٧٤  
  ======  ======  
  

من لنقد ل المنتجةوحدة لل لالستردادتم تحديد القيمة القابلة . التجارية لشھرةلقيمة الانخفاض  اختباربإجراء خالل السنة قامت المجموعة 
وقامت سنوات  سلمدة خم النقدي لتدفقل تصورات بإعدادقامت اإلدارة  ،االحتساب ضاغرأل. ستخداماال منالقيمة  خالل احتساب

ً  ٪١١٫١إلى  ٪١٠٫٩٨بين ما معدل خصم يتراوح  بتطبيق   .سنويا
  

معقول ومحتمل تعتقد اإلدارة أن أي تغير . ةالمتوقع األرباح الھامشيةإجمالي  علىخالل فترة الموازنة ي النقد تصورات التدفق ترتكز
إجمالي ؤدي إلى زيادة إجمالي القيمة الدفترية عن يلن  لالستردادالقيمة القابلة  احتسابالتي تم بناء عليھا  الرئيسية االفتراضاتفي 

  .لم تتعرض الشھرة التجارية النخفاض في القيمة ،على ھذه الحساباتبناًء . لنقدل المنتجةوحدة لل لالستردادالقيمة القابلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٨

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  المصروفات المؤجلة  ١٠

  
  تكاليف تطوير  

  الطائرات 
  رسوم التصريح

  بالھبوط 
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
        

        التكلفة
  ٧٣٫٧٧٣  ٥١٫٧٤٥  ٢٢٫٠٢٨  ) معاد بيانه( ٢٠١٢يناير  ١

  ١٢٥  -  ١٢٥  اإلضافات خالل السنة 
   ---------  --------  --------  

  ٧٣٫٨٩٨  ٥١٫٧٤٥  ٢٢٫١٥٣  ) معاد بيانه( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  ٧٫٧٣٦  -  ٧٫٧٣٦  اإلضافات خالل السنة 

   ---------  ---------  --------  
  ٨١٫٦٣٤  ٥١٫٧٤٥  ٢٩٫٨٨٩   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ---------  ---------   ---------  
         اإلطفاء 

  ٦٣٫٧٢٠  ٤٥٫٢٦٨ ١٨٫٤٥٢ )معاد بيانه( ٢٠١٢يناير ١
  ٥٫٧٨٦  ٤٫٣١٨  ١٫٤٦٨  لسنةا المحمل على

  --------   ---------   ---------  
  ٦٩٫٥٠٦  ٤٩٫٥٨٦  ١٩٫٩٢٠   )معاد بيانه( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  ٣٫٣٨٨  ٢٫١٥٩  ١٫٢٢٩  لسنةالمحمل على ا
   ---------  --------   ---------  
  ٧٢٫٨٩٤  ٥١٫٧٤٥ ٢١٫١٤٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

   ---------  --------   ---------  
        القيمة الدفتريةصافي 
  ٨٫٧٤٠  -  ٨٫٧٤٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ====  ====  ====  
  ٤٫٣٩٢  ٢٫١٥٩  ٢٫٢٣٣  ) معاد بيانه( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ====  ====  ====  

  
  

  تأمينات على طائرات مستأجرة   ١١
  

  . لمستأجرة لدى مؤجري تلك الطائراتالتأمينات على الطائرات ا يتم إيداع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٩

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  متاحة للبيعالستثمارات اال  ١٢

      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
ألف درھم              ألف درھم             
          

  ٧٫٣١٢  ١٦٫٣٥٨      مدرجة
  ٧٣١٫٤٦٧  ٧٥٤٫٦٧١      غير مدرجة

                -----------   ----------  
      ٧٣٨٫٧٧٩  ٧٧١٫٠٢٩  
      ======  ======  
          

  ٣٧١٫٤٦٤  ٤٠٣٫٧١٥      داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٦٧٫٣١٥  ٣٦٧٫٣١٤      في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

       ----------   ----------  
      ٧٣٨٫٧٧٩  ٧٧١٫٠٢٩  
      ======  ======  
  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  

ألف درھم                  ألف درھم         
  : خالل السنة في القيمة العادلة فيما يلي الحركة

  
 ٧٣٣٫٠٢١   ٧٣٨٫٧٧٩  يناير  ١في 

  )٤٣٫٦٤٩(  -  خالل السنة المستبعد
 ٤٩٫٤٠٧   ٣٢٫٢٥٠ التغير في القيمة العادلة

   ----------   ----------  
  ٧٣٨٫٧٧٩  ٧٧١٫٠٢٩  ديسمبر  ٣١في 

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

  .المدرجة في األسواق الماليةالمتاحة للبيع  لالستثماراتالقيمة العادلة  الحتساب ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سعر السوق كما في  استخدامتم 
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١٣
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    

      متداولة 
 ١٤٤٫٥٠٤  ١٥٢٫٠٦٣  مدينة ذمم تجارية
 )٥٠٣(  )٣٣٣(  ديون مشكوك في تحصيلھا مخصص

  -------- ---  ----------  
  ١٤٤٫٠٠١  ١٥١٫٧٣٠ 
      

ً  إيجارات   ١٧٫٩٩١   ١٣٫٧٠٥  طائرات مدفوعة مقدما
ً  مصروفات   ٧٫٢٨٢   ٧٫٨٤٤  أخرى - مدفوعة مقدما

 ٢٦٢٫٥٤٤   ٢٧٦٫٤٧٦  وذمم مدينة أخرى دفعات مقدمة
  ٢٦٫٦٨٥   ٤٨٫٤١٤  )٢٨يضاح راجع اإل(أدوات مالية مشتقة 

  ----------   ----------  
  ٤٥٨٫٥٠٣  ٤٩٨٫١٦٩  
  ======  ======  
      

      غير متداولة 
  ١٦٫٢٩٢  ٣٢٫٥٧٩  )٢٨يضاح راجع اإل(أدوات مالية مشتقة 

  =====   =====  
  
  
   

  



 

 ٣٠

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع(واألخرى الذمم المدينة التجارية   ١٣

  
  الذمم المدينة التجارية   ١-١٣

  
ً  ٤٥-٢٩ما بين جموعة الم لعمالء الممنوحةفترة السماح  متوسط يتراوح   ً  ٤٥ - ٢٩: ٢٠١٢(يوما مخصص للذمم  رصدتم ي. )يوما

ً  ١٨٠ متأخرة السداد منذ أكثر من التجارية المدينة استناداً إلى الخبرة  التي يتم تحديدھابناًء على القيم القابلة لالسترداد المقدرة يوما
ال يتم تحميل أي فائدة على . الذي يتم رصده لعمالء محددينمحدد المخصص الباإلضافة إلى السابقة فيما يتعلق بالتأخر عن السداد 

  .التجارية الذمم المدينة
  

. للعميل ايتم منحھ تيال ةاالئتماني ودتقوم بتحديد الحدكما لذلك العميل  الجدارة االئتمانيةتقوم المجموعة بتقييم ، قبل قبول أي عميل جديد
  .التجاريةالمدينة الذمم  إجماليمن  ٪٥ يمثل إجمالي المبالغ المستحقة منھم أكثر من )عمالء ٣: ٢٠١٢(عمالء  ٥ھناك 

  
 )مليون درھم ١٠٨٫٤٣: ٢٠١٢(مليون درھم  ١٤٠٫٠١ قيمتھامن وكالء مبيعات  على مبالغ مستحقةالتجارية  المدينةالذمم  تشتمل  

  .مصرفيةضمانات موجب وھي مضمونة بالكامل ب
  

للذمم المدينة  الجدارة االئتمانيةأي تغير يطرأ على  االعتبارتأخذ المجموعة بعين  ،التجاريةالمدينة تحصيل الذمم مدى إمكانية تحديد ل  
 قاعدة عمالء نظراً التساع محدود االئتمانمخاطر تركز  إن. التقريرحتى تاريخ  مالذمھذه من تاريخ نشوء اعتباراً وذلك  التجارية
فإن الذمم التجارية المدينة المطلوبة من وكالء المبيعات مضمونة  ،عالوة على ذلك. وعدم ارتباطھم ببعضھم البعض المجموعة

 قامت. ضرورة لزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا ھناك أن رىتفإن اإلدارة ال  ،وبالتالي. مصرفيةضمانات موجب ب
 ضمن سياق بالكامل لالستردادأنھا قابلة  ورأتفي القيمة  نخفاضاإلدارة بتقييم الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى من حيث اال

  .االعتياديةاألعمال 
  

  مشتركة ائتالفات االستثمار في   ١٤
  

  : الحركة في االستثمار في االئتالفات المشتركةفيما يلي 
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

  ٦٣٫٨٠٩  ٦٤٫٧٥٦  يناير  ١الرصيد في 
  ٢٧٫٤٥٥  ١٩٫٤٣٧  الحصة من أرباح السنة : زائداً 

 ً   )٢٦٫٥٠٨(  )٢٨٫٥٢٦(  توزيعات األرباح المستلمة : ناقصا
  - ----------   ----------  

  ٦٤٫٧٥٦  ٥٥٫٦٦٧  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  =====  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣١

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

   ) تابع( االستثمار في ائتالفات مشتركة  ١٤
  

القيمة الدفترية لحصة مع  الموجزةلمعلومات المالية اومطابقة  الھامة االئتالفات المشتركة عنالمالية  للمعلوماتفيما يلي ملخص 
  .المجموعة في االئتالفات المشتركة

  

  
  ألفا لخدمات

  . م.م.ذ الطيران
  الشارقة لخدمات 

  .م.م.ذ الطيران

إنفورميشن سيستمز 
 ،.ح.م.أسوسييتس ش
  اإلمارات

  
  

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

      ٪٥١               ٪٥٠              ٪٥٠              نسبة الحصص
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٢ ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
  )معاد بيانه(    )معاد بيانه(    )بيانه معاد(   )معاد بيانه(   
                

  ١٨٩٫٦٠٤  ١٧٩٫٨٨٦  ١١٫٧٣٢  ١٥٫٥٥٤  ١٤١٫٧٩٤ ١٢٧٫٧٧٦  ٣٦٫٠٧٨ ٣٦٫٥٥٦  الموجودات
  )٦٠٫٢٩٣(  )٦٨٫٨١٩(  )١٫٧٨٠(  )٢٫٢٤٠(  )٤٠٫٤٨٥( )٤٨٫١٥٨(  )١٨٫٠٢٨( )١٨٫٤٢١(  المطلوبات

 -----------  ----------  -----------  ----------   ----- -----   ----------   ------ -----   ---------- -  
  ١٢٩٫٣١١  ١١١٫٠٦٧  ٩٫٩٥٢  ١٣٫٣١٤  ١٠١٫٣٠٩ ٧٩٫٦١٨  ١٨٫٠٥٠ ١٨٫١٣٥  صافي الموجودات

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

حصة المجموعة من صافي 
في  ةمبين يالموجودات كما ھ
  ٥٠٫٦٥٥  ٣٩٫٨٠٩  ٩٫٠٢٥  ٩٫٠٦٨  الموحد  بيان المركز المالي

  
  

٦٫٧٩٠  

  
  

٥٫٠٧٦  

  
  

٥٥٫٦٦٧  

  
  

٦٤٫٧٥٦  
  ٥٤٫٨٠٨  ٣٨٫٨٠٦  ٥٫١٧٣  ٣٫٣٦١  ٣٤٫٧٥٣ ٢٠٫٣١٠  ١٤٫٨٨٢ ١٥٫١٣٥  أرباح السنة

حصة المجموعة من أرباح
  ١٧٫٣٧٦  ١٠٫١٥٥  ٧٫٤٤١  ٧٫٥٦٨  السنة

  
١٫٧١٤  

  
٢٫٦٣٨  

  
١٩٫٤٣٧  

  
٢٧٫٤٥٥  

توزيعات األرباح النقدية 
  )٢٠٫٠٠٠(  )٢١٫٠٠٠(  )٦٫٥٠٨(  )٧٫٥٢٦(  المستلمة من قبل المجموعة

  
-  

  
-  

  
)٢٨٫٥٢٦(  

  
)٢٦٫٥٠٨(  

 ===== =====  ====== ======  =====   =====  ===== =  ======  
  
  المعامالت مع أطراف ذات عالقة   ١٥

   
معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة  بإبرامسياق األعمال االعتيادية، في  ،المجموعةتقوم 

وفقاً لألسعار  ھايتم تنفيذتقوم اإلدارة باعتماد أسعار وشروط السداد لھذه المعامالت و. ٢٤رقم  المحاسبي الدوليفي المعيار  المتضمن
بخالف المعامالت التي  مع األطراف ذات العالقة المجموعةالمبرمة من قبل  فيما يلي المعامالت الھامة. المتفق عليھا من قبل الطرفين

  :تم اإلفصاح عنھا في إيضاح آخر في ھذه البيانات المالية الموحدة
  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   

  
  : المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة السنة بإبرامخالل  مجموعةقامت ال

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

 ٣٫٣٠٠   ١٫١٠٠  )٧يضاح راجع اإل(من عقارات استثمارية  إيرادات إيجارية
  من تأجير طائرات بموجب عقود إيجار تشغيلية  إيجاريةإيرادات 

  )٢-٣٠يضاح اإل(
  

٧٧٫٤٣٦  
  
 ٨٢٫٨٣٨  

  ٢٩٫٢٧٢  ٣٠٫٥٧٤  مصروفات معاد تحميلھا من قبل أطراف ذات عالقة 
  ١٣٫٦٢٨  ٥٫٥٩٧  اإليرادات من أطراف ذات عالقة 

  ٧٫١٨٦   ٧٫٩٨١  )٢٧يضاح راجع اإل( من شركة زميلة أتعاب إدارية
  =====  =====  
  
  
  
  
  



 

 ٣٢

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع(المعامالت مع أطراف ذات عالقة   ١٥

  
  .من قبل اإلدارة تمت الموافقة عليھاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط  تم تنفيذ

  
  :الرئيسيينموظفي اإلدارة  تعويضات  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

  ٩٫٣٣٧  ١٢٫٣١٣  تعويضات قصيرة األجل 
  ١٫٩٥٠  ٢٫٢٥٠  تعويضات طويلة األجل

  ١٫٩٢٥  ٣٫٨٥٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ====   ====   

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(   

      : المستحق من أطراف ذات عالقة
      

  ٦٦٫٤٤٧  ٧٧٫٤٨٥  مشتركة الئتالفات االو زميلةال الشركةمن  المستحق
  ٢٫٩٤٩  ١٫٦٢٩  أخرى 

   ---------  --------  
 ٦٩٫٣٩٦  ٧٩٫١١٤  

  =====    =====  
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    

      : أطراف ذات عالقة إلىالمستحق 
      

  ٢٧٫١٨٨  ١٤٫٣٦٣  شركة الشارقة لخدمات الطيران
  ١٫٩٤٩  ١٫١٨٠  أخرى 

   ---------  ---------  
  ٢٩٫١٣٧  ١٥٫٥٤٣  
  =====    =====  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٣

  وشركاتھا التابعة .ع.م.للطيران ش شركة العربية
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  لدى البنك وفي الصندوق النقد    ١٦

      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
ألف درھم                  ألف درھم             
  ) معاد بيانه(        

          :األرصدة المصرفية
 ٨٨٫٨٩٦  ١٥٩٫١٥٦      حسابات جارية

 ٣٫١٥٦  ٢١٫٢٦٠      ودائع تحت الطلب
  ١٫٢١٠٫٨٣٤   ١٫٢٥٦٫٦٠٨      * ثابتة ودائع

 ٢٫٤٣٠   ٢٫٤٧٧      *  ودائع ھامشية
      --- ----------   ------------  

 ١٫٣٠٥٫٣١٦   ١٫٤٣٩٫٥٠١      إجمالي األرصدة المصرفية
 ١٫٤٦٠   ١٫٥٦٥      النقد في الصندوق

      --- ----------   ------------  
  ١٫٣٠٦٫٧٧٦  ١٫٤٤١٫٠٦٦      إجمالي األرصدة المصرفية والنقد 

 ً   -  )٥٠٫٠٠٠(      * طويلة األجلثابتة  ديعةو: ناقصا
      ------------  -------- ----  

  ١٫٣٠٦٫٧٧٦  ١٫٣٩١٫٠٦٦   إجمالي النقد وما يعادله
      =======  =======  
  
ً  ٪٤٫٥إلى  ٪٣تخضع ھذه الودائع ألسعار فائدة تتراوح من *    . سنويا
  

   قروض قصيرة األجل    ١-١٦
   ٢٠١٢  ٢٠١٣  

ألف درھم                  ألف درھم             
          

  -  ٢٠٠٫٠٨٥      ) أدناه) ١(راجع اإليضاح (سحب مصرفي على المكشوف 
  -  ٩١٫٨٦١      ) أدناه) ٢(راجع اإليضاح (تمويل من مورد  تسھيل

      ----------  --------  
      ٢٩١٫٩٤٦  - 
      ======  =====  
  

يخضع ھذا السحب على . السنة الحالية، حصلت المجموعة على تسھيل سحب على المكشوف من أحد البنوك المقرضة خالل )١(
ً ١٫٦ +لمدة ستة أشھر  لندنالمكشوف لفائدة وفقاً ألسعار الفائدة السائدة لدى بنوك   . ٪ سنويا

 

خضع ت. لوقودمورد رئيسي ل دفعات إلىلغرض سداد  أحد البنوك المقرضة مع بيع الديوناتفاقية المجموعة  أبرمت، خالل السنة )٢(
ً ٢٫٢٥ + شھر واحدلفائدة وفقاً ألسعار الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة  المبرمة مع المجموعة ھذه االتفاقية   . ٪ سنويا

  
  رأس المال   ١٧

      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
ألف درھم                 ألف درھم             

      به والمصدر والمدفوع بالكاملرأس المال المصرح 
  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  ٤٫٦٦٦٫٧٠٠  )درھم للسھم الواحد١بقيمةألف سھم ٤٫٦٦٦٫٧٠٠(
      =======   =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٤

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
    

    )تابع(إيضاحات 
  

  االحتياطي القانوني    ١٨
  

 ً  ١٩٨٤لسنة  ٨ة رقم قانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدالمن  ٢٥٥لمادة رقم للنظام األساسي لشركات المجموعة وا وفقا
يجوز إيقاف ھذه . إلى االحتياطي القانوني السنة لكل شركة ينطبق عليھا ھذا القانون ٪ من صافي أرباح١٠تحويل تم ، )وتعديالته(

ً لنصف رأس المال المدفوعالتحويالت عندما يصبح اال إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع  .لشركاتھذه ال حتياطي القانوني مساويا
يوضح االحتياطي القانوني الموحد التحويالت التي أجريت بعد  .الحاالت التي ينص عليھا القانون الوارد أعاله باستثناء بعض

  . االستحواذ على ھذه الشركات التابعة
  
  االحتياطي العام     ١٩

   
ً للنظام األساسي للشركة، بناًء على ھذه التحويالت  إيقاف يجوز. عامال االحتياطيلسنة إلى أرباح امن  ٪١٠ ما يعادل يتم تحويل وفقا

ً  االحتياطيمجلس اإلدارة أو عندما يصبح رصيد ھذا  توصيةوذلك بناًء على  العادية قرار الجمعية العمومية من رأس  ٪٥٠لـ مساويا
 توصيةبناًء على  خالل اجتماعھا العادي الجمعية العمومية التي تحددھاغراض في األ االحتياطيھذا  سوف يتم استخدام. المال المدفوع
  . مجلس اإلدارة

  
درھم  ألف ٥٦٫٧٧٧على تحويل مبلغ  ٢٠١٢بريل أ ٩الذي عقد بتاريخ لجمعية العمومية االجتماع السنوي ل خاللوافق المساھمون 

  .المحتجزةالعام إلى األرباح  االحتياطيمن 
  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفينمخصص    ٢٠

      ٢٠١٢  ٢٠١٣  
ألف درھم                 ألف درھم             
  ) معاد بيانه(        
     

 ٣١٫٥٢٦   ٣٨٫٤٦٧  يناير  ١في 
 ٩٫٥٥٠  ١٢٫٣٦٦  المحمل على السنة 

 )٢٫٦٠٩(  )٢٫٨٢٢(  المبالغ المدفوعة خالل السنة 
  ---------  ---------  

  ٣٨٫٤٦٧  ٤٨٫٠١١  ديسمبر  ٣١في 
   =====  =====  

     
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى   ٢١

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      
 ١٠٨٫٦٤٦  ١٢٤٫٤٥٨  تجارية ال دائنةالذمم ال

  ٢٩٢٫٤١٧  ٤٢٠٫٠٧١  الصيانة  مطلوبات
 ٢٤٥٫٣٦٨  ٢٣٠٫٠٦١  مصروفات مستحقة 

  ٢٢٫٥٣٣   ١٠٫٤٤٨  مستحقة الدفع ودائع إيجارية 
  ٣٠٧٫٠٩٠   ٣٤٤٫٣٨٨  دائنة أخرى ذمم
   -------------   -----------  
  ٩٧٦٫٠٥٤  ١٫١٢٩٫٤٢٦  
      

 ً   )٤٢٫٩٧٢(  )١٠٩٫٨٣٥( )ضمن المطلوبات غير المتداولة  مبينة(شھراً ١٢مبالغ تستحق الدفع بعد : ناقصا
   -------------   ----------  

  ٩٣٣٫٠٨٢  ١٫٠١٩٫٥٩١  شھراً ١٢مبالغ تستحق الدفع خالل 
   =======  ======  
  

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

  
  
  



 

 ٣٥

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
    

    )تابع(إيضاحات 
  
  مطلوبات عقود اإليجار التمويلية  ٢٢

  
ً  ١٢ر تبلغ فترة عقد اإليجا. طائرات لتمويل شراء شركة تأجيرإيجار مع  اتفاقيةالمجموعة بإبرام  قامت   الدفعات  وفيما يلي عاما

  :اإليجار بموجب اتفاقياتالمستحقة 
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١١٠٫٢٩٧   ١٧٦٫٠١٨  ال تتجاوز سنة واحدة 
  ٤٦٧٫٧٠١   ٨١٢٫٩١٦  بعد سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

  ٧٩١٫٧٤٢  ١٫١٣٨٫١٣٨  بعد خمس سنوات
   -------------   ------------  
  ١٫٣٦٩٫٧٤٠  ٢٫١٢٧٫٠٧٢  
  =======  =======  

  
  .)٪٢٫٦: ٢٠١٢(٪ ٢٫٩٧ متوسط سعر الفائدة البالغ يتم احتساب تكاليف التمويل على أساس

  
  :لبيانات المالية الموحدة كما يليا مبينة في

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١١٠٫٢٩٧  ١٧٦٫٠١٨  اإليجار التمويلية  من مطلوبات عقود االستحقاق قصير األجل
  ١٫٢٥٩٫٤٤٣  ١٫٩٥١٫٠٥٤  اإليجار التمويلية  من مطلوبات عقود االستحقاق طويل األجل

  ------- ------   ------------  
  ١٫٣٦٩٫٧٤٠  ٢٫٢١٧٫٠٧٢  
 ========  =======  

   
  .)٥راجع اإليضاح ( )طائرة مستأجرة ١٢: ٢٠١٢(طائرة مستأجرة تسع عشرة من خالل  ةد اإليجار التمويليويتم ضمان مطلوبات عق

  
المختلفة والقيود على التأجير من الباطن   بالقوانينالمالية والتشغيلية بما في ذلك االلتزام  التعھداتاإليجار إلى بعض  اتفاقياتتخضع 

  .ن إلى حقوق الملكيةونسبة الدي إجمالي على والحفاظ والغطاء التأميني
  

  اإليرادات   ٢٣
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

 ٢٫٥٦٥٫٣٠٤   ٢٫٧٦٦٫٧٧٦  إيرادات تذاكر السفر
 ٣٩٫٦٥٨   ٤٣٫١٦٧  إيرادات األمتعة

 ٦٢٫٤٣٥   ٧٩٫٥٨١  إيرادات شحن البضائع
 ٢٦٫٦٧٢  ٥٤٫٠٨٩  إيرادات خدمات

  ٥٧٫٣٧١   ٦٧٫٢٤٨  الفندق عملياتإيرادات من 
  ١١٩٫٣٣٦  ٢١٤٫٨٠٣  خدمات أخرى متعلقة بالطيران 

 )٣٨٫٢٩٣(  )٤١٫٨٤١(  المبيعات  مصروفاتعموالت و
  -- -----------   ------------  
  ٢٫٨٣٢٫٤٨٣  ٣٫١٨٣٫٨٢٣  
   =======  =======  
                      

  

  
  
  



 

 ٣٦

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  التكاليف المباشرة   ٢٤

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

 ٣١٥٫٨٥٩   ٣٧٣٫٢٥١  موظفينتكاليف 
 ٩٩٫٧١٣   ١٠٤٫٠٥٤  )صافي(طائرات  اتإيجار
 ١٫١٨٧٫٤٩٨   ١٫٣٣٨٫١٣٦  وقود

 ٢٣٥٫٠٢٨   ٢٤٠٫٠٦٨  صيانة طائرات مصروفات
 ١٤٧٫٨٤٧  ١٧٥٫٩١٥  المناولة األرضية والفنيةالمسافرين و رسوم

 ١٥٠٫٤٤٩   ١٧٩٫٩٧٨  الجوي المجال استخدامرسوم الھبوط و
 ٢١٫١٠٠   ١٤٫٨٢٤  تأمينات

 ٩٫٠١٠   ٣٫٣٤٨  تكاليف خدمات
  ١٥٣٫٢٠٣   ٢١٤٫٢٣٤  ) ٥راجع اإليضاح ( ممتلكات ومعدات استھالك

 ٤٠٫٠٦٣   ٣٧٫٤٦١  تكاليف تشغيلية أخرى
   -------------  ----- -------  
 ٢٫٣٥٩٫٧٧٠  ٢٫٦٨١٫٢٦٩  

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

  مصروفات البيع والتسويق  ٢٥
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
     

 ٢٢٫١٨٩   ٢٤٫٧٣٤  تكاليف موظفين
 ١٨٫٤٥٠   ٢٥٫٧٦٧  إعالنات مصروفات
 ٤٫٧٧٤   ٣٫٨٦٠  إدارة الحجوزات مصروفات

  ----------   ---------  
  ٤٥٫٤١٣  ٥٤٫٣٦١  
  ======  =====  

    
  المصروفات العمومية واإلدارية   ٢٦

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

 ٤١٫٠٩٨  ٤٠٫٣١٠  تكاليف موظفين
 ٦٫٤٧٩  ٤٫٠٥٦  أتعاب قانونية ومھنية

 ٤٫٠٨٥  ٣٢١  انتقال تكاليف سكن و
 ٣٫٦١٦  ٤٫٤٠٦  اتصاالتتكاليف 
 ٧٫٧٢٤  ٧٫١٣٠  ) ٥راجع اإليضاح ( ممتلكات ومعدات استھالك
  ٢٫٥٩٦  ٢٫٩٦١  إيجارات

  ١٢٫٠٠٠  ٤٫٢٢٠  ديون معدومة تم شطبھا 
 ٢٢٫٥٥٧  ٤١٫٢٠٠  أخرى مصروفات

   ----------   ---------  
  ١٠٠٫١٥٥  ١٠٤٫٦٠٤  
  ======  =====  

  
    

  
  
  
  
  
  



 

 ٣٧

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  اإليرادات األخرى  ٢٧

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

  ٣٤٫٨٩٤   ١٧٢  توزيعات أرباح  إيرادات
 ٦٫٣٦٨   ٤٫٢٢٢   إيجارات إيرادات 

 ٣٥   ٤٫٠٩٦  فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية
  ٧٫١٨٦   ٧٫٩٨١  )١٥يضاح راجع اإل( أتعاب إدارة من شركة زميلة

  ١٣٫٧٨٥   ٣٧٫٦٩٢  )٢٨يضاح راجع اإل(ر محققة من مشتقات الوقود غي أرباح
  ٥٫٧٠١   -  من استبعاد استثمارات متاحة للبيع األرباح

  )٤٫٨٠٠(  -  خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
 ١١٫١٨٠   ١١٫٣٨٩  إيرادات أخرى

   ---------   ---------  
  ٧٤٫٣٤٩  ٦٥٫٥٥٢  
  =====  =====  

  
  األدوات المالية المشتقة   ٢٨

    
وال ينطبق  ذات الصلةبالسلع  ترتبط ھذه األدوات المشتقة. لغرض إدارة المخاطر المشتقة المالية األدوات باستخدامتقوم المجموعة 

: األدوات المالية" ٣٩في المعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقاً للتعريف الواردالتحوط  محاسبة معايير على ھذه األدوات المالية المشتقة
  .تحوط ال لمحاسبة فھي غير مؤھلةوبالتالي  "والقياس االعتراف

  
: ٢٠١٢( درھم مليون  ٣٧٫٧ أرباح بمبلغالمترتب عليه المشتقة  ألدواتلالتغير في القيمة العادلة  بيانتم  ،٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  ةالموحد األرباح أو الخسائرضمن ) ٢٧راجع اإليضاح ( )مليون درھم ١٣٫٨
  
  ربحية السھم األساسية  ٢٩

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
  ) معاد بيانه(    
      

  ٤١٩٫٥٥٠  ٤٢٠٫٧٣٩  )باأللف درھم( الشركة العائدة لمالكيالمنسوبة  السنةأرباح 
  ======  ======  
      

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

  ٠ . ٠٩  ٠ . ٠٩  )بالدرھم(ربحية السھم األساسية 
  ====  ====  
  
. التقريرعلى عدد األسھم القائمة في تاريخ  كي الشركةلالمنسوبة لما أرباح السنةتقسيم من خالل  ةاألساسي ربحيةلسھم ااحتساب  تم
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٨

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  ترتيبات عقود اإليجار التشغيلية   ٣٠

  
  :تكون المجموعة ھي المستأجر عندما  ١-٣٠

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

ال تتضمن عقود اإليجار المتغيرة (لدفعات عقود اإليجار التشغيلية  ىالحد األدن
ضمن  االعتراف بھاوالتي تم ) والمبرمة على أساس عدد ساعات الطيران 

  األرباح والخسائر للسنة

  
  

١٨١٫٤٦١  

  
  

١٨٢٫٥٥١  
  ======  ======  

  
  : المتعلقة بالطائرات عقود اإليجار التزاماتفيما يلي 

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ١٧٩٫٠٢٢   ١١٥٫٨٢٥  خالل السنة األولى
  ١٧٥٫٠٦٦   ٥٩٫٢٤١  الثانية إلى الخامسة خالل السنوات من

   ----------   -----------  
  ٣٥٤٫٠٨٨  ١٧٥٫٠٦٦  
  ======  ======  
  

ساعات الطيران بناًء على عدد  احتسابھايتم  متغيرة التزاماتفإن ھناك  ،أعالهالمذكورة عقود اإليجار الثابتة  التزاماتباإلضافة إلى 
  . المستأجرة للطائرات

  
ف أخر لمجموعة أو نقل ملكيتھا ألي طراممتلكات كافة موجودات و عدة تعھدات تشمل عدم بيع إلىإيجار الطائرات  اتفاقيات تخضع

ً عدم االندماج أو اال بعدم رھن أو حجز  االلتزامدون الحصول على إذن مسبق من المؤجر وكذلك مؤسسة أخرى تحاد مع أي وأيضا
  . أي من الطائرات المستأجرة 

  
  :عندما تكون المجموعة ھي المؤجر  ٢-٣٠
  

  . أطراف ذات عالقة غير قابلة لإللغاء إلى  ةإيجار تشغيلي عقود بموجب )طائرات ٧: ٢٠١٢(طائرات  ٥قامت المجموعة بتأجير 
  

  :الدنيا دفعات اإليجار  
  

 بموجب عقود اإليجار مستحقة القبض المستقبلية الدنيا دفعات اإليجار فيما يلي. شروط وخيارات تجديد مختلفةلعقود التأجير  تخضع
  :كذمم مدينة االعتراف بھاوالتي لم يتم  التقريرالتشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما في تاريخ 

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٨٣٫١٧٥  ٤٣٫٨١٩  خالل السنة األولى
  ٥٨٫٢٩٠   ٢٤٫٤٢٢  الثانية إلى الخامسة خالل السنوات من

   ----------   ----------  
  ١٤١٫٤٦٥  ٦٨٫٢٤١  
  ======  ======  
  

مصروفات عقود مقابل  مقاصتھا توالتي تم )ألف درھم ٨٢٫٨٣٨: ٢٠١٢(ألف درھم  ٧٧٫٤٣٦ بلغت قيمة إيرادات اإليجارات
  ).٢٤يضاح اإلراجع ( األرباح أو الخسائرفي  اإليجار

  

  
  
  



 

 ٣٩

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  )  تابع(ترتيبات عقود اإليجار التشغيلية   ٣٠

  
  :)تابع(تكون المجموعة ھي المؤجر  عندما  ٢-٣٠
  

عندما تكون المجموعة ھي (لمجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلية تمتلكھا ا )طائرات ٤: ٢٠١٢( طائرات  ٣قامت المجموعة بتأجير 
  :التقريرالتفاصيل كما في تاريخ  وفيما يلي) المؤجر

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٤٨٨٫٦٦٢  ٣٧٤٫٧٣١  صافي القيمة الدفترية
  ======  ======  

  ١٤٧٫٣٣٥  ٩٩٫٣٨٢  االستھالك المتراكم
  ======  ======  

  ٣٦٫١١٢  ٢٥٫٢٩٨  االستھالك المحمل على السنة 
  =====  ======  

  
  االلتزامات الطارئة  ٣١

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٧٠٫٩٨٤  ٣٤٫٠٣٦  خطابات اعتماد 
  ١٨٫٠٤٢  ٢٥٫٤٥٣  خطابات ضمان

 =====  =====  
    

ً عنمؤجري الطائرات المصدرة إلى  خطابات االعتماد من تتألف خطابات االعتماد بصورة رئيسية مقابل  تأميناتإيداع  عوضا
  .الطائرات المستأجرة

  
  االرتباطات الرأسمالية  ٣٢

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  :المصرح بھا والمتعاقد عليھا  

      
  ٧٫١٦٢٫٧٩٤  ٦٫٤٦٥٫١٦٧   الطائراتأسطول 
   ٢٫١٠٥  -  أخرى 

   ------------   ------------  
  ٧٫١٦٤٫٨٩٩  ٦٫٤٦٥٫١٦٧  
  =======  =======  

  
  :المصرح بھا ولم يتم التعاقد عليھا  

      
  ١٫٤٢٢٫٨٠٧  ١٫٤٢٢٫٨٠٧   أسطول الطائرات

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

  
  توزيعات األرباح  ٣٣

  
  . إلى المساھمين )كل سھملفلس  ٦: ٢٠١٢( كل سھملفلس  ٧توزيعات أرباح بلغت  خالل السنة، تم دفع

  
درھم  ٣٢٦٫٦٦٩٫٠٠٠: ٢٠١٢( كل سھملفلس  ٧٫٢٥ واقعب ٣٣٨٫٣٣٥٫٧٥٠اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ 

جتماع خالل االتوزيعات األرباح إلى موافقة المساھمين  تخضع. ٢٠١٤سوف يتم دفعھا إلى المساھمين في  )كل سھملفلس  ٧ واقعب
  .ولم يتم إدراجھا كمطلوبات في ھذه البيانات المالية الموحدة لجمعية العموميةلالسنوي 

  
  



 

 ٤٠

  ع وشركاتھا التابعة.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  األدوات المالية  ٣٤

  
الموجودات المالية للمجموعة على االستثمارات المتاحة للبيع والنقد لدى البنك والودائع الثابتة والذمم المدينة التجارية واألخرى  تشتمل

وتشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على الذمم الدائنة . والتأمينات على الطائرات المستأجرة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
م في يت. واألخرى والقروض قصيرة األجل ومطلوبات عقود اإليجار التمويلية والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة التجارية

يوضح الجدول التالي تصنيف . المتعلقة بالموجودات المالية والمطلوبات الماليةالسياسات المحاسبية  اإلفصاح عن ٣يضاح رقم اإل
   :ات المالية والمطلوبات المالية وقيمھا العادلة للسنة الحالية وفترة المقارنةالمجموعة لكل فئة من فئات الموجود

  
  مخاطر االئتمان  ١-٣٤

  
  التعرض لمخاطر االئتمان 

  
تاريخ في  التعرض األقصى لمخاطر االئتمان فيما يلي. تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية التعرض األقصى لمخاطر االئتمان

  : التقرير
  

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
    الموجودات المالية              
    

  القروض 
  والذمم المدينة

  
  

  المتاحة للبيع 

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

  األرباح أو الخسائر

  
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   الموجودات 

          
  ١٫٣٩١٫٠٦٦  - - ١٫٣٩١٫٠٦٦ نقدالو المصرفيةرصدة األ

  ٥٠٫٠٠٠  -  -  ٥٠٫٠٠٠  االستثمارات طويلة األجل 
  ٥٠٩٫١٩٩  ٨٠٫٩٩٣  -  ٤٢٨٫٢٠٦  خرىاألمدينة والتجارية الذمم ال

  ٧٩٫١١٤  -  -  ٧٩٫١١٤  من أطراف ذات عالقة المستحق
  ٧٧١٫٠٢٩  -  ٧٧١٫٠٢٩  -  متاحة للبيعالاالستثمارات 

  ١١٫٧٧٥  -  -  ١١٫٧٧٥  طائرات مستأجرة تأمينات
  --- ----------  ---- -------  ---------  - ------------  

  ٢٫٨١٢٫١٨٣  ٨٠٫٩٩٣  ٧٧١٫٠٢٩  ١٫٩٦٠٫١٦١  إجمالي الموجودات 
  =======  ======  ======  =======  

  

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
    الموجودات المالية              
  
  

   ) معاد بيانھا( الموجودات

  
  القروض 

  والذمم المدينة

  
  

  المتاحة للبيع 

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

  
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          
  ١٫٣٠٦٫٧٧٦  -  -  ١٫٣٠٦٫٧٧٦  نقدالو المصرفيةرصدة األ
  ٤٤٩٫٥٢٢  ٤٢٫٩٧٧  -  ٤٠٦٫٥٤٥  خرىاألمدينة والتجارية الذمم ال

  ٦٩٫٣٩٦  -  -  ٦٩٫٣٩٦  من أطراف ذات عالقة المستحق
  ٧٣٨٫٧٧٩  -  ٧٣٨٫٧٧٩  -  متاحة للبيعالاالستثمارات 

  ١٥٫٨٠٩  -  -  ١٥٫٨٠٩  طائرات مستأجرة تأمينات
  ------- -----  ----------  --------  --------- ---  

  ٢٫٥٨٠٫٢٨٢  ٤٢٫٩٧٧  ٧٣٨٫٧٧٩  ١٫٧٩٨٫٥٢٦  إجمالي الموجودات 
 ======= ======  =====  =======  

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤١

  وشركاتھا التابعة .ع.م.ش شركة العربية للطيران
  

    )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع( األدوات المالية  ٣٤
  
  مخاطر السيولة   ٢-٣٤

  
   :تأثير تسوية االتفاقيات في تاريخ بيان المركز الماليو فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفوائد

  
  القيمة   

  الدفترية
  النقديةالتدفقات 
  التعاقدية

  أقل من 
  واحدة سنة 

  من  أكثر
   واحدة سنة

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

          المطلوبات المالية غير المشتقة
  ١٠٩٫٨٣٥  ١٫٠١٩٫٥٩١  ١٫١٢٩٫٤٢٦  ١٫١٢٩٫٤٢٦  تجارية الدائنة الذمم ال

  ٢٫٢١٠٫٣٦١  ١٨٧٫٠٢٥  ٢٫٣٩٧٫٣٨٦  ٢٫١٢٧٫٠٧٢  مطلوبات عقود اإليجار التمويلية 
  -  ٢٩٥٫٧٨٢  ٢٩٥٫٧٨٢  ٢٩١٫٩٤٦  قروض قصيرة األجل 

  -  ١٥٫٥٤٣  ١٥٫٥٤٣  ١٥٫٥٤٣  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
   -------------   -------------  -------------  --- ----------  
 ٢٫٣٢٠٫١٩٦  ١٫٥١٧٫٩٤١  ٣٫٨٣٨٫١٣٧ ٣٫٥٦٣٫٩٨٧  

   =======   =======  =======   =======  
  
          ) معاد بيانھا( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

          المطلوبات المالية غير المشتقة
  ٤٢٫٩٧٢  ٩٣٣٫٠٨٢  ٩٧٦٫٠٥٤  ٩٧٦٫٠٥٤  تجارية الدائنة الذمم ال

  ١٫٣٩٠٫٤٢٥  ١١٣٫١٦٣  ١٫٥٠٣٫٥٨٨ ١٫٣٦٩٫٧٤٠ مطلوبات عقود اإليجار التمويلية
  -  ٢٩٫١٣٧  ٢٩٫١٣٧  ٢٩٫١٣٧  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

  ------------  -- ----------  ------------  ------------  
  ١٫٤٣٣٫٣٩٧  ١٫٠٧٥٫٣٨٢  ٢٫٥٠٨٫٧٧٩  ٢٫٣٧٤٫٩٣١  
  =======  =======  =======  =======  
  

  مخاطر أسعار حقوق الملكية  ٣-٣٤
  

في حقوق االستثمارات يتم االحتفاظ ب. الملكيةفي حقوق االستثمارات  الناتجة عنالملكية  حقوقلمخاطر أسعار  المجموعة تتعرض
  .   ال تقوم المجموعة بتداول ھذه االستثمارات بصورة نشطة. الملكية ألغراض استراتيجية وليست تجارية

  
حقوق  أسعار٪ في ١٠ بنسبةمقابل التغير  بالمجموعةيوضح الجدول التالي حساسية حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر الخاصة 

  . األخرى اتالمتغيركية الخاصة بھا مع افتراض ثبات جميع المل
  
   التأثير على  

اإليرادات الشاملة 
  األخرى

  
   التأثير على

  األرباح أو الخسائر
  ألف درھم   ألف درھم   
      ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  -  ٧٧٫١٠٣  في االستثمارات المتاحة للبيع االستثمارات تأثير التغيرات في 
  =====  =====  
      ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  -  ٧٣٫٨٧٨  االستثمارات في االستثمارات المتاحة للبيع تأثير التغيرات في 
  =====  =====  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٢

  

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع( األدوات المالية  ٣٤
  
  أسعار الفائدة  مخاطر    ٤-٣٤
  

تتعرض المجموعة بصورة رئيسية إلى مخاطر أسعار الفائدة على الودائع الثابتة والودائع الھامشية ومطلوبات عقود اإليجار التمويلية 
  . وتخضع تلك الودائع والمطلوبات لمعدالت فائدة تجارية اعتيادية تحددھا ظروف السوق. والقروض قصيرة األجل

  
  : ئدة على األدوات المالية للمجموعة التي يترتب عليھا فائدة كما في تاريخ التقريرفيما يلي بيان موجز حول أسعار الفا

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
  ) معاد بيانه(    

       ةالفائدة الثابت أسعاراألدوات ذات 
      الموجودات المالية 

  ١٫٢١٠٫٨٣٤  ١٫٢٥٦٫٦٠٨  ودائع ثابتة 
  ٢٫٤٣٠  ٢٫٤٧٧  ودائع ھامشية 

  ======  ======  
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   

        ة المتغيرالفائدة  أسعاراألدوات ذات 
      المالية  المطلوبات

  ١٫٣٦٩٫٧٣٩  ٢٫١٢٧٫٠٧٢  مطلوبات عقود اإليجار التمويلية 
  -  ٢٩١٫٩٤٦  قروض قصيرة األجل 

  -------------   ------------  
  ١٫٣٦٩٫٧٣٩  ٢٫٤١٩٫٠١٨  
  =======  =======  
  

  ةالفائدة الثابت سعارألألدوات احساسية تحليل 
  

باحتساب الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، لذا  المجموعةال تقوم 
    .الخسائرتاريخ التقرير ما كان ليؤثر على األرباح أو في فإن التغير في أسعار الفائدة 

  
  المتغيرة الفائدة  ألسعارألدوات احساسية تحليل 

  
 حقوق الملكية وبيان الدخل نقص /يؤدي إلى زيادةسنقطة أساس كما في تاريخ التقرير كان  ١٠٠إن التغير في أسعار الفائدة بمقدار 

  .األخرى ثابتة كافة المتغيرات بقاءيفترض ال يتضمن ھذا التحليل الفائدة المرسملة و .بالمبالغ المبينة أدناه
  
  لــان الدخـــبي                  
 ١٠٠زيادة بمقدارال  

  اسنقطــــة أســـ
 ١٠٠بمقدار النقص

  اسنقطــــة أســـ
  ألف درھم  ألف درھم  
      
      ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  )٢٤٫١٩٠(  ٢٤٫١٩٠  األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
  =====  ======  
      

      ) معاد بيانھا( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  )١٣٫٦٩٧(  ١٣٫٦٩٧  األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

  =====  ======  
  
  
  



 

 ٤٣

  

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع( األدوات المالية  ٣٤
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة    ٥-٣٤

  
ثالثة  ضمن ھذه األدوات عقب االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ويتم تقسيمألدوات المالية التي يتم قياسھا  لالجدول التالي تحليالً  يقدم

  .بناًء على إمكانية مالحظة القيمة العادلة ٣ المستوى إلى ١ المستوى مستويات من
  

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          

  ٨٠٫٩٩٣  -  ٨٠٫٩٩٣  -  األدوات المالية المشتقة 
          

          االستثمارات المتاحة للبيع 
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 استثمارات مدرجة -أو الخسائر 
  

١٦٫٣٥٨ 
  
- 

  
-  

  
١٦٫٣٥٨  

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  استثمارات غير مدرجة -أو الخسائر 

  
-  

  
٧٥٤٫٦٧١  

  
-  

  
٧٥٤٫٦٧١  

  ----------  ------ -----  ---------  ------- ----  
  ٨٥٢٫٠٢٢  -  ٨٣٥٫٦٦٤  ١٦٫٣٥٨  
   =====   ======  =====  ======   

  
   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  
  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          

  ٤٢٫٩٧٧  -  ٤٢٫٩٧٧  -  األدوات المالية المشتقة 
          

          االستثمارات المتاحة للبيع 
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  استثمارات مدرجة  -أو الخسائر 
  

٧٫٣١٢  
  
-  

  
-  

  
٧٫٣١٢  

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  استثمارات غير مدرجة -أو الخسائر 

  
-  

  
٧٣١٫٤٦٧  

  
-  

  
٧٣١٫٤٦٧  

  -------   ----------  --------  ----------  
  ٧٨١٫٧٥٦  -  ٧٧٤٫٤٤٤  ٧٫٣١٢  
  = ===   ======  =====  ======  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٤

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  معلومات حول القطاعاتال   ٣٥
  

وحدة األعمال االستراتيجية  قطاع الطيران يمثل". قطاعات أخرى"و " قطاع الطيران" ھما بشكل عام ينمعلن ينلدى المجموعة قطاع  
  . ويتم إدراج كافة الكيانات األصغر األخرى ضمن القطاعات األخرى نظراً لعدم أھميتھا بصورة فردية للمجموعة

  
اإلدارة أن الربح ھو أرباح القطاع حيث ترى داء القطاع استناداً إلى ويتم قياس أ. يتم إدراج المعلومات المتعلقة بعمليات بالقطاع أدناه  

  . التي تعمل في ھذه المجاالت األخرى بعض المنشآتبالنسبة لأھم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 
  

  قطاعات األعمال  –ة األساسي التقارير  
  

  اإلجمالي  محذوفات   قطاعات أخرى  الطيـران   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   

          اإليرادات
  ٣٫١٨٣٫٨٢٣  -  ١١٧٫٢٢٧  ٣٫٠٦٦٫٥٩٦  مبيعات خارجية 

  -  )٥٫١٦٧(  ٤٫٣٥٣  ٨١٤  المبيعات فيما بين القطاعات
   -------------  ----------   ---------   ------------  
 ٣٫١٨٣٫٨٢٣  )٥٫١٦٧(  ١٢١٫٥٨٠ ٣٫٠٦٧٫٤١٠  

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

  ٤٠٠٫٨٢٣  )٣٫٢٤٩(  ٥٥٫٧٦٤  ٣٤٨٫٣٠٨  نتائج القطاع
  أرباح شركات مستثمر بھا الحصة من 

  ١٩٫٤٣٧         محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 
  )٤٣٫١٨٣(      تكاليف التمويل
 المصرفية من الودائع إيرادات الفوائد

  ٥٨٫١٢٤        خرىاأليرادات اإلو
         -----------  

  ٤٣٥٫٢٠١        السنة أرباح 
        ======  
          

          معلومات أخرى
  توالمعدااإلضافات إلى الممتلكات 

  ١٫٢٩٧٫٨٦٤  -  ٢٫٦٠٠  ١٫٢٩٥٫٢٦٤  المصروفات المؤجلةو
          

  ٢٢٥٫٥٠٢  -  ١٫٩٤٩  ٢٢٣٫٥٥٣  اإلطفاءو االستھالك
          

          الموجودات
  ٧٫١٧٩٫٢٠٢  )٤٥٫٨٧٢(  ١٥٤٫٤٢٧  ٧٫٠٧٠٫٦٤٧  موجودات القطاع

   ------------   ----------   -----------  -------------  
  ٢٫٢١٥٫٤٩٩  -  -  -  موجودات المجموعة الغير مخصصة

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

  ٩٫٣٩٤٫٧٠١        إجمالي الموجودات
        =======  

          المطلوبات
  ٣٫٨١٨٫٥١٨  )٤٥٫٨٧٢(  ٥١٫٨٥٥  ٣٫٨١٢٫٥٣٥  مطلوبات القطاع

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



 

 ٤٥

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع( معلومات حول القطاعاتال   ٣٥
  

  ) تابع( قطاعات األعمال –ة األساسي التقارير  
  
  اإلجمالي  محذوفات   قطاعات أخرى  الطيـران   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          اإليرادات
  ٢٫٨٣٢٫٤٨٣  -  ٨٤٫٠٤٣  ٢٫٧٤٨٫٤٤٠  مبيعات خارجية 

  -  )٢٫٧٩٩(  ٢٫٧٩٩  -  المبيعات فيما بين القطاعات
   -------------   ---------   ---------   ------------  
  ٢٫٨٣٢٫٤٨٣  )٢٫٧٩٩(  ٨٦٫٨٤٢  ٢٫٧٤٨٫٤٤٠  
   =======  =====  =====  =======  

          النتائج
  ٣٥٧٫٦١١  -  ٣٠٫٣١٩  ٣٢٧٫٢٩٢  نتائج القطاع
  أرباح شركات مستثمر بھا الحصة من 

  ٧٧١         محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 
  )٣٤٫٧١٨(      تكاليف التمويل
 المصرفية من الودائع إيرادات الفوائد

  ١٠١٫١٤٦        خرىاأليرادات اإلو
         ----------  

  ٤٢٤٫٨١٠        السنة أرباح 
        ======  
       

          معلومات أخرى
   اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات

  ١٫٠٤٠٫٠٨٣  -  ١٫١٣٧  ١٫٠٣٨٫٩٤٦   والمصروفات المؤجلة
          

  ١٦٧٫٤٦٣  -  ٢٫٣٨٩  ١٦٥٫٠٧٤  اإلطفاءو االستھالك
          

          الموجودات
  ٥٫٩٠٤٫٥٣٠  )١٨٫٩٩٤(  ١١٣٫٩٦٤  ٥٫٨٠٩٫٥٦٠  موجودات القطاع

   ------------   ----------   -----------   ------------  
  ٢٫١٣٨٫٠٧١        موجودات المجموعة الغير مخصصة

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

  ٨٫٠٤٢٫٦٠١        إجمالي الموجودات
        =======  
          

          المطلوبات
  ٢٫٦٠١٫٩٥٨  )١٨٫٩٩٤(  ٤٤٫٧٨٧  ٢٫٥٧٦٫١٦٥  مطلوبات القطاع

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

  .مبيعات فيما بين القطاعات وفقاً لألسعار السائدة لدى السوقال تحميليتم 
  

سات المحاسبية الخاصة بالمجموعة إعداد تقارير بشأنھا ھي نفس السيا يتمالتي  األعمال قطاعاتب المتعلقة إن السياسات المحاسبية
الحصة باالعتبار  الوضعتتمثل نتائج القطاع في األرباح التي يحققھا كل قطاع دون  .من البيانات المالية الموحدة ٣المبينة في اإليضاح 

ً لحقوق الملكية وتكاليف التمويل وإيرادات الفوائد من  واإليرادات  المصرفية الودائعمن أرباح الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
االئتالفات  واالستثمار فيقطاع الودائع الثابتة واالستثمارات المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية ال تتضمن موجودات ال. األخرى

  .قطاع الطيران إلىتم تخصيص الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة . واالستثمار قصير األجل المشتركة والشركات الزميلة
  
  
  
  



 

 ٤٦

  بعةوشركاتھا التا .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الھامة    ٣٦

  
 يتمو. تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية التي واالفتراضاتتقوم الشركة بوضع التقديرات 

تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وھي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية 
 المستخدمة عندالتقديرات واألحكام الھامة  منفيما يلي المجاالت الھامة لعدم اليقين . ُيعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة التي

  . المبالغ المعترف بھا ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة لھا أكبر تأثير علىياسات المحاسبية التي تطبيق الس
  

  االستثماراتتصنيف 
  

يجب تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كاستثمارات  ما إذا الموجودات الماليةعند االستحواذ على  اإلدارة تقرر
  .متاحة للبيع كاستثماراتأو كقروض وذمم مدينة أو  االستحقاقمحتفظ بھا حتى تاريخ  كاستثماراتبغرض المتاجرة أو  محتفظ بھا

  
قامت المجموعة بتصنيف استثماراتھا كاستثمارات متاحة للبيع حيث أن تلك االستثمارات ال تقع ضمن فئة االستثمارات المحتفظ بھا 

   . مدينةالذمم القروض والأو  االستحقاقمحتفظ بھا حتى تاريخ ال ستثماراتبغرض المتاجرة أو اال
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة
  

تم تحديد . البيانات المالية الموحدة في ٢٨يضاح اإلكما ھو مبين في قائم  سلع عقد مقايضةكان لدى المجموعة  ،تاريخ التقريركما في 
  .الملحوظة السوق معطياتالسوق وباستخدام  السائدة في ممارساتالالقيمة العادلة وفقاً ألفضل 

  
  غير المدرجة االستثماراتتقييم 

  
وفقاً لشروط السوق  المعامالت التي أجريت مؤخراً في السوقغير المدرجة بناًء على  الستثماراتل تقوم المجموعة عادًة بإجراء تقييم

ً أو  لحد كبيرمماثلة  أخرىأو القيم العادلة ألداة  االعتيادية ت معدالبالبعد خصمھا  اتاالستثمارالمتوقعة من ذلك النقدية لتدفقات ل وفقا
  .أو بناء على نماذج تقييم أخرى مماثلة واتألد الحالية

  
  المتاحة للبيع االستثماراتانخفاض  قيمة 

  
أو  حاد انخفاض قد تعرضت النخفاض في القيمة في حالة وجود المتاحة للبيع االستثمارات بالتحقق مما إذا كانتتقوم المجموعة 

عند وضع األحكام  .وضع أحكاميتطلب  مطولأو  حاد نخفاضھذا االما إذا كان إن تحديد . متھا العادلة إلى ما دون التكلفةفي قي مطول
وللتحقق من حدوث انخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقييم بعض العوامل التي تتضمن التقلب االعتيادي في أسعار األسھم والوضع 

   . والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية المالية والتشغيلية العملقطاع وأداء المالي للشركة المستثمر بھا 
  

انخفاض  اختبار استناداً إلى )درھم مليون ٤٫٨: ٢٠١٢(تاحة للبيع مال االستثماراتقيمة  انخفاض  ئرخساب االعترافباإلدارة  لم تقم
  .خالل السنة تم إجراؤهالقيمة الذي 

  
  انخفاض  قيمة الشھرة والموجودات غير الملموسة

  
ً وكذلك خالل السنة عند وجود  التجارية قيمة الشھرة انخفاض اختباريتم  يتطلب . في القيمةنخفاض ال تعرضھاعلى  مؤشراتسنويا

  .تقديرات استخدامالقيمة  انخفاض خسائر  احتساب
  

وترخيص خدمات األسعار من أطراف ذات عالقة وقيمة  وامتيازات حقوق الھبوطو التجاري االسمتتضمن الموجودات غير الملموسة 
  .الشارقة لخدمات الطيران شركة  - المناولة

  
مستقل المقيم الوالموجودات غير الملموسة وذلك بناًء على تقرير  التجارية قيمة الشھرةفي انخفاض  ال يوجد أي هأن إلى اإلدارة خلصت

  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  الذي تم إجراؤه انخفاض القيمة حول اختبار
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٧

  وشركاتھا التابعة .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  )  تابع(األحكام والتقديرات المحاسبية الھامة    ٣٦

  
  عقود اإليجار تصنيف 

  
  . إليجار طائرات اتفاقيات ،كمؤجر ومستأجر ،المجموعة أبرمت

  
عند . عدة أحكام بوضعقامت إدارة المجموعة  ،تحديد ما إذا كانت ھذه الترتيبات تمثل عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية أثناء

 ١٧شروط عقود اإليجار ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم أحكام و ھااعتباربإدارة المجموعة  وضعت، حكاماأل وضع ھذه
ة يمعايير المحاسبالالصادر عن مجلس  ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم ب الخاصة االستنتاجاتأساس  ذلك بما في "عقود اإليجار"

ً الھامة المرتبطة باألصل  واالمتيازاتكي تحدد ما إذا كانت المخاطر ل ذات الصلة،الدولية واإلرشادات  تم شروط عقد اإليجار قد ل وفقا
اإليجار،  عقود إبرامقبل وبعد  واالمتيازاتقامت المجموعة بتقييم تحويل المخاطر . اإليجار فترةإلى المستأجر في نھاية  تحويلھا
وعقود كعقود إيجارات تمويلية  مناسباإليجارية المدرجة في البيانات المالية الموحدة تم تصنيفھا بشكل  االتفاقياتاإلدارة أن  واقتنعت
  .تشغيلية إيجار

  
  تكاليف صيانة الطائرات المستأجرة

  
 يتم تكبد ھذه التكاليف بناًء على. المستأجرة خالل فترة عقد اإليجار ھاتكاليف الصيانة لطائراتب تتكبد المجموعة التزامات متعلقة

المستأجرة الموضوعة من  الطائرات فيما يتعلق بشروط إعادة تسليم الطائرات والضمنية الواردة في عقد استئجارالقانونية  االلتزامات
المحركات ولمتفق عليه لكل من ھيكل الطائرة الكفاءة اإعادة الطائرات بحد أدنى من مستوى  ھذه الشروط تطلبت حيث قبل المؤجرين،

األجزاء الثقيلة في الطائرة عند  صيانةتكاليف  مقابل رصد مخصص يتم. في نھاية عقد اإليجار الھبوط ووحدات الطاقة الثانوية أذرع
بناًء على عدد ساعات الطيران أو عدد دورات  ةشھري بصورةحساب األرباح أو الخسائر على ويتم تحميل تلك التكاليف  تكبدھا

السوق فيما  وظروف لفحصلالمتوقع تاريخ ال علىذلك المخصص  احتسابالتقديرات المستخدمة في  تشتمل). إقالع وھبوط(الطيران 
من األصل ب المحتمل واالنتفاع حالة األصل عند الفحصو لفحصلتاريخ المتوقع اليتعلق بنوع وتكاليف ذلك النوع من الصيانة في 

المتوقعة  بزيادة أعمارھا اإلنتاجية فيما يتعلق وأعمال تطوير ورفع كفاءة المعدات ات الطيران أو عدد دورات الطيرانعدد ساع حيث
صيانة محركات الطائرات ضمن المطلوبات ل اإلضافية تكاليفال احتسابيتم . المحركات من تكاليف صيانة والتي تشكل الجزء األكبر

  .متطلبات التشغيل على أساسالقسم الھندسي  الموضوعة من قبل تقديراتاللمستحقة بناًء على ا
   

ً  المجموعة تلتزم ھذه  إعادةيتم . المجموعة للطائرات استخداملصيانة بناًء على ا احتياطيمقابل  ينلمؤجرإلى ا بدفع مبالغ شھرية أيضا
حتياطي الصيانة من من ا المدفوعةالمبالغ  اقتطاعيتم و .تكاليف الصيانة ذات الصلةتكبد  تقديم ما يثبتلمجموعة عند ا المبالغ إلى

 ابھ االحتفاظحيث يتم  المدفوعةالصيانة  احتياطي كافة مبالغ استردادفي بعض الحاالت ال يمكن للمجموعة . تكاليف الصيانة المستحقة
   .ھاية عقد اإليجارلدى المؤجر حتى ن

  
عالوة . الصيانة المستحقة لكل الطائرات مرة واحدة في السنة تكاليف بأساس احتساب الموضوعة فيما يتعلق االفتراضات تتم مراجعة
ي ي حال توفر أي معلومات من الممكن أن تؤثر بشكل جوھري على تلك التقديرات مثل الصيانة المتوقعة لألجزاء الثقيلة فف على ذلك،
 مراجعةتم ت ،شروط إعادة تسليم الطائرات إعادة التفاوض حولمن الطائرة أو  االنتفاعب االفتراضات المتعلقةالتغير في  أوالطائرة 

  .المخصص تقييمتم إعادة تالتقديرات مباشرة وبناًء عليه 
  

  مستحقات تكاليف رحالت الطيران
  
المفروضة  األرضية والرسوم األخرى المناولة خدماتتكاليف باحتساب رسوم الھبوط وإيقاف الطائرات و بشكل شھريتقوم اإلدارة   

على الرسوم  ترتكز تلك التقديرات. التي تھبط بھا طائرات المجموعة في إطار تنفيذ رحالتھا الجويةمن المطارات  في كل مطار
يتم  وبالمثل،. المستلمة لقاء الخدمات المقدمة للمجموعة األخيرة الفواتيرو االتفاقيات المبرمةالمفروضة من قبل كل مطار بناًء على 

قد تختلف الرسوم الفعلية عن . دولة كلالمبرمة مع  االتفاقيةبناًء على  الجوي لبلد ما المجال استخدام مقابللرسوم المستحقة ا تقدير
  . الرسوم المقدرة ويتم احتساب الفروقات على أساس مستقبلي

  
  األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية

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

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

  . الطائرات
  
  
  



 

 ٤٨

  التابعة وشركاتھا .ع.م.شركة العربية للطيران ش
  

    )تابع(إيضاحات 
  
  )  تابع(األحكام والتقديرات المحاسبية الھامة    ٣٦
  

  المصروفات المؤجلة
  
 المنافعالنمط الذي من المتوقع أن تحصل المجموعة من خالله على المؤجلة على  مصروفاتيتم تحديد الفترة التي سيتم خاللھا إطفاء ال  

  .في المستقبل االقتصادية
  

  والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  انخفاض قيمة الذمم المدينةخسائر 
  

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

في القيمة يتطلب من المجموعة أن تقوم بتقييم الوضع االئتماني والوضع المالي لعمالئھا ومعدالت االسترداد السابقة والضمانات 
يل المقدرة والقيمة الدفترية ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة القابلة للتحص. المطلوبة من بعض العمالء في بعض الظروف

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

  
  لتاريخ الميزانية العمومية حدث الحق    ٣٧
  

طيران  نشاطتوقف عقب  ٢٠١٤في فبراير الناقل الجوي المخصص إلمارة رأس الخيمة . ع.م.أصبحت شركة العربية للطيران ش
  . رأس الخيمة

  
   . تمتد االتفاقية المبرمة مع حكومة رأس الخيمة لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد فيما بعد

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


