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    شركة طيران أبوظبي
  

٨  

   الموحدبيان المركز المالي 
  ديسمبر ٣١ كما في

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        موجوداتال
        متداولةالموجودات غير ال

  ٢٫٩٠٨٫٧٩٤  ٢٫٦٣٧٫٣٢٣  ٥  ممتلكات ومعدات
  ١٦١٫٢٥٢  ٣٥٥٫٦١٤  ٦  عقارات استثمارية

  -  ٥٤٫٧٤٠  ٧  استثمارات 
  ٤١٫٠١٥  ٤٦٫٨٨٩  ٨  استثمار في ائتالف مشترك

    -------------------------  -------------------------  
  ٣٫١١١٫٠٦١  ٣٫٠٩٤٫٥٦٦    الموجودات غير المتداولة إجمالي

    -------------------------  -------------------------  
        متداولةالموجودات ال
  ٤٣٢٫١٠٥  ٤٤٢٫٢٣٥    مخزونال
  ٥٠٧٫٢٠٢  ٤٥٤٫٨٧٧  ٩  تجاريةالمدينة الذمم ال

  ٢٤٠٫٧٢٧  ١٩٥٫١٩٨  ١١  المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى
  ٤١٧٫٥٨٣  ٥٠٣٫١٥٤  ١٢  النقد والودائع لدى البنوك

  ٩٤٫١٢٥  ٨٫٩٧٥  ١٣  موجودات محتفظ بھا لغرض البيع 
    -------------------------  -------------------------  

  ١٫٦٩١٫٧٤٢  ١٫٦٠٤٫٤٣٩   إجمالي الموجودات المتداولة
    -------------------------  -------------------------  

  ٤٫٨٠٢٫٨٠٣  ٤٫٦٩٩٫٠٠٥    إجمالي الموجودات
    ============  ===========  

        حقوق الملكية
  ٤٤٤٫٧٨٧  ٤٤٤٫٧٨٧  ١٤  رأس المال

  ١١٢٫٣٢٠  ١١٢٫٣٢٠    عالوة أسھم 
  ١٫٥٩٣٫٣٨١  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١٥  احتياطيات

  ٤١٦٫٩٧٨  ٤٢٧٫٤٣٨    محتجزةالرباح األ
    -------------------------  -------------------------  

  ٢٫٥٦٧٫٤٦٦  ٢٫٧٤٦٫٩٥٢   الشركةحقوق الملكية المنسوبة لمالكي 
  ٢٢٨٫٥٩١  ٢٦٨٫٥٢٢  ١٧  حصص غير مسيطرة

    -------------------------  -------------------------  
  ٢٫٧٩٦٫٠٥٧  ٣٫٠١٥٫٤٧٤    إجمالي حقوق الملكية

    ============  ===========  
        مطلوباتال
        غير المتداولة مطلوباتال

  ١٣٣٫٨٣١  ١٤٢٫٥١٩  ١٨  للموظفين نھاية الخدمة تعويضاتمخصص 
  ٨١٥٫٠٠٨  ٨٠٦٫٠٤٠  ١٩  استحقاق طويل األجل من قروض ألجل

  ١١٦٫٢٦٩  ١١٥٫١٢١  ٢٠  استحقاق طويل األجل من مطلوبات عقود إيجار تمويلي
  ٣٩٧٫٢٠٢  ٢٦٧٫١٨٦ ٢١ الحصة غير المتداولة من اإليرادات المؤجلة

  ٥٫٤٢٩  -  ١٠  مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة
    -------------------------  -------------------------  

  ١٫٤٦٧٫٧٣٩  ١٫٣٣٠٫٨٦٦    إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    -------------------------  -------------------------  
  
  
  
  

  تابع...
   





    شركة طيران أبوظبي
  

١٠  

   الموحد األرباح أو الخسائربيان 
  ديسمبر ٣١ المنتھية في للسنة

  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        
  ١٫٨٠٥٫٢٣٦  ١٫٦٠٦٫٥٧٥    يرادات اإل

 )١٫٣١٨٫٩٠٨(  )١٫٢٢٣٫٨٢٧(  ٢٤  التكاليف التشغيلية المباشرة
    -------------------------  -------------------------  

  ٤٨٦٫٣٢٨  ٣٨٢٫٧٤٨    رباح األإجمالي 
        

  )٢٢٩٫٦٦٠(  )١٧٠٫٦٨٨(  ٢٥  المصروفات العمومية واإلدارية
  ٣٫٢٣٢  ٧٤  ٦  األرباح من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 

  ٥٫٥٩١  ١٣٫٥٢٣    اإليرادات من عقارات استثمارية
  )٢٫٠٤٩(  )٢٫١٣٠(    مصروفات إيجارات العقارات

  )١٫٠٨١(  )٢٧٫٦٤٧(  ٢١  من استبعاد ممتلكات ومعدات )الخسائر(
  -  ) ٥٩٫٤٩٣(  ٥  الخسائر من انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

  )٢٢٫٨٩٩(  -  ١٣  الخسائر من انخفاض قيمة موجودات محتفظ بھا لغرض البيع
  ٥٢٫٣٠٠  ١٦١٫٠٩٧  ٢١  إطفاء اإليرادات المؤجلة

  ٩٧١  ٥٫٠٨١    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة
  ٣٫٢٢٤  ٣٫٦٢٥    إيرادات التمويل
  )٢٧٫٤١١(  )٣٨٫٤٧٤(    تكاليف التمويل
  ١١٫٨٤٤  ١٥٫٨٢٧    إيرادات أخرى

    -------------------------  -------------------------  
  ٢٨٠٫٣٩٠  ٢٨٣٫٥٤٣    أرباح السنة 

    ===========  ===========  
        أرباح السنة منسوبة إلى:

  ٢٥٨٫٦٠١  ٢٤٣٫٦١٢    مالكي الشركة
  ٢١٫٧٨٩  ٣٩٫٩٣١  ١٧  حصص غير مسيطرة

    -------------------------  -------------------------  
    ٢٨٠٫٣٩٠  ٢٨٣٫٥٤٣  
        

        

  ٠. ٥٨  ٠. ٥٥  ٢٦  ربحية السھم األساسية والمخفضة (بالدرھم)
    -------------------------  -------------------------  
  
   

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٦٠إلى  ١٦على الصفحات من  اإليضاحات المدرجةتشكل 
  

  .٧إلى  ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 
  
  
  
  
  
  
  

  



    شركة طيران أبوظبي
  

١١  

   الموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٢٨٠٫٣٩٠  ٢٨٣٫٥٤٣    أرباح السنة 
    -------------------------  -------------------------  

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

        أو الخسائر األرباحالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفھا إلى 
  الخسائر من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة 

  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى    
٤٦(  -  ٧(  

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

ً   البنود التي يتم أو قد يتم إعادة تصنيفھا الحقا
  : أو الخسائر األرباحإلى    

      

  )٢٣٫٩٢٠(  ١١٫٤٨٨  ٦  األجنبيةفرق صرف العمالت 
    -------------------------  -------------------------  

  )٢٣٫٩٦٦(  ١١٫٤٨٨    للسنة اإليرادات الشاملة األخرى 
    -------------------------  -------------------------  

  ٢٥٦٫٤٢٤  ٢٩٥٫٠٣١    للسنةاإليرادات الشاملة إجمالي 
    ===========  ===========  

        منسوبة إلى: اإليرادات الشاملة إجمالي 
  ٢٣٤٫٦٣٥  ٢٥٥٫١٠٠    الشركة مالكي

  ٢١٫٧٨٩  ٣٩٫٩٣١    حصص غير مسيطرة
    -------------------------  -------------------------  
    ٢٥٦٫٤٢٤  ٢٩٥٫٠٣١  
    ===========  ===========  

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٦٠إلى  ١٦على الصفحات من المدرجة اإليضاحات تشكل 

  
  .٧إلى  ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    شركة طيران أبوظبي
  

١٢  

   الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١في المنتھية  للسنة

  
      حقوق الملكية          
  رأس   

  المال
  عالوة 
  أسھم

  
  االحتياطيات

  رباح األ
  محتجزةال

 لمالكيمنسوبة ال
  الشركة

حصص غير ال
  مسيطرةال

  
    اإلجمالي

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

  ٠٥٧٫٧٩٦٫٢  ٢٢٨٫٥٩١  ٢٫٥٦٧٫٤٦٦  ٤١٦٫٩٧٨  ١٫٥٩٣٫٣٨١  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  
  ٥٤٣٫٢٨٣  ٣٩٫٩٣١  ٢٤٣٫٦١٢  ٢٤٣٫٦١٢  -  -  -  أرباح السنة 

  ٤٨٨٫١١  -  ١١٫٤٨٨  -  ١١٫٤٨٨  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 
  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  

  ٢٩٥٫٠٣١  ٣٩٫٩٣١  ٢٥٥٫١٠٠  ٢٤٣٫٦١٢  ١١٫٤٨٨  -  -  اإليرادات الشاملة إجمالي 
                

  )٦١٤٫٧٥(  -  )٧٥٫٦١٤(  )٧٥٫٦١٤(  -  -  -  )١٦األرباح (إيضاح توزيعات 
  -  -  -  )١٧٫٥٣٨(  ١٧٫٥٣٨  -  -  ) ١٥المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح 

  -  -  -  )١٤٠٫٠٠٠(  ١٤٠٫٠٠٠  -  -  المحول إلى احتياطي الصيانة واستبدال أسطول الطائرات 
  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  
  ٤٧٤٫٠١٥٫٣  ٢٦٨٫٥٢٢  ٢٫٧٤٦٫٩٥٢  ٤٢٧٫٤٣٨  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  تابع...                      
   



    شركة طيران أبوظبي
  

١٣  

   (تابع) بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في المنتھية  للسنة

  
      حقوق الملكية          
  رأس   

  المال
  عالوة 
  أسھم

  
  االحتياطيات

  رباح األ
  محتجزةال

المنسوبة لمالكي 
  الشركة

الحصص غير 
  المسيطرة

  
    اإلجمالي

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

  ٢٫٦١٥٫٢٤٧  ٢٠٦٫٨٠٢  ٢٫٤٠٨٫٤٤٥  ٣٢٩٫٨٠٧  ١٫٥٢١٫٥٣١  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  
  ٢٨٠٫٣٩٠  ٢١٫٧٨٩  ٢٥٨٫٦٠١  ٢٥٨٫٦٠١  -  -  -  أرباح السنة 

  )٢٣٫٩٦٦(  -  )٢٣٫٩٦٦(  -  )٢٣٫٩٦٦(  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 
  ------------------  -------------------  -----------------  ------------------  -------------------  ------------------  ---------------------  

  ٢٥٦٫٤٢٤  ٢١٫٧٨٩  ٢٣٤٫٦٣٥  ٢٥٨٫٦٠١  )٢٣٫٩٦٦(  -  -  اإليرادات الشاملة إجمالي 
                   

  )٧٥٫٦١٤(  -  )٧٥٫٦١٤(  )٧٥٫٦١٤(  -  -  -  )١٦توزيعات األرباح (إيضاح 
  -  -  -  )١٥٫٣٨٦(  ١٥٫٣٨٦  -  -  ) ١٥المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح 

  -  -  -  )٨٠٫٠٠٠(  ٨٠٫٠٠٠  -  -  المحول إلى احتياطي الصيانة واستبدال أسطول الطائرات 
  -  -  -  )٤٣٠(  ٤٣٠  -  -  المحول إلى األرباح المحتجزة

  ------------------  ------------------  ----------------------  -------------------  ----------------------  --------------------  ----------------------  
  ٢٫٧٩٦٫٠٥٧  ٢٢٨٫٥٩١  ٢٫٥٦٧٫٤٦٦  ٤١٦٫٩٧٨  ١٫٥٩٣٫٣٨١  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٦٠إلى  ١٦على الصفحات من المدرجة اإليضاحات تشكل 
  
  



    شركة طيران أبوظبي
  

١٤  

   الموحدبيان التدفقات النقدية 
  ديسمبر  ٣١في المنتھية  للسنة

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٨٠٫٣٩٠   ٢٨٣٫٥٤٣    أرباح السنة 

        
        تسويات لـ:

  ١٦٦٫٤٣٤   ١٧٧٫٩٤٥  ٥  االستھالك  -
  ٣٨٫١٤٧   ١٩٦  ٩  خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية    -
  )١٫١٢٥(  -    االنخفاض في قيمة المخزون المتقادم وبطيء الحركة    -
  )٨٦٥(   )١٤٫٠٣٠(  ٩  استرداد ذمم مدينة تجارية تعرضت النخفاض في القيمة  -
  -   ٥٩٫٤٩٣  ٥  خسائر االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات   -
  ٢٢٫٨٩٩  -  ١٣  خسائر االنخفاض في قيمة موجودات محتفظ بھا لغرض البيع   -
  ٢٢٫٠٠٥   ٢٠٫٧٦١  ١٨  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين -
  )٥٢٫٣٠٠(   )١٦١٫٠٩٧(  ٢١  إطفاء إيرادات مؤجلة  -
  )٣٫٢٣٢(   )٧٤(  ٦  األرباح من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية  -
  ١٫٠٨١   ٢٧٫٦٤٧    الخسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات   -
  -  ٨٣٦    الشھرة التجاريةانخفاض قيمة  -
  )٩٧١(   )٥٫٠٨١(    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة -
  ٢٧٫٤١١   ٣٨٫٤٧٤    تكاليف التمويل  -
  )٣٫٢٢٤(   )٣٫٦٢٥(    إيرادات التمويل  -
    -------------------------  -------------------------  
    ٤٩٦٫٦٥٠   ٤٢٤٫٩٨٨  

        التغيرات في:
  )٣٧٫٤٨٩(   )١٠٫١٣٠(    مخزونال -
  ٥٠٫٢١٨   ٦٦٫١٥٨    تجاريةالمدينة الذمم ال -
  )٩٦٫٧٠٨(   ٤٥٫٥٢٩    المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى -
  )٣٫٦٣١(  ٦٫٤٠١    الذمم الدائنة التجارية واألخرى  -
  )٦٫٤٧٦(   )٧٦٫٧٩٣(    المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى  -
    -------------------------  -------------------------  

  ٤٠٩٫٨٢٦   ٤٥٦٫١٥٣    من األنشطة التشغيلية الناتج النقد 
        

  )٢٧٫٤١١(   )٣٩٫٨٠٠(    الفائدة المدفوعة
  )٢٤٫٧٦٩(   )١٢٫٠٧٣(  ١٨  تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين

    -------------------------  -------------------------  
  ٣٥٧٫٦٤٦   ٤٠٤٫٢٨٠    صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

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

  تابع...        
  

   



    شركة طيران أبوظبي
  

١٥  

  (تابع)بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ديسمبر  ٣١في المنتھية  للسنة

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم ألف  ألف درھم  إيضاح  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٢٤٣٫٧١٢(  )١٠٧٫٧٧٥(  ٥  االستحواذ على ممتلكات ومعدات

  )٧٧(  -    دفعات مقابل استثمار في ائتالف مشترك
  -   )١٨٢٫٨٠٠(  ٦  دفعات مقابل عقار استثماري

  -  )٥٤٫٧٤٠(  ٧  دفعات مقابل استثمارات 
  ٦٢    ١٣٤٫٩٣٢    ممتلكات ومعداتالمتحصالت من استبعاد 

  -   ٩٤٫٦٩٨    المتحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بھا لغرض البيع
  ١٥٫٨٤٧  -    المتحصالت من استبعاد استثمارات 

  ٣٫٢٢٤   ٣٫٦٢٥    إيرادات تمويل مقبوضة
  )١٠٠(  -    الزيادة في الودائع الھامشية

  )٢٤٠٫٨٧٥(   )٩٠٫١٨٣(  ١٢  ودائع ذات استحقاق أكثر من ثالثة أشھر
    -------------------------  -------------------------  

  )٤٦٥٫٦٣١(   )٢٠٢٫٢٤٣(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    -------------------------  -------------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٩٥٫٦٠٣  -    المتحصالت من قروض ألجل 

  )١٣٩٫٢٩٥(   )٨٢٫٨٤٦(    المسدد من قروض ألجل 
  )٦٫١٥٣(   )٥٫٤٢٩(    النقص في المبلغ المستحق لطرف ذي عالقة
  )*٩٦١(   )١٫٠٦٣(    دفعات مقابل مطلوبات عقود إيجار تمويلية 

  )٧٥٫٦١٤(   )٧٥٫٦١٤(  ١٦  توزيعات األرباح المدفوعة 
    -------------------------  -------------------------  

  )١٢٦٫٤٢٠(  )١٦٤٫٩٥٢(   األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
    -------------------------  -------------------------  

  )٢٣٤٫٤٠٥(   ٣٧٫٠٨٥    (النقص) في النقد وما يعادله الزيادة/ صافي
        

  ٣٥٦٫٠٣٣   ١٢١٫٦٢٨    يناير  ١النقد وما يعادله في 
    -------------------------  -------------------------  

  ١٢١٫٦٢٨   ١٥٨٫٧١٣  ١٢ ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    ==========  ==========  
        

  عالقة أعاله. يذطرف األخرى ضمن التدفقات النقدية ل اإليجار التمويليدفعات * يتم بيان سداد 
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٦٠إلى  ١٦على الصفحات من المدرجة اإليضاحات تشكل 
  

  .٧إلى  ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 
  
  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٦  
  

  واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني  ١
  

تأسست في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية  وطنيةشركة مساھمة ھي ("الشركة")  شركة طيران أبوظبي إن
 ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و  ١٩٩٩و  ١٩٨٥و ١٩٨٢للسنوات  ١١و ٩و  ٨و  ١٠و  ٣المراسيم والقوانين أرقام بموجب المتحدة 

  أبوظبي لألوراق المالية.على التوالي. إن أسھم الشركة مدرجة في سوق 
  

ائرات والط العموديةالطائرات وتشغيل  المتالكتأسست الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة") 
وكذلك للقيام بعمليات تأجير الطائرات والطيران التجاري داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ثابتة الجناحين

أبوظبي،  ٢٧٢٣ مقر الشركة المسجل ھو ص.بعنوان ل. إن وغير ذلك من األنشطة المتعلقة بھذا المجاوالشحن الجوي 
  اإلمارات العربية المتحدة.

  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  بيان التوافق  (أ)
  

ً  البيانات المالية الموحدةتم إعداد ھذه  قارير المعايير الدولية إلعداد التوتفسيرات  معايير التقارير المالية الدوليةلوفقا
والمتطلبات المنطبقة من قوانين دولة اإلمارات  لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير الماليةالصادرة عن المالية 

   العربية المتحدة.
  

  أساس القياس  (ب)
  

التي يتم  يةالعقارات االستثماراالستثمارات وعلى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء  البيانات المالية الموحدةتم إعداد ھذه 
  بالقيمة العادلة. تسجيلھا

  
  وعملة العرض الرسميةالعملة   (ج)

  
 الرسميةالعملة  و")، وھاإلماراتي بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم الموحدة يتم عرض ھذه البيانات المالية
  ك.، ما لم ُيذكر خالف ذلبألف درھمإلى أقرب عدد صحيح  القيم. تم تقريب كافة للشركةوعملة عرض البيانات المالية 

  
  استخدام التقديرات واألحكام  (د)

  
ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة  البيانات المالية الموحدةإن إعداد  وضع أحكام وتقديرات وفقا

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

  
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية 

  قديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.في الفترة التي تم فيھا تعديل الت
  
األحكام الھامة المستخدمة في تطبيق المجاالت الھامة لتقدير حاالت عدم اليقين و المعلومات حول بيان ٤تم في اإليضاح ي

  السياسات المحاسبية ذات التأثير األكبر على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة. 
    



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٧  
  

  السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في ھذه البيانات المالية 
  وتم تطبيقھا خالل السنة. والتفسيرات التي أصبحت سارية الجديدة باستثناء المعايير  ،الموحدة

  
  التي تم تطبيقھا: المعايير الجديدة والتفسيرات 

  
عند  م تطبيقھاوتعلى الفترة  ساريةالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات بعض خالل السنة، أصبحت 

    : نوضح فيما يلي ھذ التعديلإعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. 
  

  ٧مبادرات اإلفصاح (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم.(  
  

  أساس التوحيد  (أ)
  

  للشركة وشركاتھا التابعة. البيانات المالية على البيانات المالية الموحدة  تشتمل
  

ليھا عكون ييطر المجموعة على المنشأة عندما الخاضعة لسيطرة المجموعة. تس المنشآتتتمثل الشركات التابعة في 
، أو حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطھا مع تلك المنشأة وتكون لديھا القدرة على التأثير في تلك العائدات التزامات

على تلك المنشأة. ويتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً  نفوذھامن خالل 
  السيطرة. تلكوحتى تاريخ انتھاء  من تاريخ بدء السيطرة عليھا

  
 لشركةلفي أي من المنشآت المستثمر بھا عن أغلبية حقوق التصويت بھا، فيكون  للشركةعندما تقل حقوق التصويت 

السلطة على تلك المنشأة المستثمر بھا عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحھا قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات 
 بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم الشركةالصلة بالمنشأة المستثمر بھا بصورة منفردة. تأخذ 

 لوقائعاة المستثمر بھا بشكل يكفي لمنحھا السيـطرة، ومن بين تلك حقوق التصويت في المنشأ للشركةما إذا كان 
  والظروف:

  
 حجم حقوق التصويت لدى المجموعة مقارنة بحجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت اآلخرين؛  
 حقوق التصويت المحتملة للمجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى؛  
  الترتيبات التعاقدية األخرى؛ ون ع الناتجةالحقوق  
  والظروف األخرى التي تشير إلى أن المجموعة لديھا، أو ليس لديھا، القدرة الحالية على توجيه  الوقائعغيرھا من

  األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساھميـن.
  

لمسيطرة بما يعادل الحصة التناسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ يتم قياس الحصص غير ا
في شركة تابعة التي ال يترتب عليھا فقدان  ة المجموعةيتم احتساب التغيرات في حص عليھا في تاريخ االستحواذ.

  السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. 
  
، تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة والحصص على شركة تابعة السيطرة ما تفقد المجموعةعند

والعناصر األخرى لحقوق الملكية. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقدان  ذات الصلة غير المسيطرة
 ابعة السابقة، يتم قياس تلكالسيطرة ضمن األرباح أو الخسائر. في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في الشركة الت

    الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. 



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٨  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)أساس التوحيد   (أ)
  

يتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية بين شركات المجموعة باإلضافة إلى اإليرادات والمصروفات غير المحققة 
المعامالت بين شركات المجموعة. كما يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات الناتجة عن 

حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر بھا طريقة المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل
حققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى يتم حذف الخسائر غير الموالمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية. 

  المدى الذي ال يتوفر فيه دليل على انخفاض القيمة.
  

  :أدناهوشركاتھا التابعة المبينة للشركة  لمركز واألداء الماليعلى ا البيانات المالية الموحدة تشتمل
  

          الملكية حصص           
      بلد    ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١    

  األنشطة الرئيسية    التأسيس    ٢٠١٦  ٢٠١٧    ة التابعةاسم الشرك
               

  الشحن الجوي    اإلمارات    ٪١٠٠  ٪١٠٠     س للطيران ذ.م.مماكسيمُ 
                

  خدمات النقل الجوي التجاري    اإلمارات    ٪٥٠  ٪٥٠    . ذ.م.م رويال جيت
                

  عقارات استثمارية  تملك    قرجبل طا    ٪١٠٠  ٪١٠٠    ھيربال ھيل جاردنز المحدودة
                
  إلدارة العقارات إيه دي  هيإ

  العامة ذ.م.موالصيانة   
  

١٠٠  ٪١٠٠٪  
    

  اإلمارات
  

  خدمات عقارية
                

  خدمات الشحن الجوي    أوكرانيا    ٪١٠٠  ٪١٠٠    ماكسيموس الخطوط الجوية ذ.م.م
                

  ١إيه دي إيه الدولية للعقارات ذ.م.م
 

١٠٠٪ - 
   

 اإلمارات
خدمات تأجير وإدارة  

  العقارات
            

  التدريب على الطيران  اإلمارات   ٪١٠٠ ٪١٠٠   ٢مركز تدريب شركة طيران أبوظبي
             

  ٣إيه دي إيه ميليونيوم لالستشارات ذ.م.م

 

٥١  ٪١٠٠٪  

   
  
  
  

  اإلمارات

االستشارات وتقديم خدمات  
استشارية في مجاالت 

ة والضيافالطيران والتصنيع 
والنفط والغاز وحقوق الملكية 

  الخاصة.
  
خدمات تأجير وإدارة العقارات باإلضافة إيه دي إيه الدولية للعقارات ذ.م.م لمزاولة قامت المجموعة بتأسيس شركة  ١

  إلى الوساطة في شراء وبيع العقارات.
  
  .للتدريب على الطيران مركز تدريب شركة طيران أبوظبيقامت المجموعة بإنشاء  ٢
  
 إيه دي إيه ميليونيوم لالستشارات ذ.م.مفي شركة  ٪٤٩استحوذت المجموعة خالل الفترة حصة ملكية إضافية بنسبة  ٣

  (االئتالف المشترك سابقاً) وتم توحيد المنشأة ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة.
  

    



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٩  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  االستثمار في ائتالفات مشتركة  (ب)
  

وق في صافي حق تسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة وتمتلك المجموعة بموجبه يتمثل االئتالف المشترك في ترتيب
  .هالتزامات تجاه مطلوباتوحقوق في صافي موجوداته بدالً من  موجودات الترتيب

  

مبدئياً  بتلك الحصص يتم االعتراف .طريقة حقوق الملكيةيتم احتساب الحصص في االئتالفات المشتركة باستخدام 
بالتكلفة، التي تتضمن تكاليف المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة 

حتى  ةوق الملكيللشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لطريقة حقمن األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
  تاريخ انتھاء التأثير الھام أو السيطرة المشتركة.

  

 االئتالف المشترك (التي تتضمن أي احصة المجموعة في ھذ عن تزيد التيخسائر االئتالف المشترك يتم االعتراف ب
إلى  فقط حصص طويلة األجل، والتي في جوھرھا، تشكل جزءاً من صافي استثمار المجموعة في االئتالف المشترك)

  مدى تكبد المجموعة التـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامھا بسداد دفعات بالنيابة عن االئتالف المشترك.
  

ة إلى مدى حصالخسـائر األرباح و حذفعندما تتعامل أي من منشآت المجموعة مع ائتالف مشترك تابع للمجموعة، يتم 
  .ذو الصلةفي االئتالف المشترك  المجموعة

  

  اإليرادات   (ج)
  

  تقديم الخدمات
تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات عندما يتم  تقدم المجموعة خدمات الطيران باإلضافة إلى الخدمات ذات عالقة.

  تقديم الخدمات ويمكن قياس الثمن بصورة موثوقة ويكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.
  

لقيمة والتي يتم قياسھا با اإليرادات من تقديم الخدمات عندما يتم تقديم ھذه الخدمات للعميلتقوم المجموعة باالعتراف ب
  العادلة للمبلغ المقبوض أو مستحق القبض، صافي من الخصومات. 

  

لعميل ايتم االعتراف باإليرادات من أنشطة النقل الجوي التجاري في الفترة التي يتم فيھا تقديم الخدمة وقبولھا من قبل 
  وفي حالة عدم وجود شكوك ھامة بشأن استرداد الثمن المستحق أو التكاليف المرتبطة به.

  

ألطراف أخرى وفقاً لألسعار المتفق عليھا بناًء على ساعات المقدمة الصيانة  خدمات يتم االعتراف باإليرادات من عقود
  المستغرقة والمصروفات المباشرة المتكبدة.  العمل

  

  عقود اإليجار   (د)
  

  تحديد ما إذا كان االتفاق يتضمن عقد إيجار
  في بداية االتفاق، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان االتفاق يمثل أو يتضمن عقد إيجار. 

  

في بداية العقد أو عند إعادة تقييم اتفاق ما يتضمن عقد إيجار، تقوم المجموعة بفصل الدفعات والمبالغ األخرى الالزمة 
بموجب االتفاق إلى مبالغ ودفعات تتعلق بعقد اإليجار عن تلك الالزمة للعناصر األخرى على أساس قيمھا العادلة ذات 

إيجار تمويلي والذي ال يؤھل بصورة عملية لفصل المبالغ الخاصة به بصورة العالقة. إذا قامت المجموعة بإبرام عقد 
والمطلوبات بقيمة مساوية للقيمة العادلة لألصل ذات الصلة، وبالتالي يتم تخفيض  بالموجوداتموثوقة، يتم االعتراف 

افي معدل االقتراض اإلضالمطلوبات كدفعات ويتم إثبات تكاليف التمويل المحتسبة الخاصة على االلتزام باستخدام 
  للمجموعة.

  

  المستأجرة الموجودات
إلى  ة فعليةبصور بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية يتمالتي  الممتلكات والمعداتيتم تصنيف عقود إيجار 

ً قياس  المجموعة بالقيمة التي تساوي قيمتھا العادلة أو القيمة  المستأجرة الموجوداتكعقود إيجار تمويلية. يتم مبدئيا
محاسبية وفقاً للسياسة ال الموجوداتلدفعات اإليجار، أيھما أقل. عقب االعتراف المبدئي، يتم احتساب للحد األدنى الحالية 

  . تلك الموجوداتالمطبقة على 
  

اف بھا وال يتم االعتر كعقود إيجار تشغيليالتي يتم االحتفاظ بھا بموجب عقود إيجار أخرى  الموجوداتيتم تصنيف 
    لمجموعة.ل الموحد ضمن بيان المركز المالي
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   (تابع)عقود اإليجار   (د)
  

  دفعات عقود اإليجار
ى فترة عقد على مديتم االعتراف بدفعات عقود اإليجارات التشغيلية ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت 

اإليجار. يتم االعتراف بحوافز عقد اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة 
  عقد اإليجار.

  

يتم توزيع الحد األدنى لدفعات اإليجارات المدرجة التي تتم بموجب عقود اإليجار التمويلية بين مصروفات التمويل 
امات القائمة. يتم تخصيص مصروفات التمويل لكل فترة من فترات عقد اإليجار لوضع معدل فائدة وتخفيض االلتز

  دوري ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات.   
  

  التمويلي إعادة التأجيرومعامالت البيع 
  

رباح في الحال ضمن األفي حال أن ينتج عن معاملة البيع وإعادة التأجير عقد إيجار تشغيلي، يتم االعتراف بأي أرباح 
  أو الخسائر إلى مدى القيمة العادلة لألصل.

  

  معامالت البيع وإعادة التأجير التشغيلي
  

أما إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة، فإنه يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر في الحال إال إذا كان يتم التعويض 
أقل من سعر السوق، فإنه عندئذ يتم تأجيلھا وإطفاؤھا بالتناسب مع دفعات بقيمة عن الخسائر بدفعات تأجير مستقبلية 

  اإليجار على مدى الفترة المتوقع استخدام األصل خاللھا.
  

إذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة، فإنه يتم تأجيل قيمة الزيادة عن القيمة العادلة وإطفاؤھا على مدى الفترة 
  خاللھا.المتوقع استخدام األصل 

  

  إيرادات الفوائد   (ھـ)
  

يتم احتساب إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق الزمني استناداً إلى المبلغ األصلي القائم ومعدل الفائدة الفعلي المطبق 
الذي يمثل المعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي 

  إلى صافي القيمة الدفترية لألصل. 
  

   العمالت األجنبية   (و)
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية
ً ألسعار الصرف السائدة في  ات المجموعةشركل ت الرسميةالت بالعمالت األجنبية إلى العماليتم تحويل المعام وفقا

  اريخ إجراء ھذه المعامالت. وت
  

في  وفقاً ألسعار الصرف السائدة الرسميةوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة  الموجوداتتتم إعادة تحويل 
تم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة، إلى ي .تاريخ التقرير
ً ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة العملة الرسمية  ات. يتم تحويل الموجودوفقا

ً ألسعار الصرف السائدة  تاريخ ي فوالمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية وفقا
  ضمن األرباح أو الخسائر.األجنبية . ويتم بصورة عامة االعتراف بفروقات العمالت المعاملة

  

  العمليات الخارجية
، بما في ذلك الشھرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة والمطلوبات الخاصة بالعمليات الخارجية الموجوداتيتم تحويل 

ً ألسعار ا الدرھم اإلماراتيإلى  الناتجة عن االستحواذ، ادات يل إيريتم تحولصرف السائدة في تاريخ التقرير. وفقا
تم . يتالمعامالإجراء اريخ ووفقاً ألسعار الصرف السائدة في ت الدرھم اإلماراتيومصروفات العمليات الخارجية إلى 

حتياطي ا المبلغ المتراكم في رادات الشاملة األخرى ويتم بيانصرف العمالت األجنبية ضمن اإلي اتاالعتراف بفروق
   إلى المدى الذي يمكن فيه توزيع فروقات التحويل على الحصص غير المسيطرة.  تحويلال
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  تكاليف االقتراض    (ز)
  

ل إن األص .الموجوداتتتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة لحيازة أو إنشاء موجودات مؤھلة كجزء من تكلفة تلك 
  أو بيعه.  لالستخدام المزمع لهالمؤھل ھو األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة حتى يصبح جاھزاً 

  
  األخرى ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي تم خاللھا تكبدھا.  تكاليف االقتراضيتم االعتراف بكافة 

  
  المنح الحكومية     (ح)

  
 ألصلابالقيمة االسمية عندما تكون ھناك تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم  النقديةحكومية غير يتم االعتراف بالمنح ال

يتم االعتراف بالمنح الحكومية التي تشترط على المجموعة بشكل رئيسي  وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المتعلقة به.
ھا ويتم تحويل الموحد كإيرادات مؤجلة في بيان المركز المالي متداولةاالستحواذ على موجودات غير شراء أو إنشاء أو 

  إلى األرباح أو الخسائر على أساس منتظم ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات ذات الصلة.
  

 حليف التي يتم المنيتم االعتراف بالمنح الحكومية األخرى كإيرادات على مدى الفترات الالزمة لمطابقتھا مع التكا
و أ بصورة منتظمة. يتم االعتراف بالمنح الحكومية، التي يتم الحصول عليھا كتعويض عن المصروفات تعويضاً عنھا

 صلةالة ذات مستقبلي بالتكاليف االعترافغرض تقديم الدعم المالي الفوري للمجموعة دون لالخسائر المتكبدة بالفعل أو 
  ستحقة القبض خاللھا. ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي تكون م

  
ھا إلى سھم التي تم منحبالقيمة االسمية لأل قة بشركة ماكسيُمس للطيران ذ.م.مالمتعل باإليرادات المؤجلةيتم االعتراف 

 ٢٥لغ مدتھا التي تب يتم إطفاء اإليرادات المؤجلة على أساس الفترة القانونية المتفق عليھا لالستثمار ذو الصلةالشركة. 
  سنة.

  
 م.مذ. رويال جيت باإليرادات المؤجلة المتعلقة بالممتلكات والمعدات الممنوحة من حكومة أبوظبي إلىيتم االعتراف 

  األعمار اإلنتاجية المقدرة لتلك الموجودات. يتم إطفاء اإليرادات المؤجلة على أساس  .للموجوداتبالقيمة االسمية 
  

  الممتلكات والمعدات      (ط)
  

  اساالعتراف والقي
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. عندما يكون 

الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجية مختلفة، يتم احتسابھا كبنود منفصلة (مكونات أساسية)  الھامة من أحد بنود جزاءألل
بنود الممتلكات والمعدات ضمن األرباح  أحديتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد  من الممتلكات والمعدات.

  أو الخسائر.
  

      الالحقة المصروفات
ة بھذه المرتبطتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية ت أن من المحتمل إذا كانالالحقة فقط  المصروفاتتتم رسملة 
 بما في ذلك أعمال الممتلكات والمعدات ف بتكلفة استبدال جزء من أحد بنوديتم االعترا إلى المجموعة. المصروفات

صادية المنافع االقتالفحص واإلصالح الرئيسية في القيمة الدفترية لألصل ذو الصلة إذا كان من المحتمل أن تتدفق 
القيمة بيتم إيقاف االعتراف المتضمنة في ھذا الجزء إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفته بصورة موثوقة.  المستقبلية

أساسي من  كمكونالرئيسية أعمال الفحص واإلصالح تتم رسملة الدفترية المتبقية لألجزاء المستبدلة بصورة متزامنة. 
  على مدى الفترة إلى أن يتم إجراء إصالحات ھامة تالية.  ؤھايتم إطفاو الممتلكات والمعدات
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      (تابع)الممتلكات والمعدات   (ط)
  

      االستھالك 
 على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة الموجوداتغرض شطب تكلفة بأساس القسط الثابت على يتم احتساب االستھالك 

بعد الوضع في االعتبار القيمة المتبقية المقدرة. يتم اإلفصاح عن األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكات ومعدات المجموعة 
  . ٥في اإليضاح رقم 

  
تتمثل القيمة المتبقية في صافي المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن تحصل عليه من أصل في نھاية عمره اإلنتاجي بعد 

قعة لالستبعاد. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستھالك في نھاية كل خصم التكاليف المتو
  . اعتباراً من ذلك التاريخ فصاعداً سنة ويتم احتساب تأثير أي تغيرات في التقديرات 

  
ادة التقييم الفائض الناتج عن إع يبدأ االستھالك للممتلكات والمعدات التشغيلية باالستخدام التجاري لألصل. يتم تحويل

  إلى احتياطي إعادة التقييم. يتم عكس ھذا االحتياطي إلى احتياطيات قابلة للتوزيع عندما يتم بيع أو استبعاد الموجودات.
  

    المحتفظ بھا للبيعالموجودات   (ي)
   

ات على أنھا موجودالموجودات غير المتداولة، أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من موجودات ومطلوبات، يتم تصنيف 
الل وليس من خاستردادھا بصورة رئيسية من خالل البيع  المرجح بشكل كبير أن يتممن  إذا كانللبيع  محتفظ بھا

  .االستخدام المتواصل
  

البيع،  ناقصاً تكاليف أو القيمة العادلة الدفتريةالموجودات، أو مجموعة االستبعاد، بالقيمة  تلك قياس بصورة عامةيتم 
قيمة مجموعة االستبعاد إلى الشھرة التجارية ثم إلى الموجودات  في نخفاضاالخسائر  يتم أوالً تخصيصأيھما أقل. 

المخزون أو الموجودات المالية أو موجودات  والمطلوبات المتبقية على أساس تناسبي، وال يتم تخصيص أي خسائر إلى
ً للسياسات المحاسبية جموعة. يتم للم األخرى تعويضات الموظفين أو العقارات االستثمارية والتي يستمر قياسھا وفقا

لتوزيع لبيع أو اا محتفظ بھا بغرضالتصنيف المبدئي كموجودات  المترتبة علىاالعتراف بخسائر انخفاض القيمة 
  والخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر. األرباح و
  

و أ فور تصنيفھا كموجودات محتفظ بھا بغرض البيع لموجوداتلتلك ا استھالك احتساب إطفاء أو التوقف عنيتم 
تسبة بھا المح كما يتم إيقاف احتساب حقوق الملكية في الشركات المستثمر ،معداتوممتلكات  وأغير ملموسة موجودات 

  حقوق الملكية.طريقة وفقاً ل
  

  العقارات االستثمارية     (ك)
  

 ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة مع أي تغيرات تطرأ عليھا معترف بھا دئياً قياس العقارات االستثمارية بالتكلفةيتم مب
  ضمن األرباح أو الخسائر. 

  
(المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي المتحصالت  ةاستثماري اتاستبعاد عقار منيتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر 

 ام تصنيفھكان قد ت ةاستثماري ات. عندما يتم بيع عقاراألرباح أو الخسائرمن االستبعاد والقيمة الدفترية للعقار) ضمن 
  ة التقييم إلى األرباح المحتجزة.    سابقاً كممتلكات ومعدات، يتم تحويل القيمة ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعاد

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٣  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  المخزون     (ل)
  

لوارد أوالً ايتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل. ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ 
 روفاتالمصو المفوترة ومصروفات الشحن والرسوم الجمركيةيصرف أوالً حيث تشتمل تكلفة المخزون على التكلفة 

يتم تكوين مخصص في الحسابات للمخزون المتقادم  المتكبدة إليصاله إلى موقعه الحالي ووضعه الراھن. األخرى
  اإلدارة.  تقديروبطيء الحركة بناًء على 

  
     انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   (م)

  
ة باستثناء العقارات االستثماريغير المالية ( للموجوداتتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية 

تم ، يمؤشرال مثل ذلكالقيمة. في حالة وجود  تعرضھا النخفاض في ما إذا كان ھناك أي مؤشر علىالمخزون) لتحديد و
  ة التجارية الختبار انخفاض القيمة بصورة سنوية. تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. تخضع الشھر

  
تنتج تدفقات نقدية داخلة من  الموجوداتفي أصغر مجموعة من  الموجوداتلغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع 

لنقد. ة لاألخرى أو الوحدات المنتج للموجوداتتكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة واالستخدام المستمر 
 قدالوحدات المنتجة للنأو مجموعات  دمج األعمال إلى الوحدات المنتجة للنقد الناتجة عنيتم تخصيص الشھرة التجارية 

  التي من المتوقع أن تستفيد من الدمج.
  

ً تكاليف ناقص من االستخدام أو القيمة العادلةالقيمة في أو الوحدة المنتجة للنقد  لألصلتمثل القيمة القابلة لالسترداد  ا
الحالية  يمتھاقإلى  المخفضةعلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من االستخدام . ترتكز القيمة أيھما أكبر، البيع

السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل  تقييماتباستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس 
  للنقد.أو الوحدة المنتجة 

  
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة 

  لالسترداد. 
  

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. ويتم تخصيصھا أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي 
المنتجة  األخرى في الوحدة للموجوداتالمنتجة للنقد، وبعد ذلك لتخفيض القيمة الدفترية  شھرة تجارية مخصصة للوحدة

  للنقد على أساس تناسبي.
  

فاض األخرى، يتم عكس خسائر انخ للموجوداتال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشھرة التجارية. بالنسبة 
 بعد خصم الدفترية التي كان سيتم تحديدھاالدفترية لألصل المعني عن القيمة القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد معه القيمة 

  االستھالك أو اإلطفاء في حال لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
  

  الموجودات المالية      (ن)
  

عام  فيمن معايير التقارير المالية الدولية "األدوات المالية: التصنيف والقياس"  ٩قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
أي التاريخ الذي ليكون تاريخ التطبيق األولي ( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١يوم اختارت المجموعة قبل تاريخ سريانه.  ٢٠٠٩

 الحالية) حيث أن ھذا التاريخ ھو نھاية الفترة األولى إلعداد التقارير المالية قامت فيه المجموعة بتقييم موجوداتھا المالية
كما قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على تصنيف وقياس األدوات المالية . ٢٠٠٩ديسمبر  ١٢منذ إصدار المعيار في 

  ).٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩الصادرة كجزء من المعيار رقم 
  

حكام ألاطرفاً في  المجموعةالذي تصبح فيه المتاجرة  تقوم المجموعة مبدئياً باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ
ً قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة .بالعقدخاصة التعاقدية ال ً إليھا ،يتم مبدئيا باستثناء  ،تكاليف المعاملة مضافا

ً بالقيمة العادلة. تقوم الموجودات المالية المصنفة بالقي مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي يتم قياسھا مبدئيا
  قياس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.بالحقاً  المجموعة



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٤  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

      (تابع)الموجودات المالية   (ن)
  

 التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية ھااالعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي حقوقتقوم المجموعة بإيقاف 
الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات  بتحويلأو عندما تقوم المجموعة  ،من ھذه الموجودات

ات ملكية ھذه الموجودات المالية بصورة فعلية. ويتم المالية من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتياز
االعتراف بأي حصة في الموجودات المالية المحولة التي تقوم المجموعة بإنتاجھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو 

  مطلوبات منفصلة.
  

 ،قط عندمافو حد عندما،المو ضمن بيان المركز المالي المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 
يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة ھذه المبالغ وتكون لديھا الرغبة إما في تسوية المعامالت على أساس صافي 

  المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
  

  الموجودات الماليةتصنيف 
ً  كما تم المالية ھاموجوداتتقوم المجموعة بتصنيف عند االعتراف المبدئي،  قيمة إما بالتكلفة المطفأة أو بال قياسھا الحقا

العادلة استناداً إلى نموذج األعمال المستخدم في إدارة الموجودات المالية وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات 
  المالية. 

  

 ‘القروض والذمم المدينة’، ‘النقد وما يعادله’ :٢٠١٧ديسمبر  ٣١كان لدى المجموعة الموجودات المالية التالية كما في 
  .‘الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى’و
  

  النقد وما يعادله
صيرة ق وودائع قصيرة األجل واستثمارات لدى البنوك في حسابات جاريةاألرصدة النقد و يتألف النقد وما يعادله من

  األجل تكون جاھزة للتحويل إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع إلى مخاطر غير جوھرية نتيجة التغيرات في القيمة.
  

  القروض والذمم المدينة
روض وذمم ة كقمدرجة في سوق نشطالقابلة للتحديد غير الثابتة أو الدفعات الذات  التجارية الذمم المدينة يتم تصنيف

نخفاض القيمة. اخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً  والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة. يتم قياس القروض مدينة
يث يكون حيتم االعتراف بإيرادات الفائدة من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل 

  االعتراف بالفائدة غير جوھري. 
  

قة معدل الربح الفعلي ھي طريقة احتسـاب التكلفة المطفـأة لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة وتوزيع إن طري
اإليرادات على مدى الفترة ذات الصلة. يتمثل معدل الربح الفعلي في المعدل المستخدم الحتساب القيمة الحالية للمقبوضات 

ي ذلك كافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل النقدية المستقبلية المقدرة (بما ف
 يندالربح الفعلي وتكاليف المعامالت واألقسـاط أو الخصومات األخرى) من خالل العمر االفتراضي المقدر ألدوات ال

  ند االعتـراف المبـدئي.أو، إن كان مناسبـاً، عبر فتـرة أقصر للتوصل إلى صافي القيمة الدفتريـة ع
  

  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة
يتم الحقاً قياس الموجودات المالية، باستثناء الموجودات المصنفة كموجودات مالية يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة، بالقيمة 

  ضمن األرباح أو الخسائر.   المعترف بھا كافة التغيرات التي تطرأ عليھامع العادلة 
  

شكل نھائي بفيما يتعلق باالستثمارات في سندات الملكية التي ال يتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، قد تختار المجموعة 
(على أساس كل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من عند االعتراف المبدئي 

ً إليھا  االستثمارات في أدوات حقوق الملكيةدات الشاملة األخرى. يتم قياس خالل اإليرا ً بالقيمة العادلة مضافا مبدئيا
تكاليف المعاملة. ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 

 بعاد األصل،عندما يتم است .ن القيمة المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثماراتويتم بيا في اإليرادات الشاملة األخرى
ً بيان قيمتھا المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم تم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة ي ال التي تم سابقا

  ح المحتجزة. االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر ولكن يتم إعادة تصنيفھا إلى األربا
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٢٥  
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      (تابع)الموجودات المالية   (ن)
  

  (تابع)  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة
  

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في األرباح أو الخسائر عندما يثبت حق  من تلكيتم االعتراف بتوزيعات األرباح 
تمثل تلك التوزيعات  اإليرادات، ما لم ١٨المجموعة في الحصول على تلك التوزيعات طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 سائرضمن األرباح أو الخكتسبة بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح الم
  في األرباح أو الخسائر.  ‘اإليرادات األخرى’ويتم إدراجھا تحت بند 

  
  الموجودات المالية غير المشتقةانخفاض قيمة 

حقق مما في تاريخ كل تقرير للت دلة من خالل األرباح أو الخسائريتم تقييم الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العا
األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة  تشتمل ھناك دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض في القيمة.إذا كان 

  :ما يلي الموجودات المالية على
  
 التأخر في السداد أو العجز عن السداد من قبل المدين؛  
  أخرى؛لتقبلھا في ظروف  المجموعةوفقاً لشروط ما كانت  المجموعةإعادة جدولة المبلغ المستحق إلى  
  ؛هإفالس سيشھرالمؤشرات التي تدل على أن أحد المدينين أو المصدرين  
 التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرين؛  
 أو  لصعوبات المالية؛ا بسببلألداة  ةعدم وجود سوق نشط  
 ت النقدية المتوقعة من مجموعة من انخفاض قابل للقياس في التدفقاوجود الملحوظة التي تشير إلى  المعطيات

  .المالية الموجودات
  

 المطوللحاد أو افيما يتعلق باالستثمار في سندات الملكية، فإن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة يتضمن االنخفاض 
االنخفاض لمدة  يعتبر انخفاضاً حاداً وأن ٪٢٠في قيمته العادلة ألدنى من تكلفته. ترى المجموعة أن االنخفاض بنسبة 

    تسعة أشھر يعتبر انخفاضاً مطوالً. 
  

قيمة ھذه  باالعتبار األدلة على انخفاض المجموعةتأخذ ، الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأةفيما يتعلق ب
من  للتحقق منفردةبصورة الموجودات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة الموجودات الھامة 

فاض في النخ عدم تعرضھا ُيالحظالتي المالية الموجودات  تقييم بصورة جماعيةثم يتم نخفاض في القيمة. ال تعرضھا
تحديده. فيما يتعلق بالموجودات التي ال تكون ھامة دون أن يكون قد تم أي انخفاض في القيمة للتحقق من حدوث القيمة 

بصورة جماعية للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة. يتم إجراء تقييم جماعي من خالل فيتم تقييمھا  ،بصورة منفردة
  تجميع الموجودات التي لھا خصائص مخاطر مماثلة. 

  
عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تستخدم الشركة معلومات سابقة حول توقيت االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة، 

ذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر مع إجراء تسوية حول ما إ
  أو أقل مما تشير إليه التجارب السابقة.

  
ية المستقبلية والقيمة الحالية للتدفقات النقد لألصل الدفترية ةقيماليتم احتساب خسائر انخفاض القيمة على أنھا الفرق بين 

إظھارھا  الخسائر ويتم المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم االعتراف بالخسائر ضمن األرباح أو
يتم شطب المبالغ ذات الصلة.  ،صلاحتمال واقعي الستـرداد األعندما ترى المجموعة عدم وجود . مخصصفي حساب 

نقصت خسائر انخفاض القيمة الحقاً وأمكن ربط ھذا النقص بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالنخفاض إذا 
  في القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة التي تم االعتراف بھا سابقاً من خالل األرباح او الخسائر.
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٢٦  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية   (س)
  

  حقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوھـر االتفاق التعاقدي.أدوات يتم تصنيف أدوات الدين و
  

تتمثل أداة حق الملكية في أي عقد يثبت وجود حصص متبقية في موجودات أي منشأة بعد اقتطاع كافة المطلوبات 
أدوات حقوق الملكية التي تصدرھـا المجموعة بقيمة صافي المبالغ المحّصلة بعد خصم تكاليف  تسجيلالمترتبة عليھا. يتم 
  اإلصدار المباشرة.

  
من الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة موعة تتألف المطلوبات المالية للمج

األخرى والمستحق إلى طرف ذي عالقة وقروض ألجل ومطلوبات عقود اإليجار التمويلية والمطلوبات غير المتداولة 
أة باستخدام يتم قياسھا الحقاً بالتكلفة المطفاألخرى التي يتم قياسھا مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعامالت، و

طريقة الفائدة الفعلية، مع مصروفات الفائدة المعترف بھا على أساس العائد الفعلي باستثناء المطلوبات قصيرة األجل 
  عندما يكون االعتراف بالفائدة غير مادي. 

  
  المخصصات   (ع)

  
لتزام قانوني أو ضمني نتيجة حدث سابق ويكون من المرجح يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة ا

  أنھا سوف تكون ملزمة بتسوية ھذا االلتزام ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة.
  

يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس التقييمات السوقية الحالية 
   للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل.للقيمة الزمنية 

  
   تعويضات الموظفين   )ف(

  
لخدمات ا لىبناًء عاللتزامات المقدرة المتعلقة باستحقاق الموظفين إلجازات سنوية وتذاكر السفر ل تكوين مخصصيتم 

يتم تكوين مخصص لكامل قيمة تعويضات نھاية الخدمة المستحقة  .رفترة التقريالمقدمة من الموظفين المؤھلين حتى نھاية 
تاريخ  نظير مدة خدمتھم حتىقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة لوفقاً غير المواطنين المستحقين من للموظفين 

تداولة وتذاكر السفر كمطلوبات ميتم اإلفصاح عن االستحقاقات المتعلقة باإلجازات السنوية بيان المركز المالي الموحد. 
  بينما يتم اإلفصاح عن مخصص تعويضات نھاية الخدمة كمطلوبات غير متداولة.

  
صندوق معاشات  إلى ني دول اإلمارات العربية المتحدةلموظفين من مواطيتم سداد مساھمات المعاشات المتعلقة با

. يتم تحميل ٢٠٠٠) لسنة ٢ولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وفقاً للقانون االتحادي لدومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي 
  تلك المساھمات على األرباح أو الخسائر خالل فترة الخدمة للموظفين. 

  
  بعد    فعيلھاولكن لم يتم ت التي تم إصدارھاالمعايير الجديدة والتفسيرات   (ص)

  
، ويجوز تطبيقھا ٢٠١٧يناير  ١التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد التالية ھناك عدد من المعايير الجديدة 

، إال أن المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير التالية بشكل مسبق عند قبل ذلك التاريخ
   إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة.

  
التالية واستخلصت أن ھذه المعايير ليس لھا تأثير جوھري على البيانات المالية  قامت اإلدارة بإجراء تقييم للمعايير

  الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.
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٢٧  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)بعد  فعيلھاولكن لم يتم ت التي تم إصدارھاالمعايير الجديدة والتفسيرات   (ص)
  

  األدوات المالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ٩المعيار رقم   )١(
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" متطلبات االعتراف والقياس للموجودات  ٩يحدد المعيار رقم 
ھذا المعيار محل المعيار  المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود الخاصة بشراء أو بيع أصناف غير مالية. حل

  "األدوات المالية: االعتراف والقياس" ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
  

  الموجودات المالية –التصنيف 
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منھجية جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية  ٩يتضمن المعيار رقم 
  في إدارة ھذه الموجودات وخصائص تدفقاتھا النقدية.والتي تعكس نموذج األعمال المستخدم 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية وھي:  ٩يشتمل المعيار رقم 

خسائر. ل األرباح أو المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وبالقيمة العادلة من خال
للموجودات المحتفظ بھا لالستحقاق  ٣٩يلغي ھذا المعيار فئات التصنيف الحالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  والقروض والذمم المدينة والموجودات المحتفظ بھا للبيع.
  

المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيھا من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ال تكون  ٩وفقاً للمعيار رقم 
المضيف عبارة عن أصل مالي منقسمة على اإلطالق. وبدالً ن ذلك، يتم تقييم األدوات المالية المختلطة بشكل كلي 

  بغرض التصنيف.
  

التصنيف  ١رحلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصورة مبكرة؛ الم ٩قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
  راجع اإليضاح (ن).وقياس الموجودات والمطلوبات المالية. 

  
  موجودات العقودوالموجودات المالية  –انخفاض القيمة 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار  ٩إن المعيار رقم 

بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة" األمر الذي سيحتاج إلى تقديرات ھامة حول  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة والتي سيتم تحديدھا على أساس االحتمال 

  المرجح.
  

لمالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة سوف يطبق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على الموجودات ا
  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في سندات الملكية، ويطبق على موجودات العقود.

  
، سوف تقاس مخصصات الخسائر على أساس مما من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩في ظل المعيار رقم 

  :يلي
  
شھراً، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التأخر المحتمل خالل  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   -

  وشھراً من تاريخ التقرير؛  ١٢
  
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى األعمار اإلنتاجية، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث   -

  .األدوات الماليةالمحتمل على مدى األعمار اإلنتاجية ألحد  التأخر
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٢٨  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)بعد  فعيلھاولكن لم يتم ت التي تم إصدارھاالمعايير الجديدة والتفسيرات   (ص)
  

  )تابع( األدوات المالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ٩المعيار رقم   )١(
  

  (تابع) الموجودات المالية موجودات العقود –انخفاض القيمة 
  

يطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى األعمار اإلنتاجية إذا ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالي بصورة 
يحدث ذلك. قد ترى  شھراً إن لم ١٢جوھرية منذ االعتراف المبدئي، بينما يطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

أي منشأة أن المخاطر المالية ألصل مالي لم تزداد بصورة جوھرية إذا كان كانت مخاطر االئتمان لھذا األصل منخفضة 
في تاريخ التقرير. ومع ذلك، يطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى األعمار اإلنتاجية دائماً على الذم المدينة 

قود التي ال تتضمن عنصر تمويلي ھام، وقد قررت المجموعة تطبيق ھذه السياسة أيضاً على التجارية وموجودات الع
  الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي تتضمن عنصر تمويلي ھام.

  
  سندات الدين

  ال يوجد لدى المجموعة أي سندات دين.
  

  النقد وما يعادله
  

 المعلنة فاتتصنيال) حسب أ+(أ إلى) -أومؤسسات مالية مقابلة ذات تصنيفات (أيتم االحتفاظ بالنقد وما يعادله في بنوك 
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  
  المطلوبات المالية –التصنيف 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بقدر كبير المتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي  ٩يتضمن المعيار رقم 

  بتصنيف المطلوبات المالية.الخاصة  ٣٩رقم 
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بكافة التغيرات في القيمة العادلة  ٣٩وفقا
من المعايير الدولية  ٩للمطلوبات المصنفة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وبموجب المعيار رقم 

  ارير المالية يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بصورة عامة على النحول التالي:إلعداد التق
  
يتم بيان قيمة التغير في القيمة العادلة المرتبطة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات ضمن اإليرادات الشاملة   -

  األخرى؛ 
  األرباح أو الخسائر. يتم بيان القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة ضمن  -

  
  محاسبة التحوط

  
  لتقييم التأثير.ال يوجد لدى المجموعة أي عالقات تحوط تخضع 
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  )تابع( األدوات المالية إلعداد التقارير المالية:من المعايير الدولية  ٩المعيار رقم   )١(
  

  اإلفصاحات
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية سيقتضي إفصاحات جديدة شاملة، وخصوصاً إفصاحات عن  ٩المعيار رقم 
معرفة المجموعة تحليالً لمحاسبة التحوط ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة. تضمن التقييم األولي الذي أجرته 

الفجوات بين البيانات مقابل عمليات وخطط المجموعة الخاصة بتطبيق تغيرات على األنظمة والضوابط الرقابية التي 
  .الالزمة تراھا ضرورية للحصول على البيانات

  
  التحول

  
ة إلعداد التقارير المالية سيطبق عموماً من المعايير الدولي ٩التغير في السياسات المحاسبية الناتج عن تطبيق المعيار رقم 

  بأثر رجعي، باستثناء ما ھو مبين أدناه.
  
تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي يسمح لھا بعدم إعادة بيان أرقام المقارنة للفترات السابقة المتعلقة   -

فترية اف بالفروق في القيم الدوف يتم االعترسبالتغيرات في التصنيف والقياس (بما في ذلك انخفاض القيمة). 
من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية  ٩للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 

  .٢٠١٨ يناير ١بشكل عام ضمن األرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في 
رات أثر مستقبلي. رغم ذلك قد تختار المجموعة تطبيق التغييجب تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الجديدة بشكل عام ب  -

  المتوقعة لمحاسبة النقاط اآلجلة بأثر رجعي. لم تتخذ المجموعة قراراً بعد بشأن ھذا االختيار.
  يجب إجراء التقييمات التالية على أساس الوقائع والظروف في تاريخ التطبيق األولي.  -

 ؛ى الموجودات الماليةلذي ينطوي علتحديد نموذج األعمال ا  
 ل األرباح ادلة من خالتصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات مالية معينة مقاسة بالقيمة الع

  ؛ وأو الخسائر
  تصنيف استثمارات معينة في سندات المليكة غير محتفظ بھا للمتاجرة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات

 األخرى.الشاملة 
  

ما تزال إدارة المجموعة تباشر أعمال تقييم التأثير حيث ما تزال بعض جوانب تحليالت التأثير غير مؤھلة. من المتوقع 
  أن يكون التأثير المحتمل للتحول غير مادي، بناًء على األعمال التي تمت حتى تاريخه.

  
  المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٥المعيار رقم   )٢(

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

تراف االعمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيھات الحالية المتعلقة ب ١٥باإليرادات. يحل المعيار رقم 
"عقود  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج والء العمالء".  ١٣اإلنشاءات" والتفسير رقم 
  

  الخدمات تقديم
  

لطيران باإلضافة إلى الخدمات ذات عالقة. تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات عندما يتم تقدم المجموعة خدمات ا
تم ي تقديم الخدمات ويمكن قياس الثمن بصورة موثوقة ويكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.

رداد ستاالويكون من المرجح رة موثوقة يكون من الممكن قياس اإليرادات والتكاليف بصوعتراف باإليرادات عندما اال
  .الخدمات المقدمةإدارة عن االشتراك في توقف الو
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  (تابع) المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٥المعيار رقم   )٢(
  

  (تابع)الخدمات  تقديم
 

االعتراف باإليرادات عند استالم العميل للخدمات. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سيتم  ١٥وفقاً للمعيار رقم 
يم دباإليرادات من ھذه العقود عندما يتم تقبالنسبة لبعض العقود التي بموجبھا يتم تقديم خدمات، سوف يتم االعتراف 

  الخدمات للعميل. 
  
رادات سوف يتم قيد اإليظھر تقييم المجموعة أن كل عقد من عقودھا له التزام أداء منفصل وأن سعر البيع يمكن تحديده. يُ 

  ط.اإليرادات غير مشرو عندما تتم تسوية كل من التزامات األداء. يوجد لدى المجموعة عقود ثابتة كما أن الحق في قبض
  

ن المتوقع م ما تزال إدارة المجموعة تباشر أعمال تقييم التأثير حيث ما تزال بعض جوانب تحليالت التأثير غير مؤھلة.
  أن يكون التأثير المحتمل للتحول غير مادي، بناًء على األعمال التي تمت حتى تاريخه.

  
  التحول

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير المتراكم،  ١٥تعتزم المجموعة تطبيق المعيار رقم 

). وبالتالي، لن ٢٠١٨يناير  ١مع تأثير التطبيق المبدئي لھذا المعيار المعترف به في تاريخ التطبيق المبدئي (أي بتاريخ 
لية على فترة المقارنة عداد التقارير المامن المعايير الدولية إل ١٥تقوم المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار رقم 

  المعروضة.
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: عقود اإليجار  ١٦المعيار رقم   )٣(
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيھات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما فيھا  ١٦يحل المعيار 
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد  ٤"عقود اإليجار" والتفسير رقم  ١٧المحاسبي الدولي رقم المعيار 

الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود  ١٥التقارير المالية "تحديد ما إذا كان االتفاق يشمل إيجار" والتفسير رقم 
لصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقييم جوھر المعامالت التي تنطوي ا ٢٧الحوافز" والتفسير رقـم  –اإليجار التشغيلي 

  على الشكل القانوني لعقد اإليجار".
  

. ٢٠١٩يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١٦يسري المعيار 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥نشآت التي تطبق المعيار رقم يجوز تطبيق ھذا المعيار قبل ذلك التاريخ للم

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.   ١٦في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار 
  

زانية ود اإليجار في الميمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عق ١٦يقدم المعيار 
العمومية. يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة 
باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة 

للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابھه للمعيار األجل وعقود اإليجار 
  أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي وعقود إيجار تشغيلي.  –الحالي 

  
مھا التفصيلي. ه بعد من تقييتكنھا لم تنول الموحدة تقييم التأثير المبدئي المحتمل على بياناتھا الماليةمن المجموعة  انتھت

قف على الظروف سوف يتو على البيانات المالية الموحدة في فترة التطبيق المبدئي إن التأثير الفعلي لتطبيق ھذا المعيار
، ومكونات محفظة إيجارات ٢٠١٩يناير  ١االقتصادية المستقبلية، بما فيھا معدل االقتراض لدى المجموعة كما في 

وعة كما في ذلك التاريخ وآخر تقييم قامت به المجموعة بشأن إن كانت سوف تمارس أي من خيارات تجديد المجم
  اإليجار ومدى تقرير المجموعة المتعلقة باستخدام أدوات عملية وإعفاءات االعتراف.
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٣١  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)بعد  فعيلھاولكن لم يتم ت التي تم إصدارھاالمعايير الجديدة والتفسيرات   (ص)
  

  (تابع)من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: عقود اإليجار  ١٦المعيار رقم   )٣(
  

من المعايير الدولية  ١٦إضافة إلى ذلك، سوف تتغير طبيعة المصروفات المتعلقة بھذه اإليجارات حيث يحل المعيار رقم 
روفات اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت مع تحميل الحق في استھالك إلعداد التقارير المالية محل مص

  الموجودات ومصروفات الفائدة على التزامات اإليجار. 
  

  من غير المتوقع أن يكون لإليجارات التمويلية لدى المجموعة تأثير جوھري.
  

  التحول
 

 ما يلي: تطبيق المعيار باستخداممجموعة، بصفتھا مستأجر، يمكنھا إن ال
 
  منھجية بأثر رجعي -
  منھجية معدلة بأثر رجعي ذات أدوات عملية اختيارية. -
 

يطبق المستأجر ھذا االختيار بصورة متسقة على جميع عقود اإليجار لديه. تخطط المجموعة حالياً لتطبيق المعيار رقم 
لذلك، سوف يتم . باستخدام منھجية بأثر رجعي ٢٠١٩يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مبدئياً في  ١٦

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كتعديل على الرصيد االفتتاحي  ١٦االعتراف بالتأثير المتراكم للمعيار رقم 
ي على ، دون إعادة بيان المعلومات المقارنة. عند تطبيق منھجية معدلة بأثر رجع٢٠١٩يناير  ١لألرباح المحتجزة في 

، عندئذ يمكن ١٧اإليجارات المصنفة في وقت سابق على أنھا عقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
اً عند التحول. تقوم المجموعة حالي السبل العملية، تطبيق عدد من ر، على أساس كل عقد إيجار على حدةللمستأجر اختيا

   .سبل العمليةالبتقييم التأثير المحتمل الستخدام ھذه 
  
الطرف المؤجر باستثناء إذا كانت إجراء أي تعديالت على عقود اإليجار التي تكون فيھا ب غير ملزمة المجموعة إن

  مؤجر من الباطن في عقد إيجار من الباطن.
  

لمتوقع مؤھلة. من اما تزال إدارة المجموعة تباشر أعمال تقييم التأثير حيث ما تزال بعض جوانب تحليالت التأثير غير 
  أن يكون التأثير المحتمل للتحول غير مادي، بناًء على األعمال التي تمت حتى تاريخه.

  
  معايير أخرى  )٤(

  
التالية تأثير جوھري على البيانات المالية الموحدة والتفسيرات ليس من المتوقع أن يكون ألي من المعايير المعدلة 

 للمجموعة:
 
تعديالت على المعيار  – ٢٠١٦ - ٢٠١٤دورة  –المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التحسينات السنوية على  -

 .٢٨ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١رقم 
  .)٤٠تحويالت العقارات االستثمارية (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
 ١٠لمساھمة بھا بين مستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك (تعديالت على المعيار رقم بيع موجودات أو ا -

  ). ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من 
جنبية بالعمالت األالمعامالت الخاصة الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية " ٢٢التفسير رقم  -

 ً   "والثمن المدفوع مقدما
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٣٢  
  

  استخدام التقديرات واألحكام   ٤
  

 األحكام والتقديرات واالفتراضاتبعض وضع بإلدارة ، قامت ا٣أثناء تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح 
قة المرتبطة بھا على الخبرة السابالتي ال تبدو واضحة بسھولة من المصادر األخرى. ترتكز التقديرات واالفتراضات 

   التقديرات. ھذه. قد تختلف النتائج الفعلية عن مناسبةعتقد أنھا وعوامل أخرى يُ 
  

  االئتالف المشترك  (أ)
، إن "أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م." ھو ائتالف مشترك تابع للشركة و"اجستا ٨كما ھو مبين في اإليضاح 

من أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م.، إال أنه ليس  ٪٧٠ تبلغتمتلك حصة اس بي ايه". على الرغم أن الشركة 
دمات الطيران ذ.م.م. حيث تم االتفاق مع"اجستا اس بي ايه" لديھا سيطرة أو تأثير جوھري على أجستا ويستالند لخ

تطلب ت بموجب العقد المبرم بينھما أن األنشطة الخاصة باالئتالف المشترك "أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م."
ركة ذات إن "أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م." ھي شموافقة باإلجماع من األطراف المشاركة في السيطرة. 

مسؤولية محدودة شكلھا القانوني يجيز الفصل بين أطراف االئتالف المشترك والشركة نفسھا. عالوة على ذلك، ال يوجد 
تالف االئ موجوداتاالئتالف المشترك لھم حقوق في  اتفاق تعاقدي أو أية معطيات أو ظروف أخرى تشير إلى أن أطراف

ه. وعليه، يتم تصنيف "أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م." كائتالف مطلوباتاه عليھم التزامات تجالمشترك و
  مشترك خاص بالشركة. 

  

  الشركة التابعة  (ب)
ويال ر يتم احتسابالحصة المتبقية.  ذ.م.م بينما تمتلك ھيئة طيران الرئاسة رويال جيتمن أسھم  ٪٥٠تمتلك الشركة 

حيث أنھا تمثل  ممارسة سيطرة على تلك المنشأةعلى أساس أن المجموعة قادرة على كشركة تابعة للمجموعة  جيت
  اعتمادھا على الشركة في تقديم الدعم التقني وتنفيذ العمليات. األغلبية في مجلس اإلدارة باإلضافة إلى 

  

  تصنيف العقارات   (ج)
يتطلب وضع أحكام لتحديد ما إذا كان العقار مؤھل أن ، قامت اإلدارة بوضع العديد من األحكام. أثناء تصنيف العقارات

محتفظ به بغرض البيع. تقوم المجموعة بوضع معايير تمكنھا من  أصلعقار استثماري أو ممتلكات ومعدات و/أو  يكون
ً لتعريفات العقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات  محتفظ ال والموجوداتممارسة تلك األحكام بصورة متسقة وفقا

. عند وضع ھذه األحكام، قامت اإلدارة بالوضع في االعتبار المعايير التفصيلية والتوجيھات ذات الصلة بتصنيف بھا للبيع
والمعيار المحاسبي الدولي  ١٦والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢العقارات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  ر التقارير المالية الدولية، وبصورة خاصة، االستخدام المحدد للعقار من قبل اإلدارة. من معايي ٥والمعيار رقم  ٤٠رقم 
  

  واإليرادات المستحقة مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  (د)
تي لالذمم المدينة التجارية وقامت بتكوين المخصص الالزم للذمم المدينة اقامت اإلدارة بتقدير مدى إمكانية تحصيل 

تعرضت النخفاض في القيمة. قامت اإلدارة بتقدير مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية استناداً إلى 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة في نھاية فترة التقرير. يبلغ مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية كما 

     مليون درھم). ١٠١ .٢: ٢٠١٦(مليون درھم  ٤٥ .٥مبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
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٣٣  
  

   (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٤
  

  مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة  (ھـ)
 المتعلقة بقطع الغيار واألجزاء الدوارة (بضائع تامة الصنع) أرصدة المخزونقامت اإلدارة بتقدير مدى إمكانية تحصيل 

. يبلغ وتاريخ التقادم السابقالبيئة االقتصادية الحالية استناداً إلى للمخزون المتقادم وقامت بتكوين المخصص الالزم 
: ٢٠١٦(مليون درھم  ٣٤ .١مبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  المخزون المتقادم وبطيء الحركةمخصص انخفاض قيمة 

  مليون درھم).  ٣٤ .١
  

  والمعدات للممتلكاتاألعمار اإلنتاجية   (و)
بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات الحتساب االستھالك. يتم وضع ھذه التقديرات بعد قامت اإلدارة 

الوضع في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف المادي لھا. تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار 
وفات االستھالك المستقبلية عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية مختلفة بصورة سنوية ويتم تعديل مصراإلنتاجية 

   عن التقديرات السابقة.   
  

  انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  )ز(
قيمة من من انخفاض اليتم تقييم العقارات المصنفة ضمن الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز للتحقق 

 القابلة لالسترداد. تتمثل القيمة المقدرة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة خالل مقارنة القيمة الدفترية مع قيمھا المقدرة
الل السنة، خ القيمة من االستخدام في مستوى فردي للوحدة المنتجة للنقد، أيھما أعلى. وأالمقدرة ناقصاً تكاليف االستبعاد 

وحدات منتجة للنقد  ٥٠٠٠، بتصنيف طائرات بي بي جي وطائرات جي الھامةحكام األ، بناًء على قامت رويال جيت
ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  ٥٠٠٠لطائرات جي خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا منفصلة، كما قامت بتسجيل 

تفاصيل خسائر الموحدة حول البيانات المالية  ٥. يتضمن اإليضاح : ال شيء)٢٠١٦(مليون درھم  ٥٩ .٤مبلغ ب ٢٠١٧
   انخفاض القيمة.

  
  القيمة العادلة للعقارات االستثمارية   )ح(

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل خبراء مستقلين متخصصين في تقييم العقارات من خالل تطبيق يتم تحديد 
طرق التقييم المتعارف عليھا. ترتكز تلك التقديرات على بعض االفتراضات التي تخضع لعدم اليقين وقد تختلف بصورة 

  مادية عن النتائج الفعلية. 
  

  في ائتالف مشتركانخفاض قيمة االستثمار   )ط(
تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة استثمارھا في ائتالفات مشتركة استناداً إلى مؤشرات االنخفاض في القيمة. إن 
تحديد ما إذا كان االستثمار في االئتالفات المشتركة قد تعرض النخفاض في القيمة يتطلب تقييم اإلدارة لقدرة الشركة 

باح والسيولة المتوفرة لديھا وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا وقدرتھا على تحقيق تدفقات نقدية المستثمر بھا على تحقيق أر
تشغيلية من تاريخ االستحواذ حتى المستقبل المنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة 

إن اإلدارة على قناعة أنه ال يلزم تكوين مخصص النخفاض الدفترية لالستثمار كمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر. 
  ) والمبالغ المستحقة من االئتالفات المشتركة. ٨قيمة استثمارھا في االئتالفات المشتركة (اإليضاح 
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٣٤  
  

   (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٤
  

  قياس القيم العادلة  )ي(
تتطلب بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير 

 بصورة عامة لمسؤورقابي يتعلق بقياس القيم العادلة. يشمل ذلك فريق التقييم الذي يكون تطبق المجموعة نظام المالية. 
، وتقديم تقارير عنھا مباشرة إلى ٣، بما في ذلك القيم العادلة في المستوى متابعة كافة القياسات للقيم العادلة الھامة عن

  المسؤول المالي الرئيسي.
  

بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الھامة وتعديل التقييم. عندما يتم قياس القيم العادلة  يقوم فريق التقييم
فريق التقييم بتقييم الدليل الذي تم خدمات التسعير، يقوم  الوسيط أوباستخدام معلومات من طرف أخر مثل أسعار 

الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن ھذه التقييمات تفي بمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية، 
  بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة الذي يجب فيه تصنيف ھذه التقييمات.

  
  الھامة المتعلقة بالتقييم إلى لجنة التدقيق لدى المجموعة.  األمور عنتم تقديم تقارير 

  
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم 

أساليب  تخدمة فية بناًء على المدخالت المستصنيف القيم العادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادل
  . التقييم كما يلي

  
  : األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى   •
وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى   •

  مطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  ر ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غي٣المستوى   •
  

في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام 
المتدرج للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة 

  ية األقل أھمية بالنسبة لعملية القياس بأكملھا.الذي ينطوي على المدخالت الجوھر
  

تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي حدث 
  خاللھا التغيير. 

  
  .في اإليضاحات ذات الصلة المزيد من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة لقياس القيم العادلة يتم إدراج

  
  لمعامالت البيع وإعادة التأجير القيم العادلة تحديد    )ك(

تقوم اإلدارة بتحديد القيم العادلة لمعامالت البيع وإعادة التأجير، من خالل تحصيل العروض من األطراف التي ترغب 
ما مع مراعاة عناصر الكمية والجودة بعروض في الشراء في سوق مفتوح أو من خالل شركة تقييم مستقلة. يتم تقييم ال

   في ذلك السعر المعروض من األطراف التي ترغب في الشراء.
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٣٥  
  

  الممتلكات والمعدات    ٥
  

  يتم استخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية في احتساب االستھالك للممتلكات والمعدات: 
  

  سنة  ٢٠  قطع غيار قابلة للتبديل واإلصالح تجارية طائرات
  سنة  ٢٥  وقطع غيار للمحركات طائرات شحن

  سنة  ١٥  طائرات ثابتة الجناحين 
  سنة  ١٥-١٠  الطائرات العمودية وقطع الغيار الرئيسية 

  سنة  ١٥  قطع غيار الطائرات ثابتة الجناحين 
  سنوات ٤  سيارات 

  وات سن ٥  معدات أرضية 
  واتسن ٥-٤  أثاث ومعدات مكتبية 

  سنة  ٣٠  المجمع السكني 
  سنة  ٢٥  مباني 

  وات سن ٣  تحسينات على المنشآت المستأجرة للطائرات التجارية 
  سنوات  ١٠  تجھيزات وتركيبات 
  ساعة ١٠٫٠٠٠ - ٥٫٠٠٠  أطواق دوارة رئيسية

  ساعة  ٤٫٠٠٠  شفرات دوارة رئيسية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٦  
  

   (تابع) الممتلكات والمعدات  ٥
  

  

 
  
  
  

  مباني 

تحسينات على
المنشآت 

المستأجرة 
للطائرات 
  التجارية

  
  

الطائرات 
العمودية وقطع 
  الغيار الرئيسية

 
  
  

  طائراتمبنى 
  الشحن

 
  
  

 طائرات شحن
  وقطع الغيار

 
  
  

  طائرات
  تجارية

 
قطع غيار 

طائرات تجارية 
رئيسية وقابلة 

  للصيانة

  
  
  

أثاث 
  وتركيبات

  
  
  
  

  أخرى 

  
  

أعمال 
  رأسمالية

  قيد اإلنجاز 

  
  
  
  

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

                       التكلفة
  ٤٫٠٩٢٫٢٤٦  ٤٦٥٫٩١٦  ٣٠٤٫٧٦١  ١٦٫٤٤٤  ٢٠٫٥٩٠  ٩٦٩٫٧٤٩  ١٥٩٫٩٩٧  ١٥٫٠١٧  ١٫٩١٦٫٩٧٤  ١٢٫٠٧٤  ٢١٠٫٧٢٤  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

  ٢٤٩٫٩٦٨  ٢١٨٫٧٦٦  ١٢٫١٢٧  -  ٢٫٧٠٠  -  -  -  ١٦٫٣٧٥  -  -  إضافات 
  )٨٫١٥٤(  -  )٧٦٦(  -  -  -  -  -  )٧٫٣٨٨(  -  -  استبعادات 
  -  )٥٩٤٫٧٨٢(  ١٥٫١٨٦  -  -  ٥٧٨٫٥٨٦  -  -  -  ١٫٠١٠  -  تحويالت 
  بھا محتفظ موجودات إلى تحويالت

  )١٦٢٫٣٠٥(  -  )٧٫٧٠٥(  -  )٩٫٧٣٨(  )١٤٤٫٨٦٢(  -  -  -  -  -  )١٣بغرض البيع (اإليضاح   
  -----------------  -----------------  ----------------------  ---------------  -------------------  -------------------  ----------------  ----------------  -------------------  -------------------  ---------------------  

  ٤٫١٧١٫٧٥٥  ٨٩٫٩٠٠  ٣٢٣٫٦٠٣  ١٦٫٤٤٤  ١٣٫٥٥٢ ١٫٤٠٣٫٤٧٣ ١٥٩٫٩٩٧ ١٥٫٠١٧ ١٫٩٢٥٫٩٦١ ١٣٫٠٨٤ ٢١٠٫٧٢٤ ٢٠١٦ديسمبر٣١الرصيد في
  =======  =======  ==========  =======  ========  =======  ======  =========  =========  =========  =========  
                  

  ٤٫١٧١٫٧٥٥  ٨٩٫٩٠٠  ٣٢٣٫٦٠٣  ١٦٫٤٤٤  ١٣٫٥٥٢  ١٫٤٠٣٫٤٧٣  ١٥٩٫٩٩٧  ١٥٫٠١٧  ١٫٩٢٥٫٩٦١  ١٣٫٠٨٤  ٢١٠٫٧٢٤   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ١٠٧٫٧٧٥  ٦٦٫١٤٨  ٥٫٢٨٢  ٢٣٥  ٤٫٢٠٨  ١٫١٩١  ١٦٫٧٧٥  -  ١٢٫١٩٤  -  ١٫٧٤٢  إضافات 

  )٢٣٣٫٤٣٢(  -  )١٢٫٠٣٠(  -  )٧٠٠(  )١٧٣٫٠٥٢(  -  -  )٤٧٫٦٥٠(  -  -  استبعادات 
  -  )٨٤٫٦٨١(  -  ١٫٧٩٢  -  -  -  -  ٢٨٫٦٥٧  -  ٥٤٫٢٣٢  تحويالت 

 -------------------  -----------------  ----------------------  ---------------  -------------------  -------------------  ----------------  ----------------  -------------------  -------------------  ---------------------  
  ٤٫٠٤٦٫٠٩٨  ٧١٫٣٦٧  ٣١٦٫٨٥٥  ١٨٫٤٧١  ١٧٫٠٦٠ ١٫٢٣١٫٦١٢ ١٧٦٫٧٧٢ ١٥٫٠١٧ ١٫٩١٩٫١٦٢ ١٣٫٠٨٤ ٢٦٦٫٦٩٨ ٢٠١٧ديسمبر٣١الرصيد في

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

  
  تابع...                                    

  
   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٧  
  

  (تابع)  الممتلكات والمعدات   ٥
  

  

 
  
  
  

  مباني 

تحسينات على
المنشآت 

المستأجرة 
للطائرات 
  التجارية

  
  

الطائرات 
العمودية وقطع 
  الغيار الرئيسية

 
  
  

  مبنى طائرات
  الشحن

 
  
  

  طائرات شحن
  وقطع الغيار

 
  
  

  طائرات
  تجارية

 
قطع غيار 

طائرات تجارية 
رئيسية وقابلة 

  للصيانة

  
  
  

أثاث 
  وتركيبات

  
  
  
  

  أخرى 

  
  

أعمال 
  رأسمالية

  قيد اإلنجاز 

  
  
  
  

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

                       وانخفاض القيمةاالستھالك المتراكم
  ١٫٢٢٦٫٤٥٣  -  ٢٠٣٫٦٩٣  ١٦٫٢٢٨  ٨٫٠٤٣  ٢١٠٫٢٣٢  ٦٦٫٩٩٣  ٤٫٢٠٦  ٦٣٥٫٣٠٨  ١١٫١٠١  ٧٠٫٦٤٩   ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

  ١٦٦٫٤٣٤  -  ٢٩٫٦٥١  ٧٥  ٧٢١  ٦٥٫٥٣٢  ٦٫٨٤٨  ٦٠٠  ٥٤٫٨٢٢  ٢٩١  ٧٫٨٩٤    المحمل خالل السنة
  )٧٫٠١١(  -  )٤٦٤(  -  -  -  -  -  )٦٫٥٤٧(  -  -  حذف نتيجة استبعادات 

  تحويالت إلى موجودات محتفظ بھا
  )١٢٢٫٩١٥(  -  )٦٫٨٤٣(  -  )٨٫٠٤٠(  )١٠٨٫٠٣٢(  -  -  -  -  -  )١٣بغرض البيع (اإليضاح   
  -------------------  -----------------  -------------------  ---------------  -------------------  -------------------  ----------------  ----------------  -------------------  -------------------  ---------------------  

  ١٫٢٦٢٫٩٦١  -  ٢٢٦٫٠٣٧  ١٦٫٣٠٣ ٧٢٤ ١٦٧٫٧٣٢ ٧٣٫٨٤١ ٤٫٨٠٦ ٦٨٣٫٥٨٣ ١١٫٣٩٢ ٧٨٫٥٤٣ ٢٠١٦ديسمبر٣١الرصيد في
  ========  =======  ========  ======  ========  ========  =======  =======  =========  ========  =========  
                  

  ١٫٢٦٢٫٩٦١  -  ٢٢٦٫٠٣٧  ١٦٫٣٠٣  ٧٢٤  ١٦٧٫٧٣٢  ٧٣٫٨٤١  ٤٫٨٠٦  ٦٨٣٫٥٨٣  ١١٫٣٩٢  ٧٨٫٥٤٣   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ١٧٧٫٩٤٥  -  ٢٨٫٥٠٠  ٣٩١  ٧٣٤  ٧٦٫٢٠٧  ٨٫٨٨١  ٦٠٠  ٥٣٫٢٠٨  ٥٠١  ٨٫٩٢٣    المحمل خالل السنة

  )٩١٫٦٢٤(  -  )١٠٫٤٣٥(  -  -  )٦٥٫٢٦٥(  -  -  )١٥٫٩٢٤(  -  -  حذف نتيجة استبعادات 
  ٥٩٫٤٩٣  -  -  -  -  ٥٩٫٤٩٣  -  -  -  -  -  انخفاض القيمة

  -------------------  -----------------  -------------------  ---------------  -------------------  -------------------  ----------------  ----------------  -------------------  -------------------  ---------------------  
  ١٫٤٠٨٫٧٧٥  -  ٢٤٤٫١٠٢  ١٦٫٦٩٤  ١٫٤٥٨ ٢٣٨٫١٦٧ ٨٢٫٧٢٢ ٥٫٤٠٦ ٧٢٠٫٨٦٧ ١١٫٨٩٣ ٨٧٫٤٦٦ ٢٠١٧ديسمبر٣١الرصيد في

 ========  =======  ========  ======  ========  ========  =======  =======  =========  ========  =========  
                       القيمة الدفترية

  ٢٫٩٠٨٫٧٩٤  ٨٩٫٩٠٠  ٩٧٫٥٦٦  ١٤١  ١٢٫٨٢٨  ١٫٢٣٥٫٧٤١  ٨٦٫١٥٦  ١٠٫٢١١  ١٫٢٤٢٫٣٧٨  ١٫٦٩٢  ١٣٢٫١٨١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  -------------------  -----------------  -------------------  ---------------  -------------------  -------------------  ----------------  ----------------  -------------------  -------------------  ---------------------  
  ٢٫٦٣٧٫٣٢٣  ٧١٫٣٦٧  ٧٢٫٧٥٣  ١٫٧٧٧  ١٥٫٦٠٢ ٩٩٣٫٤٤٥ ٩٤٫٠٥٠ ٩٫٦١١ ١٫١٩٨٫٢٩٥ ١٫١٩١ ١٧٩٫٢٣٢ ٢٠١٧ديسمبر٣١

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



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٨  
  

  (تابع)  الممتلكات والمعدات   ٥
  

  مستھكلة بالكامل. ونتيجة الوقطع الغيار الرئيسية  ، كان ھناك بعض الطائرات العمودية١٩٩٢ديسمبر  ٣١كما في
بإعادة تقييم الطائرات العمودية وقطع الغيار الرئيسية حسب قيمتھا السوقية  ١٩٩٣لذلك، قامت اإلدارة خالل عام 

وذلك استناداً إلى العروض الصادرة في ھذا المجال. تم االستناد في إعادة تقييم الطائرات العمودية إلى "الكتاب 
العمودية" وتقرير التقييم المعد من قبل جمعية ناش للطائرات العمودية المحدودة.  الخاص الطائرات –األزرق 

على أساس سعر التكلفة الفعلي وعمليات التقييم التي قامت بھا ارتكزت عملية إعادة تقييم قطع الغيار الرئيسية 
كما  لتقييم.لبيان نتيجة عملية إعادة ا تم تعديل القيمة الدفترية واالستھالك المتراكمالشركة الكندية لتوربينات الغاز. 

، يبلغ صافي القيمة الدفترية للطائرات العمودية وقطع الغيار الرئيسية المعاد تقييمھا مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  مليون درھم).  ٢٠ .٥: ٢٠١٦(مليون درھم  ٢٠ .٥
  

  بمجمع سكني بالقيمة الحالية للحد األدنى، أبرمت المجموعة اتفاقية إيجار تمويلي نتج عنھا االعتراف ٢٠١١في عام 
  ). ٢٠مليون درھم (إيضاح  ١٢٧به والبالغة  ةلدفعات اإليجار المتعلق

  
  وقد نتج عن ھذه تجارية ، قامت المجموعة بمراجعة القيمة القابلة لالسترداد لطائرات عمودية٢٠١٧سنة خالل .

مليون درھم تم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر.  ٥٩ .٤المراجعة االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة تبلغ 
ً بتقدير القيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيع الطائرات على أساس أسعار السوق الحديثة  قامت المجموعة أيضا

لقابلة ا لموجودات مماثلة. إن القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أعلى من القيمة من االستخدام، ولذلك تم تحديد القيمة
  لالسترداد لألصل المعني على أساس القيمة السوقية العادلة ناقصاً تكاليف البيع المقدرة. 

  
  بعض طائرات الشحن والعناصر المتعلقة بھا إلى موجودات محتفظ بھا بغرض البيع  تصنيفبقامت المجموعة

  . مليون درھم ٨ .٩قيمة دفترية بلغت صافي ب
  
  باسم  مليون درھم) ١٫٤٤٦: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٫٢٤٧تم رھن بعض الممتلكات والمعدات بقيمة دفترية بلغت

  البنوك المقرضة. 
  

  محاكي.شراء بمبالغ مدفوعة لتتعلق األعمال الرأسمالية قيد التشغيل بصورة رئيسية  
  
  العربية المتحدة.دولة اإلمارات المجموعة في  مقريتم تشغيل الممتلكات والمعدات من  

  

  العقارات االستثمارية  ٦
  

ذي يقع في عقار الشركة الو إمارة أبوظبييقع في مدينة خليفة في  عقارفي االستثمار في العقارات االستثمارية  تتمثل
في لندن باسم ھيربال ھيلز جاردنز  جيل العقارستم ت. في منطقة الروضة بأبوظبيوعقارين  لمملكة المتحدةالندن، 
  .موعةمجللبالكامل  وتعود ملكيتھا ھذا العقار االستثماريفي جبل طارق بغرض امتالك  تأسستدودة، وھي شركة المح

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٨١٫٩٤٠  ١٦١٫٢٥٢  يناير ١الرصيد في 
  ٣٫٢٣٢  ٧٤  عقار لندن –الزيادة في القيمة العادلة 
  -  ١٨٢٫٨٠٠  الروضة - العقارات االستثمارية
  )٢٣٫٩٢٠(  ١١٫٤٨٨  العمالت األجنبية صافي فرق تحويل

  -----------------  ----------------  
  ١٦١٫٢٥٢  ٣٥٥٫٦١٤  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٩  
  

  (تابع)العقارات االستثمارية   ٦
  

إن  بالمجموعة. لةص مليس لھ ينمستقل ينمقّيم الذي قام به تقييمال بناًء علىالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية  تحديدتم 
واقع متقييم عقارات في مؤھالت مناسبة وخبرات حديثة في  مالمقيمين المھنيين ولديھجمعية  أحد أعضاء ين ھمالمقيم
  .مماثلة

  
ي تعديالت أ إجراء السوقية على أساس أسعار السوق الحديثة دونخدام منھجية المقارنة تم التوصل إلى القيمة العادلة باست

، تم تجميع كافة العقارات االستثمارية ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في . جوھرية على المعطيات الملحوظة في السوق
  .٢للمجموعة ضمن المستوى 

  

  االستثمارات  ٧
  

  فيما يلي استثمارات المجموعة كما في نھاية تاريخ التقرير: 
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -  ٥٤٫٧٤٠  اإليرادات الشاملة األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  =======  =======  
      
     

  ١٥٫٨٩٣  -  يناير ١الرصيد في 
  -  ٥٤٫٧٤٠  شراء استثمارات

  )١٥٫٨٤٧(  -  استبعاد استثمارات 
  )٤٦(  -  خسائر البيع النقص في القيمة العادلة/

  --------------  --------------  
  -  ٥٤٫٧٤٠  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

  العربية المتحدةتتمثل استثمارات المجموعة في األوراق المالية في االستثمار في أوراق مالية مدرجة في دولة اإلمارات 
      

  -  ٥٤٫٧٤٠  استثمارات في سندات بنك أبوظبي التجاري
  =======  =======  

  

  
  االستثمار في ائتالف مشترك  ٨

  
، وھو ائتالف .شركة أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م في رأس المال من ٪٧٠ تبلغتمتلك المجموعة حصة 

كشركة ذات مسؤولية محدودة ولدى المجموعة  اإلمارات العربية المتحدةمشترك تم تأسيسه في إمارة أبوظبي بدولة 
تقوم شركة أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م. بتنفيذ أعمال . حقوق تصويت مساوية لحصتھا في االئتالف المشترك

  ھا. الطائرات العمودية ومستلزمات إصالح وتجديد وتعديل وتحديث الطائرات العمودية وبيع قطع غيار
  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٠  
  

  (تابع)االستثمار في ائتالف مشترك   ٨
  

الملخصة مع  يةمطابقة المعلومات المالاالئتالفات المشتركة وصاً للمعلومات المالية المتعلقة بملخيتضمن الجدول التالي 
   االئتالفات المشتركة.القيمة الدفترية لحصة المجموعة في 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٩٫٤٨٢  ١٤١٫٧٤٧  إجمالي الموجودات 
  )٤١٫٣١١(  )٧٤٫٧٦٤(  إجمالي المطلوبات 

  --------------  --------------  
  ٥٨٫١٧١  ٦٦٫٩٨٣  صافي الموجودات 

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

  ٧٣٫٤١٧  ٩٧٫٥٥٩  اإليرادات 
  =======  =======  

  ١٫٧٤٦  ٧٫٢٥٩  أرباح السنة 
  =======  =======  

  
تمت مطابقة المعلومات المالية الملخصة المذكورة أعاله مع القيمة الدفترية للحصة في االئتالف المشترك المعترف بھا 

  في البيانات المالية الموحدة: 
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٨٫١٧١  ٦٦٫٩٨٣  صافي الموجودات 
  --------------  --------------  

  ٤١٫٠١٥  ٤٦٫٨٨٩  القيمة الدفترية لحصة المجموعة في االئتالف المشترك 
  =======  ======  
  

  الذمم المدينة التجارية  ٩
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

   ٥٦٤٫٧٢٩  ٤٧٤٫٤٢٨  الذمم المدينة التجارية 
   ٤٣٫٦٧٦  ٢٥٫٩٢٦  ) ١٠المستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح 

  -----------------  -----------------  
  ٦٠٨٫٤٠٥  ٥٠٠٫٣٥٤  

  )١٠١٫٢٠٣(  )٤٥٫٤٧٧(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة المعترف به
  -----------------  -----------------  
  ٥٠٧٫٢٠٢  ٤٥٤٫٨٧٧  
  ========  ========  
  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤١  
  

  (تابع) التجاريةالذمم المدينة   ٩
  

  فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة المعترف به للذمم المدينة التجارية: 
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٧٫١١٤  ١٠١٫٢٠٣  يناير  ١الرصيد في 
  ٣٨٫١٤٧  ١٩٦   المحمل خالل السنة

  )٣٫١٩٣(  )٤١٫٨٩٢(  مبالغ مشطوبة 
  )٨٦٥(  )١٤٫٠٣٠(  مبالغ مستردة 

  -----------------  -----------------  
  ١٠١٫٢٠٣  ٤٥٫٤٧٧  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

يوماً. ال يتم تحميل فوائد على الذمم المدينة التجارية واألخرى. خالل  ٣٠يبلغ متوسط فترة االئتمان للخدمات المقدمة 
لى فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من العمالء استناداً إالسنة، تم تحديد مخصصات محددة إضافية لخسائر انخفاض القيمة 

كما في نھاية فترة التقرير. يتم تكوين مخصص ألرصدة الذمم المدينة التجارية متأخرة  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
  السداد استناداً إلى تقدير المبالغ غير القابلة للتحصيل بناء على تجارب التأخر عن السداد السابقة. 

  
ية مستحقة متأخرة السداد تبلغ قيمتھا الدفتر تتضمن الذمم المدينة التجارية للمجموعة وأرصدة األطراف ذات العالقة مبالغ

المجموعة مستحق معظمھا من جھات ذات صلة بالحكومة. قامت  مليون درھم) ٣٩٢ .٣: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٨٢ .٨
وعة ر جوھري في الجدارة االئتمانية للمدينين وال تزال تعتبر المجمينظراً لعدم وجود تغيللمبالغ المتبقية بتكوين مخصص 

  ه األرصدة قابلة للتحصيل. أن ھذ
  

  الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  فترات استحقاق
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٤٫٩٣٠  ٨٧٫٨٧٩  لم تتجاوز فترة استحقاقھا 
ً ٩٠إلى  ٣١مستحقة منذ    ١٤٥٫٥٢٧  ١٩٠٫٤٤٨  يوما
ً ١٨٠إلى  ٩١مستحقة منذ    ١٢٠٫٠٨١  ٣٩٫١٣٦  يوما

ً ١٨٠مستحقة منذ أكثر من    ٢٢٧٫٨٦٧  ١٨٢٫٨٩١  يوما
  ----------------  ----------------  
  ٦٠٨٫٤٠٥  ٥٠٠٫٣٥٤  
  ========  ========  
  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٢  
  

  األطراف ذات عالقة  ١٠
  

 أطراف ذات"مع  وفقاً للشروط واألحكام المتفق عليھا معامالت بإبرام ،في سياق األعمال االعتيادية ،تقوم المجموعة
األطراف  تتألف. ‘اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة’ ٢٤كما تم تعريفھا في المعيار المحاسبي الدولي رقم  "عالقة
التي تخضع لسيطرتھم  والشركاتالمجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  بالمجموعة من مساھمي عالقةال ذات

  .الرئيسيين باإلضافة إلى موظفي اإلدارة إداري جوھري عليھاممارسة تأثير  أو سيطرة عائالتھم أو التي يمكنھم
  

  :فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بالمجموعةعالقة الالمعامالت الھامة مع األطراف ذات األرصدة وفيما يلي 
  

  ذ.م.م رويال جيتالمعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة من خالل 
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٣٫٦٣٢  ١٠١٫١٩٤  خدمات مقدمة 
  ١٠٫٩٤٦  ٢٥٫٨٤٩  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ١٣٫٧٥١  ٥٫٥٤٨  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

  
  ماكسيُمس للطيران ذ.م.مالمعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة من خالل 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٫٨٩٧  -  خدمات مقدمة 
  ٧٫٨٩٧  -  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  
  المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة من خالل الشركة 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٣٫٦٦١  ٧٠٫٩٤٤  خدمات مقدمة 
  ٢٤٫٨٣٣  ٧٧  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ٦٫٩٠٥  ٣٫٤٧٦  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

  
  إجمالي المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢١٥٫١٩٠  ١٧٢٫١٣٨  خدمات مقدمة 
  ========  ========  

  ٤٣٫٦٧٦  ٢٥٫٩٢٦  )٩مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح 
  ========  ========  

  ٢٠٫٦٥٦  ٩٫١٨١  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
  ========  ========  

  
   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٣  
  

  (تابع) األطراف ذات عالقة  ١٠
  

  التزام بموجب عقد إيجار تمويلي   (أ)
  

سنة  ١٥لفترة من تكلفة طائرة تجارية  ٪٧٠تم إبرام عقد إيجار تمويلي بين المجموعة وطرف ذو عالقة بغرض تمويل 
    تبدأ من تاريخ استالم الطائرة. 

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المستحق إلى طرف ذي عالقة 
      

      )  ٢٠التزام بموجب عقد إيجار تمويلي (إيضاح 
  ١١٫٥٨٢  ٥٫٤٢٩  ھيئة طيران الرئاسة

      
  )٥٫٤٢٩(  -  ناقصاً: االستحقاق طويل األجل من التزام عقد إيجار تمويلي

  ----------------  ----------------  
  ٦٫١٥٣  ٥٫٤٢٩  )٢٣االستحقاق قصير األجل (إيضاح  –المستحق إلى طرف ذي عالقة 

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

  المعامالت مع أطراف ذات عالقة    (ب)
  

  كانت المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة كما يلي: 
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٨٥  ١٧٤  تكاليف تمويل من عقد إيجار تمويلي لطائرة 
  -------------  -------------  

      موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات 
  ١٧٫٠٧٠  ١٧٫٠٥٠  رواتب وامتيازات أخرى قصيرة األجل للموظفين 

  -------------  -------------  
  ٨٫٨٤٠  ٨٫٢٨٠  ) ٢٥أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح 

  -------------  -------------  
  ١٫٠٠٧  ١٫١٦٠  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

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

  المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  ١١
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٫٣٥٣  ١١٫١١٨  مدفوعات مقدماً 
  ٧٣٫٣٢٤  ٩٢٫٦٤٠  ودائع وسلفيات  

  ١٥٩٫٠٥٠  ٩١٫٤٤٠  ذمم مدينة أخرى وإيرادات مستحقة 
  ----------------  ----------------  
  ٢٤٠٫٧٢٧  ١٩٥٫١٩٨  
  ========  =======  

  
   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٤  
  

  الودائع لدى البنوكالنقد و  ١٢
  

  :التالية الموحدبيان المركز المالي من مبالغ  الموحديتألف النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية 
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٠٣٢  ٣٫٠٧٧  النقد في الصندوق
  ١٧٣٫٦٧٦  ١٦٩٫٠١٩  حسابات مصرفية جارية

  ٢٤٠٫٨٧٥  ٣٣١٫٠٥٨  ودائع
  ----------------  ----------------  

  ٤١٧٫٥٨٣  ٥٠٣٫١٥٤  النقد والودائع لدى البنوك في بيان المركز المالي الموحد
  )١٫٠٨٦(  -  ناقصاً: وديعة ھامشية

  )٥٣٫٩٩٤(  )١٣٫٣٨٣(  ناقصاً: سحوبات مصرفية على المكشوف مستخدمة ألغراض إدارة النقد
  )٢٤٠٫٨٧٥(  )٣٣١٫٠٥٨(  ناقصاً: ودائع ذات استحقاق أكثر من ثالثة أشھر

  ----------------  ----------------  
  ١٢١٫٦٢٨  ١٥٨٫٧١٣  الموحد النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية

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

لدى بنوك أجنبية  محتفظ به مليون درھم) ١١ :٢٠١٦(مليون درھم  ١٣ .٦مبلغ تتضمن األرصدة المصرفية والنقد 
  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. بينما يتم االحتفاظ بالرصيد المتبقي خارج الدولة

  
  للبيعالمحتفظ بھا الموجودات   ١٣

  
خالل  )طائرات أربع: ٢٠١٦( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تعھدت المجموعة ببيع طائرة مصنفة كمحتفظ بھا للبيع كما في 

المحتفظ طائرة ال، تم بيع ٢٠١٧خالل الربع الثالث من سنة معاملة من المتوقع إتمامھا خالل االثني عشر شھراً التالية. 
ئجارھا في إطار نفس المعاملة لمدة خمس سنوات ونصف، مع منح تإعادة اس، وتمت آخرإلى طرف  بھا كمتاحة للبيع
مليون درھم في حين أن بلغت القيمة  ٧٣ .٥إنھاء اإليجار التشغيلي بعد سنتين. بلغت متحصالت البيع  ارالمجموعة خي

م على أساس أن القيمة العادلة مليون درھ ٩ .٦ المبلغ المتبقي البالغتم تأجيل مليون درھم.  ٦٣ .٩الدفترية للطائرة مبلغ 
  للطائرة في وقت البيع كانت تعتبر ھي القيمة الدفترية لھا.

  
  رأس المال  ١٤

  
  فيما يلي ھيكل رأس المال:

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      :الُمصدر والمدفوع بالكامل
  درھم للسھم ١بواقع سھم  ٤٤٤٫٧٨٧٫٢٠٠

  درھم للسھم) ١سھم بواقع  ٤٤٤٫٧٨٧٫٢٠٠: ٢٠١٦(
  

٤٤٤٫٧٨٧  
  

٤٤٤٫٧٨٧  
  ========  ========  

  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٥  
  

  االحتياطيات   ١٥

  

 
  احتياطي 

  إعادة التقييم 

 
  احتياطي 
  التحويل 

احتياطي
استبدال أسطول 

  الطائرات

 
  احتياطي 
  التأمين 

 
  االحتياطي 
  القانوني 

 
  احتياطي إعادة

  استثماراتتقييم 

  
  االحتياطي 

  العام

  
  احتياطيات 

  أخرى 

  
  

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

  ١٫٥٢١٫٥٣١  ٦٨٫١١٧  ١٠٢٫٥٨٦ )٣٨٤( ٢٢٢٫٣٩٤ ٤١٧٫٧٦٩ ٦٩٢٫٦٨٦ )٩٫٨٥٦( ٢٨٫٢١٩  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  )٢٣٫٩٢٠(  -  -   - - -  - )٢٣٫٩٢٠( -  العمالت األجنبيةفروق صرف 

  خسارة القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة  
  عادلة من خالل اإليرادات الشاملةال  
  )٤٦(  -  -  )٤٦(  -  -  -  -  -  األخرى  

  ١٥٫٣٨٦  ١٥٫٣٨٦  - - - -  - - -  المحول إلى االحتياطي القانوني 
  المحول إلى احتياطي صيانة واستبدال   

  ٨٠٫٠٠٠  -  -  -  -  -  ٨٠٫٠٠٠  -  -  اتأسطول الطائر  
  ٤٣٠  -  - ٤٣٠ - -  - - -  المحول إلى احتياطي التأمين 

  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  
  ١٫٥٩٣٫٣٨١  ٨٣٫٥٠٣  ١٠٢٫٥٨٦ - ٢٢٢٫٣٩٤ ٤١٧٫٧٦٩ ٧٧٢٫٦٨٦ )٣٣٫٧٧٦( ٢٨٫٢١٩ ٢٠١٦ديسمبر٣١الرصيد في

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

  ١٫٥٩٣٫٣٨١  ٨٣٫٥٠٣  ١٠٢٫٥٨٦ - ٢٢٢٫٣٩٤ ٤١٧٫٧٦٩ ٧٧٢٫٦٨٦ )٣٣٫٧٧٦( ٢٨٫٢١٩ ٢٠١٧يناير١الرصيد في
  ١١٫٤٨٨  -  -   - - -  - ١١٫٤٨٨ -  فروق صرف العمالت األجنبية

  خسارة القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة  
  عادلة من خالل اإليرادات الشاملةال  
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  األخرى  

  ١٧٫٥٣٨  ١٧٫٥٣٨  - - - -  - - - المحول إلى االحتياطي القانوني
  المحول إلى احتياطي صيانة واستبدال   

  ١٤٠٫٠٠٠  -  -  -  -  -  ١٤٠٫٠٠٠  -  -  أسطول الطائرة   
  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  

  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١٠١٫٠٤١  ١٠٢٫٥٨٦ - ٢٢٢٫٣٩٤ ٤١٧٫٧٦٩ ٩١٢٫٦٨٦ )٢٢٫٢٨٨( ٢٨٫٢١٩ ٢٠١٧ديسمبر٣١الرصيد في
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٦  
  

  (تابع)االحتياطيات   ١٥
  
  التقييماحتياطي إعادة  )أ(

  
، قامت المجموعة استناداً إلى عروض األسعار المتاحة في ھذا المجال بإعادة تقييم جزء من ١٩٩٣يناير  ١كما في 

يمثل  .١٩٨٨يناير  ١). كما تم إجراء إعادة تقييم مماثل في ٥طائراتھا العمودية وقطع الغيار الرئيسية القابلة (إيضاح 
  احتياطي إعادة التقييم مبلغ الزيادة عن صافي القيمة الدفترية الناتج عن عملية إعادة التقييم.

  
  احتياطي تحويل العمالت )ب(

  
  بعمالت أجنبية. النقديةيتضمن احتياطي تحويل العمالت فروق ناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات غير 

  
  احتياطي استبدال االسطول )ج(

  
تياطي من مبالغ مخصصة من األرباح والتي يرى مجلس اإلدارة أنھا مطلوبة لضمان توفر احتياطيات يتكون ھذا االح

  كافية الستبدال الطائرات العمودية الموجودة حالياً عند الضرورة.
  

  احتياطي التأمين )د(
  

تتمكن المجموعة  يتكون ھذا االحتياطي من المبالغ المخصصة من األرباح والتي يرى مجلس اإلدارة أنھا مطلوبة لكي
  والطائرات ذات األجنة الثابتة. ةمن تغطية جزء من التأمين على اسطول الطائرات العمودي

  
  احتياطي قانوني  (ھـ) 

  
من األرباح السنوية إلى احتياطي قانوني حتى يصل ھذا االحتياطي إلى  ٪١٠يقتضي النظام األساسي للشركة تحويل 

كات التابعة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية رلك، يتعين على الشمن رأسمال الشركة. عالوة على ذ ٪٥٠
من أرباح  ٪١٠الخاص الشركات التجارية والنظام األساسي للشركات التابعة تحويل  ٢٠١٥لسنة  )٢(المتحدة رقم 

إن ھذا  .من رأس المدفوع للشركات التابعة ٪٥٠الشركات التابعة إلى احتياطي قانوني حتى يصل ھذا االحتياطي إلى 
ابه على ني للشركة، والذي يتم احتساالحتياطي غير قابل للتوزيع. يمثل االحتياطي القانوني للمجموعة االحتياطي القانو

االحتياطي  الشركة بتحويل أي مبلغ إلى ملم تق األساس المبين أعاله باإلضافة إلى االحتياطيات القانونية للشركات التابعة.
  من رأس المال المدفوع الخاص بالشركة. ٪٥٠حالياً القانوني نظراً ألن االحتياطي يساوى 

  
  نونية للشركات التابعة إلى االحتياطي المقيد حيث أن ھذه المبالغ غير متاحة للتوزيع.تم تحويل االحتياطيات القا

  
  احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  (و) 

  
يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 

تم إعادة تصنيف ھذا االحتياطي إلى األرباح المحتفظ بھا عند استبعاد  اإليرادات الشاملة األخرى.العادلة من خالل 
  االستثمارات.

  
  احتياطي عام  ) ز(

  
  تتم التحويالت من وإلى االحتياطي العام استناداً إلى قرارات مجلس اإلدارة وموافقة المساھمين.

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٧  
  

  توزيعات األرباح  ١٦
  

درھم للسھم  ٠ .١٧ توزيعات أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٨فبراير  ١٣االجتماع المنعقد بتاريخ اقترح مجلس اإلدارة خالل 
من القيمة  ٪١٧درھم للسھم العادي  ٠ .١٧: ٢٠١٦(مليون درھم  ٧٥ .٦من القيمة االسمية) والتي بلغت  ٪١٧(العادي 

يسعى مجلس اإلدارة إلى الحصول على موافقة المساھمين على . سوف مليون درھم) ٧٥ .٦االسمية، والتي بلغت 
  .٢٠١٨توزيعات األرباح النقدية خالل الجمعية العمومية التي ستعقد في 

  

  الحصص غير المسيطرة  ١٧
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٠٦٫٨٠٢  ٢٢٨٫٥٩١  يناير  ١الرصيد في 
  ٢١٫٧٨٩  ٣٩٫٩٣١  الحصة من أرباح السنة

  -----------------  -----------------  
  ٢٢٨٫٥٩١  ٢٦٨٫٥٢٢  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ١٨
  

  فيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين:
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٣٦٫٥٩٥  ١٣٣٫٨٣١  يناير  ١الرصيد في 
  ٢٢٫٠٠٥  ٢٠٫٧٦١  المحمل خالل السنة

  )٢٤٫٧٦٩(  )١٢٫٠٧٣(  المبالغ المدفوعة خالل السنة
  ------------------  ------------------  

  ١٣٣٫٨٣١  ١٤٢٫٥١٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ========  ========  
  

  قروض ألجل   ١٩
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٤٥٫٩٧٩  ٧٢٫١٠١  األجل من قروض ألجلاالستحقاق قصير 
  ٨١٥٫٠٠٨  ٨٠٦٫٠٤٠  االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل

  ------------------  ------------------  
  ٩٦٠٫٩٨٧  ٨٧٨٫١٤١  إجمالي القروض ألجل

  ========  ========  
  فيما يلي الحركة في القروض ألجل  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٠٠٤٫٦٧٩  ٩٦٠٫٩٨٧  يناير  ١الرصيد في 
  ٩٥٫٦٠٣  -  المسحوب خالل السنة

  )١٣٩٫٢٩٥(  )٨٢٫٨٤٦(  مبالغ ُمسددة خالل السنة
  -------------------  -------------------  

  ٩٦٠٫٩٨٧  ٨٧٨٫١٤١  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =========  ========  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٨  
  

  (تابع)قروض ألجل   ١٩
  

  مليار درھم ١ .٣قرض ألجل بقيمة 
مليار درھم لتمويل شراء طائرات  ١ .٣على تسھيالت قرض من أحد البنوك المحلية بمبلغ  ٢٠٠٧حصلت المجموعة في 

. إن تسھيالت القروض مضمونة برھن سلبي ٢٠١٧. لم يتم إجراء سحب إضافي خالل موجودات ذات صلةجديدة و
، اتفقت المجموعة مع بنك محلي على أن يقوم بتعديل اتفاقية قرض ألجل. تم تعديل ٢٠١٣على الطائرات الممولة. في 

اإلضافة بالفائدة لتصبح وفقاً ألسعار الفائدة السائدة لدى بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة (ايبور) لمدة ثالثة أشھر 
ً  ٪ ١ .٧٥إلى  مليون  ٥١ .٣قسط نصف سنوي (المبلغ األصلي والفائدة) بمبلغ  ١٢ويتعين سداد القرض على  ،سنويا

، اتفقت المجموعة ٢٠١٤. خالل ٢٠١٨ديسمبر  ٣١. إن تاريخ السداد النھائي ھو ٢٠١٣يونيو  ٣٠درھم اعتباراً من 
مع البنك المحلي على إجراء تعديل إضافي لسعر الفائدة على القرض وفقاً ألسعار الفائدة السائدة لدى بنوك دولة اإلمارات 

جيل سداد القسط نصف بتأ ٢٠١٤سنوياً. كما قامت المجموعة خالل  ٪١ .٥أشھر زائداً  ٣العربية المتحدة (ايبور) لمدة 
  مليون درھم.  ٥١ .٣غ السنوي الثاني البال

  
 ٢٩مع بنك محلي على إجراء تعديل آخر في شروط اتفاقية القرض ألجل. اعتباراً من  ٢٠١٥اتفقت المجموعة خالل 

مليون درھم  ٥١ .٣أقساط نصف سنوية (المبلغ األصلي والفائدة) بقيمة  ٧، يجب سداد القرض ألجل على ٢٠١٥يناير 
بإبرام ملحق لالتفاقية لسداد المبلغ دفعة واحدة في سنة  ٢٠١٧قامت المجموعة خالل  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١اعتباراً من 

  مليون درھم). ٢٨١ .٩: ٢٠١٦(مليون درھم  ٢٨١ .٩قمته  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ومن ثم فإن المبلغ المتبقي كما في  ٢٠١٩
  

  مليون درھم ٢٠ .٦وبمبلغ مليون درھم  ١٢٩ .٣قرض ألجل بمبلغ 
  .عقب استبعاد موجودات ذات صلة ٢٠١٧في سنة بسداد ھذه القروض  المجموعةقامت 

  
  مليون درھم لرويال جيت ذ.م.م ٢٩٧ .٧ض ألجل بمبلغ وقر

لتمويل شراء طائرتين تجاريتين. يتم سداد  مليون درھم ٢٩٧ .٧تم الحصول على قرضين ألجل من بنك محلي بمبلغ 
قسط ربع سنوي متساوي. تحتسب الفائدة وفقاً ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن لمدة ثالثة أشھر  ٤٠القرض على 

 :٢٠١٦(مليون درھم  ٢٠٤ .٦، بلغ الرصيد القائم من القرض ألجل ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنوياً. كما في  ٪ ١ .٧٥زائداً 
  مليون درھم). ٢٣٤ .٤
  

  مليون درھم لرويال جيت ذ.م.م ٤٢٩ .٢ قرض ألجل بمبلغ
قسط  ٤٠مليون درھم لتمويل شراء طائرة تجارية. يتم سداد القرض على  ٤٢٩ .٢تم الحصول على قرض ألجل بقيمة 

يونيو  ٣٠أشھر من استالم الطائرة أو في  ٦ربع سنوي متساوي. سوف يبدأ سداد أول دفعة من المبلغ األصلي بعد 
  سنوياً.  ٪ ١ .٣شھر زائداً أيھما أقرب. يتم احتساب الفائدة وفقاً ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن لمدة ثالثة أ ٢٠١٧

  
مليون  ٤٢٣ .٣: ٢٠١٦(مليون درھم  ٣٩١ .٥من القرض ألجل المتبقي ، بلغ الرصيد ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  درھم).

  
  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٩  
  

  مطلوبات عقود االيجار التمويلي  ٢٠
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٫٥٨٢  ٥٫٤٢٩  )١٠عقود االيجار التمويلية للطائرات (إيضاح 
  ١١٧٫٣٣٢  ١١٦٫٢٦٩  عقود االيجار التمويلية للمجمع السكني

  -------------------  -------------------  
  ١٢٨٫٩١٤  ١٢١٫٦٩٨  إجمالي مطلوبات عقود االيجار التمويلية

  )١٢١٫٦٩٨(  )١١٥٫١٢١(  ناقصاً: االستحقاق طويل األجل من مطلوبات عقود االيجار التمويلية
  -------------------  -------------------  

  ٧٫٢١٦  ٦٫٥٧٧  االستحقاق قصير األجل من مطلوبات عقود االيجار التمويلية
  =========  =========  

      مدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:
      

  ١٫٠٦٣  ١٫١٤٨  االستحقاق قصير األجل من مطلوبات عقود االيجار التمويلية
  ٦٫١٥٣  ٥٫٤٢٩  )٢٣إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح  المستحق

  -------------------  -------------------  
  ٧٫٢١٦  ٦٫٥٧٧  
  =========  =========  

  ١١٦٫٢٦٩  ١١٥٫١٢١  االستحقاق طويل األجل من مطلوبات عقود االيجار التمويلية 
  ٥٫٤٢٩  -  )١٠المستحق إلى طرف ذي عالقة (إيضاح 

  -------------------  -------------------  
  ١٢١٫٦٩٨  ١١٥٫١٢١  
  =========  =========  
  

ً ألسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن (ليبور) لمدة  تخضع   أشھر ٦عقود االيجار التمويلية للطائرات لفائدة وفقا
  .٪٠. ٧٥زائداً 

  
  :المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقود االيجار التمويلية

  

  
المستقبلية للحد القيمة 

  الفائدة   األدنى لدفعات عقود االيجار
القيمة الحالية للحد األدنى   

  لدفعات عقود االيجار
              
  ٢٠١٦  ٢٠١٧    ٢٠١٦  ٢٠١٧    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  
                  

  ٧٫٢١٦  ٦٫٥٧٧    ٩٫٤٣٢  ٩٫١٨١    ١٦٫٦٤٨  ١٥٫٧٥٨  أقل من سنة واحدة
  ١٠٫٥٩٤  ٧٫٦٧٨    ٣٥٫٩١٤  ٣٥٫٣٢٢    ٤٦٫٥٠٨  ٤٣٫٠٠٠  من سنة وحتى خمس سنوات

  ١١١٫١٠٤  ١٠٧٫٤٤٣    ١٠٣٫٦٤٦  ٩٥٫٠٥٧    ٢١٤٫٧٥٠  ٢٠٢٫٥٠٠  أكثر من خمس سنوات
  -------------------  ----------------    ----------------  -----------------    ----------------  -----------------  
  ١٢٨٫٩١٤  ١٢١٫٦٩٨    ١٤٨٫٩٩٢  ١٣٩٫٥٦٠    ٢٧٧٫٩٠٦  ٢٦١٫٢٥٨  
  =========  ========    ========  ========    ========  ========  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٠  
  

  اإليرادات المؤجلة  ٢١
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٩٥٫٥٤٣  ٤٤٩٫٤٩٩  يناير  ١في  الرصيد
  ٦٫٢٥٦  -  السنة خالل مستلمة منحة
  -  ٢٩٫٥٣٥  التأجير وإعادة البيع من المؤجلة يراداتاإل

  -  )١٫٠١١(  التأجير وإعادة البيع من المؤجلة يراداتاإل إطفاء
  -  )١٠٧٫٧٨٦(  خالل السنة مباعة لموجودات مؤجلة منح تحرير
  )٥٢٫٣٠٠(  )٥٢٫٣٠٠(  مؤجلة إيرادات إطفاء

  --------------------  ------------------  
  ٤٤٩٫٤٩٩  ٣١٧٫٩٣٧  ديسمبر  ٣١في  الرصيد

  ========  ========  
      :أنھا على الموحد المالي المركز بيان في المدرجة اإليرادات

      
  ٥٢٫٢٩٧  ٥٠٫٧٥١  المؤجلة اإليرادات من المتداول الجزء
  ٣٩٧٫٢٠٢  ٢٦٧٫١٨٦  المؤجلة اإليرادات من المتداول غير الجزء

  ------------------  ------------------  
  ٤٤٩٫٤٩٩  ٣١٧٫٩٣٧  المؤجلة اإليرادات إجمالي

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

طائرات تجارية إلى المجموعة بموجب المنحة  ٥تحويل بھيئة طيران الرئاسة، طرف ذي عالقة،  قامت، ٢٠١٤خالل 
مليون درھم. سابقاً،  ٤٨٩ .١بقيمة  تبالطائرا. تم االعتراف باإليرادات المؤجلة المتعلقة ٢٠١٤يناير  ١التي تبدأ في 

  . كانت ھذه الطائرات التجارية ضمن عقود ايجار تشغيلي
  

مليون درھم ضمن األرباح أو  ٥٢ .٣بقيمة مطفأة بإيرادات مؤجلة ، قامت المجموعة باالعتراف ٢٠١٧خالل سنة 
  التي كانت تھدف إلى التعويض على أساس منتظم. الخسائر لتتوافق مع التكاليف 

  
قامت الشركة ببيع طائرة، مما إلى تأجيل متحصالت زائدة عن القيمة العادلة للطائرة ، ٢٠١٧خالل الربع الثالث من سنة 

  ).١٣مليون درھم (إيضاح  ٩ .٦بمبلغ 
  

كجزء من  ٢٠١٧تم بيعھا وإعادة تأجيرھا في عام و ٢٠١٤من ھيئة طيران الرئاسة في عام ى طائرة تم الحصول عل
مليون درھم.  ١٠٧نفس المعاملة. كانت القيمة العادلة واإليرادات المؤجلة المرتبطة بھا في نفس وقت المعاملة تبلغ 

  وتم تأجيل ھذه القيمة. ٦٧ .٤عن القيمة العادلة للطائرة بمبلغ  ، بما يمثل زيادةمليون درھم ٨٧ .٨متحصالت البيع  بلغت
  

في حين كانت  مليون درھم ١٠٨ .٧ دي إف أرفي تاريخ معاملة البيع وإعادة التأجير، بلغت القيمة الدفترية لطائرة 
خر تم تحرير منحة وفي الجانب اآل مليون درھم. ٤١ .٣مليون درھم مما ترتب عليه خسائر بمبلغ  ٦٧ .٤القيمة العادلة 

مليون درھم من  ٦٦ .٤٧بخصوص ھذه الطائرة، مما ترتب عليه صافي أرباح بمبلغ  مليون درھم ١٠٧ بمبلغالحكومية 
   ھذه المعاملة.

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥١  
  

  االلتزامات األخرى طويلة األجل  ٢٢
  

تدريب  مشترك لتقديم" لتأسيس ترتيب اتفاقية رئيسية مع شركة "ايروسبيس القابضة ذ.م.م ٢٠١١أبرمت الشركة في 
، أبرمت األكاديمية الدولية للطيران (ھورايزن) ذ.م.م.، طرف ذي عالقة ٢٠١١الطيار االصطناعي المتقدم. خالل 
" اتفاقية مع شركة "سي ايه إي إنك" ("المورد") بغرض شراء أجھزة محاكاة ("اتفاقية لشركة " ايروسبيس القابضة ذ.م.م
روع"). " ("المشايروسبيس القابضة ذ.م.متأسيس ائتالف مشترك بين الشركة وشركة "الشراء") بغرض استخدامھا في 

، أبرمت الشركة اتفاقية تعديل وتجديد مع المورد واألكاديمية الدولية للطيران (ھورايزن) ذ.م.م ٢٠١٣نوفمبر  ٢١في 
اقية الشراء وإدراج الشركة كطرف بغرض إبراء ذمة ومسؤولية األكاديمية الدولية للطيران (ھورايزن) ذ.م.م من اتف

  جديد في اتفاقية الشراء.
  

بغرض تسوية المبالغ  ، أبرمت الشركة اتفاق مع األكاديمية الدولية للطيران (ھورايزن) ذ.م.م٢٠١٣ديسمبر  ٣٠في 
مليون درھم  ١٦ .٩المتعلقة بتحويل المشروع إلى الشركة ("اتفاقية التسوية"). تقتضي اتفاقية التسوية قيام الشركة بدفع 

 .٢٠١٦يناير  ١مليون درھم بحول  ١٦ .٩ومبلغ  ٢٠١٥يناير  ١ في إلى األكاديمية الدولية للطيران (ھورايزن) ذ.م.م
  .بموجب االتفاقية مليون درھم ١٦ .٩، تم دفع مبلغ وقدره ٢٠١٦عام خالل 

  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٢٣
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم 
      

  ٧٨٫٨٢٩  ٩١٫٢٧٦  الذمم الدائنة التجارية
  ١٥٫٢٢٧  ٩٫١٨١  )١٠المستحق إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 

  ------------------  ------------------  
  ٩٤٫٠٥٦  ١٠٠٫٤٥٧  
  ========  ========  
  

يوماً. تقوم المجموعة بتطبيق سياسات إدارة المخاطر  ٣٠يبلغ متوسط فترة االئتمان للمشتريات من البضائع والخدمات 
مليون  ٥ .٤بغرض ضمان سداد كافة الذمم الدائنة خالل فترة االئتمان. تشتمل المبالغ المسحقة ألطراف ذات عالقة على 

  مات عقود االيجار التمويلية الخاصة بشركة رويال جيت ذ.م.م.تتعلق بالتزامليون درھم)  ٦ .٢: ٢٠١٦(درھم 
 

  التكاليف التشغيلية المباشرة  ٢٤
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٥٩٫٧٠٩  ٥٦٥٫٥٨٤  التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة 
  ٣٨٨٫٧٧٩  ٣٦٠٫٠١٦  تكاليف الموظفين

  ١٥١٫٩٥٤  ١٦٢٫٦٧٣  االستھالك
  ١١٨٫٤٦٦  ١٣٥٫٥٥٤  مصروفات أخرى

 --------------------  -------------------  
 ١٫٣١٨٫٩٠٨  ١٫٢٢٣٫٨٢٧  

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

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٢  
  

  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢٥
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٧٫٦٧٩  ١١٤٫٤٢٤  تكاليف الموظفين
  ١٤٫٤٨٠  ١٥٫٣٦٩  االستھالك

  ٩٫١١٨  ٧٫٦٩٣  واألتعاب المھنيةرسوم التراخيص 
  ٣٨٫١٤٧  )١٩٫٣٣٣(  خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا من الذمم المدينة التجارية (أرباح)/

  ٨٫٨٤٠  ٨٫٢٨٠  )١٠أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح 
  ٤١٫٣٩٦  ٤٣٫٤١٩  أخرى

  -  ٨٣٦  انخفاض قيمة الشھرة التجارية
  ------------------  ------------------  
  ٢٢٩٫٦٦٠  ١٧٠٫٦٨٨  
  ========  ========  

 

  ربحية السھم األساسية والمخفضة  ٢٦
  

يتم احتساب ربحية السھم من خالل تقسيم األرباح المنسوبة إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم 
  حول األسھم المستخدمة في احتساب ربحية السھم:يعكس الجدول التالي األرباح والمعلومات  القائمة خالل السنة.

  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٥٨٫٦٠١  ٢٤٣٫٦١٢  األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة
  ----------------  ----------------  

  ٤٤٤٫٧٨٧  ٤٤٤٫٧٨٧  المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة
  ----------------  ----------------  

  ٠ .٥٨  ٠ .٥٥  ربحية السھم (درھم)
  =====  =====  
  

لدى المجموعة أسھم من المحتمل أن تكون مخفضة وعليه، فإن ربحية السھم المخفضة تعادل ربحية السھم  دال يوج
  األساسية.

  

  قطع األراضي الممنوحة  ٢٧
  

  المنافع االقتصادية المستقبلية 
  الشركة قطعتي أرض تقع في مدينة خليفة، أبوظبي.قامت حكومة أبوظبي في سنوات سابقة بمنح 

  

يب غرض إنشاء مركز تدروسيتم استخدامھا في تم تحديد واستخدام قطع األراضي الممنوحة في مدينة خليفة، أبوظبي 
  درھم. ١وعليه، فقد تم قيدھا كممتلكات ومعدات بقيمة اسمية تبلغ 

  

  إدارة المخاطر والقيم العادلة –األدوات المالية   ٢٨
  

  إدارة مخاطر رأس المال  (أ)
  

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالھا لضمان قدرتھا على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية مع تحقيق أعلى عائد للمساھمين 
. ٢٠١٣بال تغيير عن من خالل الوصول إلى الحد األمثل من الدين وحقوق الملكية. ظلت االستراتيجية العامة للمجموعة 

يتألف ھيكل رأس مال المجموعة من الدين الذي يتضمن قروض ألجل والنقد واألرصدة المصرفية، وحقوق الملكية 
  التي تتضمن رأس المال واالحتياطيات واألرباح المحتجزة.

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٣  
  

  (تابع)إدارة المخاطر والقيم العادلة  –األدوات المالية   ٢٨
  

  (تابع) إدارة مخاطر رأس المال  (أ)
  

  فيما يلي معدل اإلقراض، المحدد كصافي الدين إلى حقوق الملكية، في نھاية السنة:
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

     

  ١٫٠١٤٫٩٨١  ٨٩١٫٥٢٤  )١الدين (
  )٤١٧٫٥٨٣(  )٥٠٣٫١٥٤(  )١٢(إيضاح  والودائع لدى البنوكالنقد 

  ------------------  ------------------  
  ٥٩٧٫٣٩٨  ٣٨٨٫٣٧٠  صافي الدين

  ------------------  ------------------  
  ٢٫٥٦٧٫٤٦٦  ٢٫٧٤٦٫٩٥٢  )٢حقوق الملكية (

  ------------------  ------------------  
  ٪٢٣  ٪١٤  نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

  ====  =====  
  

  ).١٩(إيضاح  والسحب المصرفي على المكشوف ُيعرف الدين على أنه القروض طويلة وقصيرة األجل )١(
  .الشركةحقوق الملكية على كامل رأس المال واالحتياطيات الخاصة بمالكي  تشتمل )٢(

  
  إدارة المخاطر المالية   (ب)

  
  األدوات الماليةإن المجموعة معرضة للمخاطر التالية الناتجة عن 

  

 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  

  

  إطار إدارة المخاطر  )١(
  

مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة الشركة للمخاطر. قام مجلس  الشركةإدارة  مجلسإن 
اإلدارة بتأسيس لجنة إدارة المخاطر والمسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة. تقوم ھذه 

  اللجنة برفع تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتھا.
  

إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع الحدود المقبولة  ركةالشوضع سياسات  يتم
فيھا ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. ھذا وتتم مراجعة سياسة وأنظمة إدارة  للمخاطر ونقاط التحكم

ة. كما تھدف المجموعة من خالل المخاطر بصورة منتظمة حتى تعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموع
التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفھم فيھا جميع الموظفين أدوارھم 

  .والتزاماتھم
  

طر اتقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخ
لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. 
يقوم قسم التدقيق الداخلي بدعم لجنة التدقيق لدى المجموعة في أداء دورھا اإلشرافي. يقوم فريق التدقيق الداخلي بإجراء 

راءات والضوابط الخاصة بإدارة المخاطر كما يقوم بإرسال تقارير حول نتائج ھذه مراجعات دورية وخاصة حول اإلج
  المراجعات إلى لجنة التدقيق. 

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٤  
  

  (تابع)إدارة المخاطر والقيم العادلة  –األدوات المالية   ٢٨
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   (ب)
  

   االئتمانمخاطر   )٢(
  

المجموعة لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض 
مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية واألرصدة المصرفية 

  لدى المجموعة.
  

ھرياً جو ءاً أن جزبائتمانية، علماً ذات جدارة مع أطراف  فقط يتم من خاللھا التعاملسياسة  بتطبيقلقد قامت المجموعة 
منشآت تعمل في مجال النفط ومنشآت مرتبطة بحكومة دولة اإلمارات العربية من خالل التعامل مع  يتحققمن اإليراد 

من  ناالئتماتحاول المجموعة السيطرة على مخاطر المتحدة، والتي أظھر التقييم أنھا ذات مخاطر ائتمان منخفضة. 
، وتقييم مخاطر المقابلة التي ليست ذات عالقة ، الحد من المعامالت مع بعض األطرافاالئتمانخالل مراقبة مخاطر 

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنھا ذات مخاطر ائتمان منخفضة من حيث  لھذه األطراف بشكل مستمر. االئتمان
  اف المصرف المركزي. التعثر في السداد حيث أن ھذه البنوك تخضع إلشر

  

تنتج تركزات مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف في أنشطة تجارية متشابھة أو في أنشطة ضمن 
منطقة جغرافية واحدة، أو عندما تكون لھا نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدية 

لحساسية اتشير تركزات االئتمان إلى تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى.  حدوثبشكل مشابه في حالة 
بلغت الذمم داء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معين أو منطقة جغرافية معينة. النسبية أل

دة بالحكومة في دولة اإلمارات العربية المتحالمدينة التجارية من الشركات التي تعمل في مجال النفط والمنشآت المرتبطة 
والتي تمثل  مليون درھم) ٣٧٣ .٢: ٢٠١٦(مليون درھم  ٣١٦ .٢و مليون درھم) ٤٨ .٠٣ :٢٠١٦(مليون درھم  ٥٦ .١٥
على التوالي من إجمالي الذمم المدينة التجارية في نھاية فترة  )٪٦١ .٣: ٢٠١٦( ٪٤٤ .٥و )٪٧ .٩: ٢٠١٦( ٪٧ .٩

مليون درھم)  ٤٣ .٦٨: ٢٠١٦(مليون درھم  ٢٥ .٩٢التقرير. تتضمن الذمم المدينة التجارية في نھاية السنة على مبلغ 
  مستحق من أطراف ذات عالقة.

  
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في  فيما
  

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٠٧٫٢٠٢  ٤٥٤٫٨٧٧  الذمم المدينة التجارية
  ٤١٧٫٥٨٣  ٥٠٣٫١٥٤  الودائع لدى البنوكالنقد و

  -  ٥٤٫٧٤٠  التجاريسندات بنك أبوظبي 
  ١٥٩٫٦٩٤  ٩٢٫٠٨١  رصيد الذمم المدينة األخرى

  ------------------  ------------------  
  ١٫٠٨٤٫٤٧٩  ١٫١٠٤٫٨٥٢  
  =========  =========  
  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٥  
  

  (تابع)إدارة المخاطر والقيم العادلة  –األدوات المالية   ٢٨
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   (ب)
  

   السيولةمخاطر   )٣(
  

ة المرتبطلوفاء بالتزاماتھا التي قد تنتج عن مواجھة المجموعة لصعوبة عند االمخاطر في مخاطر السيولة تتمثل 
 يتمثل منھج المجموعة من .التي يتم تسويتھا من خالل تقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرىمالية بمطلوباتھا ال

ً سيولة كافية، ألطول فترة ممكنة، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل  إدارة السيولة في ضمان امتالكھا دائما
كبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. تقوم المجموعة الظروف االعتيادية والظروف الحرجة، دون ت

  بالحد من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر مبالغ نقدية كافية من العمليات والتسھيالت المصرفية.
  

 تيتضمن الجدول أدناه ملخص حول بيان االستحقاق الخاص باألدوات المالية لدى المجموعة. تم تحديد االستحقاقا
التعاقدية لألدوات المالية على أساس الفترة المتبقية في نھاية فترة التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. تتم مراقبة بيان 
االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بسيولة كافية. فيما يلي بيان االستحقاق الخاص بالمطلوبات في نھاية فترة 

  ات السداد التعاقدية:التقرير استناداً إلى ترتيب
  

  
 الفائدة معدل
  اإلجمالي  الدفترية القيمة  الفعلي

 ٣ من أقل
  أشھر

 أشھر ٣ من
  سنة إلى

 ٥ إلى ١ من
  سنوات خمس أكثر  سنوات

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
٢٠١٧                
  -  -  -  ٢٢٣٫٢٣٦  ٢٢٣٫٢٣٦  ٢٢٣٫٢٣٦    لفائدة تخضع ال أدوات
  لمعدل تخضع أدوات

  فائدة متغير   
 ١٩ إيضاح

  ٤٥٢٫١٤٢  ٦٧٠٫٢٨٩  ٨٢٫٨٤٠  ٣١٫١٣١  ١٫٢٣٦٫٤٠٢  ٩٩٤٫٤١٠  ٢٠و
    -----------------------  -----------------------  --------------------  -----------------  --------------------  -------------------  
    ٤٥٢٫١٤٢  ٦٧٠٫٢٨٩  ٨٢٫٨٤٠  ٢٥٤٫٣٦٧  ١٫٤٥٩٫٦٣٨  ١٫٢١٧٫٦٤٦  
    ==========  ==========  ========  =======  ========  ========  

٢٠١٦                
  -  -  -  ٣٣٣٫٥١٥  ٣٣٣٫٥١٥  ٣٣٣٫٥١٥    لفائدة تخضع ال أدوات
  لمعدل تخضع أدوات

  فائدة متغير   
 ١٩ إيضاح

  ٥٣٨٫٦٤٧  ٥٧٤٫٤٤٦  ١٨٠٫٦٩٥  ٣٢٫٩٥٢  ١٫٣٢٦٫٧٤٠  ١٫٠٧٨٫٣١٩  ٢٠و
    ----------------------  ----------------------  -------------------  -----------------  ------------------  --------------------  
    ٥٣٨٫٦٤٧  ٥٧٤٫٤٤٦  ١٨٠٫٦٩٥  ٣٦٦٫٤٦٧  ١٫٦٦٠٫٢٥٥  ١٫٤١١٫٨٣٤  
    =========  =========  ========  ========  ========  ========  

  
   السوقمخاطر   )٤(

  
تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 

أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق  المجموعةعلى إيرادات وأسعار األسھم الفائدة 
  ھو إدارة التعرض لمخاطر السوق والتحكم فيه ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن. 

  
  مخاطر العمالت 

ي أو الدوالر حيث أن معظم موجودات المجموعة بالدرھم اإلماراتتعرض لمخاطر العمالت ال يوجد لدى المجموعة 
  . األمريكي المثبت سعر صرفه أمام الدرھم اإلماراتي

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٦  
  

  (تابع)إدارة المخاطر والقيم العادلة  –األدوات المالية   ٢٨
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   (ب)
  
  )تابع( مخاطر السوق  )٤(

  

  مخاطر أسعار األسھم
استثمارات األسھم. تقوم المجموعة بمراقبة مخطر التغير في إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار األسھم الناتجة عن 

  من التغير نظراً للطبيعة المتغيرة للسوق المدرج به األسھم. ٪١٥أسعار األسھم من خالل تحليل حساسية يأخذ باالعتبار 
  

  ير.إن تحاليل الحساسية أدناه تم تحديدھا استناداً إلى التعرض لمخاطر أسعار األسھم في تاريخ التقر
  

، كانت اإليرادات األخرى لدى المجموعة لتزيد/لتنخفض على النحو ٪١٥في حال كانت أسعار األسھم أعلى/أقل بنسبة 
  التالي:

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -  ٨٫٢١١  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  --------------  -------------  

  

  مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية من احتمالية أن توثير التغيرات في أسعار الفائدة على صافي تكلفة التمويل 
لدى المجموعة. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة من القروض المصرفية ذات أسعار الفائدة 

  المتغيرة.
  

، كان سيؤدي المتغيرات األخرىخالل السنة مع ثبات كافة  نقطة أساس ٥٠فاض أسعار الفائدة بمقدار ارتفاع/انخفي حال 
بما يقارب  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١/ارتفاع صافي األرباح وحقوق الملكية لدى المجموعة للسنة المنتھية في ذلك إلى انخفاض

  مليون درھم). ٤ .٨: ٢٠١٦(مليون درھم  ٤ .٤
  

  حساسية المجموعة تجاه أسعار الفائدة بما يتوافق مع الزيادة في سندات الدين التي تخضع لفائدة.ارتفعت 
  

  المالية  القيمة العادلة لألدوات  )(ج
    

  القيمة العادلة لألدوات المالية اتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة
  

بناًء  ٣إلى  ١لالعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ضمن المستويات من تقدم اإلدارة تحليل لألدوات المالية الُمقاسة الحقاً 
  على الدرجة التي تكون فيھا القيمة العادلة قابلة للمالحظة.

  

  .١، تم تجميع كافة الموجودات المالية لدى المجموعة والمبينة بالقيمة العادلة ضمن المستوى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  

  خالل السنة. ٢ و ١ يينبين المستو تحويالتھناك  لم تكن
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
        
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية    القيمة العادلة  القيمة الدفترية  
  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  
            

            الموجودات المسجلة بالقيمة العادلة
من  الموجودات المالية بالقيمة العادلة
  -  -    -  ٥٤٫٧٤٠  خالل اإليرادات الشاملة األخرى

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

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٧  
  

  (تابع)إدارة المخاطر والقيم العادلة  –األدوات المالية   ٢٨
  
  (تابع)المالية  القيمة العادلة لألدوات  )(ج

  
  المجموعة، والتي لم يتم قياسھا بالقيمة العادلة ولكن يتعين اإلفصاح عن القيمة العادلةالقيمة العادلة لألدوات المالية لدى 

  
المالية  تباستثناء ما ھو موضح بالتفصيل في الجدول التالي، ترى اإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبا

  المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتھا العادلة.
  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
        
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية    القيمة العادلة  القيمة الدفترية  
  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  

            المطلوبات المسجلة بالقيمة المطفأة
 ١٫٠٠٦٫٩٣٨  ٩٦٠٫٩٨٧    ٨٨٢٫٤٣٩  ٨٧٨٫١٤١  قروض ألجل

  ١٣١٫١٣١  ١٢٨٫٩١٤    ١٢٣٫٧٩٩  ١٢١٫٦٩٨  مطلوبات عقود ايجار تمويلية
  ----------------- -----------------    -----------------  -----------------  
  

، تم تجميع كافة افصاحات القيمة العادلة لاللتزامات المالية لدى المجموعة ضمن المستوى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
المتعارف عليھا عموماً والتي تستند إلى تحليل للتدفقات النقدية المخصومة، على وقد تم تحديدھا وفقاً لنماذج التسعير  ٣

  أن تمثل معظم المدخالت الھمة معدل الخصم الذي يعكس مخاطر االئتمان الخاصة باألطراف المقابلة.
  

  االلتزامات الطارئة  ٢٩
  

 ١٣٧ .٤: ٢٠١٦( مليون درھم ٥٥ .١طارئة قائمة بقيمة  ت، كان لدى المجموعة التزاما٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  فيما يتعلق بخطابات ضمان.مليون درھم) 

 
  االرتباطات  ٣٠

    
  رأس المال ارتباطات
  مقدرة مقابل االستحواذ على ممتلكات ومعدات  ت، كان لدى المجموعة ارتباطا٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  مليون درھم). ٥٩ .٢: ٢٠١٦(مليون درھم  ٩٢ .٤بقيمة 
  

  تشغيليةارتباطات 
درھم على مدى فترة عقد االيجار للمجمع السكني ذات  ٧٥٠٫٠٠٠إن المجموعة ملتزمة بدفع رسوم صيانة سنوية بقيمة 

  .والتي يتم إدراجھا ضمن المستحق في غضون أقل من سنة الصلة
  
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم  
  اإليجار التشغيلي عقود التزامات

  
    

  ٢٫٢٧٦   ١٦٫٤٥٧  سنةمستحقة خالل أقل من 
  ٣٫٠٠٠   ١٦٫١٦٤  سنوات ٥تزيد عن سنة وال تزيد عن 

  ١٤٫٢٥٠  ١٣٫٥٠٠  تزيد عن خمس سنوات
  --------------------  ------------------  
  ١٩٫٥٢٦   ٤٦٫١٢١  
  =======  ========  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٨  
  

  الناتجة عن األنشطة التمويليةحركة المطلوبات مع التدفقات النقدية مطابقة   ٣١
  

    حقوق الملكية المطلوبات   

  إيضاح  
 سحب مصرفي
  على المكشوف

قروض
  وسلفيات

التزام التأجير
  التمويلي

 المستحق لطرف
  ذي عالقة  

رأس
  االحتياطيات  المال/عالوة

األرباح 
  المحتجزة

الحصص غير 
  اإلجمالي  المسيطرة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
                     

  ٣٫٩٣٣٫٧٩٩  ٢٢٨٫٥٩١  ٤١٦٫٩٧٨  ١٫٥٩٣٫٣٨١  ٥٥٧٫١٠٧  ٥٫٤٢٩  ١١٧٫٣٣٢  ٩٦٠٫٩٨٧  ٥٣٫٩٩٤    ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                      

  -  -  -  -  -  -  -  -  -    متحصالت من إصدار رأس المال
  -  -  -  -  -  -  -  -  -    متحصالت من القروض والسلفيات

  )٨٢٫٨٤٦(  -  -  -  -  -  -  )٨٢٫٨٤٦(  -  ١٩  سداد قروض
  )٦٫٤٩٢(  -  -  -  -  )٥٫٤٢٩(  )١٫٠٦٣(  -  -  ٢٠  سداد التزام إيجار تمويلي

  )٧٥٫٦١٤(  -  )٧٥٫٦١٤(  -  -  -  -  -  -  ١٦  توزيعات األرباح المدفوعة
    ------------------------  -------------------  ------------------------  ------------------------  -------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------  

 إجمالي التغيرات من التدفقات
  )١٦٤٫٩٥٢(  -  )٧٥٫٦١٤(  -  -  )٥٫٤٢٩(  )١٫٠٦٣(  )٨٢٫٨٤٦(  -    النقدية التمويلية  
                      

                     التغيرات األخرى
                      

 المطلوبات ذات الصلة
                      

  التغير في السحب المصرفي
  )٤٠٫٦١١(  -  -  -  -  -  -  -  )٤٠٫٦١١(  ١٢  على المكشوف  

  -  -  -  -    -  -  -  -    عقود إيجارات تمويلية جديدة
    ------------------------  -------------------  ------------------------  ------------------------  -------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------  

 إجمالي المصروفات المتعلقة   
  )٤٠٫٦١١(  -  -  -  -  -  -  -  )٤٠٫٦١١(    المطلوبات  
                      

 إجمالي التغيرات األخرى المتعلقة
  ٢٩٤٫٩٦١  ٣٩٫٩٣١  ٢٤٣٫٥٤٢  ١١٫٤٨٨  -  -  -  -  -    بحقوق الملكية  
    ------------------------  -------------------  ------------------------  ------------------------  -------------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------  

  ٤٫٠٢٣٫١٩٧  ٢٦٨٫٥٢٢  ٥٨٤٫٩٠٦  ١٫٦٠٤٫٨٦٩ ٥٥٧٫١٠٧ - ١١٦٫٢٦٩  ٨٧٨٫١٤١ ١٣٫٣٨٣   ٢٠١٧ديسمبر٣١الرصيد في
   =========== =========== =========== ===========  =========== =========== ===========  ===========  ===========  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

    ٥٩  
  

  معلومات حول القطاعات  ٣٢
  
"القطاعات من معايير التقارير المالية الدولية  ٨المعلومات المتعلقة بقطاعات التشغيل لدى المجموعة مبينة أدناه وفقاً للمعيار رقم  إن

 الداخلية التقارير أساس على التشغيلية القطاعات تحديد يتم أن الدولية المالية التقارير معايير من ٨ رقم المعيار يقتضيالتشغيلية". 
 توزيعل التشغيلية القرارات اتخاذ عن الرئيسيين المسؤولين قبل من دورية بصورة مراجعتھا تتم التي المجموعة مكونات حول

  .أدائھا وتقييم القطاعات على الموارد
  

  :وھي رئيسية أعمال قطاعات أربعة إلى التشغيل، ألغراض المجموعة، تقسم
  
  راف أخرىألط الصيانة وعمليات الطائرات تأجير بعمليات تقوم والتي الجناحين، ثابتة والطائرات العمودية الطائرات عمليات )١(
  الطائرات وإدارة التجاري النقل خدمات تقدم والتي التجارية، الطائرات عمليات )٢(
 اصالخ الطائرات أسطول باستخدام وذلك ودوليين محليين لعمالء الجوي الشحن خدمات تقدم والتي الجوي، الشحن عمليات )٣(

  مستأجرة طائرات وأ بھا
  .المجموعة استثمارات محفظة إدارة في تتمثل والتي االستثمارات، )٤(
  

 بين التالمعام تنفيذ يتم. الرئيسية القطاعات حول المعلومات عن تقاريرھا المجموعة عليه تبني الذي األساس القطاعات ھذه تمثل
ً  القطاعات   .األموال تكلفة باالعتبار األخذ مع اإلدارة تحددھا ألسعار وفقا

  
  :ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة القطاعات ھذه حول معلومات يلي فيما

  

  

عمليات 
الطائرات 
العمودية 

والطائرات ذات 
  األجنحة الثابتة

  
عمليات 

الطائرات 
  التجارية

  
  

الشحن 
  الجوي

  
  
  

االستثمارا
  أخرى  ت

  
  
  

  المشطوبات

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
               

٢٠١٧                
  ١٫٦٠٦٫٥٧٥  )١٤٫٣٢١(  ١٩٫٧٣٠ - ٣٨٩٫٢٧٢ ٥٥٩٫٧١٨ ٦٥٢٫١٧٦  اإليرادات

  ------------------  ------------------  ---------------  ------------------  -----------------  ------------------  ------------------  
  ٢٨٣٫٥٤٣  )٥٫٦٢٤(  )٢٫٥٩٨( ١١٫٣٩٣ ٨٩٫٠٩٨ ٧٩٫٨٦٢ ١١١٫٤١٢  السنةأرباح 

  ------------------  ------------------  ---------------  ------------------  -----------------  ------------------  ------------------  
٢٠١٦                

  ١٫٨٠٥٫٢٣٦  )٧٫٢٥٧(  -  -  ٥٢٣٫٣٤٣  ٤٩٧٫٤١٨  ٧٩١٫٧٣٢  اإليرادات
  ------------------  ------------------  ---------------  ------------------  -----------------  ------------------  ------------------  

  ٢٨٠٫٣٩٠  -  -  ٣٫٥٤٢  ١١٠٫٣٣٨  ٤٣٫٥٧٨  ١٢٢٫٩٣٢  أرباح السنة
  ------------------  ------------------  ---------------  ------------------  -----------------  ------------------  ------------------  

  
  ديسمبر: ٣١فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات األعمال كما في 

               
٢٠١٧              

  ٤٫٦٩٩٫٠٠٥ )١٫٠١٢٫٦٧٨(  ١٩٤٫٥١٤ ٣٥٥٫٦١٤ ٦٨٣٫٠٧٢ ١٫٤٤٢٫٣٨٢ ٣٫٠٣٦٫١٠١  الموجودات
  --------------------  --------------------  -----------------  ------------------  -------------------  --------------------  --------------------  

  ١٫٦٨٣٫٥٣١  )٢٦٩٫٧٧٨(  ١٦٠٫٣٦٢ - ٣٧٫٧٠٥ ٩٤٧٫٢٨٤ ٨٠٧٫٩٥٨  المطلوبات
  ------------------  ------------------  ---------------  ----------------  -----------------  ------------------  --------------------  

٢٠١٦                
  ٤٫٨٠٢٫٨٠٣  )٥٦٤٫٤٦٩(  -  ١٦١٫٢٥٢  ٦٠٩٫٧٦٩  ١٫٥٨٧٫١٨٢  ٣٫٠٠٩٫٠٦٩  الموجودات

  ------------------  ------------------  ---------------  ----------------  -----------------  ------------------  --------------------  
  ٢٫٠٠٦٫٧٤٦  )٢٠٫١١٥(  -  -  ٥٣٫١٣٦  ١٫١٧١٫٩٤٦  ٨٠١٫٧٧٩  المطلوبات

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

 افيالجغر التحليل من مزيد تقديم يتم لم وعليه، المتحدة العربية اإلمارات دولة في مقرھا من رئيسية بصورة المجموعة تعمل
  .والمطلوبات والموجودات العادلة القيمة وأرباح واألرباح لإليرادات

    
   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  

٦٠  
  

  ةأرقام المقارن  ٣٣
    

  تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع للسنة الحالية.
  

  اعتماد البيانات المالية الموحدة  ٣٤
    

فبراير  ١٣تم اعتماد البيانات المالية الموحدة من قبل اإلدارة كما تم لتصريح بإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
٢٠١٨.  

  
  
  


