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    شركة طيران أبوظبي
  

٨  

   الموحدبيان المركز المالي 
  ديسمبر ٣١ كما في

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        موجوداتال
          متداولةالموجودات غير ال

  ٢٫٦٣٧٫٣٢٣  ٢٫٥٨٥٫٤٥٨  ٦  ممتلكات ومعدات
  ٣٥٥٫٦١٤  ٤١٠٫٣٦٣  ٧  عقارات استثمارية

  ٥٤٫٧٤٠  ٨٨٫١١٥  ٨  استثمارات 
  ٤٦٫٨٨٩  ٥٣٫٦٤٥  ٩  استثمار في ائتالف مشترك

    -------------------------  -------------------------  
  ٣٫٠٩٤٫٥٦٦  ٣٫١٣٧٫٥٨١    الموجودات غير المتداولة إجمالي

    -------------------------  -------------------------  
        متداولةالموجودات ال
  ٤٤٢٫٢٣٥  ٤٦٩٫٩٤٩    مخزونال
  ٤٥٤٫٨٧٧  ٥٣٩٫٦١٣  ١٠  تجاريةالمدينة الذمم ال

  ١٩٥٫١٩٨  ١٧٨٫٩٩٨  ١٢  المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى
  ٥٠٣٫١٥٤  ٤٧٤٫٢٢٣  ١٣  النقد والودائع لدى البنوك

  ٨٫٩٧٥  ٨٫٩٧٥  ١٤  موجودات محتفظ بها لغرض البيع 
    -------------------------  -------------------------  

  ١٫٦٠٤٫٤٣٩  ١٫٦٧١٫٧٥٨    إجمالي الموجودات المتداولة
    -------------------------  -------------------------  

  ٤٫٦٩٩٫٠٠٥  ٤٫٨٠٩٫٣٣٩    إجمالي الموجودات
    ============  ===========  

        حقوق الملكية
  ٤٤٤٫٧٨٧  ٤٤٤٫٧٨٧  ١٥  رأس المال

  ١١٢٫٣٢٠  ١١٢٫٣٢٠    عالوة أسهم 
  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١٫٨٧٣٫٥٣٣  ١٦  احتياطيات

  ٤٢٧٫٤٣٨  ٤٤٦٫٦٥٣    محتجزةالرباح األ
    -------------------------  -------------------------  

  ٢٫٧٤٦٫٩٥٢  ٢٫٨٧٧٫٢٩٣    الشركةحقوق الملكية المنسوبة لمالكي 
  ٢٦٨٫٥٢٢  ٣٢١٫٥٧٨  ١٨  حصص غير مسيطرة

    -------------------------  -------------------------  
  ٣٫٠١٥٫٤٧٤  ٣٫١٩٨٫٨٧١    إجمالي حقوق الملكية

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

  ١٤٢٫٥١٩  ١٤٥٫٤٦٢  ١٩  للموظفين نهاية الخدمة تعويضاتمخصص 
  ٨٠٦٫٠٤٠  ٤٨٩٫٢٢٥  ٢٠  استحقاق طويل األجل من قروض ألجل

  ١١٥٫١٢١  ١١٣٫٨٨١  ٢١  استحقاق طويل األجل من مطلوبات عقود إيجار تمويلي
  ٢٦٧٫١٨٦  ٢١٣٫٥٠٥  ٢٢  الحصة غير المتداولة من اإليرادات المؤجلة

    -------------------------  -------------------------  
  ١٫٣٣٠٫٨٦٦  ٩٦٢٫٠٧٣    إجمالي المطلوبات غير المتداولة

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

  تابع...
   





    شركة طيران أبوظبي
  

١٠  

   الموحد األرباح أو الخسائربيان 
  ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        
  ١٫٦٠٦٫٥٧٥  ١٫٨٠٦٫٧٦٢  ٢٤  من عقود مع عمالءيرادات اإل

 )١٫٢٢٣٫٨٢٧(  )١٫٣٧٨٫٥٦٦(  ٢٥  التكاليف التشغيلية المباشرة
    -------------------------  -------------------------  

  ٣٨٢٫٧٤٨  ٤٢٨٫١٩٦    رباح األإجمالي 
        

  )١٩٠٫٠٢١(  )٢٠٠٫٥٨٠(  ٢٦  المصروفات العمومية واإلدارية
  ٧٤  ١٥٫٢٣٩  ٧  األرباح من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 

  ١٣٫٥٢٣  ١٩٫٤٩٥    اإليرادات من عقارات استثمارية
  )٢٫١٣٠(  )٣٫١٧٥(    مصروفات إيجارات العقارات

  )٢٧٫٦٤٧(  ٦٫٧٨٦    من استبعاد ممتلكات ومعدات )الخسائراألرباح / (
  ) ٥٩٫٤٩٣(  )١٦٫٠٧٨(  ٦  الخسائر من انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

  صافي (مخصص) / عكس خسائر انخفاض قيمة ذمم 
  ١٩٫٣٣٣  )١٢٫٧٦٥(  ١٠  مدينة تجارية  

  ١٦١٫٠٩٧  ٥٥٫٢٢٣  ٢٢  إطفاء اإليرادات المؤجلة
  ٥٫٠٨١  ٦٫٧٥٦    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة

  ٣٫٦٢٥  ٩٫٢٤٩    إيرادات التمويل
  )٣٨٫٤٧٤(  )٤٤٫٥٤٠(    تكاليف التمويل
  ١٥٫٨٢٧  ٢٠٫٦٦٠    إيرادات أخرى

   –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  -  ١٥    صافي التغير في القيمة العادلة   
    -------------------------  -------------------------  

  ٢٨٣٫٥٤٣  ٢٨٤٫٤٨١    أرباح السنة 
    ===========  ===========  

        أرباح السنة منسوبة إلى:
  ٢٤٣٫٦١٢  ٢٣١٫٤٢٥    مالكي الشركة

  ٣٩٫٩٣١  ٥٣٫٠٥٦  ١٨  حصص غير مسيطرة
    -------------------------  -------------------------  
    ٢٨٣٫٥٤٣  ٢٨٤٫٤٨١  
    ===========  ===========  
        

  ٠. ٥٥  ٠. ٥٢  ٢٧  ربحية السهم األساسية والمخفضة (بالدرهم)
    -------------------------  -------------------------  
  
   

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٦٧إلى  ١٦اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  تشكل
  

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

  



    شركة طيران أبوظبي
  

١١  

   الموحد الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو بيان 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

  ٢٨٣٫٥٤٣  ٢٨٤٫٤٨١    أرباح السنة 
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

  البنود التي يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً 
        : الخسائرأو  األرباحإلى    

  ١١٫٤٨٨  )٧٫٧٤٢(  ٧  األجنبيةفرق صرف العمالت 
  استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

  -  )٤٫٣٨٥(    صافي التغير في القيمة العادلة –األخرى    
    -------------------------  -------------------------  

  ١١٫٤٨٨  )١٢٫١٢٧(    للسنة اإليرادات الشاملة األخرى (الخسائر) / 
    -------------------------  -------------------------  

  ٢٩٥٫٠٣١  ٢٧٢٫٣٥٤    للسنةاإليرادات الشاملة إجمالي 
    ===========  ===========  

        منسوبة إلى: اإليرادات الشاملة إجمالي 
        

  ٢٥٥٫١٠٠  ٢١٩٫٢٩٨    الشركة مالكي
  ٣٩٫٩٣١  ٥٣٫٠٥٦    حصص غير مسيطرة

    -------------------------  -------------------------  
    ٢٩٥٫٠٣١  ٢٧٢٫٣٥٤  
    ===========  ===========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٦٧إلى  ١٦اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  تشكل
  

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



    أبوظبيشركة طيران 
  

١٢  

   الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في المنتهية  للسنة

  
      حقوق الملكية          
  رأس   

  المال
  عالوة 
  أسهم

  
  االحتياطيات

  رباح األ
  محتجزةال

 لمالكيمنسوبة ال
  الشركة

حصص غير ال
  مسيطرةال

  
    اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ٣٫٠١٥٫٤٧٤  ٢٦٨٫٥٢٢  ٢٫٧٤٦٫٩٥٢  ٤٢٧٫٤٣٨  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧   ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  
  ٢٨٤٫٤٨١  ٥٣٫٠٥٦  ٢٣١٫٤٢٥  ٢٣١٫٤٢٥  -  -  -  أرباح السنة 

  )١٢٫١٢٧(  -  )١٢٫١٢٧(  -  )١٢٫١٢٧(  -  -  الشاملة األخرى للسنة  الخسائر
  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  

  ٢٧٢٫٣٥٤  ٥٣٫٠٥٦  ٢١٩٫٢٩٨  ٢٣١٫٤٢٥  )١٢٫١٢٧(  -  -  اإليرادات الشاملة إجمالي 
                

  )٨٨٫٩٥٧(  -  )٨٨٫٩٥٧(  )٨٨٫٩٥٧(  -  -  -  )١٧(إيضاح توزيعات األرباح 
  -  -  -  )٢٣٫٢٥٣(  ٢٣٫٢٥٣  -  -   )١٦(إيضاح المحول إلى االحتياطي القانوني 

  -  -  -  )١٠٠٫٠٠٠(  ١٠٠٫٠٠٠  -  -  المحول إلى احتياطي الصيانة واستبدال أسطول الطائرات 
  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  
  ٣٫١٩٨٫٨٧١  ٣٢١٫٥٧٨  ٢٫٨٧٧٫٢٩٣  ٤٤٦٫٦٥٣  ١٫٨٧٣٫٥٣٣  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  تابع...                      
   



    أبوظبيشركة طيران 
  

١٣  

   (تابع) بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في المنتهية  للسنة

  
      حقوق الملكية          
  رأس   

  المال
  عالوة 
  أسهم

  
  االحتياطيات

  رباح األ
  محتجزةال

المنسوبة لمالكي 
  الشركة

الحصص غير 
  المسيطرة

  
    اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ٢٫٧٩٦٫٠٥٧  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 

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

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

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

  -  -  -  )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 

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

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٦٧إلى  ١٦على الصفحات من المدرجة اإليضاحات تشكل 
  
  



  

١٤  

   الموحدبيان التدفقات النقدية 
  ديسمبر  ٣١في المنتهية  للسنة

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
   ٢٨٣٫٥٤٣  ٢٨٤٫٤٨١    أرباح السنة 

        
        تسويات لـ:

   ١٧٧٫٩٤٥  ١٥٩٫٧١٨  ٦  االستهالك  -
 (عكس) خسائر انخفاض قيمة ذمم  / صافي مخصص -

  )٥٫٣٠٣(  ١٢٫٨٣٦  ١٠  مدينة تجارية  
  -  )٤٫٨٧٥(    المخزون المتقادم وبطيء الحركة   عكس يتعلق ب -
   )١٤٫٠٣٠(  )٧١(  ١٠  استرداد ذمم مدينة تجارية تعرضت النخفاض في القيمة  -
   ٥٩٫٤٩٣  ١٦٫٠٧٨  ٦  خسائر االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات   -
   ٢٠٫٧٦١  ٢٢٫٨٠٤  ١٩  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين -
   )١٦١٫٠٩٧(  )٥٥٫٢٢٣(  ٢٢  إطفاء إيرادات مؤجلة  -
   )٧٤(  )١٥٫٢٣٩(  ٧  األرباح من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية  -
   ٢٧٫٦٤٧  )٦٫٧٨٦(    الخسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات   -
  ٨٣٦  -    انخفاض قيمة الشهرة التجارية -
   )٥٫٠٨١(  )٦٫٧٥٦(    الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة -
   ٣٨٫٤٧٤  ٤٤٫٥٤٠    تكاليف التمويل  -
   )٣٫٦٢٥(  )٩٫٢٤٩(    إيرادات التمويل  -
  -  )١٥(     التغير في القيمة العادلة لالستثمارات -
    -------------------------  -------------------------  
    ٤١٩٫٤٨٩  ٤٤٢٫٢٤٣ 

        التغيرات في:
   )١٠٫١٣٠(  )٢٢٫٨٣٩(    مخزونال -
  ٧١٫٦٥٧  )٩٢٫٩٠١(  ١٠  تجاريةالمدينة الذمم ال -
   ٤٥٫٥٢٩  )٢٤٫٢٤٦(  ١٢  المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى -
  ٦٫٤٠١  ٨٫٢٢٣  ٢٣  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  -
   )٧٦٫٧٩٣(  ١٥٫٨٢٩    المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى  -
    -------------------------  -------------------------  

   ٤٥٦٫١٥٣  ٣٢٦٫٣٠٩    من األنشطة التشغيلية الناتج النقد 
        

   )٣٩٫٨٠٠(  )٤٤٫٥٤٠(    الفائدة المدفوعة
   )١٢٫٠٧٣(  )١٩٫٨٦١(  ١٩  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

    -------------------------  -------------------------  
   ٤٠٤٫٢٨٠  ٢٦١٫٩٠٨    صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

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

  تابع...        
  

   



  

١٥  

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

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )١٠٧٫٧٧٥(  )١٥٠٫٦٣٣(  ٦  ممتلكات ومعدات االستحواذ على

   )١٨٢٫٨٠٠(  )٦٫٨٠٦(  ٧  دفعات مقابل عقار استثماري
  )٥٤٫٧٤٠(  )٣٧٫٧٤٥(  ٨  دفعات مقابل استثمارات 

    ١٣٤٫٩٣٢  ٢٥٫٢٠٨    المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
   ٩٤٫٦٩٨  -    المتحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بها لغرض البيع

   ٣٫٦٢٥  ٩٫٢٤٩    تمويل مقبوضةإيرادات 
   )٩٠٫١٨٣(  ٤٠٫٤٧٣  ١٣  استحقاق أكثر من ثالثة أشهرفترات ودائع ذات 

    -------------------------  -------------------------  
   )٢٠٢٫٢٤٣(  )١٢٠٫٢٥٤(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    -------------------------  -------------------------  
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

        
  -  ٥٠٫٠٠٠    المتحصالت من قروض ألجل 

   )٨٢٫٨٤٦(  )٧٦٫٦٢٤(    المسدد من قروض ألجل 
   )٥٫٤٢٩(  -    النقص في المستحق لطرف ذي عالقة

   *)١٫٠٦٣(  )١٫١٤٨(    دفعات مقابل مطلوبات عقود إيجار تمويلية 
   )٧٥٫٦١٤(  )٨٨٫٩٥٧(  ١٧  توزيعات األرباح المدفوعة 

    -------------------------  -------------------------  
  )١٦٤٫٩٥٢(  )١١٦٫٧٢٩(    األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

    -------------------------  -------------------------  
   ٣٧٫٠٨٥  ٢٤٫٩٢٥    في النقد وما يعادله الزيادة صافي

        
   ١٢١٫٦٢٨  ١٥٨٫٧١٣    يناير  ١النقد وما يعادله في 

    -----------------------  ------------------------  
   ١٥٨٫٧١٣  ١٨٣٫٦٣٨  ١٣  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 

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

  عالقة أعاله. يطرف ذاألخرى ضمن التدفقات النقدية ل اإليجار التمويليدفعات * يتم بيان سداد 
  

  أبرمت المجموعة المعاملة غير النقدية التالية والتي لم يتم بيانها في بيان التدفقات النقدية الموحدة.
  

  -  ٤٫٦٠٠  ٦  أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز محولة إلى طرف ذي عالقة
    ==========  ==========  

  -  ٣٫٦٨٠  ٦  قيد اإلنجازشطب أعمال رأسمالية 
    ==========  ==========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٦٧إلى  ١٦اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  تشكل
  

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



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

١٦  
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١
  

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

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

ائرات والط العموديةالطائرات وتشغيل  المتالكتأسست الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") 
ي الطائرات والطيران التجاروكذلك للقيام بعمليات تأجير داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  ثابتة الجناحين

أبوظبي،  ٢٧٢٣ مقر الشركة المسجل هو ص.بعنوان ل. إن والشحن الجوي وغير ذلك من األنشطة المتعلقة بهذا المجا
  (أ) معلومات حول هيكل التوحيد لدى المجموعة.٣يتضمن اإليضاح  اإلمارات العربية المتحدة.

  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  بيان التوافق  (أ)
  

ً  البيانات المالية الموحدةتم إعداد هذه  إلعداد  المعايير الدوليةوتفسيرات التقارير المالية الدولية إلعداد معايير للوفقا
وانين دولة من ق ذات الصلةوالمتطلبات  لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير الماليةالصادرة عن التقارير المالية 

   اإلمارات العربية المتحدة.
  

  أساس القياس  (ب)
  

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

  
  وعملة العرض الرسميةالعملة   (ج)

  
 الرسميةالعملة  و")، وهاإلماراتي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم الموحدة يتم عرض هذه البيانات المالية
  ك.، ما لم يُذكر خالف ذلبألف درهمإلى أقرب عدد صحيح  القيم. تم تقريب كافة للشركةوعملة عرض البيانات المالية 

  
  استخدام التقديرات واألحكام  (د)

  
ديرات وضع أحكام وتقالتقارير المالية يتطلب من اإلدارة الدولية إلعداد لمعايير لوفقاً  البيانات المالية الموحدةإن إعداد 

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

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

  في الفترة التي تم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.
  
الهامة المستخدمة في تطبيق األحكام المجاالت الهامة لتقدير حاالت عدم اليقين و المعلومات حول بيان ٥تم في اإليضاح ي

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



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

١٧  
  

  السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

ة يقامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المال
  ).٤وتم تطبيقها خالل السنة (راجع إيضاح والتفسيرات التي أصبحت سارية الجديدة باستثناء المعايير  ،الموحدة

  
  التي تم تطبيقها: المعايير الجديدة والتفسيرات 

  
عند إعداد هذه  يقهاتطبللفترة كما تم المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات تم خالل السنة تفعيل بعض 

    : هذ التعديلفيما يلي البيانات المالية الموحدة. 
  

  اإليرادات من العقود مع عمالء"إلعداد التقارير المالية "من المعايير الدولية  ١٥المعيار رقم  
  األدوات الماليةإلعداد التقارير المالية "من المعايير الدولية  ٩المعيار رقم"  
  ٤٠االستثمارية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تحويالت العقارات( 
  الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "المعامالت بالعمالت األجنبية  ٢٢التفسير رقم

  والمقابل  المدفوع مقدماً":
  

  أساس التوحيد  (أ)
  

باستخدام طريقة الدمج عند تحويل السيطرة إلى المجموعة. تشتمل تقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج األعمال 
  البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة.

  
تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض الخاضعة لسيطرة المجموعة.  المنشآتتتمثل الشركات التابعة في 

في عائدات متغيرة من ارتباطها مع تلك المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير في تلك المجموعة أو يكون لها الحق 
يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة  العائدات من خالل نفوذها على تلك المنشأة.

  السيطرة. تلكاعتباراً من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهاء 
  

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

  السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. 
  

إيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة والحصص يتم ، على شركة تابعة السيطرة ةما تفقد المجموععند
والعناصر األخرى لحقوق الملكية. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقدان  ذات الصلة غير المسيطرة

السيطرة ضمن األرباح أو الخسائر. في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، يتم قياس تلك 
  الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. 

  
ت الداخلية بين شركات المجموعة باإلضافة إلى اإليرادات والمصروفات غير المحققة يتم حذف األرصدة والمعامال

الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. كما يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات 
بها  المجموعة في الشركة المستثمر حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مدى حصةطريقة المستثمر بها المحتسبة وفقاً ل

يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى والمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية. 
  المدى الذي ال يتوفر فيه دليل على انخفاض القيمة.

    



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

١٨  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع)أساس التوحيد   (أ)
  

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

      الملكية حصص           

    
٣١ 

  ديسمبر
٣١  

    بلد  ديسمبر
  األنشطة الرئيسية  التأسيس  ٢٠١٧  ٢٠١٨    ة التابعةاسم الشرك

            
  الشحن الجوي  اإلمارات  ٪١٠٠  ٪١٠٠  م ذ.م.مؤسسة فردية  –ماكسيُمس للطيران 

            

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

  تملك عقارات استثمارية   جبل طارق  ٪١٠٠  ٪١٠٠    هيربال هيل جاردنز المحدودة
            

  إيه دي إيه إلدارة العقارات 
  ٪١٠٠  ٪١٠٠    والصيانة العامة ذ.م.م  

  
  خدمات عقارية  اإلمارات

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

            

   إيه دي إيه الدولية للعقاراتشركة 
  مملوكة من قبل شركة طيران أبوظبي    
 ٪١٠٠ ٪١٠٠   ذ.م.م مؤسسة فردية –   

  
 اإلمارات

خدمات تأجير وإدارة 
  العقارات

           

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

كة مملو إيه دي إيه ميليونيوم لالستشارات
مؤسسة  –من قبل شركة طيران أبوظبي 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠    ذ.م.م فردية

  
  
  
  

  اإلمارات

االستشارات وتقديم خدمات 
استشارية في مجاالت 

الطيران والتصنيع والضيافة 
والغاز وحقوق الملكية والنفط 

  الخاصة.
  

  االستثمار في ائتالفات مشتركة  (ب)
  

قوق في ح لمجموعة بموجبهحيث يكون لتسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة  يتمثل االئتالف المشترك في ترتيب
  .هالتزامات تجاه مطلوباتوحقوق في صافي موجوداته بدالً من  صافي موجودات الترتيب

  
مبدئياً  بتلك الحصص يتم االعتراف .ص في االئتالفات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكيةيتم احتساب الحص

بالتكلفة، التي تتضمن تكاليف المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة 
تى ح المستثمر بها المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكيةللشركات من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 

  تاريخ انتهاء التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.
  

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

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

 ةاألرباح والخسـائر إلى مدى حص حذفلمجموعة مع ائتالف مشترك تابع للمجموعة، يتم عندما تتعامل أي من منشآت ا
  .ذو الصلةفي االئتالف المشترك  المجموعة

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

١٩  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  من العقود مع عمالءاإليرادات   (ج)
  

. ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اعتباراً من  ١٥قامت المجموعة مبدئياً بتطبيق المعيار رقم 
 إن تأثير معلومات حول السياسات المحاسبية لدى المجموعة فيما يتعلق بالعقود مع عمالء. ٢٤يتضمن اإليضاح رقم 

  .٤يير الدولية إلعداد التقارير المالية ُمبين في اإليضاح رقم من المعا ١٥التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
  

  عقود اإليجار   (د)
  

  تحديد ما إذا كان االتفاق يتضمن عقد إيجار )١
  

  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 قيمها العادلة ذات 

إيجار تمويلي والذي ال يؤهل 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 

اإلضافي  دام معدل االقتراضتكاليف التمويل المحتسبة الخاصة على االلتزام باستخاالعتراف بالمطلوبات كدفعات ويتم 
  للمجموعة.

  
  المستأجرة الموجودات )٢

 
إلى  ة فعليةبصور بموجبها تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية يتمالتي  الممتلكات والمعداتيتم تصنيف عقود إيجار 

للحد  قيمتها العادلة أو القيمة الحاليةبقيمة تعادل  المستأجرة الموجوداتكعقود إيجار تمويلي. يتم مبدئياً قياس  المجموعة
 وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة الموجوداتلدفعات اإليجار، أيهما أقل. عقب االعتراف المبدئي، يتم احتساب األدنى 

  . تلك الموجوداتعلى 
  

راف بها يتم االعتالتي يتم االحتفاظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كعقود إيجار تشغيلي وال  الموجوداتيتم تصنيف 
  لمجموعة.ل الموحد ضمن بيان المركز المالي

  
  دفعات عقود اإليجار )٣

  
يتم االعتراف بدفعات عقود اإليجارات التشغيلي ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

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

  
يل بين مصروفات التمو تتم بموجب عقود اإليجار التمويلييتم توزيع الحد األدنى لدفعات اإليجارات المدرجة التي 

 وتخفيض االلتزامات القائمة. يتم تخصيص مصروفات التمويل لكل فترة من فترات عقد اإليجار لوضع معدل فائدة
 دوري ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات.   

 
  التمويلي ستئجارالإعادة امعامالت البيع و )٤

  
عقد ايجار تمويلي، يتم تأجيل قيمة الزيادة في متحصالت البيع عن  ستئجاراالإعادة في حال ترتب على معاملة البيع و

  القيمة الدفترية ويتم إطفاؤها على مدى فترة عقد االيجار.
   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٢٠  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع)عقود اإليجار   (د)
  

  التشغيلي ستئجارالإعادة امعامالت البيع و  )٥
  

عقد إيجار تشغيلي، يتم على الفور االعتراف بأي أرباح ضمن األرباح  ستئجاراالإعادة معاملة البيع وترتب على في حال 
  أو الخسائر إلى مدى القيمة العادلة لألصل.

  
االعتراف بأي أرباح أو خسائر إال إذا كان يتم التعويض على الفور أما إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة، يتم 

يجار يتم تأجيلها وإطفاؤها بالتناسب مع دفعات اإل عن الخسائر بدفعات تأجير مستقبلية بقيمة أقل من سعر السوق، عندئذٍ 
  األصل.ستخدام ال ةعلى مدى الفترة المتوقع

  
إذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة، فإنه يتم تأجيل قيمة الزيادة عن القيمة العادلة وإطفاؤها على مدى الفترة 

  ستخدام األصل.ال ةالمتوقع
  

   توزيعات األرباح ومصروفات الفوائد / إيرادات الفوائد  (هـ)
  

طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح االعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد باستخدام يتم 
  ضمن األرباح أو الخسائر في تاريخ ثبوت حق المجموعة في الحصول على الدفعات.

  
لى عيتمثل "معدل الفائدة الفعلي" في المعدل الذي يتم بموجبه خصم الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة  

  لمتوقع لألداة المالية:مدى العمر ا
  
 إجمالي القيمة الدفترية لألصل المال؛ أو 
 .التكلفة المطفأة لاللتزام المالي  
  

ومصروفات الفوائد، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (في حال احتساب إيرادات عند 
تعلق بالموجودات ، فيما يبالرغم من ذلكلتزام. لتكلفة المطفأة لإلعلى ايتم تطبيقه لم يتعرض األصل النخفاض ائتماني) أو 

المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني بعد االعتراف المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة 
حتساب تتم معاودة ا، ليتوقف االنخفاض االئتماني لألصلي الماالفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. في حال 

  على أساس اإلجمالي. الفوائد إيرادات 
  

   العمالت األجنبية   (و)
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية )١
  

ً ألسعار الصرف السائدة في  ات المجموعةشركل ت الرسميةالت بالعمالت األجنبية إلى العماليتم تحويل المعام وفقا
  اريخ إجراء هذه 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 قياسها بالقيمة العادلة، إلى ي .تاريخ التقرير
 ات. يتم تحويل الموجودوفقاً ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة العملة الرسمية

ً ألسعار الصرف السائدة  تاريخ ي فوالمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقا
  ضمن األرباح أو الخسائر.األجنبية . ويتم بصورة عامة االعتراف بفروقات العمالت المعاملة
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٢١  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

    (تابع)العمالت األجنبية   (و)
  

  العمليات الخارجية )٢
  

، بما في ذلك الشهرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة والمطلوبات الخاصة بالعمليات الخارجية الموجوداتيتم تحويل 
ً ألسعار ا الدرهم اإلماراتيإلى  الناتجة عن االستحواذ،  يتم تحويل إيراداتلصرف السائدة في تاريخ التقرير. وفقا

  . تالمعامالإجراء اريخ ووفقاً ألسعار الصرف السائدة في ت الدرهم اإلماراتيومصروفات العمليات الخارجية إلى 
  

حتياطي ا المبلغ المتراكم في األخرى ويتم بيانرادات الشاملة صرف العمالت األجنبية ضمن اإلي اتيتم االعتراف بفروق
   إلى المدى الذي يمكن فيه توزيع فروقات التحويل على الحصص غير المسيطرة.  تحويلال

 
  تكاليف االقتراض    (ز)

  
ل إن األص .الموجوداتتتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة لحيازة أو إنشاء موجودات مؤهلة كجزء من تكلفة تلك 

  أو بيعه.  لالستخدام المزمع لههو األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة حتى يصبح جاهزاً  المؤهل
  

  . تكبدها خاللهااألخرى ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي  تكاليف االقتراضيتم االعتراف بكافة 
  

  المنح الحكومية     (ح)
  

 ألصلابالقيمة االسمية عندما تكون هناك تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم  النقديةيتم االعتراف بالمنح الحكومية غير 
يتم االعتراف بالمنح الحكومية التي تشترط على المجموعة بشكل رئيسي  وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المتعلقة به.

ها ويتم تحويل الموحد المالي كإيرادات مؤجلة في بيان المركز متداولةاالستحواذ على موجودات غير شراء أو إنشاء أو 
  إلى األرباح أو الخسائر على أساس منتظم ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات ذات الصلة.

  
ح ليف التي يتم المنيتم االعتراف بالمنح الحكومية األخرى كإيرادات على مدى الفترات الالزمة لمطابقتها مع التكا

و أ بصورة منتظمة. يتم االعتراف بالمنح الحكومية، التي يتم الحصول عليها كتعويض عن المصروفات تعويضاً عنها
 صلةاللية ذات مستقبال بالتكاليف االعترافغرض تقديم الدعم المالي الفوري للمجموعة دون لالخسائر المتكبدة بالفعل أو 

  خاللها.  ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي تكون مستحقة القبض
  

سهم التي بالقيمة االسمية لأل ذ.م.م مؤسسة فردية – قة بشركة ماكسيُمس للطيرانالمتعل باإليرادات المؤجلةيتم االعتراف 
لتي ا يتم إطفاء اإليرادات المؤجلة على أساس الفترة القانونية المتفق عليها لالستثمار ذو الصلةتم منحها إلى الشركة. 

  سنة. ٢٥تبلغ 
  

 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 )١
  

ً االستهالك ، والتي تتضمن تكاليف االقتراض المرسملة،يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة المتراكم  ناقصا
  وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. 

  

الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة  الهامة من أحد بنود جزاءألعندما يكون ل
   (مكونات أساسية) من الممتلكات والمعدات.

  
  بنود الممتلكات والمعدات ضمن األرباح أو الخسائر. أحديتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد 
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٢٢  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

      (تابع) الممتلكات والمعدات  (ط)
  

      الالحقة المصروفات )٢
  

بهذه  المرتبطةتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية ت أن من المحتمل إذا كانالالحقة فقط  المصروفاتتتم رسملة 
 بما في ذلك أعمال الممتلكات والمعدات يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من أحد بنود 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 هذا الجزء إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفته بصورة موثوقة.  المستقبلية

أساسي من  كمكونالرئيسية أعمال الفحص واإلصالح تتم رسملة مستبدلة بصورة متزامنة. الدفترية المتبقية لألجزاء ال
  على مدى الفترة إلى أن يتم إجراء إصالحات هامة تالية.  ؤهايتم إطفاو الممتلكات والمعدات

  
      االستهالك  )٣

  
 على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة الموجوداتغرض شطب تكلفة بأساس القسط الثابت على يتم احتساب االستهالك 

بعد الوضع في االعتبار القيمة المتبقية المقدرة. يتم اإلفصاح عن األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكات ومعدات المجموعة 
  . ٦في اإليضاح رقم 

  
اجي بعد عمره اإلنت في نهايةما من أصل الحصول عليها تتمثل القيمة المتبقية في صافي المبلغ الذي تتوقع المجموعة 

خصم التكاليف المتوقعة لالستبعاد. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل 
  . اعتباراً من ذلك التاريخ فصاعداً سنة ويتم احتساب تأثير أي تغيرات في التقديرات 

  
ة باالستخدام التجاري لألصل. يتم تحويل الفائض الناتج عن إعادة التقييم يبدأ االستهالك للممتلكات والمعدات التشغيلي

  هذا االحتياطي إلى احتياطيات قابلة للتوزيع عندما يتم بيع أو استبعاد الموجودات. تحويلإلى احتياطي إعادة التقييم. يتم 
  

    المحتفظ بها للبيعالموجودات   (ي)
  

ات على أنها موجودالموجودات غير المتداولة، أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من موجودات ومطلوبات، يتم تصنيف 
خدام وليس من خالل االستاستردادها بصورة رئيسية من خالل البيع المرجح بشكل كبير من  إذا كانللبيع  محتفظ بها
  .المتواصل

  

لبيع، ناقصاً تكاليف ا أو القيمة العادلة الدفترية بقيمهاالستبعاد، الموجودات، أو مجموعة ا تلك قياس بصورة عامةيتم 
قيمة مجموعة االستبعاد إلى الشهرة التجارية ثم إلى الموجودات  في نخفاضاالخسائر  يتم أوالً تخصيصأيهما أقل. 

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

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

و أ فور تصنيفها كموجودات محتفظ بها بغرض البيع لموجوداتلتلك ا استهالك احتساب إطفاء أو التوقف عنيتم 
كما يتم إيقاف احتساب حقوق الملكية في الشركات المستثمر بها المحتسبة  ،معداتوممتلكات  وأغير ملموسة موجودات 

  حقوق الملكية.طريقة وفقاً ل
  

  االستثمارية    العقارات  (ك)
  

ا يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع أي تغيرات تطرأ عليها معترف بهيتم مبدئياً قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة و
  ضمن األرباح أو الخسائر. 

  

(المحتسبة على أنها الفرق بين صافي المتحصالت  ةاستثماري اتاستبعاد عقار منيتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر 
 ام تصنيفهكان قد ت ةاستثماري ات. عندما يتم بيع عقارالخسائر أو األرباحمن االستبعاد والقيمة الدفترية للعقار) ضمن 

      سابقاً كممتلكات ومعدات، يتم تحويل القيمة ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.



  شركة طيران أبوظبي
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٢٣  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  المخزون     (ل)
  

لوارد أوالً االقيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ  يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي
 روفاتالمصو يصرف أوالً حيث تشتمل تكلفة المخزون على التكلفة المفوترة ومصروفات الشحن والرسوم الجمركية

قادم لمخزون المتبنود امخصص في الحسابات ل رصديتم  المتكبدة إليصاله إلى موقعه الحالي ووضعه الراهن. األخرى
  اإلدارة.  وفقاً ألحكاموبطيء الحركة 

  
  انخفاض قيمة  (م)
  
  غير المشتقةالموجودات المالية    )١
  

     ٢٠١٨ يناير ١ قبل المطبقة السياسة  
  

  العقود وموجودات المالية األدوات
  

  بخسائر االئتمان المتوقعة من:تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات للخسائر فيما يتعلق 
  

 ؛المطفأة بالتكلة المقاسة المالية الموجودات  
 ؛ واألخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة الدين سندات  
 العقود موجودات. 

  
 استثناءب اإلنتاجي، العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر تعادل بقيمة الخسائر مخصصات بقياس المجموعة تقوم

  :شهر ١٢ لمدة المتوقعة االئتمان خسائر تعادل بقيمة الخسائر مخصصات قياس يتم حيث التالية البنود
 

 و التقرير، تاريخ في منخفضة ائتمان مخاطر ذات الدين سندات في االستثمارات 
  سندات الدين األخرى واألرصدة المصرفية التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ

  االعتراف المبدئي بها (أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية). 
  

ى قيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة عليتم دائماً قياس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود ب
  مدى عمر األداة المالية. 

  
ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير خسائر  االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 

حة دون تكلفة أو مجهود زائد االئتمان المتوقعة، يأخذ الصندوق باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة والمتا
والتي تشمل التحليالت والمعلومات الكمية والنوعية بناًْء على الخبرة السابقة للصندوق وتقييم الجدارة االئتمانية 

  والمعلومات االستشرافية.
  

ع . تضكام جوهريةحجوهرية وفقاً أل قد زادت بصورة باألصل الماليتفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان المتعلقة 
اإلدارة في االعتبار عوامل محددة من بينها فترة استحقاق المبلغ، وخلفية العميل ووجود منازعات وأنماط السداد التاريخية 

  الحديثة والمعلومات األخرى المتاحة بشأن الجدارة االئتمانية للطرف المقابل
  
لمحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية يكون من غير ا أن األصل المالي متعثر السداد عندما المجموعةعتبر ت

  التخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد)؛   المجموعةدون لجوء  المجموعةبالكامل تجاه 
  

 نطويي التي االئتمان مخاطر تصنيف يكون عندما منخفضة ائتمان مخاطر على ينطوي الدين سند أن المجموعة تعتبر
ً  المعروف للتعريف معادل السند هذا عليها   ‘. االستثمارية الدرجة’بـ عالميا
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٢٤  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع) انخفاض قيمة  (م)
  
  (تابع)غير المشتقة الموجودات المالية    )١
  

  (تابع)  ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل   
  

  (تابع) األدوات المالية وموجودات العقود
  

االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث تتمثل خسائر 
  التعثر المحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

  
شهراً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر  ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 ١٢شهراً بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  ١٢المحتمل حدوثها خالل 
  شهراً). 

  
ترة التعاقدية التي د األقصى للفتتمثل الفترة القصوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الح

  طر االئتمان.تعرض خاللها الصندوق لمخات
  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة
  

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية 
لكافة حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقاً للعقد وبين التدفقات النقدية التي 

  . يتوقع الصندوق الحصول عليها)
  

  يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
 

  االنخفاض االئتماني للموجودات المالية 
  
في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين بالقيمة  المجموعةقوم ت

اض تعرض النخف’العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرضت النخفاض ائتماني. يعتبر األصل المالي أنه 
  تدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على ال‘ ائتماني

  
  تشتمل األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالية:

  

 الصعوبات المالية الحادة من قبل المقترض أو الُمصدر؛  
  ؛في السداداإلخالل بالعقد، مثل التعثر  
 ليقبلها في ظروف أخرى؛  المجموعة تبناء على شروط ما كان المجموعةقدمة من قبل إعادة جدولة قرض أو دفعة م  
 أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو  
 .عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية 
  

  عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
  

بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية  قياسهايتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم 
  للموجودات. 

  
فيما يتعلق بسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم تحميل مخصص الخسائر على األرباح 

  اإليرادات الشاملة األخرى. أو الخسائر ويتم االعتراف به ضمن
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٢٥  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
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 الشطب

 
يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية ألصل مالي طالما ال توجد لدى المجموعة احتمالية معقولة السترداد األصل المالي 

بصورة كلية أو جزئية. تقوم المجموعة بتقييم توقيت وقيمة المشطوبات على أساس فردي فيما إذا كان هناك سواء 
احتمال معقول لالسترداد. ال تتوقع المجموعة حدوث استرداد ملحوظ للمبالغ المشطوبة. إال أن الموجودات المالية 

ام بإجراءات المجموعة فيما يتعلق باسترداد المبالغ المشطوبة قد تظل خاضعة إلجراءات إنفاذ القانون بغرض االلتز
 المستحقة.

  
 ٢٠١٨يناير  ١ قبلالمطبقة  السياسة

 
 الخسائر وأ األرباح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة غير المالية الموجودات بتقييم تقرير كل بتاريخ المجموعة تقوم

 .القيمة النخفاض تعرضها على موضوعي دليل هناك كان إذا ما لتحديد
 

 :يلي ما المالية الموجودات قيمة انخفاض على الموضوعية األدلة تشتمل
 

 ؛التعثر أو العجز عن السداد من قبل المدين  
 ؛إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقاً لشروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظروف أخرى  
 ؛مؤشرات بأن المدين أو المصدر قد يعلن إفالسه  
 ؛التغييرات السلبية في حالة السداد للمقترضين أو المصدرين  
 بسبب مصاعب مالية، أو  ما ألداةنشطة سوق  عدم وجود  
  بيانات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة من الموجودات

  المالية.
  

ة  ي ال م ودات ال وج م ال
  اإلطفاءالمقاسة بتكلفة 

على المستوى  الموجودات هذه قيمةباالعتبار األدلة على انخفاض  المجموعةتأخذ 
 تحديدلالموجودات الهامة في حالتها الفردية  كافة. يتم تقييم للموجودات والجماعيالفردي 

الهامة في حالتها الفردية التي  الموجودات كافة. إن ةانخفاض القيمة لكل منها على حد
 لتحديد ةجماعيالنخفاض القيمة بصورة فردية يتم تقييمها بصورة ُوجد أنها لم تتعرض 

لم يتم تحديده بعد. هذا ويتم تقييم الموجودات التي ال وانخفاض في القيمة قد حدث  أي
تكون هامة في حالتها الفردية بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان هناك انخفاض في 

ع الموجودات التي تنطوي على سمات القيمة. يتم إجراء تقييم جماعي من خالل تجمي
 مخاطر مماثلة معاً. 

  
على معلومات سابقة حول مواعيد  المجموعةتقييم انخفاض القيمة الجماعي، تعتمد  عند

االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة، ويتم تعديلها إذا كانت الظروف االقتصادية 
ستكون أكبر أو أقل مما تشير إليه واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية 

  التجارب السابقة.
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ة  ي ال م ودات ال وج م ال
  اإلطفاءالمقاسة بتكلفة 

يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل كان 
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي 

يتم االعتراف بالخسائر ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم إظهارها كان لهذه الموجودات. 
سترداد العدم وجود احتمال فعلي  المجموعةترى كانت ندما عفي حساب المخصص. 

عندما تتقلص خسائر انخفاض القيمة في وقت الموجودات، يتم شطب المبالغ ذات الصلة. 
الحق ويمكن ربط ذلك التقليص بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة 

ً من خالل بصورة موضوعية، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها س ابقا
 األرباح أو الخسائر.

  
 سنداتفي  االستثمارات

  الملكية
الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة االنخفاض الحاد أو المطول في قيمته  يتضمن

يعتبر انخفاضاً حاداً  ٪٢٠العادلة ألدنى من تكلفته. ترى المجموعة أن االنخفاض بنسبة 
  .وأن االنخفاض لمدة تسعة أشهر يعتبر انخفاضاً مطوالً 

  
  الموجودات غير المالية   )٢
 

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة (باستثناء العقارات 
القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر،  فينخفاض الاالستثمارية) للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرضها 

ً  التجارية الشهرة اختبار يتميتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.   .القيمة انخفاض مقابل سنويا
 

لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات معاً في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من 
لمنتجة ا االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات

المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة  ةللنقد. يتم تخصيص الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال إلى الوحد
 للنقد التي يتوقع أن تستفيد من الدمج. 

 
ً تكاليف نا تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة قصا

البيع، أيهما أكبر. ترتكز القيمة من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة إلى قيمتها الحالية 
يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة ما قبل الضريبة والذي باستخدام معدل خصم 

 منتجة للنقد.باألصل أو الوحدة ال
 

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. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوالً لتخفيض 

هرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في القيمة الدفترية ألي ش
 . تناسبي أساس علىالوحدة المنتجة للنقد 

 
يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسائر  فيماال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية. 

 خصم عدب تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، انخفاض القيمة إلى المدى الذي ال
 االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
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  األدوات المالية  )ن(
  
  االعتراف والقياس المبدئي   )١

 
دات عتراف بالموجواال مبدئيًا يتمالمدينة التجارية وسندات الدين المصدرة عند نشأتها.  بالذميتم مبدئيًا االعتراف 

 في األحكام التعاقدية لألداة. اعندما تصبح المجموعة طرفً  األخرىوالمطلوبات المالية 
 

عنصر تمويل هام) أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة  دون ةمدينة تجاري مذم((ما لم يكن  المالي األصل قياس مبدئيًا يتم
ليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى االستحواذ  لبند، زائًدا

 .المعاملة بسعر هام تمويل عنصرالذمم المدينة التجارية التي ال تعتبر عليه أو إصداره.  يتم مبدئًا تصنيف 
 

  الالحق والقياس التصنيف  )٢ 
 

 تعلى أنه مقاس بـ: التكلفة المطفأة؛ القيمة العادلة من خالل اإليرادا ما مالي أصلاالعتراف المبدئي، يتم تصنيف  عند
استثمارات ملكية؛ أو بالقيمة  –استثمارات الدين؛ القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  –الشاملة األخرى 

  .الخسائر أو األرباح خالل من ةلالعاد
 
 لخاصا األعمال نموذج بتغيير المجموعة قامت إذا إال بها المبدئي االعتراف بعد المالية الموجودات تصنيف إعادة تتم ال

 ترةف من يوم أول في المتأثرة المالية الموجودات كافة تصنيف إعادة تتم الحالية هذه في المالية، الموجودات إلدارة بها
  .األعمال نموذج تغيير تلي التي األولى التقارير

 
لعادلة من خالل قيمة ااألصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ويكون غير محدد بال قياس يتم

  األرباح أو الخسائر:
 
  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية

  التعاقدية؛ و 
  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ

 األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 
  

كون تفي حالة تحقق كال الشرطين التاليين و اإليرادات الشاملة األخرىالعادة من خالل  قيمةالدين بال استثمارات قياس يتم
  غير محدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 
  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية

  التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و 
  غ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلأن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ

 األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
   

 هائين بشكل المجموعة تختار قد للمتاجرة، بها المحتفظ غير الملكية حقوق استثمارات بأحد المبدئي االعتراف عند
ً  االختيار هذا يتم. األخرى الشاملة اإليرادات ضمن لالستثمار العادلة القيمة في الالحقة التغيرات عرض  استثمار كلل وفقا

  .حدة على
 

 اإليرادات اللخ من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة مقاسة أنها على المصنفة غير المالية الموجودات بكافة يتعلق فيما
 ي،المبدئ االعتراف عند. الخسائر أو األرباح خالل من ادلةالع بالقيمة قياسها يتم أعاله، موضح هو كما األخرى الشاملة

 من العادلة القيمةب أو المطفأة بالتكلفة القياس بمتطلبات يفي ال الذي المالي األصل تحديد نهائي بشكل المجموعة تقرر قد
ا التصنيف ينهي أو هذ كان إذا الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة أنه على األخرى الشاملة اإليرادات خالل

  المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك.  التوافق عدميقلل بصورة جوهرية 
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  (تابع)األدوات المالية   )ن(
  

  (تابع) التصنيف والقياس الالحق  )٢
 

  تقييم نموذج األعمال –المالية  الموجودات
 

 لمحفظةا مستوى على المالي باألصل االحتفاظ اطاره في يتم الذي األعمال نموذج من للهدف تقييم بإجراء المجموعة تقوم
  :يلي ما المعلومات تلك تتضمن. لإلدارة المعلومات وتقديم األعمال إدارة طريقة أفضل بشكل يعكس هذا ألن
 
 ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز  ويشمل .السياسات تلك وتطبيق للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات

على تحقيق إيرادات الفوائد التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد، مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة أي 
  الموجودات؛ بيع خالل من نقدية تدفقات تحقيق أو متوقعةخارجة التزامات ذات صلة أو تدفقات نقدية 

 المجموعة؛ إدارة إلى تقارير ورفع لمحفظةا أداء تقييم كيفية  
 وكيفية) األعمال نموذج ضمن بها المحتفظ المالية(والموجودات  األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 

 المخاطر؛ هذه إدارة
 ةالعادل القيمة أساس على يرتكز التعويض كان سواء ، المثال سبيل على - األعمال مديري تعويض كيفية 

  و المجمعة؛ التعاقدية النقدية التدفقات أو المدارة للموجودات
 نشاط حول والتوقعات المبيعات هذه أسباب سابقة، فترات في المالية الموجودات مبيعات وتوقيت وحجم تواتر 

  .المستقبل في المبيعات
  

تحويل الموجودات المالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا  إن
  مع االعتراف المستمر بالموجودات من قبل المجموعة. بما يتوافقالغرض، 

 
 يتم العادلة، يمةالق أساس ىعل أدائها تقييم ويتم إدارتها تتم التي أو للمتاجرة بها المحتفظ المالية بالموجودات يتعلق فيما

  .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة قياسها
 

  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة –المالية  الموجودات
 

هذا التقييم، يتم تعريف " المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي. يتم  ألغراض
تعريف "الفائدة" على أنها مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة 

علقة بمخاطر وتكاليف اإلقراض (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، زمنية محددة والمخاطر األخرى األساسية المت
 باإلضافة إلى هامش الربح. 

 
 االعتبار في وعةالمجم تأخذ والفائدة، األصلي المبلغ مدفوعات فقط تمثل التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم عند

 قيمة وأ توقيت يغير أن يمكن تعاقدي شرط ذات المالي األصل كان إذا ما تقييم ذلك ويتضمن. لألداة التعاقدية الشروط
 عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة ما يلي بعين االعتبار:  .الشرط بهذا يفي يجعله ال بما التعاقدية النقدية التدفقات

 
 النقدية؛ التدفقات توقيت أو قيمة تغيير إلى تؤدي قد محتملة أحداث  
 متغيرة؛ فائدة ذات معدالت ذلك في بما ،التعاقدية الفائدة معدالت تغيير عليها يترتب قد شروط  
 و التمديد؛ أو المسبق الدفع مميزات  
 الرجوع عدم شرط(مثل  محددة موجودات من النقدية للتدفقات المجموعة مطالبات من تحد شروط.( 
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   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
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  تابع)( تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة –الموجودات المالية 
  

 المسبق الدفع لغمب كان حال في فقط والفائدة األصلي المبلغ بدفعات الخاصة المعايير مع المسبق الدفع خصائص تتوافق
 تعويض على ملتشت قد والتي القائم، األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ من مسددة غير مبالغ كبير بشكل يمثل

 بسعر ليهع االستحواذ تم الذي المالي باألصل يتعلق فيما ذلك، إلى باإلضافة. للعقد المبكر اإلنهاء مقابل معقول إضافي
 االسمية القيمة يجوهر بشكل يمثل لمبلغ المسبق الدفع تتطلب أو تسمح ميزة فإنها التعاقدية، االسمية قيمته مقابل مخفض
 معقوالً  ضافيًاإ تعويًضا أيًضا تتضمن قد(التي  المستحقة) المدفوعة غير(ولكن  التعاقدية الفائدة إلى باإلضافة التعاقدية
 لمسبقا الدفع لخاصية العادلة القيمة كانت إذا المعيار هذا مع تتوافق أنها على معها التعامل يتم) مبكر وقت في لإلنهاء

 .المبدئي االعتراف عند هامة غير
 

 القياس الالحق واألرباح والخسائر –المالية  الموجودات
 

 بالقيمة المالية الموجودات
 األرباح خالل من العادلة

 الخسائر أو

 الخسائر،و األرباح بصافي يتعلق فيما. العادلة بالقيمة الموجودات هذه قياس الحقًا يتم
 أو األرباح ضمن بها ترافاالع يتم األرباح، توزيعات إيرادا أو فوائد أي ذلك في بما

 .الخسائر
 بالتكلفة المالية الموجودات

 المطفأة
 يتم. عليةالف الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الموجودات هذه قياس الحقًا يتم

 الفائدة بإيرادات االعتراف يتم. القيمة انخفاض خسائر خالل من المطفأة التكلفة خفض
. ئرالخسا أو األرباح ضمن القيمة وانخفاض األجنبية العمالت صرف وخسائر وأرباح

 وأ األرباح ضمن االعتراف إيقاف عن الناتجة الخسائر أو باألرباح االعتراف يتم
 .الخسائر

 بالقيمة الدين سندات
 اإليرادات خالل من العادلة

 األخرى الشاملة

الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. فيما يتعلق بإيرادات الفائدة المحتسبة  يتم
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 

 خسائرال أو باحاالر بصافي االعتراف يتمضمن األرباح أو الخسائر.  القيمةوانخفاض 
 تصنيف إعادة تتم االعتراف، إيقاف عند. األخرى الشاملة اإليرادات ضمن األخرى
 .الخسائر أو األرباح إلى األخرى الشاملة اإليرادات في المتراكمة والخسائر األرباح

 ةبالقيم الملكية استثمارات
 اإليرادات خالل من العادلة

 األخرى الشاملة

لى ع بتوزيعات األرباحالحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم االعتراف  يتم
أنها إيرادات ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد 
جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن 

 تم إطالقًا إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.اإليرادات الشاملة األخرى وال ي
 

 والخسائر واألرباح الالحق القياسو التصنيف –المالية  المطلوبات
 

 يتم. األرباح أو الخسائر خاللبالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من  مقاسةيتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها 
ض المتاجرة، لغر كمحتفظ به ها تم تصنيفإذ األرباح أو الخسائر خاللتصنيف االلتزام المالي على أنه بالقيمة العادلة من 

يمة العادلة المطلوبات المالية بالقب يتعلق فيما. المبدئيعلى هذا النحو عند االعتراف  تصنيفهمشتقة أو تم  أداة أنه على أو
ك مصروفات بما في ذل ،الخسائرواألرباح االعتراف بصافي  ويتمالقيمة العادلة ب قياسها يتم ،األرباح أو الخسائرمن خالل 

ً  يتم. األرباح أو الخسائرالفائدة ضمن  يقة الفائدة طر استخدامب المطفأة بالتكلفة األخرى المالية المطلوبات قياس الحقا
. ائراألرباح أو الخسصرف العمالت األجنبية ضمن  من الخسائرواألرباح واالعتراف بمصروفات الفائدة  يتمالفعلية. 

 .األرباح أو الخسائرمن إيقاف االعتراف ضمن  أرباح أو خسائر ةبأي االعتراف يتم كما
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 (تابع) القياس الالحق واألرباح والخسائرو التصنيف –المطلوبات المالية 
  

تتألف المطلوبات المالية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة 
والمطلوبات غير المتداولة  والتزامات عقود اإليجار التمويليقروض ألجل الاألخرى والمستحق إلى طرف ذي عالقة و

خرى التي يتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعامالت، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام األ
طريقة الفائدة الفعلية، مع مصروفات الفائدة المعترف بها على أساس العائد الفعلي باستثناء المطلوبات قصيرة األجل 

  مادي.  عندما يكون االعتراف بالفائدة غير
 
  االعتراف إيقاف  )٣

 
 المالية الموجودات

 
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتهي حقوقها التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من 

ها موجبباألصل المالي أو عندما تقوم بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم 
المالي بصورة فعلية أو عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة  األصلملكية تحويل كافة مخاطر وامتيازات 

 . الماليمخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتها على األصل 
 

بها في بيان المركز المالي ولكنها تحتفظ إما  تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف
  ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.  حالةهذه الفي و ،أو بجزء منها المحولةبكافة مخاطر وامتيازات الموجودات 

  
  المالية المطلوبات

  
التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها. كما تقوم  بالتزاماتها الوفاء يتمعندما  ماالي م بالتزامتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف 

المجموعة بإيقاف االعتراف بأحد االلتزامات المالية عندما يتم تعديل شروطه وتصبح التدفقات النقدية لاللتزام المعدل 
 .المعدلة طالشرو إلى استناداً  العادلة بالقيمة جديد مالي بالتزام االعتراف يتم الحالية هذه فيومختلفة بصورة جوهرية، 

 
إيقاف االعتراف بأحد االلتزامات المالية، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع (بما  عند

 .األرباح أو الخسائرفي ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو االلتزامات المحتملة) ضمن 
 

  المقاصة  )٤
  

لمالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما، يكون للمجموعة تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات ا
حق قانوني قابل للنفاذ بمقاصة المبالغ وتنوي إجراء تسوية على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية 

 المطلوبات بصورة متزامنة.
  

  المخصصات   )ص(
  

مكن ي ضمنيالمجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو  على يترتبعندما  بالمخصصاتيتم االعتراف 
  تقديره بصورة موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. 

  
ق الحالية للقيمة السو يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات
 الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام. يتم االعتراف بعكس الخصم كتكلفة تمويل.  
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  تعويضات الموظفين    )ع(
  

  الموظفين قصيرة األجل تعويضات
 

التعويضات قصيرة األجل للموظفين على أساس غير مخصوم ويتم تحميلها كمصروفات ب المتعلقة تلتزاماااليتم قياس 
قصيرة األجل  نقدية عالواتمتوقع دفعه بموجب المبلغ بالااللتزام المتعلق بعند تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف 

 اتخدماللدفع هذا المبلغ مقابل  ضمنيالمجموعة التزام حالي قانوني أو  علىأو خطط مشاركة في األرباح إذا كان 
 السابقة التي قدمها الموظف، ويمكن تقدير االلتزام بصورة موثوقة.

 
  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين غير المواطنين 

  

يتعلق بشركات المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتم رصد مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  فيما
احتسابه على أساس االلتزام الذي قد ينشأ فيما  ويتموفقاً ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 لتقرير.  لو تم إنهاء خدمات كافة الموظفين في تاريخ ا
 

  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المواطنين  
  

افآت ومكالعربية المتحدة ، تقدم الشركة مساهمات لصندوق معاشات  اإلماراتمن مواطني دولة  بالموظفين فيما يتعلق
دة ويتم العربية المتح اإلماراتفي دولة  االجتماعيةالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الذي تم تأسيسه من قبل  التقاعد 

 وفاتويتم احتسابها كمصراحتسابها كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات الشركة على تلك المساهمات 
  عند استحقاقها.

  
لموظفين من مواطني دول اإلمارات العربية المتحدة إلى صندوق معاشات با المتعلقة المعاشات مساهمات سداد يتم

ً د إلمارة أبوظبي ومكافآت التقاع . يتم تحميل ٢٠٠٠) لسنة ٢للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( وفقا
  تلك المساهمات على األرباح أو الخسائر خالل فترة الخدمة للموظفين. 

  
خصم ومستوى عدل الصافي تأثير م اإلدارة أن لم يتم إجراء تقييم اكتواري لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين حيث تتوقع

  االمتيازات والرواتب المستقبلية على القيمة الحالية اللتزام التعويضات لن يكون جوهرياً.
  

  بعد    فعيلهاولكن لم يتم ت التي تم إصدارهاالمعايير الجديدة والتفسيرات   )ف(
  

، ويجوز تطبيقها ٢٠١٨يناير  ١بعد  التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأالتالية هناك عدد من المعايير الجديدة 
، إال أن المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير التالية بشكل مسبق عند قبل ذلك التاريخ

   إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
  

ة ها تأثير جوهري على البيانات الماليقامت اإلدارة بإجراء تقييم للمعايير التالية واستخلصت أن هذه المعايير ليس ل
  للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.

 
   عقود اإليجارمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:  ١٦المعيار رقم   )١

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية  ١٦يقدم المعيار 

العمومية. يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة 
التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة  باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل

األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار 
  ار تشغيلي. أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي وعقود إيج –الحالي 
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٣٢  
  

   (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

     (تابع) بعد فعيلهاولكن لم يتم ت التي تم إصدارهاالمعايير الجديدة والتفسيرات   )ف(
  

     (تابع) عقود اإليجارمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:  ١٦المعيار رقم   )١
  

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

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

  .على الشكل القانوني لعقد اإليجار"
  

 ١اعتباراً من  "اإليجار عقود"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦تطبيق المعيار رقم  المجموعةيتعين على 
على من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦رقم ار يإن المجموعة بصدد تقييم التأثير المحتمل للمع. ٢٠١٩يناير 

  البيانات المالية.
  

 التحول
 

، ٢٠١٩ يناير ١ فيمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشكل مبدئي  ١٦المعيار رقم  لتطبيق المجموعة تخطط
من المعايير الدولية  ١٦باستخدام منهجية استرجاعية معدلة. ولذلك، سيتم االعتراف باألثر المتراكم لتطبيق المعيار رقم 

، بدون إعادة بيان المعلومات ٢٠١٩يناير  ١في  المحتجزة باحلألراالفتتاحي  لرصيدإلعداد التقارير المالية كتعديل على ا
  المقارنة. 

  
 ١٦تعريف عقد اإليجار عند التحول. أي أنها ستطبق المعيار رقم ب التقيد لعدمالمجموعة لتطبيق البديل العملي  تخطط

والمحددة كعقود إيجار في إطار  ٢٠١٩يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على كافة العقود المبرمة قبل 
 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٤والتفسير رقم  ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  أخرى معايير  )٢

  
موحدة المالية الالتالية تأثير جوهري على البيانات والتفسيرات ليس من المتوقع أن يكون ألي من المعايير المعدلة 

  :للمجموعة
 
 "عدم اليقين بشأن المعالجاتالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٢٣التفسير رقم  -

  المحاسبية لضريبة الدخل".
عداد من المعايير الدولية إل ٩خصائص الدفع مقدماً مع التعويض عن اآلثار السلبية (التعديالت على المعيار رقم  -

  التقارير المالية)؛
الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

  )؛٢٨
    )؛١٩تعديل الخطة والتقليص أو التسوية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
  .معايير متعددة – ٢٠١٧ - ٢٠١٥الفترة  –إلعداد التقارير المالية التحسينات السنوية على المعايير الدولية  -
 التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. -
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين". ١٧المعيار رقم  -
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٣٣  
  

 اسبية الهامة     التغيرات في السياسات المح  ٤
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (راجع أ) والمعيار  ١٥قامت المجموعة بصورة مبدئية بتطبيق المعيار رقم 
. هناك أيضاً عدد من المعايير ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (راجع ب) اعتباراً من  ٩رقم 

 ولم يكن لهذه المعايير تأثير مادي على البيانات المالية للمجموعة. ٢٠١٨يناير  ١التي تسري اعتباراً من  الجديدة األخرى
 

استناداً إلى طرق االنتقال التي اختارتها المجموعة عند تطبيق هذه المعايير، لم يتم إعادة بيان معلومات المقارنة في هذه 
  الجديدة. البيانات المالية لبيان متطلبات المعايير 

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

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف  ١٥يضع المعيار رقم 
 ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨المحاسبي الدولي رقم باإليرادات. حل هذا المعيار محل المعيار 

ً للمعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم  ١٥"عقود اإلنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة. وفقا
وقت محدد  في -ويل السيطرة االعتراف باإليرادات عندما يسيطر العميل على البضائع أو الخدمات. إن تحديد توقيت تح

 يتطلب وضع أحكام. -أو على مدى فترة زمنية 
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير المتراكم  ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
يناير  ١تاريخ التطبيق األولي (أي (دون استخدام بدائل عملية) مع االعتراف بتأثير التطبيق األولي لهذا المعيار في 

أي تم عرضها كما هي مفصح عنها سابقاً  – ٢٠١٧). وعليه لم تتم إعادة بيان المعلومات التي تم عرضها لسنة ٢٠١٨
والتفسيرات ذات الصلة. عالوة على ذلك، لم  ١١والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  ١٥امة تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في المعيار رقم يتم بصورة ع
 معلومات المقارنة.   

 
 المحاسبية السياساتمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوهري على  ١٥لم يكن لتطبيق المعيار رقم 
بيان المزيد من المعلومات حول السياسات  ٢٤. يتم في اإليضاح رقم اإليرادات مصادرللمجموعة فيما يتعلق بكافة 

  المحاسبية الخاصة بالمجموعة فيما يتعلق بالعقود مع العمالء.
 

 "األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   )ب
 

اد التقارير المالية متطلبات االعتراف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات من المعايير الدولية إلعد ٩يحدد المعيار رقم 
 ٣٩غير مالية. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  بنودالمالية وبعض العقود الخاصة بشراء أو بيع 

 . األدوات المالية: االعتراف والقياس
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت الالحقة  ٩نتيجةً لتطبيق المعيار رقم 
التي تتطلب عرض االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  "عرض البيانات المالية"، ١للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ً للمنهج الذي كانت تتبعه المجموعة بصورة منفصلة في بيان األرباح أو الخسائر  واإليرادات الشاملة األخرى. طبقا
 اإلدارية والعمومية. وبالتالي قامتسابقاً، كان يتم إدراج االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية ضمن المصروفات 

ة بمبلغ نخفاض في القيمالمجموعة بإعادة تصنيف صافي خسائر انخفاض القيمة واسترداد ذمم مدينة تجارية تعرضت ال
من "المصروفات اإلدارية والمعومية"  ٣٩مليون درهم والذي تم اإلعتراف به وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٩ .٣

إلى "خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية" "واسترداد ذمم مدينة تجارية تعرضت النخفاض القيمة" على التوالي 
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١أو الخسائر للسنة المنتهية في ضمن بيان األرباح 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:  ٧عالوة على ذلك، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت الالحقة للمعيار رقم 

معلومات  ، ولكن لم يتم تطبيقها على٢٠١٨، والتي تنطبق على اإلفصاحات المتعلقة بسنة األدوات المالية: اإلفصاحات
 المقارنة بصورة عامة.
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٣٤  
  

     (تابع)التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

 (تابع) "األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   )ب
 

  تصنيف وقياس المطلوبات المالية )١
 

بدرجة كبيرة بالمتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم  يحتفظ
  فيما يتعلق بتصنيف وقياس المطلوبات المالية. ٣٩الدولي رقم 

  
 اسات المحاسبية الخاصةتأثير مادي على السي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩رقم لم يكن لتطبيق المعيار 

  بالمجموعة فيما يتعلق بالمطلوبات المالية.
  

لمزيد من التفاصيل حول كيفية قيام المجموعة بتصنيف وقياس األدوات المالية واحتساب  )٢(ن)(٣راجع اإليضاح رقم 
  .الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩رقم األرباح والخسائر ذات الصلة وفقاً للمعيار 

  
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )٢

  
ي الوارد في المعيار المحاسب‘ الخسائر المتكبدة’من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج  ٩يستبدل المعيار رقم 

ت ى الموجوداسوف يتم تطبيق نموذج انخفاض القيمة الجديد عل‘. خسائر االئتمان المتوقعة’، بنموذج ٣٩الدولي رقم 
واالستثمارات في الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة وموجودات العقود المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  ٩األخرى، باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. وفقاً للمعيار رقم 
راجع  ،٣٩بخسائر االئتمان بشكل مبكر مقارنة باالعتراف بها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم يتم االعتراف 

 .)١(م)(٣ رقم اإليضاح
  

ً للمعيار رقم  لقيمةا ضنخفاا وذجنم قاطن في للموجودات بالنسبة ، الدولية إلعداد التقارير المالية من المعايير ٩وفقا
توصلت المجموعة إلى أن تطبيق متطلبات  .تقلباً رکثأ تصبحو لقيمةا في ضالنخفاا رخسائ زدادتأن  معا لبشک قعويت

ً للمعيار رقم  ترتب عليه لم ي ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  ٩انخفاض القيمة طبقا
ية حول كيفية قيام المجموعة ) بيان معلومات إضاف٢(ج)(٣٠ رقم . يتم في اإليضاحالنخفاض القيمةهام مخصص إضافي 

  بقياس مخصص انخفاض القيمة.
  

 التحول )٣
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
 .رجعي باستثناء ما هو موضح أدناه بأثر

  
من  ٩إذا كان االستثمار في سندات الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق األولي للمعيار رقم 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، عندئِذ تفترض المجموعة أن خسائر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة جوهرية 
  منذ االعتراف المبدئي به. 

 
  يرات واألحكام استخدام التقد  ٥

  

األحكام والتقديرات بعض وضع بالمجموعة إدارة ، قامت ٣ رقم أثناء تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح
التي ال تبدو واضحة بسهولة من المصادر األخرى. ترتكز التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على  واالفتراضات

   التقديرات. هذه. قد تختلف النتائج الفعلية عن مناسبةعتقد أنها الخبرة السابقة وعوامل أخرى يُ 
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٣٥  
  

  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  االئتالف المشترك  (أ)
  

، إن "أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م." هو ائتالف مشترك تابع للشركة و"اجستا ٩ رقم كما هو مبين في اإليضاح
من أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م.، إال أنه ليس  ٪٧٠اس بي ايه". على الرغم أن الشركة تمتلك حصة تبلغ 

تم االتفاق مع"اجستا اس بي ايه" لديها سيطرة أو تأثير جوهري على أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م. حيث 
بموجب العقد المبرم بينهما أن األنشطة الخاصة باالئتالف المشترك "أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م." تتطلب 
موافقة باإلجماع من األطراف المشاركة في السيطرة. إن "أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م." هي شركة ذات 

كلها القانوني يجيز الفصل بين أطراف االئتالف المشترك والشركة نفسها. عالوة على ذلك، ال يوجد مسؤولية محدودة ش
اتفاق تعاقدي أو أية معطيات أو ظروف أخرى تشير إلى أن أطراف االئتالف المشترك لهم حقوق في موجودات االئتالف 

ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م." كائتالف  المشترك وعليهم التزامات تجاه مطلوباته. وعليه، يتم تصنيف "أجستا
  مشترك خاص بالشركة. 

  

  الشركة التابعة  (ب)
  

ويال رذ.م.م بينما تمتلك هيئة طيران الرئاسة الحصة المتبقية. يتم احتساب  رويال جيتمن أسهم  ٪٥٠تمتلك الشركة 
سيطرة على تلك المنشأة حيث أنها كشركة تابعة للمجموعة على أساس أن المجموعة قادرة على ممارسة ذ.م.م  جيت

  تمثل األغلبية في مجلس اإلدارة باإلضافة إلى اعتمادها على الشركة في تقديم الدعم التقني وتنفيذ العمليات. 
  

  تصنيف العقارات   (ج)
  

أثناء تصنيف العقارات، قامت اإلدارة بوضع العديد من األحكام. يتطلب وضع أحكام لتحديد ما إذا كان العقار مؤهل أن 
يكون عقار استثماري أو ممتلكات ومعدات و/أو أصل محتفظ به بغرض البيع. تقوم المجموعة بوضع معايير تمكنها من 

محتفظ الالعقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات والموجودات  ممارسة تلك األحكام بصورة متسقة وفقاً لتعريفات
. عند وضع هذه األحكام، قامت اإلدارة بالوضع في االعتبار المعايير التفصيلية والتوجيهات ذات الصلة بتصنيف بها للبيع

لمعيار المحاسبي الدولي وا ١٦والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢العقارات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  من معايير التقارير المالية الدولية، وبصورة خاصة، االستخدام المحدد للعقار من قبل اإلدارة.  ٥والمعيار رقم  ٤٠رقم 

  

  وموجودات العقودمخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية   (د)
  

بخسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسائر فيما يتعلق 
وموجودات العقود. يتم عادةً قياس مخصصات الخسائر من الذمم المدينة التجارية بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة 

عمر  مدىعلى مدى عمر األداة. تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادلة خسائر االئتمان المتوقعة على 
  األداة.

  
قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف  للذمم المدينة التجارية وموجودات العقودتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ل

المبدئي وعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة والمتاحة 
دون تكلفة أو مجهود زائد، ويتضمن ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، وذلك بناًء على الخبرة السابقة للمجموعة 

  وتقييم الجدارة االئتمانية والمعلومات االستشرافية.
  

قد زادت بصورة جوهرية  بالذمم المدينة التجارية وموجودات العقودتفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان المتعلقة 
جود و. تضع اإلدارة في االعتبار عوامل محددة من بينها فترة استحقاق المبلغ، وخلفية العميل وجوهرية كامحوفقاً أل

امت قمنازعات وأنماط السداد التاريخية الحديثة والمعلومات األخرى المتاحة بشأن الجدارة االئتمانية للطرف المقابل. 
اإلدارة بتقدير مدى إمكانية تحصيل الذمم المدينة التجارية وقامت بتكوين المخصص الالزم للذمم المدينة التي تعرضت 

 ٥٢ .٤ مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية كما في النخفاض في القيمة. يبلغ مخصص خسائ
   ).درهم مليون ٤٥ .٥: ٢٠١٧(مليون درهم 

    



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٣٦  
  

   (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة  (هـ)
  

قامت اإلدارة بتقدير مدى إمكانية تحصيل أرصدة المخزون المتعلقة بقطع الغيار واألجزاء الدوارة (بضائع تامة الصنع) 
وقامت بتكوين المخصص الالزم للمخزون المتقادم استناداً إلى البيئة االقتصادية الحالية وتاريخ التقادم السابق. يبلغ 

: ٢٠١٧(مليون درهم  ٢٩ .٣مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١طيء الحركة كما في مخصص انخفاض قيمة المخزون المتقادم وب
  مليون درهم).  ٣٤ .١
  

  والمعدات للممتلكاتاإلنتاجية  األعمار  (و)
  

األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك. يتم وضع هذه التقديرات  بتحديد المجموعة قامت
بعد الوضع في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف المادي لها. تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار 

 مختلفة اإلنتاجية األعمار أن اإلدارة ترى عندما تقبليةالمس االستهالك مصروفات تعديل ويتم سنوية بصورةاإلنتاجية 
      .السابقة التقديرات عن
  

  انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  )ز(
  

 يتم تقييم العقارات المصنفة ضمن الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز للتحقق من انخفاض القيمة من
خالل مقارنة القيمة الدفترية مع قيمها المقدرة القابلة لالسترداد. تتمثل القيمة المقدرة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة 
 المقدرة ناقصاً تكاليف االستبعاد أو القيمة من االستخدام في مستوى فردي للوحدة المنتجة للنقد، أيهما أعلى. خالل السنة

أي  ٤١٢بي من الطائرات  خسائر انخفاض القيمةشركة طيران أبوظبي بتسجيل قامت  ٢٠١٨ر ديسمب ٣١المنتهية في 
 . يتضمن اإليضاح)مليون درهم  ٥٩ .٤: ٢٠١٧(مليون درهم  ١٦ .١(وحدات منتجة للنقد منفصلة) بمبلغ  ٢١٢بي أي و بي 

   حول البيانات المالية الموحدة تفاصيل خسائر انخفاض القيمة. ٦ رقم
  

  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 عليها. ترتكز تلك التقديرات على بعض االفتراضات التي تخضع لعدم اليقين وقد تختلف بصورة 

  عن النتائج الفعلية. مادية 
  

  انخفاض قيمة االستثمار في ائتالف مشترك  )ط(
  

خفاض االنعلى  مؤشرات  لمعرفة ما إذا كان هناكتقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة استثمارها في ائتالفات مشتركة 
ييم اإلدارة القيمة يتطلب تقفي القيمة. إن تحديد ما إذا كان االستثمار في االئتالفات المشتركة قد تعرض النخفاض في 

لقدرة الشركة المستثمر بها على تحقيق أرباح والسيولة المتوفرة لديها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على 
تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ االستحواذ حتى المستقبل المنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة القابلة 

قدرة والقيمة الدفترية لالستثمار كمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر. إن اإلدارة على قناعة أنه ال يلزم لالسترداد الم
  .)٩ رقم تكوين مخصص النخفاض قيمة استثمارها في االئتالفات المشتركة (إيضاح
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٣٧  
  

   (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  قياس القيم العادلة  )ي(
  

السياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير وتتطلب بعض اإلفصاحات 
 بصورة عامة لمسؤوتطبق المجموعة نظام رقابي يتعلق بقياس القيم العادلة. يشمل ذلك فريق التقييم الذي يكون المالية. 

، وتقديم تقارير عنها مباشرة إلى ٣عادلة في المستوى متابعة كافة القياسات للقيم العادلة الهامة، بما في ذلك القيم ال عن
  .التنفيذيالمالي  المدير

  
يم التقييم. عندما يتم قياس الق تبصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الهامة وتعديال يقوم فريق التقييم

لذي م فريق التقييم بتقييم الدليل االعادلة باستخدام معلومات من طرف أخر مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير، يقو
التقارير  ادالدولية إلعد معاييرالتم الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات 

  المالية، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة الذي يجب فيه تصنيف هذه التقييمات.
  

  تقارير عن األمور الهامة المتعلقة بالتقييم إلى لجنة التدقيق لدى المجموعة.  تم تقديم
  

، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم لألصل أو االلتزامعند قياس القيمة العادلة 
   :يدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلالعادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على الم

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

  ، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). التزام
  ، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).ألصل أو التزام: مدخالت ٣المستوى   •
  

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

  الذي ينطوي على المدخالت الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.
  

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

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

  
  لمعامالت البيع وإعادة التأجير القيم العادلة تحديد    )ك(
  

العادلة لمعامالت البيع وإعادة التأجير، من خالل تحصيل العروض من األطراف التي ترغب تقوم اإلدارة بتحديد القيم 
في الشراء في سوق مفتوح أو من خالل شركة تقييم مستقلة. يتم تقييم العروض مع مراعاة العوامل الكمية والنوعية بما 

  في ذلك السعر المعروض من األطراف التي ترغب في الشراء. 
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٣٨  
  

  الممتلكات والمعدات    ٦
  

  .٢٠١٨يناير  ١ر مستقبلي كما في للمباني وتم إجراء التعديالت بأثقامت الشركة بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية 
  

  للممتلكات والمعدات للسنة الحالية والفترة المقارنة: األعمار اإلنتاجية المقدرة فيما يلي
  

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

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

  سنة  ١٥  قطع غيار الطائرات ثابتة الجناحين 
  سنوات ٤  سيارات 

  سنوات  ٥  معدات أرضية 
  سنوات ٥-٤  أثاث ومعدات مكتبية 

  سنة  ٣٠  المجمع السكني 
  )سنة ٢٥: ٢٠١٧(سنة  ٣٠  مباني 

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

  ساعة  ٤٫٠٠٠  شفرات دوارة رئيسية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٣٩  
  

  (تابع) الممتلكات والمعدات   ٦
  
    

  
  
  

  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 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                        التكلفة 
  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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  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   ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ١٥٠٫٦٣٣  ١١٣٫٥١٩  ٢٠٫٣٨١  ٧٣  ٢٫٣٢٣  -  ٣٫٣٢٦  -  ١٠٫٥٧٧  ١٥٢  ٢٨٢  إضافات 

  )٦٧٫٦٩٤(  -  )١٠١(  -  )١٫٢٠٦(  -  -  -  )٦٦٫٣٨٧(  -  -  استبعادات 
  )٨٫٢٨٠(  )١٨٢٫٥٤٢(  ١٩٫٧٤٢  -  -  -  -  -  ١٥٤٫٣٥٠  -  ١٧٠  تحويالت 

  -------------------  -----------------  ----------------------  ----------------  -------------------  --------------------  ----------------  ----------------  -------------------  -------------------  ---------------------  
 ٤٫١٢٠٫٧٥٧  ٢٫٣٤٤  ٣٥٦٫٨٧٧  ١٨٫٥٤٤  ١٨٫١٧٧  ١٫٢٣١٫٦١٢  ١٨٠٫٠٩٨  ١٥٫٠١٧  ٢٫٠١٧٫٧٠٢  ١٣٫٢٣٦  ٢٦٧٫١٥٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  
  
  

  تابع...                                    
  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
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٤٠  
  

  (تابع) الممتلكات والمعدات   ٦
  
  

  
  
  
  

  مباني 

تحسينات على 
المنشآت 

المستأجرة 
للطائرات 
  التجارية

  
  

الطائرات 
وقطع العمودية 

  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 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  االستهالك المتراكم وانخفاض 
  القيمة   

                      

  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  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ١٫٤٠٨٫٧٧٥  -  ٢٤٤٫١٠٢  ١٦٫٦٩٤  ١٫٤٥٨  ٢٣٨٫١٦٧  ٨٢٫٧٢٢  ٥٫٤٠٦  ٧٢٠٫٨٦٧  ١١٫٨٩٣  ٨٧٫٤٦٦   ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ١٥٩٫٧١٨  -  ٢٦٫٦٠٠  ٧١٢  ٩٠٧  ٥٦٫٣٧٧  ١٠٫٤٠٦  ٦٠٠  ٥٥٫٤٥٥  ٥٣٤  ٨٫١٢٧    المحمل خالل السنة

  )٤٩٫٢٧٢(  -  )١٠٠(  -  -  -  -  -  )٤٩٫١٧٢(  -  -  حذف نتيجة استبعادات 
  ١٦٫٠٧٨  -  -  -  -  -  -  -  ١٦٫٠٧٨  -  -  انخفاض القيمة

  -------------------  -----------------  -------------------  ----------------  -------------------  -------------------  ------------------  ------------------  -------------------  -------------------  ---------------------  
  ١٫٥٣٥٫٢٩٩  -  ٢٧٠٫٦٠٢  ١٧٫٤٠٦  ٢٫٣٦٥  ٢٩٤٫٥٤٤  ٩٣٫١٢٨  ٦٫٠٠٦  ٧٤٣٫٢٢٨  ١٢٫٤٢٧  ٩٥٫٥٩٣  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٢٫٦٣٧٫٣٢٣  ٧١٫٣٦٧  ٧٢٫٧٥٣  ١٫٧٧٧  ١٥٫٦٠٢  ٩٩٣٫٤٤٥  ٩٤٫٠٥٠  ٩٫٦١١  ١٫١٩٨٫٢٩٥  ١٫١٩١  ١٧٩٫٢٣٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  -------------------  -----------------  -------------------  ----------------  -------------------  -------------------  ------------------  ------------------  -------------------  -------------------  ---------------------  

  ٢٫٥٨٥٫٤٥٨  ٢٫٣٤٤  ٨٦٫٢٧٥  ١٫١٣٨  ١٥٫٨١٢  ٩٣٧٫٠٦٨  ٨٦٫٩٧٠  ٩٫٠١١  ١٫٢٧٤٫٤٧٤  ٨٠٩  ١٧١٫٥٥٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  =========  
  
  
   
  



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤١  
  

  (تابع)  الممتلكات والمعدات   ٦
  

  كان هناك بعض الطائرات العمودية وقطع الغيار الرئيسية المستهكلة بالكامل. ونتيجة ١٩٩٢ديسمبر  ٣١كما في ،
بإعادة تقييم الطائرات العمودية وقطع الغيار الرئيسية حسب قيمتها السوقية  ١٩٩٣لذلك، قامت اإلدارة خالل عام 

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

 اارتكزت عملية إعادة تقييم قطع الغيار الرئيسية على أساس سعر التكلفة الفعلي وعمليات التقييم التي قامت به
الشركة الكندية لتوربينات الغاز. تم تعديل القيمة الدفترية واالستهالك المتراكم لبيان نتيجة عملية إعادة التقييم. كما 

، يبلغ صافي القيمة الدفترية للطائرات العمودية وقطع الغيار الرئيسية المعاد تقييمها مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  مليون درهم).  ٢٠ .٥: ٢٠١٧(مليون درهم  ٢٠ .٥
  

  أبرمت المجموعة اتفاقية إيجار تمويلي نتج عنها االعتراف بمجمع سكني بالقيمة الحالية للحد األدنى ٢٠١١في عام ،
  ). ٢١ رقم مليون درهم (إيضاح ١٢٧لدفعات اإليجار المتعلقة به والبالغة 

  
  والمتمثلة في القيمة العادلة ناقصاً ئرات، قامت المجموعة بمراجعة القيمة القابلة لالسترداد لطا٢٠١٨سنة خالل ،

 مليون درهم ١٦ .١ هذه المراجعة االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة تبلغ تكاليف البيع أيهما أكبر. ترتب على
 .تم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر

  
  والعناصر المتعلقة بها إلى موجودات محتفظ بها بغرض البيع  التجاريةطائرات البعض  تصنيفبقامت المجموعة

  مليون درهم.  ٨ .٩بصافي قيمة دفترية بلغت 
  
  باسم  مليون درهم) ١٫٢٤٧: ٢٠١٧(مليون درهم  ١٫١٤٣تم رهن بعض الممتلكات والمعدات بقيمة دفترية بلغت

  البنوك المقرضة. 
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة.يتم تشغيل الممتلكات والمعدات من مقر المجموعة في  
  

  العقارات االستثمارية  ٧
  

تتمثل العقارات االستثمارية في االستثمار في عقار يقع في مدينة خليفة في إمارة أبوظبي وعقار الشركة الذي يقع في 
. تم تسجيل العقار في لندن باسم هيربال هيلز جاردنز بوظبيالروضة بإمارة أفي منطقة  اتلندن، المملكة المتحدة وعقار

  المحدودة، وهي شركة تأسست في جبل طارق بغرض امتالك هذا العقار االستثماري وتعود ملكيتها بالكامل للمجموعة.
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٦١٫٢٥٢  ٣٥٥٫٦١٤  يناير ١الرصيد في 
  ٧٤  ١٥٫٢٣٩  )١-٧ رقم (إيضاح عقار لندن –الزيادة في القيمة العادلة 

  ١٨٢٫٨٠٠  ٣٠٣  الروضة -العقارات االستثمارية 
  -  ٤٦٫٩٤٩  )٢-٧ رقم (إيضاحعقار استثماري قيد اإلنشاء 

  ١١٫٤٨٨  )٧٫٧٤٢(  العمالت األجنبية صافي فرق تحويل
  -----------------  ----------------  

  ٣٥٥٫٦١٤  ٤١٠٫٣٦٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ========  ========  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٢  
  

  (تابع)العقارات االستثمارية   ٧
  

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بناًء على التقييم الذي قام به مقيّمين مستقلين ليس لهم صلة بالمجموعة. إن 
مناسبة وخبرات حديثة في تقييم عقارات في مواقع  المقيمين هم أحد أعضاء جمعية المقيمين المهنيين ولديهم مؤهالت

  مماثلة.
  

تم التوصل إلى القيمة العادلة باستخدام منهجية المقارنة السوقية على أساس أسعار السوق الحديثة دون إجراء أي تعديالت 
  جوهرية على المعطيات الملحوظة في السوق. 

  
شركة مع طرف ال المبرمة من قبلبيع العقار المذكور  معاملةفي لندن على  الكائن االستثماريتستند القيمة العادلة للعقار   ١-٧

  .٢٠١٩. تم إتمام معاملة البيع في يناير ٢٠١٨في عام  آخر
  

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢المستوى  ضمنالعقارات االستثمارية للمجموعة  كافة، تم تجميع ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما 
  ).٢المستوى 

  
ان ذ، دبي. تم االنتهاء من شراء هالسطوة إعادة تطوير في منطقة ن أرضقطعتيفي اإلنشاء  قيديمثل العقار االستثماري    ٢-٧

بتشيد المباني على أنها استثمار عقاري قيد اإلنشاء  اإلضافية الخاصة . يتم رسملة المدفوعات٢٠١٨في مارس  القطعتان
  رض.لحين االنتهاء من تشيد المباني على قطع األ

  
  االستثمارات  ٨
  

  فيما يلي استثمارات المجموعة كما في نهاية تاريخ التقرير: 
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  المصنفة بالقيمة العادلة من  –سندات الملكية 
  -  ١٨٫٤١٦  خالل األرباح أو الخسائر   

  بالقيمة العادلة من خالل سندات الدين التجارية 
  ٥٤٫٧٤٠  ٦٩٫٦٩٩  الشاملة األخرىاإليرادات    
  --------------  --------------  

  ٥٤٫٧٤٠  ٨٨٫١١٥  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  =======  =======  
      
      

  -  ٥٤٫٧٤٠  يناير ١الرصيد في 
  ٥٤٫٧٤٠  ٣٧٫٧٤٥  )١-٨ رقم (إيضاح شراء استثمارات

  -  )٤٫٣٧٠(  التغير في القيمة العادلة
  --------------  --------------  

  ٥٤٫٧٤٠  ٨٨٫١١٥  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  =======  =======  
  

  
  

  
  
  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٣  
  

  (تابع) االستثمارات  ٨
  

  :التالي النحو على والسندات األسهم في االستثمار في المجموعة استثمارات تتمثل
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في أدوات الدخل الثابت 
  -  ١٨٫٤١٦  بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط   
  ---------------  ---------------  

  ٥٤٫٧٤٠  ٦٩٫٦٩٩  استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري 
  =======  =======  

  
سهماً في صندوق الواحة لالستثمار في أدوات الدخل  ٥٫٠٠٠مليون درهم في شراء  ١٨. ٤ مبلغ المجموعة استثمرت  ١-٨

إنشاؤه كمحفظة منفصلة في شركة الواحة إلدارة  مالثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط الذي ت
  .م.ع وهي شركة مدرجة.ش االستثمارات إلدارة الواحة شركةاالستثمارات ش.م.ع  وهي جزء من 

  
مليون درهم خالل  ١٩. ٣إلى ذلك، قامت المجموعة بزيادة استثمارها في سندات بنك أبوظبي التجاري بقيمة  باإلضافة  

  ).درهم مليون ٥٤ .٧: ٢٠١٧( ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنة
  
  االستثمار في ائتالف مشترك  ٩

  
من رأس المال في شركة أجستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م.، وهو ائتالف  ٪٧٠تمتلك المجموعة حصة تبلغ 

مشترك تم تأسيسه في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة كشركة ذات مسؤولية محدودة ولدى المجموعة 
نفيذ أعمال ان ذ.م.م. بتحقوق تصويت مساوية لحصتها في االئتالف المشترك. تقوم شركة أجستا ويستالند لخدمات الطير

  إصالح وتجديد وتعديل وتحديث الطائرات العمودية وبيع قطع غيار الطائرات العمودية ومستلزماتها. 
  

يتضمن الجدول التالي ملخصاً للمعلومات المالية المتعلقة باالئتالفات المشتركة ومطابقة المعلومات المالية الملخصة مع 
  في االئتالفات المشتركة.  القيمة الدفترية لحصة المجموعة

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٤١٫٧٤٧  ١٤٣٫٦٤٩  إجمالي الموجودات 
  )٧٤٫٧٦٤(  )٦٧٫٠١٤(  إجمالي المطلوبات 

  ---------------  ----------------  
  ٦٦٫٩٨٣  ٧٦٫٦٣٥  صافي الموجودات 

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

  ٩٧٫٥٥٩  ١١٢٫٨٥٢  اإليرادات 
  ========  ========  

  ٧٫٢٥٩  ٩٫٦٥٢  أرباح السنة 
  ========  ========  

  
  
  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٤  
  

  (تابع)ة مشترك اتاالستثمار في ائتالف  ٩
  

تمت مطابقة المعلومات المالية الملخصة المذكورة أعاله مع القيمة الدفترية للحصة في االئتالف المشترك المعترف بها 
  في البيانات المالية الموحدة: 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٦٫٩٨٣  ٧٦٫٦٣٥  صافي الموجودات 
  ---------------  ---------------  

  ٤٦٫٨٨٩  ٥٣٫٦٤٥  )٪٧٠(القيمة الدفترية لحصة المجموعة في االئتالف المشترك 
  =======  =======  
  

  الذمم المدينة التجارية  ١٠
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٧٤٫٤٢٨  ٥٤٢٫٤٠٢  الذمم المدينة التجارية 
  ٢٥٫٩٢٦  ٤٩٫٥٦٣   )١١ رقم (إيضاحالمستحق من أطراف ذات عالقة 

  -----------------  -----------------  
  ٥٠٠٫٣٥٤  ٥٩١٫٩٦٥  

  )٤٥٫٤٧٧(  )٥٢٫٣٥٢(  مخصص خسائر انخفاض القيمة المعترف به ناقصاً:
  -----------------  -----------------  
  ٤٥٤٫٨٧٧  ٥٣٩٫٦١٣  
  ========  ========  

 
  فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة المعترف به للذمم المدينة التجارية: 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٠١٫٢٠٣  ٤٥٫٤٧٧  يناير  ١الرصيد في 
  )٥٫٣٠٣(  ١٢٫٨٣٦   صافي المحمل / (المعكوس) خالل السنة

  )٣٦٫٣٩٣(  )٥٫٨٩٠(  مبالغ مشطوبة 
  )١٤٫٠٣٠(  )٧١(  مبالغ مستردة 

  -----------------  -----------------  
  ٤٥٫٤٧٧  ٥٢٫٣٥٢  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

(ج) بيان المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وخسائر انخفاض ٢٩ رقم يتم في اإليضاح
  المدينة التجارية واألخرى.قيمة الذمم 

  
 تتضمن الذمم المدينة التجارية للمجموعة وأرصدة األطراف ذات العالقة مبالغ مستحقة متأخرة السداد تبلغ قيمتها الدفترية

مستحق معظمها من  مليون درهم) ١٨٢ .٨: ٢٠١٧(مليون درهم  ١٧٢ .٣ بعد مخصص خسائر انخفاض القيمة مبلغ
   جهات ذات صلة بالحكومة.

  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٥  
  

  (تابع) الذمم المدينة التجارية  ١٠
  

  فترات استحقاق الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      

  ٨٧٫٨٧٩  ١٦٢٫٥٣٨  لم تتجاوز فترة استحقاقها 
  ١٩٠٫٤٤٨  ١٣٦٫٣١١  يوماً  ٩٠إلى  ٣١مستحقة منذ 
  ٣٩٫١٣٦  ١٢٠٫٧٩٥  يوماً  ١٨٠إلى  ٩١مستحقة منذ 

  ١٨٢٫٨٩١  ١٧٢٫٣٢١  يوماً  ١٨٠مستحقة منذ أكثر من 
  -----------------  -----------------  
  ٥٠٠٫٣٥٤  ٥٩١٫٩٦٥  
  ========  ========  

  

  األطراف ذات عالقة  ١١
  

مع "أطراف ذات  معامالت وفقاً للشروط واألحكام المتفق عليها بإبرام ،في سياق األعمال االعتيادية ،تقوم المجموعة
. تتألف األطراف ‘اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة’ ٢٤عالقة" كما تم تعريفها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ع لسيطرتهم بالمجموعة من مساهمي المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والشركات التي تخض عالقةال ذات
  أو سيطرة عائالتهم أو التي يمكنهم ممارسة تأثير إداري جوهري عليها باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين.

  

  فيما يلي األرصدة والمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة بالمجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة:
  

  رويال جيت ذ.م.مالمعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة من خالل 
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٠١٫١٩٤  ٢١٦٫٧٤٠  خدمات مقدمة 
  ٢٥٫٨٤٩  ٤٩٫٤٨٦  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ٥٫٥٤٨  -  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

  
  

  المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة من خالل الشركة 
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٧٠٫٩٤٤  ٧٦٫٧٥٣  خدمات مقدمة 
  ٧٧  ٧٧  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ٣٫٤٧٦  ٩٫١٧٨  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

  
  إجمالي المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      

  ١٧٢٫١٣٨  ٢٩٣٫٤٩٣  خدمات مقدمة 
  ========  ========  

  ٢٥٫٩٢٦  ٤٩٫٥٦٣  )١٠ رقم (إيضاحمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ========  ========  

  ٩٫٠٢٤  ٩٫١٧٨  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
  ========  ========  

  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٦  
  

  (تابع) عالقة ذات األطراف  ١١
  

  بموجب عقد إيجار تمويلي  التزام  (أ)
  
 سنة ١٥ لفترةمن تكلفة طائرة تجارية  ٪٧٠ تمويل بغرض عالقة ذو وطرف المجموعة بين تمويلي إيجار عقد إبرام تم

     .الطائرة استالم تاريخ من تبدأ
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      المستحق إلى طرف ذي عالقة 
      

       ) ٢١ رقم (إيضاحالتزام بموجب عقد إيجار تمويلي 
      استحقاق قصير األجل – هيئة طيران الرئاسة

      
  -  ٥٫٤٢٩  
  =======  =======  
      

  المعامالت مع أطراف ذات عالقة    (ب)
  

  كانت المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة كما يلي: 
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٧٤  ٦٣  تكاليف تمويل من عقد إيجار تمويلي لطائرة 
  -------------  -------------  

      موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات 
      

  ١٧٫٠٥٠  ١٨٫٨٦٧  رواتب وامتيازات أخرى قصيرة األجل للموظفين 
  -------------  -------------  

  ٨٫٢٨٠  ١٠٫٧٧٨   )٢٦ رقم (إيضاحأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
  -------------  -------------  

  ١٫١٦٠  ٢٫٢١٦  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  ======  ======  

  

  المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  ١٢
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١١٫١١٨  ١٤٫٤٣٧  مدفوعات مقدماً 
  ٩٢٫٦٤٠  ٤٧٫٨٠٧  ودائع وسلفيات  
  ٩١٫٤٤٠  ١١٦٫٧٥٤   وموجودات عقودذمم مدينة أخرى 

  -----------------  -----------------  
  ١٩٥٫١٩٨  ١٧٨٫٩٩٨  
  ========  ========  

  
   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٧  
  

  النقد والودائع لدى البنوك  ١٣
  

  :التاليةيتألف النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد من مبالغ بيان المركز المالي الموحد 
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٫٠٧٧  ٣٫١٠٣  النقد في الصندوق
  ١٦٩٫٠١٩  ١٨٠٫٥٣٥  حسابات مصرفية جارية

  ٣٣١٫٠٥٨  ٢٩٠٫٥٨٥  ودائع
  ----------------  ----------------  

  ٥٠٣٫١٥٤  ٤٧٤٫٢٢٣  النقد والودائع لدى البنوك في بيان المركز المالي الموحد
  )١٣٫٣٨٣(  -  سحوبات مصرفية على المكشوف مستخدمة ألغراض إدارة النقد ناقصاً:
  )٣٣١٫٠٥٨(  )٢٩٠٫٥٨٥(  ودائع ذات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر ناقصاً:

  -----------------  -----------------  
  ١٥٨٫٧١٣  ١٨٣٫٦٣٨  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد

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

محتفظ به لدى بنوك أجنبية  مليون درهم) ١٣ .٦ :٢٠١٧(مليون درهم  ١٦ .٤تتضمن األرصدة المصرفية والنقد مبلغ 
  خارج الدولة بينما يتم االحتفاظ بالرصيد المتبقي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  
  المحتفظ بها للبيعالموجودات   ١٤

  
لدى المجموعة طائرة واحدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع. تعهدت المجموعة ببيع هذه الطائرة  ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  خالل معاملة من المتوقع إتمامها خالل االثني عشر شهراً التالية. 
  

  رأس المال  ١٥
  

  فيما يلي هيكل رأس المال:
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      الُمصدر والمدفوع بالكامل:
  درهم للسهم ١سهم بواقع  ٤٤٤٫٧٨٧٫٢٠٠

  درهم للسهم) ١سهم بواقع  ٤٤٤٫٧٨٧٫٢٠٠: ٢٠١٧(
  

٤٤٤٫٧٨٧  
  

٤٤٤٫٧٨٧  
  ========  ========  

  
  
  



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٨  
  

  االحتياطيات   ١٦
  

   احتياطي
  التقييم  إعادة

   احتياطي
  العمالت تحويل

 استبدال احتياطي
  الطائرات أسطول

   احتياطي
   التأمين

   االحتياطي
   القانوني

  إعادة احتياطي
 تقييم

  ستثماراال
   االحتياطي

  العام
   احتياطيات

   أخرى
  

  اإلجمالي
  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  
                    

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

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

  ١٤٠٫٠٠٠  -  -  -  -  -  ١٤٠٫٠٠٠  -  -  الطائرات أسطول
  -------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ------------  --------------  --------------  -----------------  

  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١٠١٫٠٤١  ١٠٢٫٥٨٦  -  ٢٢٢٫٣٩٤  ٤١٧٫٧٦٩  ٩١٢٫٦٨٦  )٢٢٫٢٨٨(  ٢٨٫٢١٩  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في الرصيد
  ======  =======  =======  =======  =======  ======  =======  =======  ========  
                    

  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١٠١٫٠٤١  ١٠٢٫٥٨٦  -  ٢٢٢٫٣٩٤  ٤١٧٫٧٦٩  ٩١٢٫٦٨٦  )٢٢٫٢٨٨(  ٢٨٫٢١٩  ٢٠١٨يناير  ١في  الرصيد
  )٧٫٧٤٢(  -  -  -  -  -  -  )٧٫٧٤٢(  -  األجنبية العمالت صرف فروق

 الستثمارات العادلة القيمة خسارة
 اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة
  )٤٫٣٨٥(  -  -  )٤٫٣٨٥(  -  -  -  -  -  األخرى الشاملة

  ٢٣٫٢٥٣  ٢٣٫٢٥٣  -  -  -  -  -  -  -  إلى االحتياطي القانوني  المحول
  إلى احتياطي صيانة واستبدال  المحول

  ١٠٠٫٠٠٠  -  -  -  -  -  ١٠٠٫٠٠٠  -  -  الطائرة  أسطول
  -------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ------------  --------------  --------------  -----------------  

  ١٫٨٧٣٫٥٣٣  ١٢٤٫٢٩٤  ١٠٢٫٥٨٦  )٤٫٣٨٥(  ٢٢٢٫٣٩٤  ٤١٧٫٧٦٩  ١٫٠١٢٫٦٨٦  )٣٠٫٠٣٠(  ٢٨٫٢١٩  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في الرصيد
  ======  =======  =======  =======  =======  =======  =======  =======  ========  

  



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٩  
  

  (تابع)االحتياطيات   ١٦
  
  احتياطي إعادة التقييم  )أ(

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

. ١٩٨٨يناير  ١إعادة تقييم مماثل في ). كما تم إجراء ٦ رقم طائراتها العمودية وقطع الغيار الرئيسية القابلة (إيضاح
  يمثل احتياطي إعادة التقييم مبلغ الزيادة عن صافي القيمة الدفترية الناتج عن عملية إعادة التقييم.

  
  احتياطي تحويل العمالت  )ب(

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

  
  طي استبدال االسطولاحتيا  )ج(

  
من مبالغ مخصصة من األرباح والتي يرى مجلس اإلدارة أنها مطلوبة لضمان توفر  احتياطي استبدال االسطوليتكون 

  احتياطيات كافية الستبدال الطائرات العمودية الموجودة حالياً عند الضرورة.
  

  احتياطي التأمين  )د(
  

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

  
  احتياطي قانوني  (هـ) 

  
قانوني حتى يصل هذا من األرباح السنوية إلى احتياطي  ٪١٠تحويل وشركاتها التابعة يقتضي النظام األساسي للشركة 

وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة الخاص بالشركات  المدفوعمال ال من رأس ٪٥٠االحتياطي إلى 
الشركات التجارية. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. يمثل االحتياطي القانوني بالخاص  ٢٠١٥لسنة  )٢(رقم 

للشركة، والذي يتم احتسابه على األساس المبين أعاله باإلضافة إلى االحتياطيات القانونية  للمجموعة االحتياطي القانوني
من  ٪٥٠للشركات التابعة. لم تقم الشركة بتحويل أي مبلغ إلى االحتياطي القانوني نظراً ألن االحتياطي يساوى حالياً 

  رأس المال المدفوع الخاص بالشركة.
  

  للشركات التابعة إلى االحتياطي المقيد حيث أن هذه المبالغ غير متاحة للتوزيع. نيةالقانوتم تحويل االحتياطيات 
  

  احتياطي إعادة تقييم االستثمار  (و) 
  

األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة  احتياطي إعادة تقييم االستثمار يمثل
  عند استبعاد االستثمارات. المحتجزةمن خالل اإليرادات الشاملة األخرى. تم إعادة تصنيف هذا االحتياطي إلى األرباح 

  
  احتياطي عام  (ز) 

  
  اً إلى قرارات مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين.تتم التحويالت من وإلى االحتياطي العام استناد

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٠  
  
  

  توزيعات األرباح  ١٧
  

درهم للسهم  ٠ .٢٠توزيعات أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٩فبراير  ١١اقترح مجلس اإلدارة خالل االجتماع المنعقد بتاريخ 
من القيمة  ٪١٧ ،العادي درهم للسهم ٠ .١٧: ٢٠١٧(مليون درهم  ٨٨ .٩من القيمة االسمية) والتي بلغت  ٪٢٠العادي (

درهم للسهم  ٠. ٢٠ولكن وافق المساهمين على توزيعات أرباح نقدية بقيمة  -مليون درهم) ٧٥ .٦االسمية، والتي بلغت 
في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  ٢٠١٧مليون درهم لسنة  ٨٨ .٩من القيمة اإلسمية) والتي بلغت  ٪٢٠العادي (
 ٢٠١٨. سوف يسعى مجلس اإلدارة إلى الحصول على موافقة المساهمين على توزيعات األرباح النقدية لسنة ٢٠١٨

  .٢٠١٩سيعقد في  الذيخالل اجتماع الجمعية العمومية 
  

  الحصص غير المسيطرة  ١٨
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهمألف   ألف درهم  
      

  ٢٢٨٫٥٩١  ٢٦٨٫٥٢٢  يناير  ١الرصيد في 
  ٣٩٫٩٣١  ٥٣٫٠٥٦  )١-١٨ رقم (إيضاح الحصة من أرباح السنة

  -----------------  -----------------  
  ٢٦٨٫٥٢٢  ٣٢١٫٥٧٨  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ========  ========  
التابعة للمجموعة والتي تمتلك حصة غير مسيطرة هامة قبل  تالي المعلومات ذات الصلة بالشركاتيلخص الجدول ال  ١-١٨

  معامالت داخلية بين شركات المجموعة.أي  حذف
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  .م.مذجيت  رويال
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٪٥٠  ٪٥٠  المسيطرة غير الحصة نسبة
  ١٫١٠٣٫٧٦٠  ١٫٠٦٣٫٧٧٩  غير المتداولة  الموجودات
  ٣٧٩٫١٢٢  ٣٩٤٫٠٠٠  المتداولة  الموجودات
  )٧٤١٫١٠٦(  )٦٢٨٫٣٧٧(  غير المتداولة  المطلوبات
  )٢٠٤٫٧٣٢(  )١٨٦٫٢٤٦(  المتداولة  المطلوبات

  -----------------  -----------------  
  ٥٣٧٫٠٤٤  ٦٤٣٫١٥٦  الموجودات صافي

  ========  ========  
  ٢٦٨٫٥٢٢  ٣٢١٫٥٧٨  المسيطرة غير الحصةالموجودات المنسوبة إلى  صافي

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

  ٥٥٩٫٧١٨  ٦٢٣٫٥١٥  اإليرادات
      

  ٧٩٫٨٦٢  ١٠٦٫١١٢  األرباح
  -  -  األخرى الشاملة اإليرادات

  -----------------  -----------------  
  ٧٩٫٨٦٢  ١٠٦٫١١٢  اإليرادات الشاملة  إجمالي

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

  ٣٩٫٩٣١  ٥٣٫٠٥٦  المسيطرة غير الحصة إلى المخصصة األرباح
  -  -  المسيطرة غير الحصة إلى المخصصة األخرى الشاملة اإليرادات

  ========  ========  
  ٨٨٫١٧٥  ١١٦٫٧٩٨  التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
  ١٧٥٫١٥٠  )٣٦٫٣١٢(  )/ من األنشطة االستثماريةفيالنقدية (المستخدمة  التدفقات
  )١٠٣٫٩٣٥(  )٩٨٫١٧٠(  التمويلية األنشطة في المستخدمة النقدية التدفقات

  -----------------  -----------------  
  ١٥٩٫٣٩٠  )١٧٫٦٨٤(  يعادله وما النقد في الزيادة(النقص)/  صافي

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



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥١  
  
  

  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ١٩
  

  فيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٣٣٫٨٣١  ١٤٢٫٥١٩  يناير  ١الرصيد في 
  ٢٠٫٧٦١  ٢٢٫٨٠٤  المحمل خالل السنة

  )١٢٫٠٧٣(  )١٩٫٨٦١(  المبالغ المدفوعة خالل السنة
  ----------------------  ---------------------  

  ١٤٢٫٥١٩  ١٤٥٫٤٦٢  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ========  ========  
  

  قروض ألجل   ٢٠
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٧٢٫١٠١  ٣٦٢٫٢٩٢  االستحقاق قصير األجل من قروض ألجل
  ٨٠٦٫٠٤٠  ٤٨٩٫٢٢٥  االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل

  ------------------  ------------------  
  ٨٧٨٫١٤١  ٨٥١٫٥١٧  إجمالي القروض ألجل

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

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٦٠٫٩٨٧  ٨٧٨٫١٤١  يناير  ١الرصيد في 
  -  ٥٠٫٠٠٠  المسحوب خالل السنة

  )٨٢٫٨٤٦(  )٧٦٫٦٢٤(  مبالغ ُمسددة خالل السنة
  -------------------  ------------------  

  ٨٧٨٫١٤١  ٨٥١٫٥١٧  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =========  ========  

  
  مليار درهم ١ .٣قرض ألجل بقيمة 

مليار درهم لتمويل شراء طائرات  ١ .٣على تسهيالت قرض من أحد البنوك المحلية بمبلغ  ٢٠٠٧حصلت المجموعة في 
. إن تسهيالت القروض مضمونة برهن سلبي ٢٠١٨جديدة وموجودات ذات صلة. لم يتم إجراء سحب إضافي خالل 

، اتفقت المجموعة مع بنك محلي على أن يقوم بتعديل اتفاقية قرض ألجل. تم تعديل ٢٠١٣على الطائرات الممولة. في 
الفائدة السائدة لدى بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة (ايبور) لمدة ثالثة أشهر باإلضافة الفائدة لتصبح وفقاً ألسعار 

مليون  ٥١ .٣قسط نصف سنوي (المبلغ األصلي والفائدة) بمبلغ  ١٢سنوياً، ويتعين سداد القرض على  ٪ ١ .٧٥إلى 
، اتفقت المجموعة ٢٠١٤. خالل ٢٠١٨ر ديسمب ٣١. إن تاريخ السداد النهائي هو ٢٠١٣يونيو  ٣٠درهم اعتباراً من 

مع البنك المحلي على إجراء تعديل إضافي لسعر الفائدة على القرض وفقاً ألسعار الفائدة السائدة لدى بنوك دولة اإلمارات 
بتأجيل سداد القسط نصف  ٢٠١٤سنوياً. كما قامت المجموعة خالل  ٪١ .٥أشهر زائداً  ٣العربية المتحدة (ايبور) لمدة 

  مليون درهم.  ٥١ .٣سنوي الثاني البالغ ال
  

 ٢٩مع بنك محلي على إجراء تعديل آخر في شروط اتفاقية القرض ألجل. اعتباراً من  ٢٠١٥اتفقت المجموعة خالل 
مليون درهم  ٥١ .٣أقساط نصف سنوية (المبلغ األصلي والفائدة) بقيمة  ٧، يجب سداد القرض ألجل على ٢٠١٥يناير 

بإبرام ملحق لالتفاقية لسداد المبلغ دفعة واحدة في أو  ٢٠١٧قامت المجموعة خالل . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١اعتباراً من 
: ٢٠١٧( مليون درهم ٢٨١ .٩مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١، ومن ثم بلغت قيمة المبلغ المتبقي كما في ٢٠١٩يونيو  ٣٠قبل 

    مليون درهم). ٢٨١ .٩



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٢  
  
  

  (تابع)قروض ألجل   ٢٠
  

  مليون درهم  ٥٠قرض ألجل بمبلغ 
 ٥٠، على قرض ألجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١حصلت المجموعة خالل السنة المنتهية في 

قسط  ٢٤يتم سداد القرض على . AW١٣٩ طرازشراء طائرتين عاموديتين من  تكلفة من ٪٥٠مليون درهم لتمويل 
أشهر من تاريخ سحب  ٦، أي بعد ٢٠١٨سداد أول دفعة من المبلع األصلي منذ شهر أغسطس   بدأ. ربع سنوي متساوي

القرض. يتعين تسوية الرصيد المتبقي من المبغ األصلي أو الفائدة، إن وجدت، في تاريخ االستحقاق األخير. تحتسب 
ً  ٪١ .٤٠أشهر زائداً  ٣ة (ايبور) لمدة وفقاً ألسعار الفائدة السائدة لدى بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدالفائدة    .سنويا

  

  مليون درهم لرويال جيت ذ.م.م ٢٩٧ .٧ض ألجل بمبلغ وقر
لتمويل شراء طائرتين تجاريتين. يتم  مليون درهم ٢٩٧ .٧بمبلغ  أحد البنوك المحليةتم الحصول على قرضين ألجل من 

قسط ربع سنوي متساوي. تحتسب الفائدة وفقاً ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن لمدة ثالثة  ٤٠سداد القرض على 
مليون درهم  ١٧٤ .٨، بلغ الرصيد القائم من القرض ألجل ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سنوياً. كما في  ٪ ١ .٧٥أشهر زائداً 

  مليون درهم). ٢٠٤ .٦ :٢٠١٧(
  

  مليون درهم لرويال جيت ذ.م.م ٤٢٩ .٢قرض ألجل بمبلغ 
مليون درهم لتمويل شراء طائرة تجارية. يتم سداد  ٤٢٩ .٢بقيمة من أحد البنوك المحلية تم الحصول على قرض ألجل 

أشهر من استالم الطائرة  ٦قسط ربع سنوي متساوي. سوف يبدأ سداد أول دفعة من المبلغ األصلي بعد  ٤٠القرض على 
أشهر زائداً  ةأيهما أقرب. يتم احتساب الفائدة وفقاً ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن لمدة ثالث ٢٠١٧يونيو  ٣٠أو في 

  سنوياً.  ٪ ١ .٣
  

مليون  ٣٩١ .٥: ٢٠١٧(مليون درهم  ٣٤٩ .٠من القرض ألجل المتبقي ، بلغ الرصيد ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  درهم).

  
  مطلوبات عقود االيجار التمويلي  ٢١

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٫٤٢٩  -  )١١ رقم (إيضاحعقود االيجار التمويلية للطائرات 
  ١١٦٫٢٦٩  ١١٥٫١٢١  عقود االيجار التمويلية للمجمع السكني

  -------------------  -------------------  
  ١٢١٫٦٩٨  ١١٥٫١٢١  إجمالي مطلوبات عقود االيجار التمويلية

  )١١٥٫١٢١(  )١١٣٫٨٨١(  االستحقاق طويل األجل من مطلوبات عقود االيجار التمويلية ناقصاً:
  -------------------  -------------------  

  ٦٫٥٧٧  ١٫٢٤٠  االستحقاق قصير األجل من مطلوبات عقود االيجار التمويلية
  =========  =========  

      مدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:
      

  ١٫١٤٨  ١٫٢٤٠  االستحقاق قصير األجل من مطلوبات عقود االيجار التمويلية
  ٥٫٤٢٩  -  إلى أطراف ذات عالقة المستحقة المبالغ

  -------------------  -------------------  
  ٦٫٥٧٧  ١٫٢٤٠  
  =========  =========  
      

  ١١٥٫١٢١  ١١٣٫٨٨١  االستحقاق طويل األجل من مطلوبات عقود االيجار التمويلية 
  =========  =========  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٣  
  
  

  (تابع) مطلوبات عقود االيجار التمويلي  ٢١
  

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

  
  المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقود االيجار التمويلية:

  
القيمة المستقبلية للحد األدنى   

    الفائدة   لدفعات عقود االيجار
الحالية للحد األدنى القيمة 

  لدفعات عقود االيجار
  ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  
                  

  ٦٫٥٧٧  ١٫٢٤٠    ٩٫١٨١  ٩٫٠١٠    ١٥٫٧٥٨  ١٠٫٢٥٠  أقل من سنة واحدة
  ٧٫٦٧٨  ٢٠٫٥٦١    ٣٥٫٣٢٢  ٣٤٫٦٨٩    ٤٣٫٠٠٠  ٥٥٫٢٥٠  سنواتبين سنة وخمس 

  ١٠٧٫٤٤٣  ٩٣٫٣٢٠    ٩٥٫٠٥٧  ٨٦٫٦٨٠    ٢٠٢٫٥٠٠  ١٨٠٫٠٠٠  أكثر من خمس سنوات
  ------------------  ------------------    ------------------  ------------------   ------------------  -----------------  
  ١٢١٫٦٩٨  ١١٥٫١٢١   ١٣٩٫٥٦٠ ١٣٠٫٣٧٩    ٢٦١٫٢٥٨  ٢٤٥٫٥٠٠ 
  ========  ========    ========  ========    ========  ======== 

 
  اإليرادات المؤجلة  ٢٢

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٤٩٫٤٩٩  ٣١٧٫٩٣٧  يناير  ١في  الرصيد
  ٢٩٫٥٣٥  -  التأجير وإعادة البيع من المؤجلة اإليرادات

  )١٫٠١١(  )١٥٫٠٤٨(  التأجير وإعادة البيع من المؤجلة اإليرادات إطفاء
  )١٠٧٫٧٨٦(  )٤٫٤٢١(  خالل السنة مباعة لموجودات مؤجلة منح تحرير
  )٥٢٫٣٠٠(  )٣٥٫٧٥٤(  مؤجلة إيرادات إطفاء

  ---------------------  -----------------  
  ٣١٧٫٩٣٧  ٢٦٢٫٧١٤  ديسمبر  ٣١في  الرصيد

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

      
  ٥٠٫٧٥١  ٤٩٫٢٠٩  المؤجلة اإليرادات من المتداول الجزء
  ٢٦٧٫١٨٦  ٢١٣٫٥٠٥  المؤجلة اإليرادات من المتداول غير الجزء

  -----------------  -----------------  
  ٣١٧٫٩٣٧  ٢٦٢٫٧١٤  المؤجلة اإليرادات إجمالي

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

طائرات تجارية إلى المجموعة بموجب المنحة  ٥الرئاسة، طرف ذي عالقة، بتحويل ، قامت هيئة طيران ٢٠١٤خالل 
مليون درهم. سابقاً،  ٤٨٩ .١بقيمة  ت. تم االعتراف باإليرادات المؤجلة المتعلقة بالطائرا٢٠١٤يناير  ١التي تبدأ في 

  كانت هذه الطائرات التجارية ضمن عقود ايجار تشغيلي. 
  

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

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٤  
  
  

  (تابع) اإليرادات المؤجلة  ٢٢
  

استئجار طائرة، مما إلى تأجيل متحصالت زائدة عن ، قامت الشركة ببيع وإعادة ٢٠١٧خالل الربع الثالث من سنة 
  مليون درهم. ٩ .٦القيمة العادلة للطائرة بمبلغ 

  
كجزء من  ٢٠١٧وتم بيعها وإعادة استئجارها في عام  ٢٠١٤تم الحصول على طائرة من هيئة طيران الرئاسة في عام 

مليون درهم.  ١٠٧بها في نفس وقت المعاملة تبلغ نفس المعاملة. كانت القيمة العادلة واإليرادات المؤجلة المرتبطة 
وتم تأجيل  مليون درهم ٦٧ .٤مليون درهم، بما يمثل زيادة عن القيمة العادلة للطائرة بمبلغ  ٨٧ .٨بلغت متحصالت البيع 

  هذه القيمة.
  

في حين كانت القيمة العادلة مليون درهم  ١٠٨ .٧في تاريخ معاملة البيع وإعادة االستئجار، بلغت القيمة الدفترية لطائرة 
تم تحرير منحة الحكومية مليون درهم. وفي الجانب اآلخر،  ٤١ .٣مليون درهم مما ترتب عليه خسائر بمبلغ  ٦٧ .٤

مليون درهم من هذه  ٦٦ .٤٧مليون درهم بخصوص هذه الطائرة، مما ترتب عليه صافي أرباح بمبلغ  ١٠٧بمبلغ 
  المعاملة. 

  

  التجارية واألخرىالذمم الدائنة   ٢٣
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ألف درهم  ألف درهم 
      

  ٩١٫٢٧٦  ٩٥٫٨٢٢  الذمم الدائنة التجارية
  ٩٫١٨١  ٩٫١٧٨  )١١ رقم (إيضاحإلى أطراف ذات عالقة  ةالمستحقالمبالغ 

  ------------------  ------------------  
  ١٠٠٫٤٥٧  ١٠٥٫٠٠٠  
  ========  ========  
  

يوماً. تقوم المجموعة بتطبيق سياسات إدارة المخاطر  ٣٠االئتمان للمشتريات من البضائع والخدمات يبلغ متوسط فترة 
: ٢٠١٧(: الشيء حقة ألطراف ذات عالقةتبغرض ضمان سداد كافة الذمم الدائنة خالل فترة االئتمان. تشتمل المبالغ المس

  لخاصة بشركة رويال جيت ذ.م.م.تتعلق بالتزامات عقود االيجار التمويلية امليون درهم)  ٥ .٤
  

  اإليرادات من العقود مع العمالء  ٢٤
    
على إيرادات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥بيان تأثير التطبيق المبدئي للمعيار رقم  ٤في اإليضاح  يتم

من المعايير الدولية ألعداد التقارير، لم يتم  ١٥المجموعة. وفقاً لطريقة التحول التي تم اختيارها عند تطبيق المعيار رقم 
  إعادة بيان معلومات المقارنة لتعكس المتطلبات الحالية.  

 
 اإليرادات مصادر  )أ

  
داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  والطائرات ثابتة الجناحين العموديةالطائرات المتالك تم تأسيس المجموعة 

  وكذلك للقيام بعمليات تأجير الطائرات والطيران التجاري والشحن الجوي وغير ذلك من األنشطة المتعلقة بهذا المجال.
  

 در األخرى لإليراداتتقوم المجموعة بتحقيق إيرادات بشكل رئيسي من خالل تقديم خدمات الطيران. تتضمن المصا
  تدريب الطياريين واإليرادات اإليجارية من العقارات االستثمارية باإلضافة إلى الخدمات اإلدارية واالستشارية. 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ١٫٦٠٦٫٥٧٥  ١٫٨٠٦٫٧٦٢  اإليرادات من العقود مع العمالء
  =========  ========= 



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٥  
  
  

  (تابع)اإليرادات من العقود مع العمالء   ٢٤
  
  العمالء مع العقود من يراداتإلا تحليل  )ب

  
اً يتضمن أيض الرئيسية. الخدماتمجاالت في الجدول التالي تحليل اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس  يتم

الجدول التالي مطابقة بين اإليرادات التي يتم تحليلها مع القطاعات التي تصدر بها تقارير المجموعة والمبينة ضمن 
  .٣٣ رقم إيضاح

  

  التفاصيل

 عمليات
 الطائرات
 العمودية

 والطائرات
 األجنحة ذات

  الثابتة

  
 عمليات

 الطائرات
  التجارية

  
  

 الشحن
  الجوي

  
  
  

  أخرى االستثمارات

  
  
  

  المشطوبات

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ٨٢٢٫٩٨٥  -  -  -  ٢١٦٫٤٩٢  ٥٨٧٫٧٤٤  ١٨٫٧٤٩  الثابتة األجنحة
  ٢٨٧٫١٦١  -  -  -  -  -  ٢٨٧٫١٦١  الدوارة األجنحة
  ٣٣٧٫٣٧٢  -  -  -  ٣١٢٫٨٣٢  ٢٤٫٥٤٠  -  الباطن من التأجير
  ٣٥٩٫٢٤٤  )٢٦٫٠٣٧(  ٤٢٫٩٦٤  -  ٢٠٫٣٦٣  ١١٫٢٣١  ٣١٠٫٧٢٣  أخرى

  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ---------------------  
  ١٫٨٠٦٫٧٦٢  )٢٦٫٠٣٧(  ٤٢٫٩٦٤  -  ٥٤٩٫٦٨٧  ٦٢٣٫٥١٥  ٦١٦٫٦٣٣  اإلجمالي

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

  
  أرصدة العقود     ) ج
  

  .العمالء مع العقود من العقود ومطلوبات وموجودات المدينة الذمم حول العلومات التالي الجدول يقدم
  

  ٢٠١٨يناير  ١  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١  
  ألف درهم  درهم ألف  
      

  ٤٥٤٫٨٧٧  ٥٣٩٫٦١٣  ضمن "الذمم المدينة التجارية واألخرى"الذمم المدينة المدرجة 
  ٧٠٫٤٠٤  ٩٥٫٠٧٠  موجودات العقود
  ١٨٫١٩٦  ١٢٫٨٥٧  مطلوبات العقود

  ----------------------  --------------------  
  ٥٤٣٫٤٧٧  ٦٤٧٫٥٤٠  
  ==========  =========  
  

يصدر  ولمن األعمال المنجزة عترتبط موجودات العقود بصورة أساسية بحق المجموعة في الحصول على مقابل 
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لم تتأثر قيمة موجودات العقود خالل الفترة المنتهية في فواتير بشأنها بعد في تاريخ التقرير. 

ذمم مدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة.  إلى موجودات العقود يتم تحويل. بخسائر انخفاض القيمة بشكل كبير
  يتم ذلك عادةً عندما تقوم المجموعة بإصدار فاتورة للعميل.

    
ً  المدفوع بالثمنمطلوبات العقود بصورة أساسية  ترتبط من عمالء مقابل عقود يتم بموجبها تقديم خدمات في  مقدما

  .مات للعمالءتقديم الخد عندبها كإيرادات االعتراف  يتمو ،المستقبل
  
  
  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٦  
  
  

  (تابع) اإليرادات من العقود مع العمالء  ٢٤
  
  السياسات الخاصة بالتزامات األعمال التعاقدية واالعتراف باإليرادات   ) د
  

   الخدمة نوع
 األعمال بالتزاماتوتوقيت الوفاء  طبيعة

  باإليرادات  االعتراف ةالهام الدفع شروط ذلك في بما التعاقدية،
 العمودية الطائرات عمليات

 األجنحة ذات والطائرات
  الثابتة

  
يتم إصدار الفواتير بشكل شهري عنما يتم 
تقديم الخدمات وعند حصول العميل على 
السيطرة بموجب العقد. يستحق دفع الفواتير 

  يوماً. ٣٠بصورة عامة خالل 

تتمثل اإليراداد بالمبالغ التي 
أصدرت بشأنها المجموعة فواتير 
فيما يتعلق بخدمات النقل الجوي 
التي تم تقديمها خالل السنة والتي يتم 
قياسها بالقيمة العادلة للثمن المستلم 
أو المتوقع استالمه، صافية من 

  الخصومات. 
يتم االعتراف باإليرادات خالل 

قديم فيها تالفترة الزمنية التي يتم 
  الخدمات.

عندما يتم تقديم الخدمات بموجب 
اتفاق واحد في فترات تقارير 
مختلفة، يتم تخصيص الثمن على 

  أساس العقود المبرمة مع العمالء.

  التجارية الطائرات عمليات

  الجوي الشحن

 إيرادات/ التأجير إيرادات
  أخرى

يتم إصدار الفواتير بشكل شهري وفقاً لعقود 
التأجير/ االستشارات. يستحق دفع الفواتير 

  يوماً. ٣٠بصورة عامة خالل 

تتمثل اإليراداد بالمبالغ التي 
أصدرت بشأنها المجموعة فواتير 
فيما يتعلق بخدمات التأجير/ 
االستشارات التي تم تقديمها خالل 
السنة والتي يتم قياسها بالقيمة 
العادلة للثمن المستلم أو المتوقع 

  استالمه، صافية من الخصومات. 
تقوم المجموعة باالعتراف 

الممكن قياس  باإليرادات إذا كان من
  قيمة اإليرادات بصورة موثوقة 

 كان من المرجح أن تتدفق المنافعو
نشأة المإلى االقتصادية المستقبلية 

وعندما تستوفى أنشطة المجموعة 
  شروط معينة.

    
 مجموعةلل المحاسبية السياسات على جوهري تأثير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ١٥ رقم للمعيار يكن لم

  مصادر اإليرادات.  كافةمن يتعلق باالعتراف بااليرادات  فيما
  
    

  
  
  
  
  
  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٧  
  
  

  المباشرة التشغيلية التكاليف  ٢٥
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٦٥٫٥٨٤  ٧٣٠٫٣٣٢  التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة 
  ٣٦٠٫٠١٦  ٣٤٤٫٤١٢  تكاليف الموظفين

  ١٦٢٫٦٧٣  ١٤٦٫٧٩٩  االستهالك
  ١٣٥٫٥٥٤  ١٥٧٫٠٢٣  مصروفات أخرى

  --------------------------  -------------------------  
  ١٫٢٢٣٫٨٢٧  ١٫٣٧٨٫٥٦٦  
  ============  ===========  

 

  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢٦
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١١٤٫٤٢٤  ١٢٣٫٢٦٨  تكاليف الموظفين
  ١٥٫٣٦٩  ١٢٫٩١٩  االستهالك

  ٧٫٦٩٣  ١٣٫٨٥٨  رسوم التراخيص واألتعاب المهنية
  ٨٫٢٨٠  ١٠٫٧٧٨  )١١ رقم (إيضاحأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٤٣٫٤١٩  ٣٩٫٧٥٧  أخرى
  ٨٣٦  -  انخفاض قيمة الشهرة التجارية

  ----------------------  --------------------  
  ١٩٠٫٠٢١  ٢٠٠٫٥٨٠  
  ==========  =========  

  ربحية السهم األساسية والمخفضة  ٢٧
  

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

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  درهم ألف  
      

  ٢٤٣٫٦١٢  ٢٣١٫٤٢٥  األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة
  ----------------  ----------------  

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

  ٠ .٥٥  ٠ .٥٢  ربحية السهم (درهم)
  ========  =======  

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

  

  الممنوحة األراضي قطع  ٢٨
  

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

  

 تدريب مركز إنشاء غرضاستخدامها في  وسيتمتحديد واستخدام قطع األراضي الممنوحة في مدينة خليفة، أبوظبي  تم
  .درهم ١ تبلغ اسمية بقيمة ومعدات كممتلكات قيدها تم فقد وعليه،



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٨  

 إدارة المخاطر والقيم العادلة –المالية  األدوات  ٢٩
 

  .٥الدولية إلعداد التقارير المالية على األدوات المالية للمجموعة في اإليضاح رقم من المعايير  ٩يتم بيان تأثير التطبيق األولي للمعيار رقم 
  
  التصنيف المحاسبي والقيم العادلة  أ)

ير غللقيمة العادلة. ال يتضمن الجدول معلومات حول القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في النظام المتدرج
  نت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.بالقيمة العادلة إذا كا المقاسة

  
  القيم العادلة    القيم الدفترية  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  

القيمة العادلة من خالل 
 –األرباح أو الخسائر 

  سندات الملكية

  القيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة 

  سندات الدين –األخرى 
المقاسة بالتكلفة 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     اإلجمالي  المطفأة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
  استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في 

  أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط    
  ١٨٫٤١٦  -  ١٨٫٤١٦  -    ١٨٫٤١٦  -  -  ١٨٫٤١٦  وشرق أوروبا والشرق األوسط   

  ٦٩٫٦٩٩  -  -  ٦٩٫٦٩٩    ٦٩٫٦٩٩  -  ٦٩٫٦٩٩  -  استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري
  ---------------------  ---------------------  ------------------------  ------------------------    ---------------------  ------------------------  ---------------------  -------------------------  
  ٨٨٫١١٥  -  ١٨٫٤١٦  ٦٩٫٦٩٩    ٨٨٫١١٥  -  ٦٩٫٦٩٩  ١٨٫٤١٦  
  =========  =========  ==========  ===========    =========  ===========  =========  ===========  

                    بالقيمة العادلةالموجودات المالية غير المقاسة 
  -  -  -  -    ٥٣٩٫٦١٣  ٥٣٩٫٦١٣  -  -  الذمم المدينة التجارية

  -  -  -  -    ١١٨٫٢٣٦  ١١٨٫٢٣٦  -  -  الموجودات المتداولة األخرى
  -  -  -  -    ٤٧٤٫٢٢٣  ٤٧٤٫٢٢٣  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

  ---------------------  ---------------------  -------------------------  ---------------------------    ---------------------  ------------------------  ---------------------  -------------------------  
  -  -  ١٫١٣٢٫٠٧٢  ١٫١٣٢٫٠٧٢    -  -  -  -  
  =========  =========  -------------------------  ---------------------------    =========  ===========  =========  ===========  

                    المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
  -  -  -  -    )١٠٥٫٠٠٠(  )١٠٥٫٠٠٠(  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  -  -    )٨٥١٫٥١٧(  )٨٥١٫٥١٧(  -  -  قروض ألجل
  -  -  -  -    )١١٥٫١٢١(  )١١٥٫١٢١(  -  -  التزامات عقود إيجار تمويلي

  -  -  -  -    -  -  -  -  سحوبات مصرفية على المكشوف
  مصروفات مستحقة ومطلوبات

  -  -  -  -    )١٣٠٫٦٥٤(  )١٣٠٫٦٥٤(  -  -  متداولة أخرى   
  ---------------------  ---------------------  --------------------------  ---------------------------    ---------------------  ------------------------  ---------------------  -------------------------  
  -  -  )١٫٢٠٢٫٢٩٢(  )١٫٢٠٢٫٢٩٢(    -  -  -  -  
  =========  =========  ===========  ============    =========  ===========  =========  ===========  



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٩  
  
  

 (تابع) القيم العادلة وإدارة المخاطر –المالية  األدوات  ٢٩
 

  (تابع)التصنيف المحاسبي والقيم العادلة   أ)
  

  القيم العادلة    القيم الدفترية  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  

القيمة العادلة من خالل 
 –األرباح أو الخسائر 

  سندات الملكية

  القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات الشاملة 

  سندات الدين –األخرى 
المقاسة بالتكلفة 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١ المستوى    اإلجمالي  المطفأة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
  ٥٤٫٧٤٠  -  -  ٥٤٫٧٤٠    ٥٤٫٧٤٠  -  ٥٤٫٧٤٠  -  استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري

  ---------------------  ---------------------  ------------------------  ------------------------    ---------------------  ------------------------  ---------------------  -------------------------  
  -  ٥٤٫٧٤٠  -  -  ٥٤٫٧٤٠    ٥٤٫٧٤٠  -  ٥٤٫٧٤٠  
  =========  =========  ==========  ===========    =========  ===========  =========  ===========  

                    الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
  -  -  -  -    ٤٥٤٫٨٧٧  ٤٥٤٫٨٧٧  -  -  الذمم المدينة التجارية

  -  -  -  -    ٩٢٫٠٨١  ٩٢٫٠٨١  -  -  الموجودات المتداولة األخرى
  -  -  -  -    ٥٠٣٫١٥٤  ٥٠٣٫١٥٤  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

  ---------------------  ---------------------  ------------------------  ------------------------    ---------------------  ------------------------  ---------------------  -------------------------  
  -  -  ١٫٠٥٠٫١١٢  ١٫٠٥٠٫١١٢    -  -  -  -  
  =========  =========  ==========  ===========    =========  ===========  =========  ===========  

                    المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
  -  -  -  -    )١٠٠٫٤٥٧(  )١٠٠٫٤٥٧(  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  -  -    )٨٧٨٫١٤١(  )٨٧٨٫١٤١(  -  -  قروض ألجل
  -  -  -  -    )١١٦٫٢٦٩(  )١١٦٫٢٦٩(  -  -  تمويليالتزامات عقود إيجار 

  -  -  -  -    )١٣٫٣٨٣(  )١٣٫٣٨٣(  -  -  سحوبات مصرفية على المكشوف
  مصروفات مستحقة ومطلوبات

  -  -  -  -    )١١٤٫٨٢٥(  )١١٤٫٨٢٥(  -  -  متداولة أخرى   
  ---------------------  ---------------------  ------------------------  ------------------------    ---------------------  ------------------------  ---------------------  -------------------------  
  -  -  )١٫٢٢٣٫٠٧٥(  )١٫٢٢٣٫٠٧٥(    -  -  -  -  
  =========  =========  ===========  ===========    ========  ===========  ==========  ===========  
 

  خالل السنة. ٢والمستوى  ١تحويالت بين المستوى لم تكن هناك 
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٠  

  (تابع) القيم العادلة وإدارة المخاطر –المالية  األدوات  ٢٩
  

  إدارة مخاطر رأس المال  ب)
  

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

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

  
  د كصافي الدين إلى حقوق الملكية، في نهاية السنة:فيما يلي معدل اإلقراض، المحد

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٩١٫٥٢٤  ٨٥١٫٥١٧  )١الدين (
  )٥٠٣٫١٥٤(  )٤٧٤٫٢٢٣(  )١٣النقد والودائع لدى البنوك (إيضاح رقم 

  ------------------------  ------------------------  
  ٣٨٨٫٣٧٠  ٣٧٧٫٢٩٤  صافي الدين

  ------------------------  ------------------------  
  ٢٫٧٤٦٫٩٥٢  ٢٫٨٧٧٫٢٩٣  )٢حقوق الملكية (

  ------------------------  ------------------------  
  ٪١٤  ٪١٣  نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

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

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

  
  إدارة المخاطر المالية   ج)

  
  إن المجموعة معرضة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:

  

 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  

  

  إطار إدارة المخاطر  )١(
  

. قام مجلس اإلدارة لدى الشركة لمخاطرامسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة  الشركةإدارة  مجلسإن 
قارير اللجنة برفع توالمسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة. تقوم هذه التدقيق بتأسيس لجنة 

  منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها.
  

إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود المقبولة  الشركةوضع سياسات  يتم
مة إدارة فيها ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. هذا وتتم مراجعة سياسات وأنظ للمخاطر ونقاط التحكم

المخاطر بصورة منتظمة حتى تعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. كما تهدف المجموعة من خالل 
التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم 

  .والتزاماتهم
  

بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخاطر  تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة
لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم 

رافي. يقوم فريق التدقيق الداخلي بإجراء قسم التدقيق الداخلي بدعم لجنة التدقيق لدى المجموعة في أداء دورها اإلش
مراجعات دورية وخاصة حول اإلجراءات والضوابط الخاصة بإدارة المخاطر كما يقوم بإرسال تقارير حول نتائج هذه 

    المراجعات إلى لجنة التدقيق. 



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦١  
  
  

  (تابع) القيم العادلة وإدارة المخاطر –المالية  األدوات  ٢٩
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ج)
  

   االئتمانمخاطر   )٢(
  

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

  الدين التجارية لدى المجموعة.المصرفية وأدوات 
  

هرياً جو ءاً أن جزبائتمانية، علماً ذات جدارة فقط مع أطراف  يتم من خاللها التعاملسياسة  بتطبيقلقد قامت المجموعة 
منشآت تعمل في مجال النفط ومنشآت مرتبطة بحكومة دولة اإلمارات العربية من خالل التعامل مع  يتحققمن اإليراد 
من  االئتمانتحاول المجموعة السيطرة على مخاطر تي أظهر التقييم أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة. المتحدة، وال

، وتقييم مخاطر المقابلة التي ليست ذات عالقة ، الحد من المعامالت مع بعض األطرافاالئتمانخالل مراقبة مخاطر 
ك على أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة من حيث يتم تقييم األرصدة لدى البنو لهذه األطراف بشكل مستمر. االئتمان

  التعثر في السداد حيث أن هذه البنوك تخضع إلشراف المصرف المركزي. 
  

تنتج تركزات مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة ضمن 
القتصادية مما يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية منطقة جغرافية واحدة، أو عندما تكون لها نفس السمات ا

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

المدينة التجارية من الشركات التي تعمل في مجال النفط والمنشآت المرتبطة بالحكومة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والتي  مليون درهم) ٣١٦. ٢: ٢٠١٧(مليون درهم  ٢٧١ .٨و مليون درهم) ٥٦. ١٥ :٢٠١٧(مليون درهم  ٣٠ .٨٠

على التوالي من إجمالي الذمم المدينة التجارية في نهاية فترة  )٪٤٤ .٥: ٢٠١٧( ٪٤٥ .٩و )٪٧ .٩: ٢٠١٧( ٪٥ .٢تمثل 
مليون درهم)  ٢٥ .٩: ٢٠١٧(مليون درهم  ٤٩ .٦التقرير. تتضمن الذمم المدينة التجارية في نهاية السنة على مبلغ 

  مستحق من أطراف ذات عالقة.
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٨يناير  ١تقييم خسائر االئتمان المتوقعة للعمالء كما في 
  

تقوم المجموعة بتصنيف كل تعرض حسب درجة مخاطر االئتمان بناء على البيانات التي تعتبر كتوقعات لمخاطر 
. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان من خالل االستعانة على الخبرة ةقائم التعرض للخسائر وتطبيق أحكام ائتمانية

  قديرية لمخاطر التعثر.بعوامل نوعية وكمية تعتبر ت
  

يتم تقسيم التعرض داخل كل درجة من مخاطر االئتمان على حدة حسب الموقع الجغرافي والقطاع االقتصادي ويتم 
احتساب معدل خسائر االئتمان المتوقعة لكل قسم بناًء على معدل التأخر وخسائر االئتمان الفعلية على مدى الخمس 

عدالت في العوامل العددية لبيان الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي سنوات الماضية. يتم ضرب تلك الم
تم خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورأي المجموعة حول الظروف االقتصادية على مدى األعمار 

  المتوقعة للذمم المدينة.
  

  .لتعثر لدى المجموعة والنظرة المستقبلية لقطاع العملترتكز العوامل العددية على التوقعات الخاصة باحتمالية ا
   



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٢  
  
  

  (تابع) القيم العادلة وإدارة المخاطر –المالية  األدوات  ٢٩
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ج)
  

  (تابع) االئتمانمخاطر   )٢(
  

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في 
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهمألف   ألف درهم  
      

  ٤٥٤٫٨٧٧  ٥٣٩٫٦١٣  الذمم المدينة التجارية
  ٥٠٣٫١٥٤  ٤٧٤٫٢٢٣  النقد والودائع لدى البنوك

  ٥٤٫٧٤٠  ٦٩٫٦٩٩  استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري
  استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في أدوات 

  -  ١٨٫٤١٦  الدخل الثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط  
  ٩٢٫٠٨١  ١٢٠٫٩٨٣  الذمم المدينة األخرىرصيد 

  ------------------  ------------------  
  ١٫١٠٤٫٨٥٢  ١٫٢٢٢٫٩٣٤  
  =========  =========  

  
   السيولةمخاطر   )٣(

  
ة المرتبطلوفاء بالتزاماتها التي قد تنتج عن مواجهة المجموعة لصعوبة عند االمخاطر في مخاطر السيولة تتمثل 

يتمثل منهج المجموعة من إدارة  .أصل مالي آخرالتي يتم تسويتها من خالل تقديم مبالغ نقدية أو مالية البمطلوباتها 
السيولة في ضمان امتالكها دائماً سيولة كافية، ألطول فترة ممكنة، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف 

ولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. تقوم المجموعة بالحد االعتيادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقب
  من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر مبالغ نقدية كافية من العمليات والتسهيالت المصرفية.

  
يتضمن الجدول أدناه ملخص حول بيان االستحقاق الخاص باألدوات المالية لدى المجموعة. تم تحديد االستحقاقات 

ات المالية على أساس الفترة المتبقية في نهاية فترة التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. تتم مراقبة بيان التعاقدية لألدو
االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بسيولة كافية. فيما يلي بيان االستحقاق الخاص بالمطلوبات في نهاية فترة 

  ية:التقرير استناداً إلى ترتيبات السداد التعاقد
  

  
 الفائدة معدل

  اإلجمالي  الدفترية القيمة  الفعلي
 ٣ من أقل

  أشهر
 أشهر ٣ من
  سنة إلى

سنة إلى  من
  سنوات خمس

   خمس من أكثر
  سنوات

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
٢٠١٨                
  -  -  -  ٢٣٥٫٦٥٤  ٢٣٥٫٦٥٤  ٢٣٥٫٦٥٤    لفائدة تخضع ال أدوات
  لمعدل تخضع أدوات

  فائدة متغير   
 ين رقمإيضاح

  ٣٢١٫٦٩١  ٤٦٦٫٨٣٧  ٣٦٨٫٨٨٦  ٣٩٫٢٧٧  ١٫١٩٦٫٦٩١  ١٫٠٤٦٫٣٩٣  ٢١و  ٢٠
    -----------------------  -----------------------  --------------------  -----------------  --------------------  -------------------  
    ٣٢١٫٦٩١  ٤٦٦٫٨٣٧  ٣٦٨٫٨٨٦  ٢٧٤٫٩٣١  ١٫٤٣٢٫٣٤٥  ١٫٢٨٢٫٠٤٧  
    ==========  ==========  ========  =======  ========  ========  

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

  فائدة متغير   
 ين رقمإيضاح

  ٤٥٢٫١٤٢  ٦٧٠٫٢٨٩  ٨٢٫٨٤٠  ٣١٫١٣١  ١٫٢٣٦٫٤٠٢  ٩٩٤٫٤١٠  ٢١و  ٢٠
    -----------------------  -----------------------  --------------------  -----------------  --------------------  -------------------  
    ٤٥٢٫١٤٢  ٦٧٠٫٢٨٩  ٨٢٫٨٤٠  ٢٥٤٫٣٦٧  ١٫٤٥٩٫٦٣٨  ١٫٢١٧٫٦٤٦  
    =========  =========  ========  ========  ========  ========  

   



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٣  
  
  

  (تابع) القيم العادلة وإدارة المخاطر –المالية  األدوات  ٢٩
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ج)
  

   مخاطر السوق  )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 الهدف من إدارة مخاطر السوق  المجموعةعلى إيرادات وأسعار األسهم الفائدة 

  هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والتحكم فيه ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن. 
  

  مخاطر العمالت 
ف في أسعار صر تقوم المجموعة بإبرام بعض المعامالت بعمالت أجنبية، ومن ثم فإن هناك تعرض لمخاطر التقلبات

العمالت األجنبية. يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية بصورة رئيسية في المعامالت التي تبرمها 
المجموعة بالجنيه اإلسترليني حيث أن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مثبت حالياً أمام الدوالر األمريكي بسعر صرف 

  . محدد
  

وجودات المالية والمطلوبات المالية المقومة بعمالت أجنبية لدى المجموعة كما في تاريخ فيما يلي القيم الدفترية للم
  التقرير:

  

  المطلوبات    الموجودات  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  
            

  ٦١١  ٢٫١٣٣    ١٣٢٫٣١٤  ١٨٦٫٧٦٠  جنيه إسترليني
  =========  =========   =======  =======  

  

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

من التغير نظراً للطبيعة المتغيرة للسوق المدرج به األسهم.  ٪١٥أسعار األسهم من خالل تحليل حساسية يأخذ باالعتبار 
  ساسية أدناه تم تحديدها استناداً إلى التعرض لمخاطر أسعار األسهم في تاريخ التقرير.إن تحاليل الح

  

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

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٫٢١١  ١٠٫٤٥٥  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى االستثمارات بالقيمة العادلة
  =========  ========  

  -  ٢٫٧٦٢  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  =========  ========  

  

  مخاطر أسعار الفائدة
لتمويل الفائدة على صافي تكلفة اتنشأ مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار 

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 في حال ارتفاع/انخ
بما يقارب  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١/ارتفاع صافي األرباح وحقوق الملكية لدى المجموعة للسنة المنتهية في ك إلى انخفاضذل
  مليون درهم). ٤ .٤: ٢٠١٧(مليون درهم  ٤ .٣
  

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



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٤  
  
  

  الطارئة االلتزامات  ٣٠
  

مليون  ٥٥ .١ :٢٠١٧( مليون درهم ٨٧ .٦طارئة قائمة بقيمة  ت، كان لدى المجموعة التزاما٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  فيما يتعلق بخطابات ضمان.درهم) 

 
  االرتباطات  ٣١

    
  رأسمالية ارتباطات
  مقدرة مقابل االستحواذ على ممتلكات ومعدات  ت، كان لدى المجموعة ارتباطا٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  مليون درهم). ٩٢ .٤: ٢٠١٧(مليون درهم  ٦٧ .١بقيمة 
  

  ارتباطات تشغيلية
  

درهم على مدى فترة عقد االيجار للمجمع السكني ذات  ٧٥٠٫٠٠٠إن المجموعة ملتزمة بدفع رسوم صيانة سنوية بقيمة 
  غضون أقل من سنة.الصلة والتي يتم إدراجها ضمن المستحق في 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

  التزامات عقود اإليجار التشغيلي
  

    

   ١٦٫٤٥٧  ١٦٫٣٦٢  مستحقة خالل أقل من سنة
   ١٦٫١٦٤   ١٠٫٠٥١  تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات

  ١٣٫٥٠٠  ١٢٫٧٥٠  تزيد عن خمس سنوات
  --------------------  --------------------  
  ٤٦٫١٢١   ٣٩٫١٦٣   
  =======  ========  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٥  

  مطابقة حركة المطلوبات مع التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية  ٣٢
  

    حقول الملكية    المطلوبات  

  التزام إيجار تمويلي  قروض وسلفيات  
  المستحق لطرف 

  ذي عالقة
  

  اإلجمالي  األرباح المحتجزة
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   

              

  ١٫٥٠٠٫٧٢٦  ٤١٦٫٩٧٨    ٥٫٤٢٩  ١١٧٫٣٣٢  ٩٦٠٫٩٨٧  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
              التغيرات في التدفقات النقدية التمويلية

  -  -    -  -  -  متحصالت من القروض والسلفيات
  )٨٢٫٨٤٦(  -    -  -  )٨٢٫٨٤٦(  سداد قروض ألجل

  )٥٫٤٢٩(  -    )٥٫٤٢٩(  -  -  المستحق لطرف ذي عالقةنقص المبلغ 
  )١٫٠٦٣(  -    -  )١٫٠٦٣(  -  سداد التزام إيجار تمويلي

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

  )١٦٤٫٩٥٢(  )٧٥٫٦١٤(    )٥٫٤٢٩(  )١٫٠٦٣(  )٨٢٫٨٤٦(  إجمالي التغيرات في األنشطة التمويلية
  -------------------  ------------------------  ------------------------    -----------------------  ----------------------  

              التغيرات األخرى
  -  -    -  -  -  التغيرات المتعلقة بالمطلوباتإجمالي 

  -------------------  ------------------------  ------------------------    -----------------------  ----------------------  
  ٨٦٫٠٧٤  ٨٦٫٠٧٤    -  -  -  إجمالي التغيرات المتعلقة بحقوق الملكية

  -------------------  ------------------------  ------------------------    -----------------------  ----------------------  
  ١٫٤٢١٫٨٤٨  ٤٢٧٫٤٣٨    -  ١١٦٫٢٦٩  ٨٧٨٫١٤١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

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

  ١٫٤٢١٫٨٤٨  ٤٢٧٫٤٣٨    -  ١١٦٫٢٦٩  ٨٧٨٫١٤١  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
              التغيرات في التدفقات النقدية التمويلية

  ٥٠٫٠٠٠  -    -  -  ٥٠٫٠٠٠  متحصالت من القروض والسلفيات
  )٧٦٫٦٢٤(  -    -  -  )٧٦٫٦٢٤(  سداد قروض ألجل

  )١٫١٤٨(  -    -  )١٫١٤٨(  -  سداد التزام إيجار تمويلي
  )٨٨٫٩٥٧(  )٨٨٫٩٥٧(    -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

  -------------------  ------------------------  ------------------------    -----------------------  ----------------------  
  ١١٦٫٧٢٩  )٨٨٫٩٥٧(    -  )١٫١٤٨(  )٢٦٫٦٢٤(  إجمالي التغيرات في األنشطة التمويلية

  -------------------  ------------------------  ------------------------    -----------------------  ----------------------  
              التغيرات األخرى

  -  -    -  -  -  إجمالي التغيرات المتعلقة بالمطلوبات
  -------------------  ------------------------  ------------------------    -----------------------  ----------------------  

  ٣٠٫٢٥٨  ٣٠٫٢٥٨    -  -  -  إجمالي التغيرات المتعلقة بحقوق الملكية
  -------------------  ------------------------  ------------------------    -----------------------  ----------------------  

  ٣٣٥٫٣٧٧  ٣٦٨٫٧٣٩    -  ١١٥٫١٢١  ٨٥١٫٥١٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  

  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

    ٦٦  
  

  معلومات حول القطاعات  ٣٣
  
"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 مراجعتها تتم التي المجموعة مكونات حول

  .أدائها وتقييم القطاعات على الموارد
  

  :وهي 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(
 وأ بها الخاص الطائرات أسطول باستخدام وذلك ودوليين محليين لعمالء الجوي الشحن خدمات تقدم والتي الجوي، الشحن )٣(

  ؛ ومستأجرة طائرات
  .المجموعة استثمارات محفظة إدارة في تتمثل والتي االستثمارات، )٤(
  

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

  
  :الخاضعة للتقرير القطاعات هذه حول معلومات

  

  

عمليات 
الطائرات 
العمودية 

والطائرات ذات 
  األجنحة الثابتة

  
عمليات 

الطائرات 
  التجارية

  
  

الشحن 
  الجوي

  
  
  

  أخرى  االستثمارات

  
  
  

  المشطوبات

  
  
  

  اإلجمالي
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

٢٠١٨                
  ١٬٨٠٦٬٧٦٢  )٢٦٬٠٣٧(  ٤٢٬٩٦٤  -  ٥٤٩٬٦٨٧  ٦٢٣٬٥١٥  ٦١٦٬٦٣٣  اإليرادات

  ----------------------  ---------------------  ---------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٢٨٤٬٤٨١  )٦٩٬٩٩٣(  ٩٬٨٨٤  ١٥٬٧٧٩  ١٠٢٬٨٢٦  ١٠٦٬١١٢  ١١٩٬٨٧٣  أرباح السنة

  ----------------------  ---------------------  ---------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
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  أرباح السنة
  ----------------------  ---------------------  ---------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  
  فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات األعمال:

                
٢٠١٨                

  ٤٬٨٠٩٬٣٣٩ )١٬٠٢٤٬٥٣٤(  ٢٥٠٬٧٣٠  ٤٩٨٬٤٧٨  ٦٤٠٬٦٣٣ ١٬٤١٦٬٦٦٤  ٣٬٠٢٧٬٣٦٨  الموجودات
  ----------------------  ---------------------  --------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ١٬٦١٠٬٤٦٨  )١٠١٬٤٩٣(  ١٣٬٣٧٧  -  ٥٤٬٩٩٠  ٨١٥٬٤٥٤  ٨٢٨٬١٤٠  المطلوبات
  ----------------------  ---------------------  --------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

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

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

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

    
   



  ركة طيران أبوظبيش
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٧  
  
  

  ةأرقام المقارن  ٣٤
    

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

  حدث الحق  ٣٥
    

  بيع عقار استثماري في لندن
  

عن طريق شركة هيربال هيل جاردنز  ٢٠١٨عقد بيع عقار استثماري في لندن في شهر نوفمبر قامت المجموعة بإبرام 
وقبضت المجموعة  ٢٠١٩يناير  ١١المحدودة (شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة). تم إتمام صفقة البيع بتاريخ 

  مليون جنيه إسترليني مقابل البيع في نفس التاريخ. ٣٠مبلغ 
  

  إفصاحات أخرى  ٣٦
  

، ال يوجد لدى المجموعة أي تعرض الستثمارات في أو ذات صلة بمجموعة أبراج و/ أو ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  أي من مشاريعها أو صناديقها. 

  
  اعتماد البيانات المالية الموحدة  ٣٧

  
  .٢٠١٩فبراير  ١١بتاريخ تم اعتماد البيانات المالية الموحدة من قبل اإلدارة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة 

  
  
  




