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    شركة طيران أبوظبي
  

٣  

   المرحلي الموجز الموحدبيان المركز المالي 
  كما في

  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق    
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        موجوداتال
          متداولةالموجودات غير ال

  ٢٫٦٣٧٫٣٢٣  ٢٫٦٢٨٫٥٩١  ٤  ممتلكات ومعدات
  ٣٥٥٫٦١٤  ٣٩٧٫٨٤٥  ٥  عقارات استثمارية

  ٥٤٫٧٤٠  ١٤٤٫٧٦٦  ٦  استثمارات
  ٤٦٫٨٨٩  ٥١٫٢٥٦  ٧  استثمار في ائتالف مشترك

    ---------------------  --------------------  
  ٣٫٠٩٤٫٥٦٦  ٣٫٢٢٢٫٤٥٨    الموجودات غير المتداولة إجمالي

    ---------------------  --------------------  
        متداولةالموجودات ال
  ٤٤٢٫٢٣٥  ٤٦١٫٣٧٨    مخزونال
  ٤٥٤٫٨٧٧  ٥٦٩٫٢١٧  ٨  تجاريةالمدينة الذمم ال

  ١٩٥٫١٩٨  ٢١٨٫٣٨٢    المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى
  ٥٠٣٫١٥٤  ٢٩٠٫٠٩٨  ٩  النقد والودائع لدى البنوك

  ٨٫٩٧٥  ٨٫٩٧٥  ١٠  محتفظ به لغرض البيع  أصل
    ---------------------  --------------------  

  ١٫٦٠٤٫٤٣٩  ١٫٥٤٨٫٠٥٠    إجمالي الموجودات المتداولة
    ---------------------  --------------------  

  ٤٫٦٩٩٫٠٠٥  ٤٫٧٧٠٫٥٠٨    إجمالي الموجودات
    ==========  ==========  

        حقوق الملكية
  ٤٤٤٫٧٨٧  ٤٤٤٫٧٨٧  ١١  رأس المال

  ١١٢٫٣٢٠  ١١٢٫٣٢٠    عالوة أسهم 
  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١٫٧٥٥٫٧٠٧    احتياطيات

  ٤٢٧٫٤٣٨  ٥٠٣٫٩٠٠    محتجزةالرباح األ
    ---------------------  --------------------  

  ٢٫٧٤٦٫٩٥٢  ٢٫٨١٦٫٧١٤    حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
  ٢٦٨٫٥٢٢  ٣٠٩٫٩٨٥    حصص غير مسيطرة

    ---------------------  --------------------  
  ٣٫٠١٥٫٤٧٤  ٣٫١٢٦٫٦٩٩    إجمالي حقوق الملكية

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

  ١٤٢٫٥١٩  ١٤٤٫٤٩٣    للموظفين نهاية الخدمة تعويضاتمخصص 
  ٨٠٦٫٠٤٠  ٧٩١٫٥٤٨  ١٢  استحقاق طويل األجل من قروض ألجل

  ١١٥٫١٢١  ١١٣٫٨٨٢    عقود إيجار تمويلي التزاماتاستحقاق طويل األجل من 
  ٢٦٧٫١٨٦  ٢٢٤٫٢٦٤    مؤجلةمن إيرادات  استحقاق طويل األجل

    ---------------------  --------------------  
  ١٫٣٣٠٫٨٦٦  ١٫٢٧٤٫١٨٧    إجمالي المطلوبات غير المتداولة

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

  ... تابع                      
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    شركة طيران أبوظبي
  

٥  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر
  

    
  الثالثة أشهرلفترة 

  سبتمبر ٣٠المنتهية في 
  أشهر التسعةلفترة 

  سبتمبر ٣٠المنتهية في 
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
            
  ١٫٢٠٤٫٨٢٨   ١٫٢٩٨٫٢٣٨  ٤٢٣٫٨٦٠  ٤٦٠٫٩١٠    يرادات اإل

  )٩٠٩٫٣١٠(  )١٫٠٠٣٫١٧٢(  )٢٩٨٫١٩٣(  )٣٥١٫٥٢٥(    التكاليف التشغيلية المباشرة
    ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٢٩٥٫٥١٨  ٢٩٥٫٠٦٦  ١٢٥٫٦٦٧  ١٠٩٫٣٨٥    إجمالي األرباح
            

  )١١٩٫٣٢٠(  )١٤٢٫٤٦١(  )٣٠٫٧٢٤(  )٣٦٫١١٧(    المصروفات العمومية واإلدارية
  ٨٫٢٤٦  ١٤٫٨١٠  ٥٫٤٨٦  ٤٫٣٩٠    اإليرادات من عقارات استثمارية

  )١٫٥٦١(  )٢٫٢٥٦(  )٦١٠(  )٨٣٠(    مصروفات إيجار العقارات
  )١٫٢٤٢(  ٦٫٧٨٦  ٧٩  ٥٫٦٦١    األرباح / (الخسائر) من استبعاد ممتلكات ومعدات

  ١٥٫٢٨٨  -  ١٥٫٢٨٨  -    مطالبات التأمين
  ٣٩٫٢٢٥  ٤٢٫٦٣٩  ١٣٫٠٧٥  ١٧٫١٢٢    إطفاء إيرادات مؤجلة

  ١٫٤١٦  ٤٫٣٦٧  ٢٨١  ١٫٧٩٢    ائتالف مشتركالحصة من أرباح 
  ٨٧٣  ٤٫٧٥٦  ١٨٨  ٢٫٠٧١    إيرادات التمويل
  )٢٩٫١٣٥(  )٣٣٫٢٧٧(  )١٠٫٥٣٤(  )١٢٫٠٠٢(    تكاليف التمويل
  ١٢٫٢٦٦  ١٥٫٧٨٠  )٢٫٧١٨(  ١٫٩٩٦    إيرادات أخرى

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  -  ٦٧٢  -  ٧٢٨  ٦  صافي التغير في القيمة العادلة –الخسائر   
    ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٢٢١٫٥٧٤  ٢٠٦٫٨٨٢  ١١٥٫٤٧٨  ٩٤٫١٩٦    أرباح الفترة
    =========  =========  =========  =========  

            أرباح الفترة منسوبة إلى:
  ١٨٩٫٢٢٨  ١٦٥٫٤١٩  ٩٨٫٤٣٦  ٧١٫٤١٥    مالكي الشركة

  ٣٢٫٣٤٦  ٤١٫٤٦٣  ١٧٫٠٤٢  ٢٢٫٧٨١    حصص غير مسيطرة
    ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
    ٢٢١٫٥٧٤ ٢٠٦٫٨٨٢  ١١٥٫٤٧٨  ٩٤٫١٩٦  
    =========  =========  =========  =========  
  

  ٠ .٤٣  ٠ .٣٧  ٠ .٢٢  ٠ .١٦  ١٣  ربحية السهم األساسية والمخفضة (بالدرهم)
    =========  =========  =========  =========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١٠على الصفحات من  اإليضاحات المدرجةتشكل 
  

  .٢و ١مدرج على الصفحتين  الموحدةهذه البيانات المالية المرحلية الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
  
  
  
  
  
  

  



    شركة طيران أبوظبي
  

٦  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  

    
  الثالثة أشهرلفترة 

  سبتمبر ٣٠المنتهية في 
  أشهر التسعةلفترة 

  سبتمبر ٣٠المنتهية في 
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
            

  ٢٢١٫٥٧٤  ٢٠٦٫٨٨٢  ١١٥٫٤٧٨  ٩٤٫١٩٦    الفترة أرباح
    --------------------  --------------------  --------------------  --------------------  
            

            األخرىاإليرادات الشاملة 
  الحقاً إعادة تصنيفها التي يتم أو قد يتم بنود ال

            أو الخسائر إلى األرباح   
  ١٠٫٦٨٦  )٤٫٥٤٤(  ٤٫٢٧٤  )١٫٣٣٦(  ٥  األجنبيةصرف العمالت ق وفر

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
  -  )٢٫١٥٦(  -  ٣٧٣  ٦  صافي التغير في القيمة العادلة –الشاملة األخرى   
    --------------------  --------------------  --------------------  --------------------  

  ١٠٫٦٨٦  )٦٫٧٠٠(  ٤٫٢٧٤  )٩٦٣(    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة(الخسائر)/
    ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  

  ٢٣٢٫٢٦٠  ٢٠٠٫١٨٢  ١١٩٫٧٥٢  ٩٣٫٢٣٣    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    ========  ========  =========  =========  

  :إجمالي اإليرادات الشاملة منسوباً إلى
            

  ١٩٩٫٩١٤  ١٥٨٫٧١٩  ١٠٢٫٧١٠  ٧٠٫٤٥٢    الشركة مالكي
  ٣٢٫٣٤٦  ٤١٫٤٦٣  ١٧٫٠٤٢  ٢٢٫٧٨١    حصص غير مسيطرة

    ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  
    ٢٣٢٫٢٦٠  ٢٠٠٫١٨٢  ١١٩٫٧٥٢  ٩٣٫٢٣٣  
    ===========  =========== ===========  =========== 
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١٠على الصفحات من  اإليضاحات المدرجةتشكل 
  

  .٢و ١مدرج على الصفحتين  هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    شركة طيران أبوظبي
  

٧  

   الموجز الموحدالمرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  فيالمنتهية أشهر  التسعة فترةل

      حقوق الملكية          
  رأس   

  المال
  عالوة 
  أسهم

  
  االحتياطيات

  رباح األ
  محتجزةال

  منسوبة إلى ال
  الشركة مالكي

  حصص 
  غير مسيطرة

  
    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  (مدققة) ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  
  ٢٢١٫٥٧٤  ٣٢٫٣٤٦  ١٨٩٫٢٢٨  ١٨٩٫٢٢٨  -  -  -  أرباح الفترة

  ١٠٫٦٨٦  -  ١٠٫٦٨٦  -  ١٠٫٦٨٦  -  -  الشاملة األخرى للفترة اإليرادات
  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  

  ٢٣٢٫٢٦٠  ٣٢٫٣٤٦  ١٩٩٫٩١٤  ١٨٩٫٢٢٨  ١٠٫٦٨٦  -  -  اإليرادات الشاملة إجمالي 
                

  )٧٥٫٦١٤(  -  )٧٥٫٦١٤(  )٧٥٫٦١٤(  -  -  -  )١٤(إيضاح توزيعات األرباح 
  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  
  ٢٫٩٥٢٫٧٠٣  ٢٦٠٫٩٣٧  ٢٫٦٩١٫٧٦٦  ٥٣٠٫٥٩٢  ١٫٦٠٤٫٠٦٧  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧  (غير مدققة) ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

  

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

  ٣٫٠١٥٫٤٧٤  ٢٦٨٫٥٢٢  ٢٫٧٤٦٫٩٥٢  ٤٢٧٫٤٣٨  ١٫٧٦٢٫٤٠٧  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧  (مدققة) ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  
  ٢٠٦٫٨٨٢  ٤١٫٤٦٣  ١٦٥٫٤١٩  ١٦٥٫٤١٩  -  -  -  أرباح الفترة

  )٦٫٧٠٠(  -  )٦٫٧٠٠(  -  )٦٫٧٠٠(  -  -  الشاملة األخرى للفترة الخسائر
  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  

  ٢٠٠٫١٨٢  ٤١٫٤٦٣  ١٥٨٫٧١٩  ١٦٥٫٤١٩  )٦٫٧٠٠(  -  -  اإليرادات الشاملة إجمالي 
                

  )٨٨٫٩٥٧(  -  )٨٨٫٩٥٧(  )٨٨٫٩٥٧(  -  -  -  )١٤(إيضاح توزيعات األرباح 
  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  ____________  
  ٣٫١٢٦٫٦٩٩  ٣٠٩٫٩٨٥  ٢٫٨١٦٫٧١٤  ٥٠٣٫٩٠٠  ١٫٧٥٥٫٧٠٧  ١١٢٫٣٢٠  ٤٤٤٫٧٨٧  (غير مدققة) ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

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

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١٠على الصفحات من  اإليضاحات المدرجةتشكل 



    شركة طيران أبوظبي
  

٨  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  سبتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

        التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
  ٢٢١٫٥٧٤  ٢٠٦٫٨٨٢     الفترةأرباح 

        
        تسويات لـ:

  ١٣٣٫١٤٦  ١٢٠٫٠٧٦  ٤  االستهالك  -
  )١٦٫٤٤٣(  ٨٠٠    تجارية   المدينة الذمم صافي التغير في المخصص لل -
  ١٥٫٨٨٣  ١٥٫٧٧٣    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين -
  )٣٩٫٢٢٥(  )٤٢٫٦٣٩(    إطفاء إيرادات مؤجلة  -
  ١٫٢٤٢  )٦٫٧٨٦(    خسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات(األرباح)/ال -
  )١٥٫٢٨٨(  -    مطالبات التأمين -
  )١٫٤١٦(  )٤٫٣٦٧(    ائتالف مشتركالحصة من أرباح  -
  ٨٣٦  -    خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية -
  ٢٩٫١٣٥  ٣٣٫٢٧٧    تكاليف التمويل  -
  )٨٧٣(  )٤٫٧٥٦(    إيرادات التمويل  -
  -  )٦٧٢(    التغير في القيمة العادلة لالستثمارات -
    ----------------------  ----------------------  
    ٣٢٨٫٥٧١  ٣١٧٫٥٨٨  

        التغيرات في:
  )٢٫٦٨٣(  )١٩٫١٤٣(    مخزونال -
  ٦٥٫٨٠٤  )١١٥٫١٤٠(    تجاريةالمدينة الذمم ال -
  ٤١٫٢٢٢  )٥٣٫٤٤٤(    مقدماً والموجودات المتداولة األخرى المدفوعات -
  )١٣٫١٥١(  )٨٫١٣٣(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى  -
  )٤١٫٥٠٠(  )٧٫٣٥٠(    المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى  -
    ----------------------  ----------------------  

  ٣٧٨٫٢٦٣  ١١٤٫٣٧٨    من األنشطة التشغيلية الناتج النقد 
        

  )٩٫١٢٩(  )١٣٫٧٩٩(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
    ----------------------  ----------------------  

  ٣٦٩٫١٣٤  ١٠٠٫٥٧٩    من األنشطة التشغيلية الناتج صافي النقد 
    ----------------------  ----------------------  
        
  
  
  
  

  ... تابع                      
  
  
  
  
  

   



    شركة طيران أبوظبي
  

٩  

  (تابع) (غير مدقق)بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد 
  سبتمبر ٣٠في  المنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

        األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )٩٨٫٥٦٣(  )١٢٧٫٦٢٤(    ممتلكات ومعدات االستحواذ على

  )١٨٢٫٨٠٠(  )٦٫٣٢٩(    شراء عقارات استثمارية
  -  )٩١٫٥١٠(    مبالغ مدفوعة لالستثمارات

  ٣١٫٤٥٦  ١٢٫٨٨٠    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ١٥٫٢٨٨  -    مطالبات التأمين المستلمة
  ٢١٫٣١٥  -    لبيعغرض المحتفظ بها  أصلمتحصالت من استبعاد 
  ٨٧٣  ٤٫٧٥٦     إيرادات تمويل مقبوضة

  ١٨٫٣٧٥  ١٣٣٫٢٥٧   افيص – من ثالثة أشهر أكثراستحقاق فترات ودائع ذات استثمار في 
    ----------------------  ----------------------  
  )١٩٤٫٠٥٦(  )٧٤٫٥٧٠(    األنشطة االستثمارية )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد 
    ----------------------  ----------------------  

        األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 
  -  ٥٠٫٠٠٠  ١٢  المتحصالت من قروض ألجل 

  )٦٤٫٨٢٠(  )٥٦٫١٥٩(    المسدد من قروض ألجل 
  )٥٫٤٢٩(  -    النقص في المبلغ المستحق لطرف ذي عالقة

  )١٫٠٦٣(  )١٫١٤٧(     التزامات عقود إيجار تمويليدفعات مقابل 
  )٧٥٫٦١٤(  )٨٨٫٩٥٧(  ١٤  توزيعات األرباح المدفوعة 

  )٢٨٫٨٢٦(  )٣٣٫٢٧٧(    تكاليف التمويل المدفوعة
    ----------------------  ----------------------  

  )١٧٥٫٧٥٢(  )١٢٩٫٥٤٠(    لمستخدم في األنشطة التمويليةاصافي النقد 
    ----------------------  ----------------------  

  )٦٧٤(  )١٠٣٫٥٣١(    صافي النقص في النقد وما يعادله
        

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

  ١٢٠٫٩٥٤  ٥٥٫١٨٢  ٩  سبتمبر ٣٠النقد وما يعادله في 
    =========  =========  

  

  
  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٥إلى  ١٠على الصفحات من  اإليضاحات المدرجةتشكل 

  
  .٢و ١مدرج على الصفحتين  هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١٠  
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١
  
تأسست في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية  وطنيةشركة مساهمة هي شركة طيران أبوظبي ("الشركة")  إن

و  ١٩٩٩و  ١٩٨٥و ١٩٨٢للسنوات  )١١(و )٩(و  )٨(و  )١٠(و  )٣(المراسيم والقوانين أرقام بموجب المتحدة 
  على التوالي. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. ٢٠٠٤و ٢٠٠٣

  
اخل د والطائرات ثابتة الجناحين العموديةالطائرات تأسست الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") المتالك وتشغيل 

وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك للقيام بعمليات تأجير الطائرات والطيران التجاري والشحن الجوي وغير 
أبوظبي، اإلمارات العربية  ٢٧٢٣ذلك من األنشطة المتعلقة بهذا المجال. إن عنوان مقر الشركة المسجل هو ص.ب 

  المتحدة.
  

  أساس اإلعداد  ٢
  

  بيان التوافق  (أ)
  

 "التقارير المالية المرحلية" ٣٤لمعيار المحاسبي الدولي رقم لوفقاً  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه 
 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةقراءة  يجب .والمتطلبات ذات الصلة لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ً  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في األخيرة السنوية  الموحدة إلى جنب مع البيانات المالية جنبا
 على كافة المعلوماتهذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تشتمل  .)‘البيانات المالية السنوية األخيرة’(

ً البيانات المالية  للنسخة الكاملة منالمطلوبة  مع ذلك، يتم . والتقارير المالية للمعايير الدولية إلعداد التي تم إعدادها وفقا
توضيح األحداث والمعامالت التي تعد هامة لفهم التغيرات في المركز بغرض  إدراج اإليضاحات التفسيرية المحددة

  .تاريخ البيانات المالية السنوية األخيرة منذواألداء المالي للمجموعة 
  

  أساس القياس  (ب)
  

العقارات و االستثماراتعلى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه 
  بالقيمة العادلة. التي يتم تسجيلهااالستثمارية 

  
  العملة التشغيلية وعملة العرض  (ج)

  
بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم")، وهي العملة  المرحلية الموجزة الموحدة يتم عرض هذه البيانات المالية

. تم تقريب كافة المبالغ المبينة بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح للشركةوعملة عرض البيانات المالية  التشغيلية
  ، ما لم يُذكر خالف ذلك.باأللف

  
  استخدام التقديرات واألحكام  (د)
  

وضع إلدارة اوفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من  المرحلية الموجزة الموحدةإعداد البيانات المالية  إن
واإليرادات  مطلوباتافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والأحكام وتقديرات و

  قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.المصروفات. و
  

تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في 
المجاالت  حولمعلومات إن ال الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

األحكام الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية ذات التأثير األكبر على و في التقديرات عدم اليقينل الهامة
حول البيانات المالية  ٣ رقم اإليضاحبيانها في تم ي المرحلية الموجزة الموحدةالمبالغ المعترف بها في البيانات المالية 

    .٢٠١٧ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتهية في للمجموعة كما في الموحدة



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١١  
  

  السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

 فقةمتواالمالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتهذه  عرضعند إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة 
 ،٢٠١٧ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتهية في كما فيالمدققة في بياناتها المالية  مجموعةالسياسات المطبقة من قبل المع 

لم تقم المجموعة بتطبيق  .٢٠١٨يناير  ١باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة التي أصبحت سارية اعتباراً من 
  تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد.التي خرى األتعديالت التفسيرات أو المعايير أو من المبكر ألي 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥المعيار رقم  (باستثناء ما هو موضح أدناه) المجموعة للمرة األولىتطبق 

 كما. "األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩والمعيار رقم  "اإليرادات من العقود مع العمالء"
  ، يتم بيان طبيعة وتأثير هذه التغيرات أدناه. ٣٤يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
على المعلومات  جوهري ، إال أنها ليس لها تأثير٢٠١٨عدة تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى في عام  تطبيقيتم 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
  

على المركز أو األداء المالي للمجموعة خالل  مادي أي تأثير والمعدلة والتفسيرات الجديدةتطبيق المعايير ل لم يكن
  الفترة.

  
  "اإليرادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥المعيار رقم  .١

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

ي المعيار المحاسبالمعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك  هذا باإليرادات. يحل
الصادر عن لجنة  ١٣والتفسير رقم  "عقود اإلنشاءات" ١١المعيار المحاسبي الدولي رقم و "اإليرادات" ١٨الدولي رقم 

  . "برامج والء العمالء"الدولية للتقارير المالية  يرات المعاييرتفس
  

يضع المعيار الجديد نموذج يتكون من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. طبقاً للمعيار 
لمنشأة المقابل الذي تتوقع ا ساويت قيمةلية، يتم االعتراف باإليرادات بمن المعايير الدولية إلعداد التقارير الما ١٥رقم 

  إلى العميل.  السلع أو الخدمات تحويل الحصول عليه نظير
  

بوضع أحكام، مع مراعاة كافة الوقائع والظروف ذات الصلة، عند تطبيق كل خطوة  المنشآتيتطلب هذا المعيار أن تقوم 
التكاليف اإلضافية المتكبدة للحصول  بطريقة احتسامن خطوات النموذج على العقود مع عمالئها. كما يحدد المعيار 

  العقد. بتنفيذ بصورة مباشرة على العقد والتكاليف المرتبطة
  

 ،من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير التراكمي ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
م ). بناء على ذلك، ل٢٠١٨يناير  ١ تاريخ التطبيق األولي (أي فيالتطبيق األولي لهذا المعيار في  مع االعتراف بتأثير

م التي تمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فترة المقارنة  ١٥متطلبات المعيار رقم  بتطبيق المجموعة تقم
  .عرضها

  
  تقديم الخدمات

  
. تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات عندما يتم الصلةتقدم المجموعة خدمات الطيران باإلضافة إلى الخدمات ذات 

بصورة موثوقة ويكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.  قيمة اإليراداتتقديم الخدمات ويمكن قياس 
 لغتحصيل المبقياس اإليرادات والتكاليف بصورة موثوقة ويكون من المرجح  يمكنيتم االعتراف باإليرادات عندما 

  الخدمات. من قبل اإلدارة بشأن ولم يعد هناك تدخل  المستحق
  

االعتراف باإليرادات عند استالم العميل للخدمات. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم  ١٥وفقاً للمعيار رقم 
بموجبها تقديم خدمات، يتم االعتراف باإليرادات من هذه العقود عندما يتم تقديم الخدمات  يتم بالنسبة لبعض العقود التي

  للعميل. 
   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١٢  
  

   (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

  (تابع)"اإليرادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥المعيار رقم  .١
  

  (تابع)  تقديم الخدمات
  

ادات اإليريمكن تحديده. يتم قيد  المعاملةيُظهر تقييم المجموعة أن كل عقد من عقودها له التزام أداء منفصل وأن سعر 
 ماستالثابتة كما أن الحق في  أسعارذات  التزامات األداء. يوجد لدى المجموعة عقود التزام من كلب الوفاءتم عندما ي

  اإليرادات غير مشروط.
  

ف على توقيت االعترا جوهري له تأثير لم يكن الدولية إلعداد التقارير المالية المعاييرمن  ١٥لذلك، فإن تطبيق المعيار 
  االعتراف بها.  يلزمباإليرادات وقيمة اإليرادات التي 

  
  "األدوات المالية" الدولية إلعداد التقارير الماليةمن المعايير  ٩المعيار رقم  .٢

  
متطلبات االعتراف والقياس للموجودات  "األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩يحدد المعيار رقم 

المعيار المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود الخاصة بشراء أو بيع أصناف غير مالية. حل هذا المعيار محل 
  ."ية: االعتراف والقياسدوات المالاأل" ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

  
  الموجودات المالية

  
 ": التصنيف والقياساألدوات المالية" ،من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم قامت المجموعة بتطبيق 

هو تاريخ التطبيق  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١قبل تاريخ تفعيله. اختارت المجموعة أن يكون  بشكل مبكر ٢٠٠٩الصادر في 
األولي (أي التاريخ الذي قامت فيه المجموعة بتقييم موجوداتها المالية الحالية) حيث كان يمثل نهاية أول فترة تقرير منذ 

على تصنيف وقياس األدوات المالية  . قامت المجموعة أيضاً بتطبيق تعديالت٢٠٠٩ديسمبر  ١٢إصدار المعيار في 
    ). ٢٠١٤( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم كجزء من  الصادرة

  
تقوم المجموعة مبدئياً باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام 

ً إليها تكاليف المعاملة، باستثناء  التعاقدية الخاصة بالعقد. يتم ً قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة، مضافا مبدئيا
ً بالقيمة العادلة. تقوم  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي يتم قياسها مبدئيا

  المطفأة أو القيمة العادلة.المجموعة الحقاً بقياس الموجودات المالية إما بالتكلفة 
  

ة من حصول على التدفقات النقديعندما تنتهي حقوقها التعاقدية في ال المالي باألصلتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف 
، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم األصل اهذ

بصورة فعلية. ويتم االعتراف بأي حصة في الموجودات  المالي األصل اكافة مخاطر وامتيازات ملكية هذ لبموجبها تحوي
  .منفصل التزامأو  كأصلالمالية المحولة التي تقوم المجموعة بإنتاجها أو االحتفاظ بها 

  
ندما، المالي الموحد عندما، وفقط عتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز 

إما تسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو تحصيل  تعتزميكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة هذه المبالغ و
  الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.

  
  تصنيف الموجودات المالية

  
ا المالية كما تم قياسها الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداته

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

  
  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١٣  
  

   (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

  (تابع)"األدوات المالية" الدولية إلعداد التقارير الماليةمن المعايير  ٩المعيار رقم  .٢
  

  (تابع) الموجودات المالية
  

  (تابع) تصنيف الموجودات المالية
  

 الذمم المدينةالقروض والنقد وما يعادله، : ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كان لدى المجموعة الموجودات المالية التالية كما في 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات و من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة و

  .الشاملة األخرى
  

  النقد وما يعادله
  

 لسيولةعالية ا النقد واألرصدة لدى البنوك في حسابات جارية واستثمارات قصيرة األجل علىالنقد وما يعادله  يشتمل
  غير جوهرية في القيمة. لتغيراتروف وتخضع تكون جاهزة للتحويل إلى مبلغ نقدي مع

  
  القروض والذمم المدينة

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

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

  . مادياالعتراف بالفائدة غير 
  

دى الفترة على م الفائدة إيراداتوتوزيع ألداة الدين الفعلي هي طريقة احتسـاب التكلفة المطفـأة  الفائدةإن طريقة معدل 
الفعلي في المعدل المستخدم الحتساب القيمة الحالية للمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة  الفائدةذات الصلة. يتمثل معدل 

كاليف الفعلي وت الفائدةلنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل (بما في ذلك كافة الرسـوم وا
مناسبـاً،  حسبما يكونأو،  دينال اةل العمر االفتراضي المقدر ألدالمعامالت واألقسـاط أو الخصومات األخرى) من خال

  مبـدئي.فتـرة أقصر للتوصل إلى صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف ال خالل
  

  الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
  

يتم الحقاً قياس الموجودات المالية، باستثناء الموجودات المصنفة كموجودات مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، بالقيمة 
  ضمن األرباح أو الخسائر.   المعترف بها كافة التغيرات التي تطرأ عليهامع العادلة 

  
الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل  أدوات حقوقفيما يتعلق باالستثمارات في 

نهائي عند االعتراف المبدئي (على أساس كل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات في أدوات قياس  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. يتم

ً بالقيمة العادلة ويتم  اإليرادات الشاملة األخرى ً إليها تكاليف المعاملة. ويتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة مضافا مبدئيا
يمة المتراكمة ويتم بيان الق ات الشاملة األخرىاالعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في اإليراد

تم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة ي ال عندما يتم استبعاد األصل، .في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
إعادة تصنيفها  مالتي تم سابقاً بيان قيمتها المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر ولكن يت

  إلى األرباح المحتجزة. 
  

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

من األرباح أو ضات بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المكتسبة التوزيع
  في األرباح أو الخسائر.  ‘اإليرادات األخرى’ويتم إدراجها تحت بند  الخسائر

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١٤  
  

   (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

  (تابع)"األدوات المالية" التقارير الماليةالدولية إلعداد من المعايير  ٩المعيار رقم  .٢
  

  (تابع) الموجودات المالية
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية غير المشتقة
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار  ٩إن المعيار رقم 
ة هامة حول كيفي أحكامبنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة" األمر الذي سيحتاج إلى  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

  على خسائر االئتمان المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية 
  

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

  
 ً  بناء على أي من األسسالخسائر  مخصص قياس يتممن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  ٩لمعيار رقم ل طبقا

  :التالية
 دادلسالتعثر عن ا حاالتخسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن  في تمثلت :شهراً  ١٢االئتمان المتوقعة لمدة خسائر 
  وشهراً من تاريخ التقرير؛  ١٢خالل  ةالمحتمل

خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث  في تمثلت :توقعة على مدى األعمار اإلنتاجيةخسائر االئتمان الم
  .األدوات الماليةالتأخر المحتمل على مدى األعمار اإلنتاجية ألحد 

  
مخاطر االئتمان ألصل مالي في تاريخ التقرير  زادتيُطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي إذا 

شهراً إن لم يحدث ذلك. قد  ١٢طبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي، بينما يُ 
لي لم تزداد بصورة جوهرية إذا كان هذا األصل ينطوي على مخاطر أن مخاطر االئتمان ألصل ما المجموعةترى 

ً على الذمم  ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. يُطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي دائما
اً على سياسة أيضالمجموعة تطبيق هذه ال تقرر .د التي ال تتضمن عنصر تمويلي هامالمدينة التجارية وموجودات العقو

  الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي تتضمن عنصر تمويلي هام.
  

  الملكية حقوق المطلوبات المالية وأدوات
  

عيار لما الواردة في المتطلبات الحاليةب عامة بصورةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم  يحتفظ
  تصنيف المطلوبات المالية.ب المتعلقة ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

  
تغيرات القيمة العادلة الخاصة بالمطلوبات المصنفة كافة االعتراف ب ٣٩إال أنه يتم بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من  ٩يتم بموجب المعيار رقم في حين أنه  ،بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر
  :على النحو التاليالتغيرات في القيمة العادلة بشكل عام  عرضالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  
قيمة التغير في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام، ضمن  عرضيتم  -

  و اإليرادات الشاملة األخرى؛
  القيمة المتبقية للتغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر. عرضيتم  -
  

  .إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوهر االتفاق التعاقدي الملكية وأدوات الدينحقوق يتم تصنيف أدوات 
  

 بعد اقتطاع كافة التزاماتها. يتمالملكية في أي عقد يُثبت الحصة المتبقية في موجودات منشأة ما  حقوق اةتتمثل أد
اشرة التكاليف المب بعد خصمبقيمة المتحصالت المستلمة  المجموعةالملكية المصدرة من قبل  حقوق االعتراف بأدوات

  لإلصدار.   
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   (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

  (تابع)"الماليةاألدوات " الدولية إلعداد التقارير الماليةمن المعايير  ٩المعيار رقم  .٢
  

  (تابع) الملكية حقوق المطلوبات المالية وأدوات
  

والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة  الذمم الدائنة التجارية واألخرى تتألف المطلوبات المالية للمجموعة من
والقروض ألجل والتزامات عقود اإليجار التمويلي والمطلوبات غير المتداولة  عالقة يطرف ذلوالمستحق  األخرى
يتم قياُسها مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة، ويتم قياُسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام التي  األخرى

ة األجل باستثناء المطلوبات قصير، ئد الفعليعلى أساس العا الفوائداالعتراف بمصروفات  معطريقة الفائدة الفعلية، 
   حيث يكون االعتراف بالفائدة غير مادي. 

  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ليس له أي  ٩توصلت المجموعة إستناداً لتقييها إلى أن تطبيق المعيار رقم 
  تأثير على بياناتها المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

  

  ات والمعدات الممتلك .٣
  

  .٢٠١٨يناير  ١بإعادة تقييم األعمار اإلنتاجية للمباني وتم تطبيق التغييرات بأثر مستقبلي اعتباراً من  الشركةقامت 
  

  المقارنة موضحة أدناه:  للمباني في السنة الحالية وفترة إن األعمار اإلنتاجية المقدرة
  بالسنوات العمر  

سنة) ٢٥: ٢٠١٧( ٣٠  المباني
  

  :أدناه مبين للشركة وشركاتها التابعة كما هوواألداء المالي  المركزالمالية المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات تتضمن .٤
  

          الملكية حصص           

  
  ٣٠ 

  ديسمبر ٣١  سبتمبر
      

  
  األنشطة الرئيسية    التأسيسبلد     ٢٠١٧  ٢٠١٨    ة التابعةاسم الشرك

                
  مؤسسة  – ماكسيُمس للطيران

  ذ.م.م  فردية
  

١٠٠  ٪١٠٠٪  
    

  اإلمارات
  

  الشحن الجوي
                

  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 
  والصيانة العامة ذ.م.م  

  
١٠٠  ٪١٠٠٪  

    
  اإلمارات

  
  خدمات عقارية

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

                
 إيه دي إيه الدولية للعقارات ذ.م.م

 -تمتلكها شركة طيران أبوظبي 
  مؤسسة فردية ذ.م.م

  

١٠٠  ٪١٠٠٪  

    
  

  اإلمارات

  
خدمات تأجير وإدارة 

  العقارات
                

  مركز تدريب شركة طيران 
  ذ.م.م أبوظبي

  
١٠٠  ٪١٠٠٪  

    
  اإلمارات

  
  التدريب على الطيران

                
 – إيه دي إيه ميليونيوم لالستشارات

تمتلكها شركة طيران أبوظبي مؤسسة 
  ذ.م.م فردية

  
  

    
  

١٠٠٪  
  
  

  
  

١٠٠٪  
  
  

    
  

  اإلمارات

خدمات  االستشارات وتقديم  
استشارية في مجاالت 

الطيران والتصنيع والضيافة 
والنفط والغاز وحقوق الملكية 

  الخاصة.
   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١٦  
  

  الممتلكات والمعدات  ٤
  

 ١٠٧ .٨: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١٢٧ .٦  ، تكبدت المجموعة مبلغ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
لممتلكات والمعدات خالل الفترة االستهالك ل ت مصروفاتومعدات. بلغ ممتلكاتعلى ستحواذ أجل االمن  مليون درهم)

  مليون درهم).  ١٧٧ .٩: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١٢٠ .١
  

مليون  ١٦ .٤بعض الموجودات بقيمة دفترية تبلغ  باستبعاد، قامت المجموعة ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
 ١٠ .٢منها نقداً وهناك مبلغ  مليون درهم ١٢ .٩ مليون درهم تم قبض مبلغ ٢٣ .١ عائدات بلغتمقابل إجمالي  درهم

مقر الممتلكات والمعدات بصورة رئيسية من  تشغيليتم  .٢٠١٨سبتمبر  ٣٠مليون درهم مستحق القبض كما في 
  دولة اإلمارات العربية المتحدة.المجموعة في 

  
  ستثماريةاالعقارات ال  ٥

  
بي يقع في مدينة خليفة بإمارة أبوظ .شركة رويال جت ذ.م.متابع لاستثمار في عقار  فيالعقارات االستثمارية  تتمثل

ة وعقارين في منطقة إعاد ، أبو ظبيفي منطقة الروضةفي لندن بالمملكة المتحدة وعقارات  تابع للشركة يقعوعقار 
جبل  تأسست في، وهي شركة ليمتدم هيربال هيلز جاردنز باس مسجل في لندن الكائنالعقار  إن. تطوير السطوة، دبي

  وهي مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. االستثماريعقار الغرض امتالك طارق ل
  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٧  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٦١٫٢٥٢  ٣٥٥٫٦١٤  يناير ١الرصيد في 
  ٧٤  -  عقار لندن –الزيادة في القيمة العادلة 

  ١٨٢٫٨٠٠  ٢٦٠  الروضةعقار  –العقارات االستثمارية 
  -  ٤٦٫٥١٥  )١-٥(إيضاح عقار استثماري قيد اإلنشاء 

  ١١٫٤٨٨  )٤٫٥٤٤(  العمالت األجنبية صافي فرق صرف
  -----------------  -----------------  
  ٣٥٥٫٦١٤  ٣٩٧٫٨٤٥  
  ========  ========  
  

بالمجموعة  ةعالق مليس له ونمستقل مقيمون أجراهتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بناًء على التقييم الذي 
مؤهالت مناسبة وخبرات حديثة  مجمعية المقيمين المهنيين ولديهفي أعضاء  ون همالمقيم هؤالء. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

مارية في القيمة العادلة للعقارات االستث جوهري ترى اإلدارة أنه ال يوجد تغير .ذات الصلةمواقع العقارات في الفي تقييم 
  .٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في 

  
تم التوصل إلى القيمة العادلة باستخدام منهجية المقارنة مع أسعار السوق استناداً إلى أسعار السوق الحديثة دون إجراء 

، تم تصنيف كافة العقارات ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أي تعديالت جوهرية على المعطيات الملحوظة في السوق. كما في 
  ).٢: المستوى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(تدرج للقيمة العادلة من النظام الم ٢االستثمارية للمجموعة ضمن المستوى 

  
تمثل العقار االستثماري قيد اإلنشاء في قطعتي أرض في منطقة إعادة تطوير السطوة، دبي. تم شراء قطعتي األرض ي  ١-٥

ستثماري ابموجب اتفاقية بيع وشراء. تتم رسملة أي مبالغ إضافية مدفوعة إلنشاء مباني على أنها عقار  ٢٠١٨في مارس 
  قيد اإلنشاء حتى يتم إنجاز إنشاء المباني السكنية المقامة على األراضي. 

  
  
  
  

  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١٧  
  

  استثمارات  ٦
  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٧  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  -  ١٩٫٠٧٢  األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
      

  ٥٤٫٧٤٠  ١٢٥٫٦٩٤  اإليرادات الشاملة األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  -----------------  -----------------  
  ٥٤٫٧٤٠  ١٤٤٫٧٦٦  
  -----------------  -----------------  
      

  -  ٥٤٫٧٤٠  يناير ١الرصيد في 
  ٥٤٫٧٤٠  ٩١٫٥١٠  )١-٦(إيضاح استثمارات  شراء
  -  )١٫٤٨٤(  في القيمة العادلة التغير

  -----------------  -----------------  
  ٥٤٫٧٤٠  ١٤٤٫٧٦٦  
  ========  ========  
      

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

استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط 
  ١٩٫٠٧٢  وشرق أوروبا والشرق األوسط   

  
-  

  =======  =======  
  ٥٤٫٧٤٠  ١٢٥٫٦٩٤  استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري 

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

صندوق الواحة لالستثمار في أدوات الدخل سهماً في  ٥٫٠٠٠مليون درهم في شراء  ١٨ .٤مبلغ  المجموعةاستثمرت   ١-٦
الذي تم إنشاؤه كمحفظة منفصلة في شركة الواحة إلدارة  وشرق أوروبا والشرق األوسطالثابت بأسواق وسط 

ومسجلة كشركة محفظة منفصلة  ٢٠١٤أكتوبر  ٣٠االستثمارات ش.م.ع (شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في 
  في جزر الكايمان).

  
مليون درهم خالل  ٧٣ .١ بقيمةأبوظبي التجاري  باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بزيادة استثمارها في سندات بنك  

  .٢٠١٨سبتمبر  ٣٠الفترة المنتهية في 
  
  ائتالف مشتركفي  اتاستثمار  ٧

  

شركة أجستا ويستالند لخدمات الطيران وحقوق تصويت مساوية لحصتها في  أسهممن  ٪٧٠تمتلك المجموعة حصة تبلغ 
ائتالف مشترك تم تأسيسه في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة كشركة ذات  ي عبارة عنذ.م.م.، وه

أعمال إصالح وتجديد وتعديل وتحديث الطائرات  بمزاولة ا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م.مسؤولية محدودة. تقوم أجست
المجموعة من النتائج والموجودات  تم احتساب حصة العمودية وبيع قطع غيار الطائرات العمودية ومستلزماتها.

   باستخدام طريقة حقوق الملكية.  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠والمطلوبات كما في 
  
  
  
  
  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١٨  
  

  تجاريةالمدينة الذمم ال  ٨
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٢٨٫٩٥١  ٥٢٨٫٣٢١  الذمم المدينة التجارية (صافي من المخصصات)
  ٢٥٫٩٢٦  ٤٠٫٨٩٦  المستحق من أطراف ذات عالقة

  -----------------  ----------------  
  ٤٥٤٫٨٧٧  ٥٦٩٫٢١٧  
  ========  ========  

   والودائع لدى البنوكالنقد   ٩
  

المرحلي  المالييتألف النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد من مبالغ بيان المركز 
  الموجز الموحد التالية:

  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٣١٫٠٥٨  ١٩٧٫٨٠١  ودائع 
  ١٦٩٫٠١٩  ٨٩٫٧٦٦  حسابات مصرفية جارية

  ٣٫٠٧٧  ٢٫٥٣١  النقد في الصندوق
  -----------------  ----------------  

  ٥٠٣٫١٥٤  ٢٩٠٫٠٩٨  حدالموالمرحلي الموجز النقد والودائع لدى البنوك في بيان المركز المالي 
      

 ً   )١٣٫٣٨٣(  )٣٧٫١١٥(  مستخدمة ألغراض إدارة النقدسحوبات مصرفية على المكشوف  :ناقصا
 ً   )٣٣١٫٠٥٨(  )١٩٧٫٨٠١(  أكثر من ثالثة أشهر استحقاقفترات ودائع ذات  :ناقصا

  -----------------  -----------------  
  ١٥٨٫٧١٣  ٥٥٫١٨٢  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد

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

لدى  محتفظ بهن درهم) مليو ١٣ .٦: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١٥ .٩على مبلغ والودائع لدى البنوك يشتمل النقد 
  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. محتفظ به والرصيد المتبقيبنوك أجنبية خارج الدولة 

  
  لبيعأصل محتفظ به بغرض ا  ١٠

  
ه هذ ببيع ملتزمة اإلدارة إن طائرة واحدة كأصل محتفظ به بغرض البيع.تمتلك المجموعة  ،٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في 
  . ٢٠١٨وتتوقع تنفيذ هذه المعاملة في نهاية عام  الطائرة

 
  رأس المال  ١١

  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم  ألف درهم  

      :بالكامل والمدفوع الُمصدر
  ٤٤٤٫٧٨٧  ٤٤٤٫٧٨٧  درهم للسهم  ١بواقع سهماً  ٤٤٤٫٧٨٧٫٠٠٠

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



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

١٩  
  

  قروض ألجل  ١٢
  

  لشركة طيران أبوظبي  درهم مليون ٥٠قرض ألجل بمبلغ 
 مليون درهم لتمويل ٥٠من بنك محلي بمبلغ الحصول على قرض ألجل تم  ،٢٠١٨سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتهية في 

متساوية  ةربع سنويأقساط القرض على هذا . يتم سداد AW١٣٩من تكلفة شراء طائرتين عموديتين من طراز  ٪٥٠
تاريخ سحب  أشهر من ستةبعد ، ٢٠١٨في أغسطس بدأ سداد أول دفعة من المبلغ األصلي قسط.  أربعة وعشرونعددها 

م احتساب الفائدة يتالقرض. يتم سداد الرصيد المتبقي للمبلغ األصلي أو الفائدة، إن وجدت، في تاريخ االستحقاق النهائي. 
  سنوياً.  ٪ ١ .٤٠دة ثالثة أشهر زائداً لم اإلماراتوفقاً ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك 

  

ً للشروط  المسددةوالدفعات األخرى  القروض جميع ية في البيانات المال الموضحةمقابل تسهيالت للمجموعة تتم وفقا
  . ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  ربحية السهم األساسية والمخفضة  ١٣

  

مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم لالمنسوبة  الفترة أرباحساب ربحية السهم من خالل تقسيم يتم احت
  . الفترةالقائمة خالل 

  

  األسهم المستخدمة في احتساب ربحية السهم: عنوالمعلومات  اإليراداتالجدول التالي  يوضح
  

  لفترة الثالثة أشهر  
  سبتمبر ٣٠المنتهية في 

  التسعة أشهرلفترة 
  سبتمبر ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
          

  ١٨٩٫٢٢٨  ١٦٥٫٤١٩  ٩٨٫٤٣٦  ٧١٫٤١٥  (ألف درهم)األرباح المنسوبة لمالكي الشركة 
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٤٤٤٫٧٨٧  ٤٤٤٫٧٨٧  ٤٤٤٫٧٨٧  ٤٤٤٫٧٨٧  (ألف)المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٠ .٤٣  ٠ .٣٧  ٠ .٢٢  ٠ .١٦  ربحية السهم (درهم)
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  
  

  وعليه، فإن ربحية السهم المخفضة تعادل ربحية السهم األساسية. يحتمل تخفيضهالدى المجموعة أسهم  دال يوج
  

  توزيعات األرباح  ١٤
  

مليون درهم  ٨٩ .٠ بما يعادلمن القيمة االسمية)  ٪٢٠درهم للسهم العادي ( ٠ .٢٠ بواقعتم اعتماد توزيعات أرباح نقدية 
مارس  ١٣ بتاريخ الذي عقدلجمعية العمومية االجتماع السنوي ل من قبل المساهمين خالل مليون درهم) ٧٥ .٦: ٢٠١٧(

٢٠١٨.  
  

  االلتزامات الطارئة  ١٥
  

مليون  ٧٠ .٥، كان يوجد لدى المجموعة التزامات طارئة قائمة تتعلق بخطابات ضمان بقيمة ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في 
  مليون درهم). ٥٥ .١: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(درهم 

  
  

  االرتباطات   ١٦
  

  االرتباطات الرأسمالية
مليون  ٨٦ .٩ممتلكات ومعدات بقيمة  على ستحواذالل ارتباطات مقدرةلدى المجموعة  كان، ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في 
  مليون درهم). ٩٢ .٤: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(درهم 

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٠  
  

  (تابع)االرتباطات   ١٦
  

  التشغيليةاالرتباطات 
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

   ١٦٫٤٥٧  ١٦٫٦٥٩  مستحقة خالل أقل من سنة
   ١٦٫١٦٤  ٥٫٣٥٢  سنوات خمسسنة وال تزيد عن  أكثر من

  ١٣٫٥٠٠  ١٢٫٧٥٠  خمس سنوات من أكثر
  --------------------  -----------------------  
  ٤٦٫١٢١  ٣٤٫٧٦١   
  =======  ========  

 
  معلومات حول القطاعات  ١٧

  
ً للمعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد  ٨إن المعلومات المتعلقة بقطاعات التشغيل لدى المجموعة مبينة أدناه وفقا

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن يتم تحديد  ٨يقتضي المعيار رقم "القطاعات التشغيلية". التقارير المالية 
التي تتم مراجعتها بصورة دورية من قبل والقطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة 

  وتقييم أدائها. المسؤولين الرئيسيين عن اتخاذ القرارات التشغيلية لتوزيع الموارد على القطاعات
  
  قسم المجموعة، ألغراض التشغيل، إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية وهي:نت

  
راف الصيانة ألطوتأجير الطائرات والتي تقدم خدمات عمليات الطائرات العمودية والطائرات ذات األجنحة الثابتة  )١(

  ؛ أخرى
  ؛وإدارة الطائراتعمليات الطائرات التجارية والتي تقدم خدمات النقل التجاري  )٢(
عمليات الشحن الجوي والتي تقدم خدمات الشحن الجوي لعمالء محليين ودوليين باستخدام أسطول الطائرات  )٣(

  ؛ والخاص بها أو طائرات مستأجرة
  لمجموعة.االستثمارية لمحفظة الإدارة  تتضمناالستثمارات والتي  )٤(
  

يرها عن المعلومات حول القطاعات الرئيسية. يتم تنفيذ تمثل هذه القطاعات األساس الذي تبني عليه المجموعة تقار
  المعامالت بين القطاعات وفقاً ألسعار تحددها اإلدارة مع األخذ باالعتبار تكلفة األموال.

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

٢١  
  

  (تابع) معلومات حول القطاعات  ١٧
  
  الخاضعة للتقرير المعلومات حول القطاعات  .أ

  

  

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 سبتمبر ٣٠
              (غير مدققة)   

  

                
  ١٫٢٩٨٫٢٣٨  )١٩٫٥٢٩(  ٣٠٫٤٣٤  -  ٣٧١٫٠٥٤  ٤٥٥٫٧٢٤  ٤٦٠٫٥٥٥  اإليرادات 

  ------------------  ------------------  ---------------  --------------  ----------------  -----------------  ------------------  
  ٢٠٦٫٨٨٢  )٧٫٠٣٢(  ٣٫٢٨٨  ١٠٫٥٧٨  ٦٥٫٥٥٩  ٨٢٫٩٢٦  ٥١٫٥٦٣  الفترةأرباح 

  ------------------  ------------------  ---------------  --------------  ----------------  -----------------  ------------------  
   ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  (غير مدققة)   
              

                
  ١٫٢٠٤٫٨٢٨  )١١٫٣٧٧(  -  -  ٢٨٩٫٧٥٨  ٤٢٨٫٤٣٤  ٤٩٨٫٠١٣  اإليرادات 

  ------------------  ------------------  ----------------  --------------  ----------------  -----------------  ------------------  
  ٢٢١٫٥٧٤  -  -  ٦٫٦٨٥  ٥٥٫٥٨٦  ٦٤٫٦٩٢  ٩٤٫٦١١  الفترةأرباح 

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

  
  فيما يلي موجودات ومطلوبات القطاعات:

  

  

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 سبتمبر ٣٠
              (غير مدققة)   

  

                
  ٤٫٧٧٠٫٥٠٨  )١٫١٠٠٫٤٩٥(  ٢٢٥٫٥٣٤  ٥٤٢٫٦١١  ٦٣٦٫٩٢٦  ١٫٤١٧٫٥٣٥  ٣٫٠٤٨٫٣٩٧  الموجودات

  ---------------------  --------------------  ---------------  ----------------  -----------------  ------------------------  ---------------------  
  ١٫٦٤٣٫٨٠٩  )١٧٠٫٤١٥(  ٩٫٦٩٨  -  ٥٣٫٩٠٠  ٨٣٩٫٥١١  ٩١١٫١١٥  المطلوبات

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

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  (مدققة)   

              

                
  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

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

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

  
  

   



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٢  
  

  (تابع) معلومات حول القطاعات  ١٧
  
  مطابقة أرباح أو خسائر القطاعات الخاضعة للتقرير  .ب
  
  لفترة التسعة أشهر  

  سبتمبر ٣٠المنتهية في 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٢١٫٥٧٤  ٢١٠٫٦٢٦  إجمالي أرباح القطاعات الخاضعة للتقرير
  -  ٣٫٢٨٨  أرباح القطاعات األخرى

  -  )٧٫٠٣٢(  حذف األرباح بين القطاعات
  --------------------  -----------------------  
  ٢٢١٫٥٧٤  ٢٠٦٫٨٨٢  
  =======  ========  

  

  األطراف ذات عالقة  ١٨
  

ت ، مع األطراف ذامعامالت، وفقاً للشروط واألحكام المتفق عليها بإبرام ،في سياق األعمال االعتيادية ،المجموعة تقوم
التي  والشركاتعلى مساهمي المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا عالقة  عالقة. تشتمل األطراف ذات

باإلضافة إلى موظفي اإلدارة  ممارسة تأثير إداري هام عليهاأو سيطرة عائالتهم أو التي يمكنهم تخضع لسيطرتهم 
  الرئيسيين.

  

  عالقة خالل الفترة:الفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات 
  

  الثالثة أشهرلفترة   
  سبتمبر ٣٠المنتهية في 

  أشهر لفترة التسعة
  سبتمبر ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  مدققة)(غير   (غير مدققة)  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١٤٨٫٢٦٨  ١٤٩٫٨٥٩  ٥٧٫٠٥٠  ٤٩٫٢٤٩  اإليرادات
  ========= =========  =========  =========  

  ١٤٠  ٦٣  ٤٠  ١٢  تكاليف التمويل الخاصة بعقد إيجار تمويلي لطائرة 
  ========= =========  =========  =========  

          تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ١٢٫٧٨٣  ١٣٫٦١٦  ٤٫١٧٢  ٤٫١١٤  رواتب وامتيازات أخرى قصيرة األجل للموظفين 

  ========= =========  =========  =========  
  ٦٫٤٣٥  ٧٫٥٢٨  ١٫٥٢٥  ٢٫٢٥٥  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

  ========= =========  =========  =========  
  ١٫٢٨٧  ٩٥٢  ٤٧٦  ٣٧١  تعويضات نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

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



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٣  
  

  األدوات المالية  ١٩
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ١-١٩
  

للقيمة العادلة. ال يتضمن الجدول معلومات حول القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات  يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في النظام المتدرج
  بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. غير المقاسةالمالية 

  القيم العادلة    القيم الدفترية  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠في 

  

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 –الخسائر 
  سندات الملكية

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

 –الشاملة األخرى 
  سندات الدين

الموجودات 
المالية 

بالتكلفة 
  المطفأة

المطلوبات المالية 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     اإلجمالي  األخرى

  ألف درهم  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    
  ١٩٫٠٧٢  -  ١٩٫٠٧٢  -    ١٩٫٠٧٢  -  -  -  ١٩٫٠٧٢  وشرق أوروبا والشرق األوسط   

  ١٢٥٫٦٩٤  -  -  ١٢٥٫٦٩٤    ١٢٥٫٦٩٤  -  -  ١٢٥٫٦٩٤  -  استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------------  --------------------    -----------------  --------------------  -----------------  -----------------------  
  ١٤٤٫٧٦٦  -  ١٩٫٠٧٢  ١٢٥٫٦٩٤    ١٤٤٫٧٦٦  -  -  ١٢٥٫٦٩٤  ١٩٫٠٧٢  
  ========  ========  ========  ==========  =========    ========  =========  ========  ==========  

  الموجودات المالية غير المقاسة 
                      بالقيمة العادلة   

  -  -  -  -    ٥٦٩٫٢١٧  -  ٥٦٩٫٢١٧  -  -  الذمم المدينة التجارية
  -  -  -  -    ١٥٠٫٢٧٠  -  ١٥٠٫٢٧٠  -  -  الموجودات المتداولة األخرى

  -  -  -  -    ٢٩٠٫٠٩٨  -  ٢٩٠٫٠٩٨  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  -----------------  -----------------  --------------------  -----------------------  --------------------    -----------------  --------------------  -----------------  -----------------------  
  -  -  ١٫٠٠٩٫٥٨٥  - ١٫٠٠٩٫٥٨٥    -  -  -  -  
  ========  ========  =========  ==========  =========    ========  ==========  ========  ==========  

  المالية غير المقاسة  طلوباتالم
                      بالقيمة العادلة   

  -  -  -  -    )٩٢٫٣٢٤(  )٩٢٫٣٢٤(  -  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  -  -  -  -    )٨٧١٫٩٨٢(  )٨٧١٫٩٨٢(  -  -  -  قروض ألجل

  -  -  -  -    )١١٥٫١٢٢(  )١١٥٫١٢٢(  -  -  -  التزامات عقود إيجار تمويلي
  -  -  -  -    )٣٧٫١١٥(  )٣٧٫١١٥(  -  -  -  سحوبات مصرفية على المكشوف

  مصروفات مستحقة ومطلوبات
  متداولة أخرى   

  
-  

  
-  

  
-  )١٠٧٫٤٧٥(  )١٠٧٫٤٧٥(    -  -  -  -  

  -----------------  -----------------  -----------------  ------------------------  -------------------------    -----------------  --------------------  -----------------  -----------------------  
  -  -  -  )١٫٢٢٤٫٠١٨(  )١٫٢٢٤٫٠١٨(    -  -  -  -  
  ========  ========  ========  ===========  ===========    ========  ==========  ========  ==========  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٤  
  

  )تابع(األدوات المالية   ١٩
  

  

  (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية  ١-١٩
  

  
  القيم العادلة    القيم الدفترية  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 –الخسائر 
  سندات الملكية

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

 –الشاملة األخرى 
  سندات الدين

  الموجودات 
  المالية

  بالتكلفة
  المطفأة

المطلوبات المالية 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     اإلجمالي  األخرى

  ألف درهم  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
  -  -  -  -    ٩٢٫٠١٨  -  ٩٢٫٠١٨  -  -  الموجودات المتداولة األخرى

  -  -  -  -    ٥٠٣٫١٥٤  -  ٥٠٣٫١٥٤  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  -------------------------  -------------------------  ---------------------  -------------------------  -------------------------    -------------------------  -------------------------  --------------------  -------------------------  
  -  -  ١٫٠٥٠٫٠٤٩  -  ١٫٠٥٠٫٠٤٩    -  -  -  -  
  ===========  ===========  =========== ===========  ===========    ===========  ===========  =========  ===========  

  المالية غير المقاسة  طلوباتالم
                      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
  متداولة أخرى   

  
-  

  
-  

  
-  

  
)١١٤٫٨٢٥(  

  
)١١٤٫٨٢٥(    

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  -------------------------  -------------------------  ---------------------  -------------------------  --------------------------    -------------------------  -------------------------  --------------------  -------------------------  
  -  -  -  )١٫٢٢٣٫٠٧٥(  )١٫٢٢٣٫٠٧٥(    -  -  -  -  
  ===========  ===========  =========== ===========  =============    ===========  ===========  =========  ===========  

  



  شركة طيران أبوظبي
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  
  

٢٥  
  
  

  إفصاحات أخرى  ٢٠
  

، ال يوجد لدى المجموعة أي تعرض الستثمارات في أو ذات صلة بمجموعة أبراج و/ أو أي ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في   
    من مشاريعها أو صناديقها. 

  
  اعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ٢١

  
بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل اإلدارة والتصريح

  .٢٠١٨أكتوبر  ٢٩
  




