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2  
 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2019 سبتمبر 30كما في 
 دإسمبر 31

2018 
 سبتمبر 30 

2019 
  إيضاحات 

    )غير مدقق(  )مدقق 
    ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات     
 الموجودات غير المتداولة     
 حق إستخدام الموجودات 3  121.075  -

 ومعدات ممتلكات 4  2.376.508  2.585.458
 عقارات استثمار ة 5  294.780  410.363
 في موجودات ماليةإستثمارات  6  20.524  88.115
             ةمشترك مشار  في  اتإستثمار  7  56.626  53.645

             مجموع الموجودات غير المتداولة   2.869.513  3.137.581
 الموجودات المتداولة     

 المخزون    480.378  469.949
 مدينة لجار ةتمم  8  627.106  539.613
 ميار ف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى    274.291  178.998

 حق إستخدام الموجودات 3  8.021  -
 وودا   لدى البنوكأرصدة  9  649.562  474.223

             محتفظ بتا للبي موجودات  10  -  8.975
             مجموع الموجودات المتداولة   2.039.358  1.671.758
       مجموع الموجودات   4.908.871  4.809.339

      
 حقوق الملكية      

 رأس المال 11  444.787  444.787
 عالوة أستم   112.320  112.320

 إحتياطيات   1.866.847  1.873.533
             أرباح مستبقاة   534.587  446.653

 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة   2.958.541  2.877.293
             حقوق الملكية  ير المسيطرة   368.590  321.578

             مجموع حقوق الملكية   3.327.131  3.198.871
 المطلوبات     
 المطلوبات غير المتداولة     

 لموظفينامخيص م افآت نتاإة خدمة    152.635  145.462
 الجزء  ير المتداول من قروض ألجل 12  689.908  489.225

 جار إاإل مطلوبات عقودالجزء  ير المتداول من  3  144.281  -
 جار التمو ليةإالجزء  ير المتداول من مطلوبات عقود اإل   -  113.881
             الجزء  ير المتداول من اإليرادات المؤجلة   187.472  213.505
       مجموع المطلوبات غير المتداولة   1.174.296  962.073
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 الموجز الموحد )غير مدقق( الربح او الخسارةبيان 

  2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 أشهر المنتهية في تسعةال
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في الثالثة 
 سبتمبر 30

   

  اتإيضاح  2019  2018  2019  2018
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

          
 اإليرادات 17  550.663  460.910  1.524.727  1.298.238
            لكاليف لشتيلية مباشرة  ) (432.093 )  351.525 ) (1.167.905 )  1.003.172

          
 إجمالي الربح   118.570  109.385  356.822  295.066
 ميار ف عمومية وإدار ة   ) (25.396 )  36.117 ) (118.171 )  142.461
 إيرادات من عقارات استثمار ة   -  4.390  -  14.810
 عقارميار ف ل جير    - )  830  - )  2.256
 من إستبعاد ممتلكات ومعدات م سب   120  5.661  120  6.786

-  2.988  -  -   
موجودات محتفظ بتا لبي   من إستبعاد م سب

 طا رات

-  35.913) ( -  17.820) (  
ممتلكات  إنخفاض القيمة على خسا ر

 ومعدات
 إطفاء إيرادات مؤجلة   8.823  17.122  26.471  42.639
 مشترك مشروعالحية في ربح    1.718  1.792  2.980  4.367
 إيرادات لمو ل   1.529  2.071  5.544  4.756

 لكاليف لمو ل  ) (11.222 )  12.002 ) (34.886 )  33.277
  إيرادات أخرى    7.595  1.996  13.790  15.780

672  2.133  728  588   
 صافي التتير في القيمة العادلة إلستثمارات
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-  2.025  -  -   
م سب من إستبعاد إستثمار بالقيمة العادلة 

           من خالل الدخل الشامل اآلخر
          

            ربح الفترة   84.505  94.196  223.903  206.882
          
 ربح الفترة عائد إلى:         

 مالكي الشركة   73.662  71.415  176.891  165.419
           حقوق الملكية  ير المسيطرة   10.843  22.781  47.012  41.463

          
206.882  223.903  94.196  84.505              

          

0.37  0.40  0.16  0.17  13 
العائد األساسي والمخفض على السهم 

            )بالدرهم(
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 الموجز الموحد )غير مدقق( بيـان الدخل الشامل
 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 
 أشهر المنتهية في تسعةال

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في الثالثة 

 سبتمبر 30
   

2018  2019  2018  2019    
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

          
           ربح الفترة   84.505  94.196  223.903  206.882

          
 الدخل الشامل اآلخر         
إعادة تصنيفها  قد أو يمكنالبنود التي          

 الحقًا إلى الربح أو الخسارة
          

 عمالت أجنبية لحو ل خسا ر  ) (5.006 )  1.336 ) (4.999 )  4.544

2.156  ( 338  373  -   

صافي التتير في القيمة العادلة إلستثمارات 
الدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل 

 اآلخر

-  2.025) ( -  -   

على  المترا مةإعادة لينيف الم اسب 
الستثمارات في أدوات الدين المينفة في 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

إلى الربح أو الخسارة عند  اآلخر
           اإلستبعاد

          
           للفترة األخرى  ةالشامل الخسارة  ) (5.006 )  963 ) (6.686 )  6.700

          
           مجموع الدخل الشامل للفترة   79.499  93.233  217.217  200.182

          
 مجموع الدخل الشامل عائد إلى:         

 مالكي الشركة   68.656  70.452  170.205  158.719
           حقوق الملكية  ير المسيطرة   10.843  22.781  47.012  41.463

          
200.182  217.217  93.233  79.499              
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 

 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 
 رأس
  المال

 عالوة
  احتياطيات   أسهم

 أرباح 
  مستبقاة 

حقوق الملكية 
العائدة لمالكي 

  الشركة 
 حقوق الملكية 
 المجموع  غير المسيطرة

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

 3.015.474  268.522  2.746.952  427.438  1.762.407  112.320  444.787 )مدقق  2018يناير  1الرصيد في 
              

 206.882  41.463  165.419  165.419  -  -  - ربح الفترة
  6.700 ) -   6.700 ) -   6.700 ) -  -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة

              
              

 200.182  41.463  158.719  165.419   6.700 ) -  - مجموع الدخل الشامل 
  88.957 ) -   88.957 )  88.957 ) -  -  -   14أنيبة أرباح )إإضاح 

              
              

 3.126.699  309.985  2.816.714  503.900  1.755.707  112.320  444.787 )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30الرصيد في 
              
              

 3.198.871  321.578  2.877.293  446.653  1.873.533  112.320  444.787 )مدقق  2019يناير  1الرصيد في 
              

 223.903  47.012  176.891  176.891  -  -  - ربح الفترة
  6.686 ) -   6.686 ) -   6.686 ) -  -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة

              
              

 217.217  47.012  170.205  176.891   6.686 ) -  - مجموع الدخل الشامل 
  88.957 ) -   88.957 )  88.957 ) -  -  -  14أرباح )إإضاح  أنيبة

              
              

 3.327.131  368.590  2.958.541  534.587  1.866.847  112.320  444.787 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق(

 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
    سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال

2018  2019    
    ألف درهم  ألف درهم

      
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

 ربح الفترة   223.903  206.882
 لعديالت لـ:     

 ممتلكات ومعدات إستتالك   120.565  120.076
 صافي التتيرات في مخييات مقابل الذمم المدينة التجار ة   1.555  800

 لموظفينانتاإة خدمة  م افآتمخيص    16.217  15.773
 حق إستخدام الموجوداتإطفاء    9.750  -

 إطفاء إيرادات مؤجلة  ) (26.471 )  42.639
 خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات ومعدات   35.913  -

 م سب من إستبعاد ممتلكات ومعدات  ) (120 )  6.786
 ربح من بي  أصل مينف كمحتفظ به للبي   ) (2.988  -

 الحية في ربح مشروع مشترك  ) (2.980 )  4.367
 لكاليف لمو ل   26.694  33.277
 إيرادات لمو ل  ) (5.544 )  4.756
 التتير في القيمة العادلة إلستثمارات   ) (4.133 )  672

       على مطلوبات عقود الت جيرمستحقة فوا د    8.192  -
      

317.588  400.553    
 التتيرات في:     

 مخزون   ) (10.429 )  19.143
 لجار ةتمم مدينة   ) (89.048 )  115.140
 مدفوعة مقدما  وموجودات متداولة أخرى ميار ف   ) (95.293 )  53.444
  تمم دا نة لجار ة وأخرى    6.127 )  8.133
        مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  ميار ف   13.331 )  7.350

      
 األنشطة التشغيليةالنقد الناتج من    225.241  114.378
       المدفوعة لموظفينانتاإة خدمة  م افآت  ) (9.162 )  13.799

      
       صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   216.079  100.579
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق(

 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
    سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 

2018  2019    
    ألف درهم  ألف درهم

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     
 ومعدات اإلستحوات على ممتلكات  ) (52.512 )  127.624

 شراء إستثمارات عقار ة  ) (24.228 )  6.329
 دفعات إلستثمارات   - )  91.510
  ومعدات متحيالت من إستبعاد ممتلكات   -  12.880

 طا راتمتحيالت من إستبعاد أصل محتفظ به لبي     11.963  -
 عقار إستثماري  متحيالت من إستبعاد   139.811  -
 متحيالت من إستبعاد إستثمارات   71.724  -

 إيرادات لمو ل مستلمة   5.544  4.756
       صافي -إستثمار في ودا   بتوار   إستحقاق أل ثر من ثالثة أشتر    3.895  133.257

      
       األنشطة االستثمارية )المستخدم في( /الناتج من صافي النقد   156.197 )  74.570

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     
 متحيالت من قروض ألجل   285.000  50.000
 ض ألجلو لسديد قر   ) (342.195 )  56.159

 فوا د مدفوعة على إلتزام عقد اإلإجار  ) (8.192  -
 إإجار لمو لية عقود اتدفعات إللتزام  ) (12.004 )  1.147

 أنيبة أرباح مدفوعة   ) (88.957 )  88.957
       لكاليف لمو ل مدفوعة  ) (26.694 )  33.277

      
       صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  ) (193.042 )  129.540

      
 )النقص( في النقد ومرادفات النقد  /صافي الزيادة   179.234 )  103.531

      
       يناير 1النقد ومرادفات النقد في    183.638  158.713

      
       سبتمبر 30النقد ومرادفات النقد في    362.872  55.182
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 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني  1
 

إن شــــــركة طيران ابوظبي )"الشــــــركة"  هي شــــــركة مســــــاهمة وطنية ل ســــــســــــت في ابوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب 
على التوالي. إن أســــــــــتم  2004و  2003، 1999، 1985، 1982للســــــــــنوات  11و  9، 8، 10، 3المراســــــــــيم والقوانين أرقام 

 وراق المالية.الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لأل
 

الطا رات العمودإة والطا رات تات األجنحة  إلمتالك ولشــتيللقد ل ســســت الشــركة وشــركالتا التابعة )إشــار إليتا معا  "بالمجموعة"  
الثابتة وتلر داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة والقيام أإضـــــا بعمليات ل جير الطا رات والطيران التجاري والشـــــحن الجوي 

 لعربية المتحدة. ، أبوظبي، اإلمارات ا2723للشركة هو ص.ب.  العنوان المسجلواألنشطة األخرى المتعلقة بتذا المجال. إن 
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

بناء  على المعيار المحاســـــبي  2019 ســـــبتمبر 30أشـــــتر المنتتية في  تســـــعةلفترة ال البيانات المالية الموجزة الموحدة هذه لم إعداد م  المتطلبات المتعلقة بتا من األنظمة المعمول بتا في دولة اإلمارات العربية  ولتوافق" التقار ر المالية المرحلية" 34الدولي رقم 
 المتحدة.

 
لم عرض هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم" ، وهي العملة التشــــــــــــــتيلية وعملة عرض 

 ة بالدرهم اإلمارالي إلى أقرب عدد صحيح باأللف، ما لم ُيذكر خالف تلر.البيانات المالية للشركة. لم لقر ب كافة المبالغ المبين
 

الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســــــنو ة و نبتي أن  واإلفيــــــاحات ل لتضــــــمن البيانات المالية الموجزة الموحدة جمي  المعلومات
. باإلاـــــــافة لذلر، إن النتا   2018دإســـــــمبر  31لقرأ جنبا  إلى جنب م  البيانات المالية الموحدة للمجموعة للســـــــنة المنتتية في 

ن لوقعتا للســـنة المالية التي ل لعتبر بالضـــرورة مؤشـــر على النتا   التي إم  2019 ســـبتمبر 30أشـــتر المنتتية في  تســـعةاللفترة 
 .2019دإسمبر  31ستنتتي في 

 األح ام، التقديرات وإدارة المخاطر
المالية الموجزة الموحدة، من اإلدارة إصــــدار أح ام ولقديرات وافترااــــات لؤثر على لطبيق الســــياســــات  البياناتيتطلب إعداد هذه 

إن  .قد لختلف النتا   الفعلية عن هذه التقديرات والميـــــــــــــار ف.واإليرادات  المدرجة للموجودات والمطلوباتالمحاســـــــــــــبية والمبالغ 
األح ام التامة التي واـــعتتا اإلدارة لتطبيق الســـياســـات المحاســـبية للمجموعة والميـــادر الر يســـية للتقدير  ير المؤكد متوافقة م  

، باســــــــتثناء ما هو 2018دإســــــــمبر  31ة المنتتية في للر التي لم لطبيقتا في البيانات المالية الســــــــنو ة الموحدة للمجموعة للســــــــن
 .3رقم  في إإضاح مواح

 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

 البيانات المسـتخدمة في إعداد للرهذه البيانات المالية الموجزة الموحدة متوافقة م   المسـتخدمة في إعدادإن السـياسـات المحاسـبية 
المعايير بعض باســـــــتثناء لطبيق ، بتاواإلإضـــــــاحات المرفقة ، 2018دإســـــــمبر  31للســـــــنة المنتتية في  الموحدة للمجموعةالمالية 
 ادناه: مواحفي الفترة الحالية كما هو المفعول التي أصبحت سار ة  والمعدلة الجديدة
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 والمعدلة التي لم لطبيقتا من قبل المجموعة المعايير الجديدة
إحل المعيار محل اإلرشادات الحالية على "عقود اإلإجار"، حيث  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 
لتقار ر المالية رقم للفســير لجنة لفســيرات المعايير  "،عقود اإلإجار" 17عقود اإلإجار، بما في تلر المعيار المحاســبي الدولي رقم 

لقييم جوهر " 27تفسير رقم الالحوافز و  -اإلإجارات التشتيلية 15تفسير رقم ال"، و لحديد ما إتا كان الترليب يتضمن عقد إإجار" 4
 ".المعامالت التي لتضمن الش ل القانوني لعقد اإلإجار

 
 1وهو ســـــاري المفعول للفترات الســـــنو ة التي لبدأ في أو بعد  2016في يناير  16لتقار ر المالية رقم للم إصـــــدار المعيار الدولي 

أن جمي  عقود اإلإجــار والحقوق واللتزامــات التعــاقــدإــة على  16. ينص المعيــار الــدولي إلعــداد التقــار ر المــاليــة 2019ينــاير 
شــــتر ا أو أقل أو  12للمجموعة، إل إتا كانت المدة الموحد في المركز المالي  بشــــ ل عامالمرلبطة بتا إجب أن يتم العتراف بتا  عقود " 17 رقم الدولي يمعيار المحاســــــبالتات قيمة منخفضــــــة. وبالتالي، فان التيــــــنيف المطلوب بموجب  موجوداتإإجار عقد 

باإلعتراف المســـت جر  إقوملكل عقد إإجار، بالنســـبة بالنســـبة للمســـت جر ن.  إلتاؤهيتم  التمو ليةأو  ةالتشـــتيلي اإلإجارعقود لاإلإجار" 
إعادل اإلإجار المتكبدة في المســـتقبل. في المقابل، يتم رســـملة حق اســـتخدام األصـــل المؤجر، وهو ما عقود التزامات  باإللتزام عن
مباشــرة والتي يتم إطفاؤها على مدى تات العالقة الالقيمة الحالية لمدفوعات اإلإجار المســتقبلية باإلاــافة إلى التكاليف  بشــ ل عام

 العمر اإلنتاجي.
 

 المعيار الجديد.  لطبيقعند  16 رقم لتقار ر الماليةلالمعيار الدولي في به  المســموحاختارت المجموعة لطبيق التعديل ب ثر رجعي 
 الموجوداتعلى عقود الت جير التشـــــتيلي، لم قياس حق اســـــتخدام األولى مرة لل 16 رقم لطبيق المعيار الدولي للتقار ر المالية عند

 ات اإلنتقاليةتطلب اإلفيــــــــاحل. األولىمرة لل التطبيق في وقتالفا دة معدل باســــــــتخدام وتلر المؤجرة عموم ا بمبلغ التزام اإلإجار، 
التســـــو ة. لم لســـــو ة التزامات اإلإجار خارج الميزانية العمومية كذلر عرض  المجموعةمن  16لتقار ر المالية رقم للمعيار الدولي ل

 .2019يناير  1التزامات اإلإجار المعترف بتا في إلى  كما يلي 2018دإسمبر  31 ما في 
 

 ألف درهم 
  

 63.246 2018ديسمبر  31عقود اإليجار التشغيلية كما في  إلتزامات
  

  9.182) المبد ي التطبيقلم خيمه باستخدام معدل القتراض اإلاافي للمست جر في لار   
 115.121 2018دإسمبر  31المعترف بتا كما في  ةاإلإجار التمو لي مطلوبات عقود: إضاف

  638) كميار فالمعترف بتا على أساس القسط الثابت  قييرة األجل: عقود اإلإجار ينزل
    3.525) لخيارات التمديد واإلنتاء لمعالجة مختلفة: لعديالت نتيجة ينزل
  

   165.022 2019يناير  1اإليجار المعترف بها في  مطلوبات عقود
  والتي منتا:

 17.377 مطلوبات عقود اإلإجار المتداولة
   147.645 اإلإجار  ير المتداولةمطلوبات عقود 

  
 165.022   
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 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 والمعدلة التي لم لطبيقتا من قبل المجموعة )يتب   المعايير الجديدة
عقود اإلإجار مدفوعات أو  مقدما  لم قياس حق اســـــــــــتخدام الموجودات بمبلغ إعادل التزام اإلإجار، ولم لعديلتا بمبلغ أي مدفوعات 

. ولم لكن هناك عقود 2018دإســـــــــــــمبر  31كما في  بيان المركز المالي الموحدالمتعلقة بتذا العقد المعترف بتا في المســـــــــــــتحقة 
 ل جير مثقلة باإللتزامات كان سيتطلب لعديلتا على حق إستخدام الموجودات في لار   التطبيق المبد ي.

 
: ل 2018دإســـــــــمبر  31مليون درهم ) 129.1 لبلغ 2019 ســـــــــبتمبر 30كما في  الموجوداتلحق إســـــــــتخدام  المدرجةالقيمة إن 

  .درهم : ل شيء2018دإسمبر  31مليون درهم ) 157 بمبلغ هو 2019 سبتمبر 30في كما الت جير  وإلتزام  درهم شيء

 :يتم إحتسابتاوكيف  بالمجموعةأنشطة الت جير الخاصة 
لتراوح  ثابتةما لكون عقود اإلإجار لفترات  الطا رات والم الب والمســتودعات. عادة   مجموعة متنوعة منباســتاجار المجموعة لقوم 
يتم التفاوض على شـرو  الت جير على أسـاس فردي ولحتوي على  .ولكن قد إ ون لتا خيارات لمديد أو إنتاء سـنة 20إلى  3من 

اإلإجار أي عتود، ولكن ل إجوز اســــــتخدام األصــــــول عقود مجموعة واســــــعة من الشــــــرو  واألح ام المختلفة. ل لفرض الفاقيات 
 .المؤجرة كضمان أل راض القتراض

 
 لم لحميلوالمعدات إما كاإجارات لمو لية أو لشـــــــتيلية.  واآللتلم ليـــــــنيف عقود إإجار الممتلكات ، 2018دإســـــــمبر  31حتى 

من المؤجر  إلى الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت  مستلمةحوافز  ةأإ مخيوما  منتابموجب عقود اإلإجار ) المدفوعات
 فترة عقد اإلإجار. مدىعلى 

 
في التار   الذي يتوفر فيه األصـــــــــــل  المقابللتزام الصـــــــــــل و حق إســـــــــــتخدام األالعتراف بعقود اإلإجار ك، لم 2019يناير  1من 

كل دفعة إإجار بين اللتزام ولكلفة التمو ل. يتم لحميل لكلفة التمو ل على الربح  لوز  المؤجر لالســــتخدام من قبل المجموعة. يتم 
معدل فا دة دوري ثابت على الرصـــــــــيد المتبقي من اللتزام لكل  بحيث لحققفترة اإلإجار  مدىالموحدة على الموجزة أو الخســـــــــارة 

على أســاس فترة العمر اإلنتاجي لألصــل ومدة اإلإجار على أســاس القســط الثابت، أيتما صــل األ حق إســتخدام فترة. يتم اســتتالك
 .أقير

 
لشمل التزامات اإلإجار صافي القيمة  ي ا على أساس القيمة الحالية.يتم قياس الموجودات والمطلوبات النالجة عن عقد اإلإجار مبد 

 الحالية لمدفوعات اإلإجار التالية:
  ا منتا حوافز اإلإجار المستحقة؛بالجوهرمدفوعات ثابتة )بما في تلر مدفوعات ثابتة   ، مطروح 
  مؤشر أو معدل؛ لستند إلىمدفوعات اإلإجار المتتيرة التي 
  أن يدفعتا المست جر بموجب امانات القيمة المتبقية؛ المتوق المبالغ 
  لخيار الشراء إتا كان المست جر على إقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و الممارسةسعر 
  هذا الخيار. بممارسةالمست جر قيام دف   رامات إنتاء العقد، إتا كان عقد اإلإجار إع س 
 

المعدل، فسيتم  تلرلحديد باإلم ان الضمني في عقد اإلإجار. إتا لم إ ن  الفا دةيتم خيم مدفوعات اإلإجار باستخدام معدل 
الذي يتعين على المست جر دفعه لقتراض األموال الالزمة للحيول  المعدلاستخدام معدل القتراض اإلاافي للمست جر، وهو 

استخدمت المجموعة المتوسط المرجح لسعر  قيمة مماثلة في بياة اقتيادإة مماثلة م  شرو  وأح ام مماثلة. تاتعلى أصل 
 صافي القيمة الحالية للتزامات اإلإجار. إلحتسابالقتراض اإلاافي 

 
 يتم قياس حق إستخدام الموجودات بالتكلفة التي لشمل ما يلي:

 مبلغ القياس األولي للتزامات اإلإجار؛ 
 مطروحا  منتا أإة حوافز إإجار مستلمة؛ أي مدفوعات إإجار لتم في أو قبل لار   البدء 
 أإة لكاليف مباشرة أولية؛ و 
 .لكاليف الترميم 
 

يتم اإلعتراف بالمدفوعات المرلبطة بعقود اإلإجار قييرة األجل وعقود ل جير الموجودات منخفضة القيمة بطر قة القسط الثابت 
  شتر ا أو أقل. 12 لمدةعقود إإجار عقود اإلإجار قييرة األجل هي إن  .الربح أو الخسارة ميروف في 
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 والمعدلة التي لم لطبيقتا من قبل المجموعة )يتب   المعايير الجديدة

 العملية  الخطوات
العملية التالية المسموح بتا بموجب  الخطوات، استخدمت المجموعة للمرة األولى 16 رقم لتقار ر الماليةلعند لطبيق المعيار الدولي 

 المعيار:
 
 استخدام معدل خيم واحد لمحفظة عقود اإلإجار تات الخيا ص المتشابتة إلى حد معقول؛ 
  ؛مثقلة باإللتزاماتالعتماد على التقييمات السابقة بش ن ما إتا كانت عقود اإلإجار 
  ؛ والمبد يصل في لار   التطبيق حق إستخدام األاستبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس 
  ء عقد اإلإجار.عقد اإلإجار حيث إحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنتا فترةمت خر في لحديد ال اإلدراكاستخدام 
 

ا عدم إعادة لقييم إتا كان العقد . بدل  من تلر، المبد ي التطبيقعقد إإجار في لار    يتضمن، أو هو اختارت المجموعة أإض 
ولفسير  17لطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  تا عندبالنسبة للعقود المبرمة قبل لار   النتقال، اعتمدت المجموعة على لقييم

 .4لتفسيرات الدولية للتقار ر المالية رقم لجنة ا

 المعدلة المعايير 
 2019يناير  1إسري لطبيقتا للفترات التي لبدأ في أو بعد 

 
  خيا ص التسديد المب ر م  التعو ضات السلبية 9لعديالت على المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 
  المتعلقة بالحيـــص طو لة  اســـتثمارات في شـــركات زميلة ومشـــار   مشـــتركة 28لعديالت على المعيار المحاســـبي الدولي رقم

 األجل في الشركات الزميلة والمشار   المشتركة
  المعيار الدولي على المعايير الدولية للتقار ر المالية التي لتضــــمن التعديالت على  2017-2015دورة التحســــينات الســــنو ة

الترليبات المشتركة والمعيار المحاسبي الدولي  11األعمال والمعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  إندماج 3للتقار ر المالية رقم 
 لكاليف اإلقتراض 23ارا ب الدخل والمعيار المحاسبي الدولي رقم  12رقم 

  محددة بش ن لعديل أو لقليص أو لسو ة خطة مناف  مناف  الموظفين 19لعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  عدم اليقين بش ن معامالت ار بة الدخل 23لفسير لجنة لفسيرات المعايير إلعداد التقار ر المالية رقم 
 

 2020يناير  1إسري لطبيقتا للفترات التي لبدأ في أو بعد 
 ؛األهميةلعر ف ش ن لعديالت متعلقة ب 
  ؛األعماللعديالت لتوايح لعر ف 
 عقود الت مين؛ 17 رقم المعيار الدولي للتقار ر المالية : 
 راتسلثماإ 28 رقم الدولي المحاســـــبي والمعيار الموحدة المالية البيانات 10 رقم المالية للتقار ر الدولي المعيار على لعديالت 

 الزميلة والشـركة المسـتثمر بين األصـول المسـاهمة فيأو  بي  بمعالجة المتعلقة  2011) ومشـار   مشـتركة وميلة شـركات في
 .المشترك المشروعأو 
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 ساس التوحيدأ
 مبين أدناه: كما هولتضمن البيانات المالية الموجزة الموحدة المركز المالي واألداء المالي للشركة والشركات التابعة لتا 

 
   نسبة الملكية 

 إسم الشركة التابعة
 سبتمبر 30

2019 
ديسمبر  31

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس 2018
     

مؤسسة فردإة  –ما سيموس للطيران 
 ت.م.م

 الشحن الجوي  اإلمارات العربية المتحدة 100% 100%
     

      خدمات النقل الجوي التجاري  اإلمارات العربية المتحدة %50 %50 رو ال جت ت.م.م.
        ةإستثمار عقارات لملر  جبل طارق  %100 %100 هيربال هيل جاردنز المحدودة

 أي دي أي إلدارة العقارات والييانة
      عقار ة ومرافقخدمات  اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 ت.م.م. العامة

      خدمات الشحن الجوي  أوكرانيا %100 %100 ما سيموس الخطو  الجو ة ت.م.م.
  شركة إإه دي إإه الدولية للعقارات

ـــــل شـــــــــــــركـــــة طيران  مملوكـــــة من قب
      خدمات ل جير وإدارة العقارات المتحدةاإلمارات العربية  %100 %100 مؤسسة فردإة ت.م.م – أبوظبي

      التدر ب على الطيران اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 مركز لدر ب شركة طيران أبوظبي
إإه دي إإه ميليونيوم لالســــــــتشــــــــارات 
مملوكة من قبل شركة طيران أبوظبي 

 مؤسسة فردإة ت.م.م –

الســـــــــتشـــــــــارات ولقدإم خدمات  اإلمارات العربية المتحدة 100% 100%
اســتشــار ة في مجالت الطيران 
والتيــــــــــني  والضــــــــــيافة والنفط 
والـــتـــــــاز وحـــقـــوق الـــمـــلـــكـــيـــــــة 

 الخاصة.

 الميادر الر يسية للتقدير  ير المؤكداألح ام الحساسة و 

 التتيرات في األح ام والتقدير  ير المؤكد
 في م  للر التي لم لطبيقتا متوافقةالحســــــاســــــة والتقديرات المســــــتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة األح ام  إن

 مبين أدناه:، باستثناء ما هو 2018إسمبر د 31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتتية في 

 لحديد مدة عقد اإلإجار
حافز ا اقتيادإ ا لممارسة خيار التمديد،  لحققعند لحديد مدة عقد اإلإجار، ل خذ اإلدارة في العتبار جمي  الحقا ق والظروف التي 

خيارات اإلنتاء  في مدة الت جير فقط إتا كان عقد ل الالحقةخيارات التمديد )أو الفترات  إدراجأو عدم ممارســـــــــة خيار اإلنتاء. يتم 
درهم في التزام اإلإجار ألنه بالالتدفقات النقدإة المســـــــتقبلية المحتملة  يتم إدراج . لم ا)أو عدم إنتاؤه بشـــــــ ل معقولا اإلإجار مؤكد  

 ليس من المؤكد بش ل معقول أن عقود اإلإجار سيتم لمديدها )أو عدم إنتاؤها .

 اإلإجار عقودخيم مدفوعات 

األح ام والتقديرات لتحديد  قامت اإلدارة بتطبيق .للمجموعة اإلاافي اإلقتراضاإلإجار باستخدام معدل  مدفوعات عقوديتم خيم 
 عند بدء عقد اإلإجار. اإلاافي اإلقتراضمعدل 
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 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 ومعدات ممتلكات 4
 

مليون  150.6: 2018دإســــــــمبر  31مليون درهم ) 52.5 مبلغ ، لكبدت المجموعة2019 ســــــــبتمبر 30الفترة المنتتية في خالل 
 30مليون درهم ) 120.6ممتلكات ومعدات. بلغ اســــــــــــــتتالك الممتلكات والمعدات خالل هذه الفترة  اإلســــــــــــــتحوات علىدرهم  عند 
 30مليون درهم ) 35.9بخســــــــــــارة انخفاض قيمة طا رة خالل الفترة بمبلغ لم العتراف  .مليون درهم  120.1: 2018 ســــــــــــبتمبر
 : ل شيء .2018سبتمبر 

 
المجموعة في اإلمارات العربية  مقريتم لشـــــتيل الممتلكات والمعدات في المقام األول من خالل هذه الفترة.  إســـــتبعادلم إحدث أي 

 .المتحدة
 

، لم إعادة لينيف ممتلكات عقود اإلإجار 16لتقار ر المالية رقم ل، في التار   المبد ي لتطبيق المعيار الدولي 2019يناير  1في 
  .3 رقم )إإضاح الموجوداتمليون درهم إلى حق استخدام  95.28ومعدات بقيمة 

 
 
 ةإستثماري اتعقار  5
 

ق  في مدينة رو ال جت ت.م.م. الذي إ الســــــتثمار في عقار مملوك لشــــــركة 2019 ســــــبتمبر 30لمثل العقارات الســــــتثمار ة في 
 .في الرواة، أبوظبي واثنين من العقارات قيد اإلنشاء في منطقة السطوة إلعادة التطو ر، دبي وعقارات لق خليفة، أبوظبي، 

 
)شركة هيربال هيلز جاردنز المحدودة المجموعة الفاقية لبي  عقار استثماري في لندن من خالل شركة  أبرمت، 2018في نوفمبر 

مليون جنيه  30 مبلغ المجموعة واســــــــــــــتلمت، 2019يناير  11عملية البي  بحلول مملوكة بالكامل للمجموعة . لم النتتاء من 
 الشركة األجنبية التابعة. سجالت ي م سب أو خسارة في إسترليني مقابل البي  في نفس التار  . لم يتم العتراف ب

 
 2018دإسمبر  31  2019 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

 355.614  410.363  يناير 1في الرصيد 
 47.252  24.228  إاافات

 -  (139.811 ) إستبعادات
 15.239  -  الز ادة في القيمة العادلة

       7.742 ) -  صافي فرق لحو ل عملة أجنبية 
     

  294.780  410.363      
 

من قبل مقيمين  2018دإســــمبر  31في  إجراؤه لمالذي تقييم اللم الوصــــول إلى القيمة العادلة لالســــتثمارات العقار ة على أســــاس 
جمعية المقيمين المتنيين ولديتم مؤهالت مناســبة وخبرات حديثة  في مســتقلين ليس لتم صــلة بالمجموعة. إن المقيمين هم أعضــاء

 30في كما في القيمة العادلة للعقارات الســــــــــــــتثمار ة  هامفي لقييم عقارات في مواق  مماثلة. لعتقد اإلدارة أنه ل يوجد لتيير 
 .2019 سبتمبر

 
دون اجراء اي لعديالت  الحديثةنت  الســـوق القابل للمقارنة اســـتنادا إلى أســـعار الســـوق مالقيمة العادلة باســـتخدام  لم الوصـــول إلى

الســـــــتثمار ة للمجموعة  العقارات، كانت جمي  2019 ســـــــبتمبر 30البيانات التي إم ن مالحظتتا في الســـــــوق. في  على جوهر ة
  .2 ى و : المست2018دإسمبر  31من التسلسل الترمي للقيمة العادلة ) 2 ى المستو  امن
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  في موجودات مالية إستثمارات 6

 سبتمبر 30  
2019 

 دإسمبر 31 
2018 

 )مدققة   )غير مدققة(  
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

 18.416  20.524  الخسارةأو  الربحخالل  المينفة بالقيمة العادلة من –الملكية سندات 
      69.699  -  اآلخرالشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل  -سندات الدين التجار ة 

     
  20.524  88.115      

 
 سبتمبر 30  

2019 
 دإسمبر 31 

2018 
 )مدققة   )غير مدققة(  
 ألف درهـم  درهـمألف   
     

 54.740  88.115  يناير 1الرصيد في 
 37.745  -  شراء استثمارات

 -  (71.724 ) بي  إستثمار
     التتير في القيمة العادلة

 15  2.108  الخسارةأو  الربحخالل  المينفة بالقيمة العادلة من –سندات الملكية 
       4.385 ) 2.025  اآلخرالشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل  -سندات الدين التجار ة 

     
  20.524  88.115      

 
 اإلمارات العربية المتحدة.دولة األوراق المالية المدرجة في  في إستثمارلمثل استثمارات المجموعة في األوراق المالية 

 
 سبتمبر 30  

2019 
 دإسمبر 31 

2018 
 )مدققة   مدققة()غير   
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

  استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في أدوات الدخل الثابت
      18.416  20.524  ب سواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط 
     

      69.699  -  استثمار في سندات بنر أبوظبي التجاري 
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 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
   ةمشترك مشاريعفي  اتإستثمار  7

مشــــترك لم  مشــــروع٪ من رأس المال في شــــركة أجســــتا و ســــتالند لخدمات الطيران ت.م.م.، وهو 70لمتلر المجموعة حيــــة لبلغ 
دولة اإلمارات العربية المتحدة كشــــركة تات مســــؤولية محدودة. لقوم شــــركة أجســــتا و ســــتالند لخدمات  ،ل ســــيســــه في إمارة أبوظبي

 الطيران ت.م.م. بتنفيذ أعمال إصــالح ولجديد ولعديل ولحديث الطا رات العمودإة وبي  قط   يار الطا رات العمودإة ومســتلزمالتا.
 وفقا لطر قة حقوق الملكية. 2019 سبتمبر 30لوبات كما في لم لسجيل حية المجموعة في النتا   والموجودات والمط

  
 تجارية مدينة ذمم  8

 سبتمبر 30  
2019 

 دإسمبر 31 
2018 

 )مدققة   )غير مدققة(  
      ألف درهـم  ألف درهـم  

 542.402  647.547    لجار ةمدينة تمم 
           49.563  33.466  مستحق من أطراف تات عالقة

  681.013  591.965 
            52.352 ) (53.907 )  المعترف بهخسا ر انخفاض القيمة مخيص ينزل: 

  627.106  539.613      
  
  والودائع لدى البنوكالنقد  9
 

في بيان المركز المالي إشــــــــــــتمل النقد ومرادفات النقد المدرج في بيان التدفقات النقدإة الموجز الموحد على المبالغ التالية المدرجة 
 الموجز الموحد:

 سبتمبر 30  
2019 

 دإسمبر 31 
2018 

 )مدققة   )غير مدققة(  
      ألف درهـم  ألف درهـم  

 3.103  4.836  نقد في اليندوق 
 180.535  358.036  حسابات بنكية جار ة

           290.585  286.690  ودا   
 474.223  649.562  النقد والودا   لدى البنوك

            290.585 ) (286.690 ) أشتر ثالثة ثر من ألاستحقاق  بتوار  ودا   ينزل: 
      183.638  362.872  الموحدالموجز في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد 
 

 لدىمليون درهم  محتفظ بتا  16.4: 2018دإســـــــــــمبر  31مليون درهم ) 151.6مبلغ على النقد والودا   لدى البنوك  يتضـــــــــــمن
و تم الحتفاظ بالرصــــــــــــيد المتبقي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم لقييم األرصــــــــــــدة لدى البنوك  خارج الدولةبنوك أجنبية 

للدول الية من قبل البنوك المركز ة لتخلف عن الســـــــــداد ألن هذه البنوك لخضـــــــــ  لرقابة علمخاطر ا تمانية منخفضـــــــــة تات  نتا ب
الخســـــــارة على األرصـــــــدة لدى البنوك في نتاإة فترة التقر ر بمبلغ  مخيـــــــصتلر، لقوم إدارة المجموعة بتقدير  بناء  على. المعنية
 متخلف عنأي من األرصـــــــــدة لدى البنوك في نتاإة فترة التقر ر  إ نشـــــــــتر ا. لم  12لمدة  مخيـــــــــص الخســـــــــارة اإل تمانية إعادل

والتيــــــنيفات ال تمانية الحالية للبنر، قامت إدارة المجموعة  في التعثر التار خية الخبرة، م  األخذ في العتبار الســــــداد إســــــتحقاق
 أي مخييات خسارة على هذه األرصدة. لقم بتسجيلبتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي لم 
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 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 محتفظ به للبيع أصل 10
 

 11.9 عا دات بلتتمحتفظ بتا للبي  باجمالي  باســــــــــتبعاد طا رة، قامت المجموعة 2019 ســــــــــبتمبر 30لفترة المنتتية في خالل ا
 في بيان الربح أو الخسارة. لم لسجيلتادرهم  مليون  3 بمبلغالستبعاد  من م سبمليون درهم م  

 
 

 رأس المال 11
 سبتمبر 30  

2019 
 دإسمبر 31 

2018 
 )مدققة   )غير مدققة(  
 ألف درهـم  ألف درهـم  

     المصدر والمدفوع بالكامل:
      444.787  444.787  درهم  1ستم قيمة كٍل منتا  444.787.200

 
 

 قروض ألجل  12
 

لرليب م  بنر محلي إلعادة لمو ل شــــراء طا رات هلي وبتر  بابرامالمجموعة  قامت، 2019 ســــبتمبر 30لفترة المنتتية في خالل ا
AW139  القرض األصـــــــلي من األموال المســـــــحوبة من القرض  لســـــــديدمن بنر محلي آخر. لم  ســـــــابقا  التي لم الحيـــــــول عليتا

أشتر من لار   سحب  لسعة بعد المبلغ األصلي سوف يبدأ لسديدقسط نيف سنوي.  20القرض الجديد على  لسديدالجديد. يتم 
٪ سنو  ا. إن جمي  القروض والتسديدات األخرى 1.25ثالثة أشتر باإلاافة إلى ل ايبور على أساسالقرض. يتم احتساب الفا دة   31ي لم اإلفياح عنتا في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتتية في المقدمة مقابل لستيالت المجموعة متوافقة م  الشرو  الت

 .2018دإسمبر 
 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 13
 

الشــركة على المتوســط المرجح لعدد  مســاهميقســمة األرباح للفترة العا دة إلى  من خالل يتم إحتســاب العا د األســاســي على الســتم
 األستم القا مة خالل الفترة.

 
 إع س الجدول التالي األرباح ومعلومات األستم المستخدمة في إحتساب العا د على الستم:

 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2019  2018  2019  2018 
 ) ير مدققة   )غير مدققة(  ) ير مدققة   )غير مدققة(  

  أرباح عا دة إلى مالكي الشركة
          165.419  176.891  71.415  73.662  )ألف درهم  
         

          444.787  444.787  444.787  444.787   المتوسط المرجح لعدد األستم الميدرة
         

          0.37  0.40  0.16  0.17  )درهم العا د للستم الواحد 
 

 ربحية الستم األساسية. لعادل المخفضة، وبالتالي فان ربحية الستم أن لكون مخفضة محتملال منلمجموعة أستم ا ل يوجد لدى
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 أنصبة أرباح  14
 

درهم  0.20على لوز عات أرباح نقدإة بقيمة 2019مارس  4وافق المســـــــــــــاهمون في إجتماع الجمعية العمومية الســـــــــــــنو ة المنعقد 
 .مليون درهم  89: 2018) مليون درهم 89٪ من القيمة اإلسمية  والتي بلتت 20للستم العادي )

 
 

 مطلوبات طارئة 15
 

ــــي  ــــا فـ ــــان لدى المجموعة مطلوبات طار ة قا مة فيما يتعلق بخطابات امان بمبلغ 2019 سبتمبر 30 مـ مليون درهم  61.4، كـ
 مليون درهم . 87.6: 2018دإسمبر  31)
 
 

 إلتزامات 16
 

 رأسماليةإلتزامات 
 

 57.9 لقدير ة لبلغ بقيمة مقابل الســــــــــــتحوات على ممتلكات ومعدات إلتزامات، كان لدى المجموعة 2019 ســــــــــــبتمبر 30 ما في 
 مليون درهم . 67.1: 2018دإسمبر  31مليون درهم )
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 قطاعالمعلومات  17
 

. تشـــتيليةال القطاعات -8إن المعلومات المتعلقة بقطاعات التشـــتيل للمجموعة مبينة أدناه وفقا  للمعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 
 حول م وناتالقطاعات التشــــــــــــــتيلية على أســــــــــــــاس التقار ر الداخلية  لحديدب ن يتم  8يتطلب المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 

 من قبل صان  القرار التشتيلي الر يسي وتلر لتوز   الموارد على القطاع ولقييم أدا ه. بيورة دور ةالتي يتم مراجعتتا و المجموعة 

 
 أل راض التشتيل، لم لنظيم المجموعة إلى أرب  قطاعات أعمال ر يسية: 

 
 ات وعمليات الييانة لألطراف األخرى؛ عمليات الطا رات العمودإة والطا رات تات األجنحة الثابتة التي لقوم بت جير الطا ر  .1
 عمليات الطا رات التجار ة، والتي لقوم بخدمات النقل التجاري وإدارة الطا رات؛  .2
 عمليات الشـــحن الجوي، والتي لتمثل في خدمات الشـــحن الجوي لعمالء محليين ودوليين وتلر باســـتخدام أســـطول الطا رات .3

 أو طا رات مست جرة؛ و  الخاص بتا
 لمجموعة.ل اإلستمثار ةمحفظة الإدارة  لتضمناإلستثمارات، والتي  .4
 

لمثل هذه القطاعات األســــــاس الذي لبني عليه المجموعة لقار رها عن المعلومات القطاعية الر يســــــية. يتم لنفيذ المعامالت ما بين 
 القطاعات وفقا ألسعار لحددها اإلدارة م  األخذ بعين العتبار لكلفة األموال.

 
 المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة مدرجة أدناه: إن
 

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموعة

 عمليات 
الطائرات 
 التجارية

عمليات  
الطائرات 
العمودية 
 والطائرات 

ذات األجنحة 
   الثابتة

   درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30            
               

 اإليرادات  455.659  506.323  541.404  -  41.573 ) (20.232  1.524.727
               

               
 ربح الفترة  43.729  94.025  70.463  -  15.686  -  223.903

               
               
 ) ير مدقق  2018 سبتمبر 30            
               

 اإليرادات  460.555  455.724  371.054  -  30.434 )  19.529  1.298.238
               

               
 ربح الفترة  51.563  82.926  65.559  10.578  3.288 )  7.032  206.882

               



  20                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( قطاعالمعلومات  17
 

 إن موجودات ومطلوبات قطاعات األعمال هي كما يلي:
 

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموعة

 عمليات 
الطائرات 
 التجارية

عمليات  
الطائرات 
العمودية 
 والطائرات 

ذات األجنحة 
   الثابتة

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30            
               

 الموجودات  3.171.693  1.430.872  815.914  315.304  264.666 ) (1.089.578  4.908.871
               

               
 المطلوبات  891.035  729.181  83.268  34.060  - ) (155.804  1.581.740

               
               
 )مدقق  2018 دإسمبر 31            
               

 الموجودات  3.027.368  1.416.664  640.633  498.478  250.730 )  1.024.534  4.809.339
               

               
 المطلوبات  828.140  815.454  54.990  -  13.377 )  101.493  1.610.468

               
 

لمارس المجموعة نشـــــاطالتا بشـــــ ل ر يســـــي من خالل مركزها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالتالي ل يوجد لحليل جترافي 
 والموجودات والمطلوبات.وم اسب القيمة العادلة إاافي لإليرادات واألرباح 



  21                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 أطراف ذات عالقة   18
 

بالدخول في معامالت وفقا  لشــــرو  وأح ام متفق عليتا م  أطراف تات عالقة.  اإلعتيادإةلقوم المجموعة اــــمن ســــياق األعمال 
لت لف األطراف تات عالقة من مسـاهمي المجموعة وأعضـاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الر يسـيين واألعمال التي يتم السـيطرة 

 اإلاافة إلى المدراء الر يسيين.عليتا بواسطتتم وعا اللتم أو التي إمارسون ل ثيرا  إدار ا  جوهر ا  عليتا ب
 

 إن المعامالت الجوهر ة م  األطراف تات عالقة خالل الفترة كانت كما يلي:
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2019  2018  2019  2018 
 ) ير مدققة   )غير مدققة(  ) ير مدققة   )غير مدققة(  
 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
         

          149.859  146.993  49.249  49.273  اإليرادات 
         

لكلفة التمو ل على عقد إإجار لمو ل 
          63  8.192  12  7.494  طا رات

         
         مكافآت المدراء الرئيسيين

الموظفين األخرى قييرة روالب ومزاإا 
          13.616  14.157  4.114  4.263  األجل

         
          7.528  9.197  2.255  1.728  ألعاب أعضاء مجلس اإلدارة

         
          952  1.029  371  255  مخيص م افآت نتاإة الخدمة للموظفين

 
 نتائج موسمية 19
 

ــــــــــــم لسجيل أيـــــــــــــة  30 في ةيأشتر المنتت تسعةاللفترة الموجز الموحد  الربح او الخسارةفي بيان  إيرادات تات طبيعة موسمية لم يتـ
 .2018و  2019 سبتمبر
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر –األدوات المالية  20
 

 التينيف المحاسبي والقيم العادلة
 

علومات حول القيمة العادلة والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في تلر مســـــتو التا في النظام المتدرج للقيمة العادلة. ل يتضـــــمن الجدول م المدرجةيواـــــح الجدول التالي القيم 
 لقارب القيمة العادلة بيورة معقولة. المدرجةدات المالية والمطلوبات المالية  ير المقاسة بالقيمة العادلة إتا كانت القيمة للموجو 

 
 القيم العادلة  القيم المدرجة 2019 سبتمبر 30
 
 

القيمة العادلة من 
أو  الربحخالل 

سندات  – الخسارة
 الملكية

 القيمة العادلة من
الدخل خالل 

 –الشامل اآلخر
 سندات الدين

المقاسة بالتكلفة 
 المجموع المطفأة

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

          الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
لالستثمار في أدوات استثمار في صندوق الواحة 

الدخل الثابت ب سواق وسط وشرق أوروبا 
           20.524 - - 20.524  20.524 - - 20.524 والشرق األوسط

          
 20.524 - - 20.524  20.524 - - 20.524           

          
          المقاسة بالقيمة العادلةغير الموجودات المالية 

 - - - -  627.106 627.106 - - المدينة التجار ةالذمم 
 - - - -  191.990 191.990 - - الموجودات المتداولة األخرى 

           - - - -  649.562 649.562 - - النقد والودا   لدى البنوك
          
 - - 1.468.658 1.468.658  - - - -           



  23                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  20
 

 )يتب   التينيف المحاسبي والقيم العادلة
 

 القيم العادلة  القيم المدرجة )يتبع( 2019 سبتمبر 30
 
 

القيمة العادلة من 
أو  الربحخالل 

سندات  – الخسارة
 الملكية

 القيمة العادلة من
الدخل خالل 

 –الشامل اآلخر
 سندات الدين

المقاسة بالتكلفة 
 المجموع المطفأة

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

          
          المقاسة بالقيمة العادلةغير المالية  المطلوبات

 - - - -  111.009 111.009 - - واألخرى  التجار ة الدا نةالذمم 
 - - - -  794.321 794.321 - - قروض ألجل

 - - - -  157.023 157.023 - - التزامات عقود إإجار 
           - - - -  143.985 143.985 - - ومطلوبات متداولة أخرى ميار ف مستحقة 

          
 - - 1.206.338 1.206.338  - - - - 

          



  24                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  20
 

 )يتب   التينيف المحاسبي والقيم العادلة
 

 القيم العادلة  القيم المدرجة 2018ديسمبر  31
 
 

القيمة العادلة من 
أو  الربحخالل 

سندات  – الخسارة
 الملكية

 القيمة العادلة من
الدخل خالل 

 –الشامل اآلخر
 سندات الدين

 المقاسة 
 المجموع بالتكلفة المطفأة

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 
 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 

ب سواق وسط وشرق أوروبا  الدخل الثابت
 18.416 - - 18.416 والشرق األوسط

 

18.416 - - 18.416 
           69.699 - - 69.699  69.699 - 69.699 - استثمار في سندات بنر أبوظبي التجاري 

          
 18.416 69.699 - 88.115  88.115 - - 88.115           

          
          المقاسة بالقيمة العادلةغير الموجودات المالية 

 - - - -  539.613 539.613 - - الذمم المدينة التجار ة
 - - - -  118.236 118.236 - - الموجودات المتداولة األخرى 

           - - - -  474.223 474.223 - - النقد والودا   لدى البنوك
          
 - - 1.132.072 1.132.072  - - - -           

          
          المقاسة بالقيمة العادلةغير المالية  المطلوبات

 - - - -  105.000 105.000 - - واألخرى  التجار ة الدا نةالذمم 
      851.517 851.517   قروض ألجل

      115.121 115.121   التزامات عقود إإجار 
           - - - -  130.654 130.654 - - أخرى ميار ف مستحقة ومطلوبات متداولة 

          
 - - 1.202.292 1.202.292  - - - -           

 



  25                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  20
 

 )يتب   التينيف المحاسبي والقيم العادلة
 

 خالل الفترة 2والمستوى  1لم إ ن هناك أي لحو الت بين المستوى 
 
 

  لفترة التقرير أحداث الحقة  21
 

 لقدإم ،ل جير الطا راتكذلر تشـــمل ل، قامت الشـــركة بتعديل النظام األســـاســـي لتعز ز األنشـــطة الر يســـية 2019أ توبر  13 بتار  
 التعديلهذا خدمات الســـتشـــارات الجو ة وخدمات إصـــالح وصـــيانة الطا رات. لمت الموافقة على  ،خدمات التدر ب على الطيران

 .في التار   المذكور أعاله العموميةمن قبل المساهمين في اجتماع الجمعية 
 
 

  المرحليةالمالية  المعلوماتإعتماد   22
 

 .2019 أ توبر 28مجلس اإلدارة بتار    ها من قبلوإجازة إصدار اإلدارة  من قبل المرحليةالمالية  المعلوماتلم إعتماد 
 
 


