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 ٦ المرحلي الموجز الموحداألرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى بیان 
  

 ۷ بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز الموحد
  

 ۸ المرحلي الموجز الموحد بیان التدفقات النقدیة
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  شركة طیران أبوظبي
 

۳ 

  المرحلي الموجز الموحدبیان المركز المالي 
 كما في

 دیسمبر ۳۱ یونیو ۳۰  
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 (مدقق) (غیر مدقق)  
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    موجوداتال
     متداولةالموجودات غیر ال

 ۲٫٦۳۷٫۳۲۳ ۲٫٦٦۹٫۹۹۳ ٤ ومعداتممتلكات 
 ۳٥٥٫٦۱٤ ۳۹۷٫۸۸٤ ٥ عقارات استثماریة

 ٥٤٫۷٤۰ ۷۰٫٥٥٥ ٦ استثمارات
 ٤٦٫۸۸۹ ٤۹٫٤٦٤ ۷ استثمار في ائتالفات مشتركة

  --------------------- -------------------- 
 ۳٫۰۹٤٫٥٦٦ ۳٫۱۸۷٫۸۹٦  الموجودات غیر المتداولة إجمالي

  --------------------- -------------------- 
    متداولةالموجودات ال
 ٤٤۲٫۲۳٥ ٤٥٤٫٦۰٥  مخزونال
 ٤٥٤٫۸۷۷ ٥۷۷٫۱۱۲ ۸ تجاریةالمدینة الذمم ال

 ۱۹٥٫۱۹۸ ۱۹۸٫٦٥۸  المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى
 ٥۰۳٫۱٥٤ ۳۰٥٫۰۳٥ ۹ النقد والودائع لدى البنوك

 ۸٫۹۷٥ ۸٫۹۷٥ ۱۰ موجودات محتفظ بھا لغرض البیع 
  --------------------- -------------------- 

 ۱٫٦۰٤٫٤۳۹ ۱٫٥٤٤٫۳۸٥  إجمالي الموجودات المتداولة
  --------------------- -------------------- 

 ٤٫٦۹۹٫۰۰٥ ٤٫۷۳۲٫۲۸۱  إجمالي الموجودات
  ========== ========== 

    الملكیةحقوق 
 ٤٤٤٫۷۸۷ ٤٤٤٫۷۸۷ ۱۱ رأس المال

 ۱۱۲٫۳۲۰ ۱۱۲٫۳۲۰  عالوة أسھم 
 ۱٫۷٦۲٫٤۰۷ ۱٫۷٥٦٫٦۷۰  احتیاطیات

 ٤۲۷٫٤۳۸ ٤۳۲٫٤۸٥  محتجزةالرباح األ
  --------------------- -------------------- 

 ۲٫۷٤٦٫۹٥۲ ۲٫۷٤٦٫۲٦۲  حقوق الملكیة المنسوبة لمالكي الشركة
 ۲٦۸٫٥۲۲ ۲۸۷٫۲۰٤  مسیطرةحصص غیر 

  --------------------- -------------------- 
 ۳٫۰۱٥٫٤۷٤ ۳٫۰۳۳٫٤٦٦  إجمالي حقوق الملكیة

  ========== ========== 
    مطلوباتال
    غیر المتداولة مطلوباتال

 ۱٤۲٫٥۱۹ ۱٤۷٫۱٥٦  للموظفین نھایة الخدمة تعویضاتمخصص 
 ۸۰٦٫۰٤۰ ۸۱۱٫٦٥٦ ۱۲ قروض ألجلاستحقاق طویل األجل من 
 ۱۱٥٫۱۲۱ ۱۱٤٫٥٥۰  عقود إیجار تمویلي التزاماتاستحقاق طویل األجل من 

 ۲٦۷٫۱۸٦ ۲٤۸٫۹۱۱  مؤجلةمن إیرادات  استحقاق طویل األجل
  --------------------- -------------------- 

 ۱٫۳۳۰٫۸٦٦ ۱٫۳۲۲٫۲۷۳  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
  -------------------- ------------------- 
 
 

 ... تابع           
  





  شركة طیران أبوظبي
 

٥ 

 (غیر مدقق) المرحلي الموجز الموحد بیان األرباح أو الخسائر
 

  
 الثالثة أشھرلفترة 

 یونیو ۳۰المنتھیة في 
 الستة أشھرلفترة 

 یونیو ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاح 
      

 ۷۸۰٫۹٦۸ ۸۳۷٫۳۲۸ ۳۸۸٫۸۸۳ ٤٥٦٫۲۰۱  یرادات اإل
 )٦۱۱٫۱۱۷( )٦٥۱٫٦٤۷( )۲۸۸٫۷۹٥( )۳٦۲٫۸۹۳(  التكالیف التشغیلیة المباشرة

  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ۱٦۹٫۸٥۱ ۱۸٥٫٦۸۱ ۱۰۰٫۰۸۸ ۹۳٫۳۰۸  إجمالي األرباح

      
 )۸۸٫٥۹٦( )۱۰٦٫۳٤٤( )٤۸٫۸۲۷( )٥۹٫۲٦۳(  العمومیة واإلداریةالمصروفات 

 ۲٫۷٦۰ ۱۰٫٤۲۰ ۱٫۳۸۷ ٥٫۷۱۲  اإلیرادات من عقارات استثماریة
 )۹٥۱( )۱٫٤۲٦( )٦۳۰( )٥٤۹(  مصروفات إیجار العقارات

 )۱٫۳۲۱( ۱٫۱۲٥ )۹٦( )۱٥(  األرباح / (الخسائر) من استبعاد ممتلكات ومعدات
 ۲٦٫۱٥۰ ۲٥٫٥۱۷ ۱۳٫۰۷٥ ۱۲٫۷٦۰  مؤجلةإطفاء إیرادات 

 ۱٫۱۳٥ ۲٫٥۷٥ ٤۷۷ ۱٫۲۰۳  الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة
 ٦۸٥ ۲٫٦۸٥ ٥۳۲ ۱٫۳٤۱  إیرادات التمویل
 )۱۸٫٦۰۱( )۲۱٫۲۷٥( )۹٫٥٤٥( )۱۱٫۳۲٤(  تكالیف التمویل
 ۱٤٫۹۸٤ ۱۳٫۷۸٤ ۸٫۲٦۳ ۱۱٫۲۷۰  إیرادات أخرى

 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
 - )٥٦( - )٥٦(  صافي التغیر في القیمة العادلة –الخسائر   
  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ۱۰٦٫۰۹٦ ۱۱۲٫٦۸٦ ٦٤٫۷۲٤ ٥٤٫۳۸۷  أرباح الفترة
  =========== =========== =========== =========== 

      أرباح الفترة منسوبة إلى:
 ۹۰٫۷۹۲ ۹٤٫۰۰٤ ٥۳٫۲۰۳ ٤٥٫٦٦۰  مالكي الشركة

 ۱٥٫۳۰٤ ۱۸٫٦۸۲ ۱۱٫٥۲۱ ۸٫۷۲۷  حصص غیر مسیطرة
  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
  ٥٤٫۳۸۷ ٦٤٫۷۲٤ ۱۱۲٫٦۸٦ ۱۰٦٫۰۹٦ 
  =========== =========== =========== =========== 

 ۰ .۲۰ ۰ .۲۱ ۰ .۱۲ ۰ .۱۰ ۱۳ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (بالدرھم)
  =========== =========== =========== =========== 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲٤إلى  ۱۰من على الصفحات  اإلیضاحات المدرجةتشكل 
 

 .۲و ۱مدرج على الصفحتین  ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة طیران أبوظبي
 

٦ 

 (غیر مدقق) المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرىبیان 
 

  
 الثالثة أشھرلفترة 

 یونیو ۳۰المنتھیة في 
 الستة أشھرلفترة 

 یونیو ۳۰المنتھیة في 
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاح 
      

 ۱۰٦٫۰۹٦    ۱۱۲٫٦۸٦ ٦٤٫۷۲٤    ٥٤٫۳۸۷  الفترة أرباح
  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
      

      اإلیرادات الشاملة األخرى
 الحقاً إعادة تصنیفھا التي یتم أو قد یتم بنود ال

      أو الخسائر إلى األرباح   
 ٦٫٤۱۲ )۳٫۲۰۸( ٥٫۰۷٦ )۸٫٥٥٤( ٥ صرف العمالت نتیجة تحویل عقارات استثماریة ق وفر

 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
 - )۲٫٥۲۹( - )۲٫٥۲۹( ٦ صافي التغیر في القیمة العادلة –الشاملة األخرى   
  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ٦٫٤۱۲ )٥٫۷۳۷( ٥٫۰۷٦ )۱۱٫۰۸۳(  اإلیرادات الشاملة األخرى للفترة(الخسائر)/
  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ۱۱۲٫٥۰۸ ۱۰٦٫۹٤۹ ٦۹٫۸۰۰ ٤۳٫۳۰٤  إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
  =========== =========== =========== =========== 

 :إجمالي اإلیرادات الشاملة منسوباً إلى
      

 ۹۷٫۲۰٤ ۸۸٫۲٦۷ ٥۸٫۲۷۹ ۳٤٫٥۷۷  الشركة مالكي
 ۱٥٫۳۰٤ ۱۸٫٦۸۲ ۱۱٫٥۲۱ ۸٫۷۲۷  حصص غیر مسیطرة

  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
  ٤۳٫۳۰٦ ٤۹٫۸۰۰ ۱۰٦٫۹٤۹ ۱۱۲٫٥۰۸ 
  =========== =========== =========== =========== 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲٤إلى  ۱۰من على الصفحات  اإلیضاحات المدرجةتشكل 
 

 .۲و ۱مدرج على الصفحتین  ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  شركة طیران أبوظبي
 

۷ 

  المرحلي الموجز الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة 
 فيالمنتھیة الستة أشھر  فترةل
   حقوق الملكیة     
 رأس  

 المال
 عالوة 
 أسھم

 
 االحتیاطیات

 رباح األ
 محتجزةال

 منسوبة إلى ال
 الشركة مالكي

 حصص 
 غیر مسیطرة

 
  اإلجمالي

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

 ۲٫۷۹٦٫۰٥۷ ۲۲۸٫٥۹۱ ۲٫٥٦۷٫٤٦٦ ٤۱٦٫۹۷۸ ۱٫٥۹۳٫۳۸۱ ۱۱۲٫۳۲۰ ٤٤٤٫۷۸۷ (مدققة) ۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ۱۰٦٫۰۹٦ ۱٥٫۳۰٤ ۹۰٫۷۹۲ ۹۰٫۷۹۲ - - - أرباح الفترة

 ٦٫٤۱۲ - ٦٫٤۱۲ - ٦٫٤۱۲ - - الشاملة األخرى للفترة اإلیرادات
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ۱۱۲٫٥۰۸ ۱٥٫۳۰٤ ۹۷٫۲۰٤ ۹۰٫۷۹۲ ٦٫٤۱۲ - - اإلیرادات الشاملة إجمالي 
        

 )۷٥٫٦۱٤( - )۷٥٫٦۱٤( )۷٥٫٦۱٤( - - - )۱٤(إیضاح توزیعات األرباح 
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ۲٫۸۳۲٫۹٥۱ ۲٤۳٫۸۹٥ ۲٫٥۸۹٫۰٥٦ ٤۳۲٫۱٥٦ ۱٫٥۹۹٫۷۹۳ ۱۱۲٫۳۲۰ ٤٤٤٫۷۸۷ (غیر مدققة) ۲۰۱۷ یونیو ۳۰الرصید في 

 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 ۳٫۰۱٥٫٤۷٤ ۲٦۸٫٥۲۲ ۲٫۷٤٦٫۹٥۲ ٤۲۷٫٤۳۸ ۱٫۷٦۲٫٤۰۷ ۱۱۲٫۳۲۰ ٤٤٤٫۷۸۷ (مدققة) ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ۱۱۲٫٦۸٦ ۱۸٫٦۸۲ ۹٤٫۰۰٤ ۹٤٫۰۰٤ - - - أرباح الفترة

 )٥٫۷۳۷( - )٥٫۷۳۷( - )٥٫۷۳۷( - - الشاملة األخرى للفترة الخسائر
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ۱۰٦٫۹٤۹ ۱۸٫٦۸۲ ۸۸٫۲٦۷ ۹٤٫۰۰٤ )٥٫۷۳۷( - - اإلیرادات الشاملة إجمالي 
        

 )۸۸٫۹٥۷( - )۸۸٫۹٥۷( )۸۸٫۹٥۷( - - - )۱٤(إیضاح توزیعات األرباح 
 - - - - - - - المحول إلى احتیاطي األرباح المحتجزة

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 ۳٫۰۳۳٫٤٦٦ ۲۸۷٫۲۰٤ ۲٫۷٤٦٫۲٦۲ ٤۳۲٫٤۸٥ ۱٫۷٥٦٫٦۷۰ ۱۱۲٫۳۲۰ ٤٤٤٫۷۸۷ (غیر مدققة) ۲۰۱۸ یونیو ۳۰الرصید في 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲٤إلى  ۱۰من على الصفحات  اإلیضاحات المدرجةتشكل 



  شركة طیران أبوظبي
 

۸ 

 (غیر مدقق) المرحلي الموجز الموحدبیان التدفقات النقدیة 
 یونیو ۳۰في  المنتھیةالستة أشھر لفترة 

 
   
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۱۰٦٫۰۹٦ ۱۱۲٫٦۸٦   الفترةأرباح 

    
    تسویات لـ:

 ۸۷٫۲٥۹ ۷۸٫۹۲۱  االستھالك  -
 )۹٫٤۲٦( ۱۲٫٥٥۷  تجاریة   المدینة الذمم صافي التغیر في المخصص لل -
 ۱۰٫٤٥٤ ۹٫٥٦۷  مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین -
 )۲٦٫۱٥۰( )۲٥٫٥۱۷(  إطفاء إیرادات مؤجلة  -
 ۱٫۳۲۱ )۱٫۱۲٥(  خسائر من استبعاد ممتلكات ومعداتال -
 )۱٫۱۳٥( )۲٫٥۷٥(  الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة -
 ۸۳٦ -  خسائر انخفاض قیمة الشھرة التجاریة -
 ۱۸٫٦۰۱ ۲۱٫۲۷٥  تكالیف التمویل  -
 )٦۸٥( )۲٫٦۸٥(  إیرادات التمویل  -
 - ٥٦  التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات -
  ----------------- ----------------- 
  ۲۰۳٫۱٦۰ ۱۸۷٫۱۷۱ 

    التغیرات في:
 )۳٫۷۷٦( )۱۲٫۳۷۰(  مخزونال -
 )۱۱۳٫۰۷٤( )۱۳٤٫۷۹۲(  تجاریةالمدینة الذمم ال -
 ٦۹٫۷۳۳ )٤۳٫۸۷۰(  مقدماً والموجودات المتداولة األخرى المدفوعات -
 )۲٥٫٦٤۳( ۳۷٤  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  -
 )٤۹٫۲۸٥( ٥۱٦  المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى  -
  ----------------- ----------------- 

 ٦٥٫۱۲٦ ۱۳٫۰۱۸  من األنشطة التشغیلیة الناتج النقد 
    

 )٥٫٦٤٦( )٤٫۹۳۰(  تعویضات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
  ----------------- ----------------- 

 ٥۹٫٤۸۰ ۸٫۰۸۸  من األنشطة التشغیلیة الناتج صافي النقد 
  ----------------- ----------------- 
 
 
 
 

 ... تابع           
 
 
 
 
 

  



  شركة طیران أبوظبي
 

۹ 

 (تابع)(غیر مدقق) بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد 
 یونیو ۳۰في  المنتھیةالستة أشھر لفترة 

 
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    

    األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 
 )٥٥٫۳۹۹( )۱۲۳٫۳۸۲(  ممتلكات ومعدات االستحواذ على

 )۱۸۲٫۷۹۹( )٥٫۰۳۲(  عقارات استثماریةشراء 
 - )۱۸٫٤۰۰(  مبالغ مدفوعة لالستثمارات

 - ۱۲٫۸۸۰  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 ۲۱٫۳۱٥ -  لبیعمتحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بھا بغرض ا

 ٦۸٥ ۲٫٦۸٥   إیرادات تمویل مقبوضة
 ۱٤۷٫۰۰۰ ۱۳٥٫٦۱۷  افيص – من ثالثة أشھر أكثراستحقاق فترات ودائع ذات استثمار في 
  ----------------- ----------------- 

 )٦۹٫۱۹۸( ٤٫۳٦۸  األنشطة االستثماریة )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد 
  ----------------- ----------------- 

    األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة من 
 - ٥۰٫۰۰۰ ٦ المتحصالت من قروض ألجل 

 )٤٦٫۷۹۸( )۳٦٫۰٥۱(  المسدد من قروض ألجل 
 )۳٫۲۱۹( -  النقص في المبلغ المستحق لطرف ذي عالقة

 )٤۸٤( )٥۲٦(   التزامات عقود إیجار تمویليدفعات مقابل 
 )۷٥٫٦۱٤( )۸۸٫۹٥۷( ۱٤ توزیعات األرباح المدفوعة 

 )۲۰٫۲۹۹( )۲۱٫۲۷٥(  تكالیف التمویل المدفوعة
  ----------------- ----------------- 

 )۱٤٦٫٤۱٤( )۹٦٫۸۰۹(  لمستخدم في األنشطة التمویلیةاصافي النقد 
  ----------------- ----------------- 

 )۱٥٦٫۱۳۲( )۸٤٫۳٥۳(  صافي النقص في النقد وما یعادلھ
    

 ۱۲۱٫٦۲۸ ۱٥۸٫۷۱۳  ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 
  ----------------- ----------------- 

 )۳٤٫٥۰٤( ۷٤٫۳٦۰ ۹ یونیو ۳۰النقد وما یعادلھ في 
  ========= ========= 

 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. ۲٤إلى  ۱۰من على الصفحات  اإلیضاحات المدرجةتشكل 

 
 .۲و ۱مدرج على الصفحتین  ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 
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۱۰ 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱
 

تأسست في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة  وطنیةشركة مساھمة ھي شركة طیران أبوظبي ("الشركة")  إن
و  ۱۹۹۹و  ۱۹۸٥و ۱۹۸۲للسنوات  )۱۱(و )۹(و  )۸(و  )۱۰(و  )۳(المراسیم والقوانین أرقام بموجب المتحدة 
 على التوالي. إن أسھم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة. ۲۰۰٤و ۲۰۰۳

 
اخل د والطائرات ثابتة الجناحین العمودیةالطائرات المجموعة") المتالك وتشغیل تأسست الشركة وشركاتھا التابعة ("

وخارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة وكذلك للقیام بعملیات تأجیر الطائرات والطیران التجاري والشحن الجوي وغیر 
أبوظبي، اإلمارات العربیة  ۲۷۲۳ذلك من األنشطة المتعلقة بھذا المجال. إن عنوان مقر الشركة المسجل ھو ص.ب 

 المتحدة.
 

 أساس اإلعداد ۲
 

 بیان التوافق (أ)
 

 "التقاریر المالیة المرحلیة" ۳٤لمعیار المحاسبي الدولي رقم لوفقاً  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةتم إعداد ھذه 
 البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةقراءة  یجب .والمتطلبات ذات الصلة لقوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ً  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في األخیرة السنویة  الموحدة إلى جنب مع البیانات المالیة جنبا
 على كافة المعلوماتھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة ال تشتمل  .)‘البیانات المالیة السنویة األخیرة’(

ً البیانات المالیة  للنسخة الكاملة منالمطلوبة  مع ذلك، یتم . والتقاریر المالیة للمعاییر الدولیة إلعداد التي تم إعدادھا وفقا
توضیح األحداث والمعامالت التي تعد ھامة لفھم التغیرات في المركز بغرض  إدراج اإلیضاحات التفسیریة المحددة

 .تاریخ البیانات المالیة السنویة األخیرة منذواألداء المالي للمجموعة 
 

 أساس القیاس (ب)
 

العقارات و االستثماراتعلى أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةتم إعداد ھذه 
 بالقیمة العادلة. التي یتم تسجیلھااالستثماریة 

 
 العملة التشغیلیة وعملة العرض (ج)

 
بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم")، وھي العملة  المرحلیة الموجزة الموحدة یتم عرض ھذه البیانات المالیة

ح فة المبالغ المبینة بالدرھم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحی. تم تقریب كاللشركةوعملة عرض البیانات المالیة  التشغیلیة
 ، ما لم یُذكر خالف ذلك.باأللف

 
 استخدام التقدیرات واألحكام (د)

 
وضع إلدارة اوفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة یتطلب من  المرحلیة الموجزة الموحدةإعداد البیانات المالیة  إن

واإلیرادات  مطلوباتافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والأحكام وتقدیرات و
 قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.والمصروفات. 

 
 يتتم بصورة مستمرة مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة ف

المجاالت  حولمعلومات إن ال الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي الفترات المستقبلیة التي تتأثر بتلك التعدیالت.
األحكام الھامة المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة ذات التأثیر األكبر على و في التقدیرات عدم الیقینل الھامة

حول البیانات المالیة  ۳ رقم اإلیضاحبیانھا في تم ی المرحلیة الموجزة الموحدةالمبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة 
  .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ وللسنة المنتھیة في الموحدة للمجموعة كما في
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۱۱ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 فقةمتواالمالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  البیاناتھذه  عرضعند إن السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل المجموعة 
 ،۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ وللسنة المنتھیة في كما فيالمدققة في بیاناتھا المالیة  مجموعةالسیاسات المطبقة من قبل المع 

لم تقم المجموعة بتطبیق  .۲۰۱۸ینایر  ۱باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي أصبحت ساریة اعتباراً من 
 تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا بعد.التي خرى األتعدیالت التفسیرات أو المعاییر أو من المبكر ألي 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٥المعیار رقم  (باستثناء ما ھو موضح أدناه) تطبق المجموعة للمرة األولى

 كما. "األدوات المالیة"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹والمعیار رقم  "اإلیرادات من العقود مع العمالء"
 ، یتم بیان طبیعة وتأثیر ھذه التغیرات أدناه. ۳٤یقتضي المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
على المعلومات  جوھري ، إال أنھا لیس لھا تأثیر۲۰۱۸عدة تعدیالت وتفسیرات أخرى للمرة األولى في عام  تطبیقیتم 

 المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة.
 

على المركز أو األداء المالي للمجموعة خالل  مادي أي تأثیر والمعدلة التفسیرات الجدیدةتطبیق المعاییر ول لم یكن
 الفترة.

 
 "اإلیرادات من العقود مع العمالء"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٥المعیار رقم  .۱

 
شامل لتحدید كیفیة وحجم وتوقیت االعتراف من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إطار  ۱٥یضع المعیار رقم 

ي المعیار المحاسبالمعیار محل التوجیھات الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات بما في ذلك  ھذا باإلیرادات. یحل
الصادر عن لجنة  ۱۳والتفسیر رقم  "عقود اإلنشاءات" ۱۱المعیار المحاسبي الدولي رقم و "اإلیرادات" ۱۸الدولي رقم 

 . "برامج والء العمالء"الدولیة للتقاریر المالیة  یرات المعاییرتفس
 

یضع المعیار الجدید نموذج یتكون من خمس خطوات الحتساب اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء. طبقاً للمعیار 
لمنشأة المقابل الذي تتوقع ا ساويت قیمةلیة، یتم االعتراف باإلیرادات بمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر الما ۱٥رقم 

 إلى العمیل.  السلع أو الخدمات تحویل الحصول علیھ نظیر
 

بوضع أحكام، مع مراعاة كافة الوقائع والظروف ذات الصلة، عند تطبیق كل خطوة  المنشآتیتطلب ھذا المعیار أن تقوم 
التكالیف اإلضافیة المتكبدة للحصول  بطریقة احتسامن خطوات النموذج على العقود مع عمالئھا. كما یحدد المعیار 

 العقد. بتنفیذ بصورة مباشرة على العقد والتكالیف المرتبطة
 

 ،من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة باستخدام طریقة التأثیر التراكمي ۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار رقم 
م ). بناء على ذلك، ل۲۰۱۸ینایر  ۱ تاریخ التطبیق األولي (أي فيالتطبیق األولي لھذا المعیار في  مع االعتراف بتأثیر

م التي تمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على فترة المقارنة  ۱٥متطلبات المعیار رقم  بتطبیق المجموعة تقم
 .عرضھا

 
 تقدیم الخدمات

 
. تقوم المجموعة باالعتراف باإلیرادات عندما یتم الصلةتقدم المجموعة خدمات الطیران باإلضافة إلى الخدمات ذات 

بصورة موثوقة ویكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة للمنشأة.  قیمة اإلیراداتتقدیم الخدمات ویمكن قیاس 
 لغتحصیل المبقیاس اإلیرادات والتكالیف بصورة موثوقة ویكون من المرجح  یمكنیتم االعتراف باإلیرادات عندما 

 الخدمات. من قبل اإلدارة بشأن ولم یعد ھناك تدخل  المستحق
 

االعتراف باإلیرادات عند استالم العمیل للخدمات. من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، سیتم  ۱٥وفقاً للمعیار رقم 
بموجبھا تقدیم خدمات، سوف یتم االعتراف باإلیرادات من ھذه العقود عندما یتم تقدیم  یتم بالنسبة لبعض العقود التي

 الخدمات للعمیل. 
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۱۲ 
 

  (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع)"اإلیرادات من العقود مع العمالء"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٥المعیار رقم  .۱
 

 (تابع)  تقدیم الخدمات
 

یمكن تحدیده. سوف یتم قید  المعاملةیُظھر تقییم المجموعة أن كل عقد من عقودھا لھ التزام أداء منفصل وأن سعر 
ثابتة كما أن الحق في  أسعارذات  التزامات األداء. یوجد لدى المجموعة عقود التزام من كلب الوفاءتم اإلیرادات عندما ی

 اإلیرادات غیر مشروط. استالم
 

ف على توقیت االعترا جوھري لھ تأثیر لم یكن الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المعاییرمن  ۱٥لذلك، فإن تطبیق المعیار 
 االعتراف بھا.  یلزمباإلیرادات وقیمة اإلیرادات التي 

 
 "األدوات المالیة" الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمن المعاییر  ۹المعیار رقم  .۲

 
متطلبات االعتراف والقیاس للموجودات  "األدوات المالیة"من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹یحدد المعیار رقم 

المعیار المالیة والمطلوبات المالیة وبعض العقود الخاصة بشراء أو بیع أصناف غیر مالیة. حل ھذا المعیار محل 
 ."یة: االعتراف والقیاسدوات المالاأل" ۳۹المحاسبي الدولي رقم 

 
 الموجودات المالیة

 
 ": التصنیف والقیاساألدوات المالیة" ،من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۹المعیار رقم قامت المجموعة بتطبیق 

ھو تاریخ التطبیق  ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱قبل تاریخ تفعیلھ. اختارت المجموعة أن یكون  بشكل مبكر ۲۰۰۹الصادر في 
األولي (أي التاریخ الذي قامت فیھ المجموعة بتقییم موجوداتھا المالیة الحالیة) حیث كان یمثل نھایة أول فترة تقریر منذ 

على تصنیف وقیاس األدوات المالیة  . قامت المجموعة أیضاً بتطبیق تعدیالت۲۰۰۹دیسمبر  ۱۲إصدار المعیار في 
   ). ۲۰۱٤( من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۹المعیار رقم كجزء من  الصادرة

 
تقوم المجموعة مبدئیاً باالعتراف بالموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في األحكام 

ً إلیھا تكالیف المعاملة، باستثناء  التعاقدیة الخاصة بالعقد. یتم ً قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة، مضافا مبدئیا
ً بالقیمة العادلة. تقوم  الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي یتم قیاسھا مبدئیا

 المطفأة أو القیمة العادلة.المجموعة الحقاً بقیاس الموجودات المالیة إما بالتكلفة 
 

ة من حصول على التدفقات النقدیعندما تنتھي حقوقھا التعاقدیة في ال المالي باألصلتقوم المجموعة بإیقاف االعتراف 
، أو عندما تقوم المجموعة بتحویل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل معاملة یتم األصل اھذ

بصورة فعلیة. ویتم االعتراف بأي حصة في الموجودات  المالي األصل اكافة مخاطر وامتیازات ملكیة ھذ لبموجبھا تحوی
 .منفصل التزامأو  كأصلالمالیة المحولة التي تقوم المجموعة بإنتاجھا أو االحتفاظ بھا 

 
ندما، الي الموحد عندما، وفقط عتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم بیان صافي المبلغ ضمن بیان المركز الم

إما تسویة المعامالت على أساس صافي المبلغ أو تحصیل  تعتزمیكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة ھذه المبالغ و
 الموجودات وتسویة المطلوبات بصورة متزامنة.

 
 تصنیف الموجودات المالیة

 
لمالیة كما تم قیاسھا الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا ا

العادلة استناداً إلى نموذج األعمال المستخدم في إدارة الموجودات المالیة وسمات التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات 
 المالیة. 
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  (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع)"األدوات المالیة" الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمن المعاییر  ۹المعیار رقم  .۲
 

 (تابع) الموجودات المالیة
 

 (تابع) تصنیف الموجودات المالیة
 

 الذمم المدینةالقروض والنقد وما یعادلھ، : ۲۰۱۸ یونیو ۳۰كان لدى المجموعة الموجودات المالیة التالیة كما في 
 .من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىالموجودات المالیة بالقیمة العادلة و
 

 النقد وما یعادلھ
 

 لسیولةعالیة ا النقد واألرصدة لدى البنوك في حسابات جاریة واستثمارات قصیرة األجل علىالنقد وما یعادلھ  یشتمل
 غیر جوھریة في القیمة. لتغیراتتكون جاھزة للتحویل إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع 

 
 القروض والذمم المدینة

 
روض وذمم ة كقمدرجة في سوق نشطالقابلة للتحدید غیر الثابتة أو الدفعات الذات  التجاریة الذمم المدینة یتم تصنیف

. یتم قیاس القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، ناقصاً خسائر انخفاض القیمة. مدینة
یتم االعتراف بإیرادات الفائدة من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدینة قصیرة األجل حیث یكون 

 . مادياالعتراف بالفائدة غیر 
 

دى الفترة على م الفائدة إیراداتوتوزیع ألداة الدین الفعلي ھي طریقة احتسـاب التكلفة المطفـأة  الفائدةإن طریقة معدل 
الفعلي في المعدل المستخدم الحتساب القیمة الحالیة للمقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة  الفائدةالصلة. یتمثل معدل ذات 

كالیف الفعلي وت الفائدة(بما في ذلك كافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل 
مناسبـاً،  حسبما یكونأو،  دینال اةل العمر االفتراضي المقدر ألدخرى) من خالالمعامالت واألقسـاط أو الخصومات األ

 فتـرة أقصر للتوصل إلى صافي القیمة الدفتریـة عند االعتـراف المبـدئي. خالل
 

 الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة
 

یتم الحقاً قیاس الموجودات المالیة، باستثناء الموجودات المصنفة كموجودات مالیة یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، بالقیمة 
 ضمن األرباح أو الخسائر.   المعترف بھا كافة التغیرات التي تطرأ علیھامع العادلة 

 
الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل  أدوات حقوقفیما یتعلق باالستثمارات في 

نھائي عند االعتراف المبدئي (على أساس كل أداة على حدة) تصنیف االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة 
یة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكاالستثمارات في أدوات العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. یتم قیاس 

ً إلیھا تكالیف المعاملة. ویتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة ویتم  اإلیرادات الشاملة األخرى ً بالقیمة العادلة مضافا مبدئیا
متراكمة یمة الویتم بیان الق االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة في اإلیرادات الشاملة األخرى

تم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة ی ال عندما یتم استبعاد األصل، .في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات
التي تم سابقاً بیان قیمتھا المتراكمة في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر ولكن یتم إعادة تصنیفھا 

  إلى األرباح المحتجزة.
 

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح من تلك االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة في األرباح أو الخسائر عندما یثبت حق 
ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  ، ما لم تمثل تلك "اإلیرادات" ۱۸المجموعة في الحصول على تلك التوزیعات طبقا

من األرباح أو ضستثمار. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المكتسبة التوزیعات بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة اال
 في األرباح أو الخسائر.  ‘اإلیرادات األخرى’ویتم إدراجھا تحت بند  الخسائر
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  (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع)"األدوات المالیة" الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمن المعاییر  ۹المعیار رقم  .۲
 

 (تابع) الموجودات المالیة
 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة غیر المشتقة
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة یستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعیار  ۹إن المعیار رقم 
ة ھامة حول كیفی أحكامبنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة" األمر الذي سیحتاج إلى  ۳۹المحاسبي الدولي رقم 

 على خسائر االئتمان المتوقعة والتي سیتم تحدیدھا على أساس االحتمال المرجح.تأثیر التغیرات في العوامل االقتصادیة 
 

سوف یطبق نموذج احتساب انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة 
 الملكیة، ویطبق على موجودات العقود. حقوق أدواتمن خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في 

 
 ً  بناء على أي من األسسالخسائر  مخصص قیاس یتممن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة،  ۹لمعیار رقم ل طبقا

 :التالیة
 دادلسالتعثر عن ا حاالتخسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن  في تمثلت :شھراً  ۱۲االئتمان المتوقعة لمدة خسائر 
 وشھراً من تاریخ التقریر؛  ۱۲خالل  ةالمحتمل

خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث  في تمثلت :توقعة على مدى األعمار اإلنتاجیةخسائر االئتمان الم
 .األدوات المالیةالتأخر المحتمل على مدى األعمار اإلنتاجیة ألحد 

 
مخاطر االئتمان ألصل مالي في تاریخ التقریر  زادتیُطبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي إذا 

شھراً إن لم یحدث ذلك. قد  ۱۲طبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة بصورة جوھریة منذ االعتراف المبدئي، بینما یُ 
لي لم تزداد بصورة جوھریة إذا كان ھذا األصل ینطوي على مخاطر أن مخاطر االئتمان ألصل ما المجموعةترى 

ائتمان منخفضة في تاریخ التقریر. یُطبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي دائماً على الذمم 
اً على سیاسة أیضالمجموعة تطبیق ھذه ال تقرر .د التي ال تتضمن عنصر تمویلي ھامالمدینة التجاریة وموجودات العقو

 الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود التي تتضمن عنصر تمویلي ھام.
 

 الملكیة حقوق المطلوبات المالیة وأدوات
 

عیار لما الواردة في المتطلبات الحالیةب عامة بصورةمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹المعیار رقم  یحتفظ
 تصنیف المطلوبات المالیة.ب المتعلقة ۳۹المحاسبي الدولي رقم 

 
تغیرات القیمة العادلة الخاصة بالمطلوبات المصنفة كافة االعتراف ب ۳۹إال أنھ یتم بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

من  ۹یتم بموجب المعیار رقم في حین أنھ  ،بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر
 :على النحو التاليالتغیرات في القیمة العادلة بشكل عام  عرضالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

 
قیمة التغیر في القیمة العادلة المنسوب إلى التغیرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام، ضمن  عرضیتم  -

 و اإلیرادات الشاملة األخرى؛
 القیمة المتبقیة للتغیر في القیمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر. عرضیتم  -
 

 .إما كمطلوبات مالیة أو كحقوق ملكیة وفقاً لجوھر االتفاق التعاقدي الملكیة وأدوات الدینحقوق یتم تصنیف أدوات 
 

 بعد اقتطاع كافة التزاماتھا. یتمالملكیة في أي عقد یُثبت الحصة المتبقیة في موجودات منشأة ما  حقوق اةتتمثل أد
اشرة التكالیف المب بعد خصمبقیمة المتحصالت المستلمة  المجموعةالملكیة المصدرة من قبل  حقوق االعتراف بأدوات

 لإلصدار.   
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  (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع)"المالیةاألدوات " الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمن المعاییر  ۹المعیار رقم  .۲
 

 (تابع) الملكیة حقوق المطلوبات المالیة وأدوات
 

والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى تتألف المطلوبات المالیة للمجموعة من
والقروض ألجل والتزامات عقود اإلیجار التمویلي والمطلوبات غیر المتداولة  عالقة يطرف ذلوالمستحق  األخرى
یتم قیاُسھا مبدئیاً بالقیمة العادلة، بعد خصم تكالیف المعاملة، ویتم قیاُسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام التي  األخرى

ة األجل باستثناء المطلوبات قصیر، ئد الفعليعلى أساس العا الفوائداالعتراف بمصروفات  معطریقة الفائدة الفعلیة، 
  حیث یكون االعتراف بالفائدة غیر مادي. 

 
لیس لھ من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹المعیار رقم ناًء على تقییمھا ، خلصت المجموعة إلى أن تطبیق ب

 المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. بیاناتأي تأثیر على ال
 

 لكات والمعدات الممت .۳
 

 .۲۰۱۸ینایر  ۱بإعادة تقییم األعمار اإلنتاجیة للمباني وتم تطبیق التغییرات بأثر مستقبلي اعتباراً من  الشركةقامت 
 

 المقارنة موضحة أدناه:  للمباني في السنة الحالیة وفترة إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة
 بالسنوات العمر 

 سنة) ۲٥: ۲۰۱۷( ۳۰ المباني
 

 :أدناه مبین للشركة وشركاتھا التابعة كما ھوواألداء المالي  المركزالبیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  تتضمن .٤
 
     الملكیة حصص         
   بلد  دیسمبر ۳۱ یونیو ۳۰  

 األنشطة الرئیسیة  التأسیس  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  ة التابعةاسم الشرك
        

 مؤسسة  – ماكسیُمس للطیران
 ذ.م.م  فردیة

 
۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 

  
 اإلمارات

 
 الشحن الجوي

        
 خدمات النقل الجوي التجاري  اإلمارات  ٪٥۰ ٪٥۰  ذ.م.م رویال جیت

        
 تملك عقارات استثماریة   جبل طارق  ٪۱۰۰ ٪۱۰۰  ھیربال ھیل جاردنز المحدودة

        
 إیھ دي إیھ إلدارة العقارات 

 والصیانة العامة ذ.م.م  
 

۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 
  

 اإلمارات
 

 خدمات عقاریة
        

 خدمات الشحن الجوي  أوكرانیا  ٪۱۰۰ ٪۱۰۰  ماكسیموس الخطوط الجویة ذ.م.م
        

 إیھ دي إیھ الدولیة للعقارات ذ.م.م
 -تمتلكھا شركة طیران أبوظبي 

 مؤسسة فردیة ذ.م.م

 

۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 

  
 

 اإلمارات

 
خدمات تأجیر وإدارة 

 العقارات
        

 مركز تدریب شركة طیران 
 ذ.م.م أبوظبي

 
۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 

  
 اإلمارات

 
 التدریب على الطیران

        
 – إیھ دي إیھ میلیونیوم لالستشارات

تمتلكھا شركة طیران أبوظبي مؤسسة 
 ذ.م.م فردیة

 
 

  
 

۱۰۰٪ 
 
 

 
 

۱۰۰٪ 
 
 

  
 

 اإلمارات

خدمات  االستشارات وتقدیم 
استشاریة في مجاالت 

الطیران والتصنیع والضیافة 
والنفط والغاز وحقوق الملكیة 

 الخاصة.
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 معداتالممتلكات وال ٤
 

 ۱۰۷ .۸: ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱(ملیون درھم  ۱۲۳ .٤  المجموعة مبلغ تكبدت، ۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  خالل الفترة
ترة فاللممتلكات والمعدات خالل االستھالك ل ت مصروفاتبلغ. ومعداتممتلكات على ستحواذ أجل اال من ملیون درھم)

  ملیون درھم). ۱۷۷ .۹ :۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱(ملیون درھم  ۷۸ .۹
 

 ملیون ۱۱ .۸بعض الموجودات بقیمة دفتریة تبلغ  باستبعادقامت المجموعة  ،۲۰۱۸ یونیو ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
 مقر المجموعةالممتلكات والمعدات بصورة رئیسیة من  تشغیلیتم  .ملیون درھم ۱۲ .۹ عائدات بلغتمقابل إجمالي  درھم
 دولة اإلمارات العربیة المتحدة.في 

  
 ستثماریةاالعقارات ال ٥

 
بي یقع في مدینة خلیفة بإمارة أبوظ .شركة رویال جت ذ.م.متابع ل عقاراستثمار في  فيالعقارات االستثماریة  تتمثل

عادة إ وعقارین في منطقة ، أبو ظبيروضةال منطقةفي وعقارات  لمملكة المتحدةلندن با يف للشركة یقعتابع عقار و
جبل  تأسست في، وھي شركة لیمتدباسم ھیربال ھیلز جاردنز  مسجل في لندن الكائن العقار إن. السطوة، دبي تطویر

 .مجموعةالوھي مملوكة بالكامل من قبل  االستثماري عقارالغرض امتالك طارق ل
 
 یونیو ۳۰ 

۲۰۱۸ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱٦۱٫۲٥۲ ۳٥٥٫٦۱٤ ینایر ۱الرصید في 
 ۷٤ - عقار لندن –الزیادة في القیمة العادلة 

 ۱۸۲٫۸۰۰ - الروضة –العقارات االستثماریة 
 - ٤٥٫٤۷۸ )۱-٥(إیضاح عقار استثماري قید اإلنشاء 

 ۱۱٫٤۸۸ )۳٫۲۰۸( العمالت األجنبیة صرفصافي فرق 
 ----------------- ----------------- 
 ۳۹۷٫۸۸٤ ۳٥٥٫٦۱٤ 
 ======== ======== 
 

 بالمجموعة ةعالق ملیس لھ ونمستقل مقیمون أجراهبناًء على التقییم الذي  تم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة
مؤھالت مناسبة وخبرات حدیثة  مجمعیة المقیمین المھنیین ولدیھفي أعضاء  ون ھمالمقیم ھؤالء. ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

ستثماریة للعقارات االفي القیمة العادلة  جوھري ترى اإلدارة أنھ ال یوجد تغیر .ذات الصلةمواقع العقارات في الفي تقییم 
 .۲۰۱۸ یونیو ۳۰كما في 

 
 أسعار السوق الحدیثة دون إجراء استناداً إلى مع أسعار السوقتم التوصل إلى القیمة العادلة باستخدام منھجیة المقارنة 

كافة العقارات  تصنیف، تم ۲۰۱۸ یونیو ۳۰أي تعدیالت جوھریة على المعطیات الملحوظة في السوق. كما في 
 .)۲: المستوى ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(درج للقیمة العادلة من النظام المت ۲االستثماریة للمجموعة ضمن المستوى 

 
تي األرض شراء قطعالسطوة، دبي. تم قید اإلنشاء في قطعتي أرض في منطقة إعادة تطویر  ةاالستثماری اتالعقار تمثلت ۱-٥

تتم رسملة أي مبالغ إضافیة مدفوعة إلنشاء مباني على أنھا عقارات قید  .بموجب اتفاقیة بیع وشراء ۲۰۱۸في مارس 
  اإلنشاء حتى یتم إنجاز إنشاء المباني السكنیة المقامة على األراضي.
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 استثمارات ٦
 

 یونیو ۳۰ 
۲۰۱۸ 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 - ۱۸٫۳٤٤ األرباح أو الخسائرالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
   

 ٥٤٫۷٤۰ ٥۲٫۲۱۱ اإلیرادات الشاملة األخرىالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 ----------------- ----------------- 
 ۷۰٥٤٫ ٫٥٥٥۷٤۰ 
 ----------------- ----------------- 

 - ٥٤٫۷٤۰ ینایر ۱في الرصید 
 ٥٤٫۷٤۰ ۱۸٫٤۰۰ )۱-٦(إیضاح استثمارات  شراء

 - )۲٫٥۸٥( التغیر في القیمة العادلة
 ----------------- ----------------- 
 ۷۰٥٤٫ ٫٥٥٥۷٤۰ 
 ======== ======== 
   

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

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

 
۱۸٫۳٤٤ 

 
- 

 ======= ======= 
 ٥٤٫۷٤۰ ٥۲٫۲۱۱ استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري 

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

ً في  ٥٫۰۰۰ألف درھم في شراء  ۱۸٫٤۰۰استثمرت الشركة مبلغ  ۱-٦ صندوق الواحة لالستثمار في أدوات الدخل سھما
الذي تم إنشاؤه كمحفظة منفصلة في شركة الواحة إلدارة  الثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط

ومسجلة كشركة محفظة منفصلة  ۲۰۱٤أكتوبر  ۳۰شركة ذات مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في االستثمارات ش.م.ع (
 .)ایمانفي جزر الك

 
 ةمشترك اتفي ائتالف اتاستثمار ۷

 
شركة أجستا ویستالند لخدمات الطیران وحقوق تصویت مساویة لحصتھا في  أسھممن  ٪۷۰تمتلك المجموعة حصة تبلغ 

ائتالف مشترك تم تأسیسھ في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة كشركة ذات  ي عبارة عنذ.م.م.، وھ
أعمال إصالح وتجدید وتعدیل وتحدیث الطائرات  بمزاولة .ا ویستالند لخدمات الطیران ذ.م.ممسؤولیة محدودة. تقوم أجست

المجموعة من النتائج والموجودات  تم احتساب حصة العمودیة وبیع قطع غیار الطائرات العمودیة ومستلزماتھا.
  باستخدام طریقة حقوق الملكیة.  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰والمطلوبات كما في 

 

 تجاریةالمدینة الذمم ال ۸
 یونیو ۳۰ 

۲۰۱۸ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤۲۸٫۹٥۱ ٥۲۱٫۳۳۲ الذمم المدینة التجاریة (صافي من المخصصات)
 ۲٥٫۹۲٦ ٥٥٫۷۸۰ المستحق من أطراف ذات عالقة

 ----------------- ---------------- 
 ٥۷۷٫۱۱۲ ٤٥٤٫۸۷۷ 
 ======== ======== 



 شركة طیران أبوظبي
 

  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 
 

۱۸ 
 

  والودائع لدى البنوكالنقد  ۹
 

لمرحلي ایتألف النقد وما یعادلھ المدرج في بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد من مبالغ بیان المركز المالي 
 الموجز الموحد التالیة:

 
 یونیو ۳۰ 

۲۰۱۸ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۳۳۱٫۰٥۸ ۱۹٥٫٤٤۱ ودائع 
 ۱٦۹٫۰۱۹ ۱۰۷٫۳٤۹ حسابات مصرفیة جاریة

 ۳٫۰۷۷ ۲٫۲٤٥ النقد في الصندوق
 ------------------ ------------------ 

 ٥۰۳٫۱٥٤ ۳۰٥٫۰۳٥ حدالموالمرحلي الموجز النقد والودائع لدى البنوك في بیان المركز المالي 
   

 ً  )۱۳٫۳۸۳( )۳٥٫۲۳٤( مستخدمة ألغراض إدارة النقدسحوبات مصرفیة على المكشوف  :ناقصا
 ً  )۳۳۱٫۰٥۸( )۱۹٥٫٤٤۱( أكثر من ثالثة أشھر استحقاقفترات ودائع ذات  :ناقصا

 ------------------- ----------------- 
 ۱٥۸٫۷۱۳ ۷٤٫۳٦۰ النقد وما یعادلھ في بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد

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

لدى  محتفظ بھن درھم) ملیو ۱۳ .٦: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(ملیون درھم  ۱٦على مبلغ ك ووالودائع لدى البنیشتمل النقد 
 داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. محتفظ بھ والرصید المتبقيبنوك أجنبیة خارج الدولة 

 
 لبیعبغرض ا أصل محتفظ بھ ۱۰

 
ھذه  ببیع ملتزمة اإلدارة إن طائرة واحدة كأصل محتفظ بھ بغرض البیع. المجموعةتمتلك  ،۲۰۱۸ یونیو ۳۰كما في 
 . ۲۰۱۸تنفیذ ھذه المعاملة في نھایة عام  وتتوقع الطائرة

 
 رأس المال ۱۱

 
 یونیو ۳۰ 

۲۰۱۸ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم 

   :بالكامل والمدفوع المُصدر
 ٤٤٤٫۷۸۷ ٤٤٤٫۷۸۷  درھم للسھم ۱بواقع  اً سھم ٤٤٤٫۷۸۷٫۲۰۰

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

 قروض ألجل ۱۲
 

 لشركة طیران أبوظبي  درھم ملیون ٥۰قرض ألجل بمبلغ 
 ملیون درھم لتمویل ٥۰بمبلغ من بنك محلي الحصول على قرض ألجل تم  ،۲۰۱۸ یونیو ۳۰الفترة المنتھیة في  خالل

 متساویة ةربع سنویأقساط القرض على ھذا . یتم سداد AW۱۳۹من طراز  عمودیتینمن تكلفة شراء طائرتین  ٥۰٪
تاریخ سحب القرض. یتم سداد  أشھر من ستة. یبدأ سداد أول دفعة من المبلغ األصلي بعد قسط أربعة وعشرونعددھا 

سعار الفائدة یتم احتساب الفائدة وفقاً ألالرصید المتبقي للمبلغ األصلي أو الفائدة، إن وجدت، في تاریخ االستحقاق النھائي. 
 سنویاً.  ٪ ۱ .٤۰زائداً لمدة ثالثة أشھر  اإلماراتالسائدة بین بنوك 

 
ً  المسددةدفعات الواألخرى  القروض جمیع  یةفي البیانات المال الموضحةللشروط  مقابل تسھیالت للمجموعة تتم وفقا

 . ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  الموحدة



 شركة طیران أبوظبي
 

  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 
 

۱۹ 
 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ۱۳
 

مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم لالمنسوبة  الفترة أرباحساب ربحیة السھم من خالل تقسیم یتم احت
 . الفترةالقائمة خالل 

 
 األسھم المستخدمة في احتساب ربحیة السھم: عنوالمعلومات  اإلیراداتالجدول التالي  یوضح

 

 الثالثة أشھرلفترة  
 یونیو ۳۰المنتھیة في 

 الستة أشھرلفترة 
 یونیو ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۹۰٫۷۹۲ ۹٤٫۰۰٤ ٥۳٫۲۰۳ ٤٥٫٦٦۰ األرباح المنسوبة لمالكي الشركة 
 ========== ========== ========== ========== 

 ٤٤٤٫۷۸۷ ٤٤٤٫۷۸۷ ٤٤٤٫۷۸۷ ٤٤٤٫۷۸۷ المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة 
 ======== ======== ======== ======== 

 ۰ .۲۰ ۰ .۲۱ ۰ .۱۲ ۰ .۱۰ ربحیة السھم (درھم)
 ======== ======== ======== ======== 
 

 وعلیھ، فإن ربحیة السھم المخفضة تعادل ربحیة السھم األساسیة. یحتمل تخفیضھالدى المجموعة أسھم  دال یوج
 

 األرباح توزیعات ۱٤
 

ملیون درھم  ۸۹ .۰ بما یعادلمن القیمة االسمیة)  ٪۲۰درھم للسھم العادي ( ۰ .۲۰ بواقعتم اعتماد توزیعات أرباح نقدیة 
مارس  ۱۳ بتاریخ الذي عقدلجمعیة العمومیة االجتماع السنوي ل من قبل المساھمین خالل ملیون درھم) ۷٥ .٦: ۲۰۱۷(

۲۰۱۸. 
 

 االلتزامات الطارئة ۱٥
 

ملیون  ٥۳ .٦، كان یوجد لدى المجموعة التزامات طارئة قائمة تتعلق بخطابات ضمان بقیمة ۲۰۱۸ یونیو ۳۰كما في 
 ملیون درھم). ٥٥ .۱: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(درھم 

 
 االرتباطات  ۱٦

 
 االرتباطات الرأسمالیة

ملیون  ۱۰۲ .۹ممتلكات ومعدات بقیمة  على ستحواذالل ارتباطات مقدرةلدى المجموعة  كان، ۲۰۱۸ یونیو ۳۰كما في 
 ملیون درھم). ۹۲ .٤: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(درھم 

 
 االرتباطات التشغیلیة

 یونیو ۳۰ 
۲۰۱۸ 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۷ 

 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم 
   

  ۱٦٫٤٥۷ ۱٦٫۹٥۹ مستحقة خالل أقل من سنة
  ۱٦٫۱٦٤ ۸٫۸۸۰ سنوات خمسسنة وال تزید عن  أكثر من

 ۱۳٫٥۰۰ ۱۳٫۸۷٥ خمس سنوات من أكثر
 -------------------- ----------------------- 
 ۳۹٫۷۱٤٦٫ ٤۱۲۱  
 ======= ======== 
 

  



 شركة طیران أبوظبي
 

  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 
 

۲۰ 
 

 معلومات حول القطاعات ۱۷
 

ً للمعیار رقم  من المعاییر الدولیة إلعداد  ۸إن المعلومات المتعلقة بقطاعات التشغیل لدى المجموعة مبینة أدناه وفقا
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أن یتم تحدید  ۸یقتضي المعیار رقم "القطاعات التشغیلیة". التقاریر المالیة 

التي تتم مراجعتھا بصورة دوریة من قبل وتقاریر الداخلیة حول مكونات المجموعة القطاعات التشغیلیة على أساس ال
 المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة لتوزیع الموارد على القطاعات وتقییم أدائھا.

 
 قسم المجموعة، ألغراض التشغیل، إلى أربعة قطاعات أعمال رئیسیة وھي:نت
 
راف الصیانة ألطوتأجیر الطائرات  م خدماتتقدوالتي عملیات الطائرات العمودیة والطائرات ذات األجنحة الثابتة  )۱(

 ؛ أخرى
 ؛عملیات الطائرات التجاریة والتي تقدم خدمات النقل التجاري وإدارة الطائرات )۲(
تخدام أسطول الطائرات عملیات الشحن الجوي والتي تقدم خدمات الشحن الجوي لعمالء محلیین ودولیین باس )۳(

 ؛ والخاص بھا أو طائرات مستأجرة
 لمجموعة.االستثماریة لمحفظة الإدارة  تتضمناالستثمارات والتي  )٤(
 

تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تبني علیھ المجموعة تقاریرھا عن المعلومات حول القطاعات الرئیسیة. یتم تنفیذ 
 دھا اإلدارة مع األخذ باالعتبار تكلفة األموال.المعامالت بین القطاعات وفقاً ألسعار تحد

 

 :على النحو التالي المعلومات حول ھذه القطاعات یتم عرض
 

 

عملیات 
الطائرات 
العمودیة 

والطائرات ذات 
 األجنحة الثابتة

 
عملیات 

الطائرات 
 التجاریة

 
 

الشحن 
 الجوي

 
 
 

 أخرى االستثمارات

 
 
 

 المشطوبات

 
 
 

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

  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰
       (غیر مدققة)   

 

        
 ۸۳۷٫۳۲۸ )۷٫۲۸۰( ۱٤٫۹۹۳ - ۲۲۸٫۲۰۷ ۲۹۱٫۸۰۳ ۳۰۹٫٦۰٥ اإلیرادات 

 ------------------ ------------------ --------------- -------------- ---------------- ----------------- ------------------ 
 ۱۱۲٫٦۸٦ )٤٫۷۳۲( ۲٫٤۳۹ ٦٫۸۷٦ ۳۹٫۹۱٤ ۳۷٫۳٦٤ ۳۰٫۸۲٥ الفترةأرباح 

 ------------------ ------------------ --------------- -------------- ---------------- ----------------- ------------------ 
  ۲۰۱۷ یونیو ۳۰
 (غیر مدققة)  

       

        
 ۷۸۰٫۹٦۸ ) ۳٫۰۹٥( - -  ۱۹٤٫۷۸٦  ۲۷٦٫۰۳۹  ۳۱۳٫۲۳۸ اإلیرادات 

 ------------------ ------------------ --------------- -------------- ---------------- ----------------- ------------------ 
 ۱۰٦٫۰۹٦ - - ۱٫۸۰۹  ۳٤٫۰۹٥ ۳۰٫٦۰۸ ۳۹٫٥۸٤ الفترةأرباح 

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

 
  



 شركة طیران أبوظبي
 

  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 
 

۲۱ 
 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۱۷
 

 فیما یلي موجودات ومطلوبات القطاعات:
 

 

عملیات 
الطائرات 
العمودیة 

والطائرات ذات 
 األجنحة الثابتة

 
 عملیات

الطائرات 
 التجاریة

 
 

الشحن 
 الجوي

 
 
 

 أخرى االستثمارات

 
 
 

 المشطوبات

 
 
 

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

  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰
       (غیر مدققة)  

 

        
 ٤٫۷۳۲٫۲۸۱ )۱٫۰٤۹٫۰۷۱( ۱۹۷٫۱۱۱ ٤٦۸٫٤۳۹ ٦۸٥٫۲۷۸ ۱٫٤۱۲٫٤۰۰ ۳٫۰۱۸٫۱۲٤ الموجودات

 ------------------- ------------------- --------------- --------------- ----------------- --------------------- ------------------- 
 ۱٫٦۹۸٫۸۱٥ )۳۰۱٫٤۸٦( ۱٦٤٫۹۱۰ - ٥٤٫۷۸٦ ۸۷۹٫۹۳۸ ۹۰۰٫٦٦۷ المطلوبات

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

    ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 (مدققة)  

       

        
 ٤٫٦۹۹٫۰۰٥ )۱٫۰۱۲٫٦۷۸( ۱۹٤٫٥۱٤ ۳٥٥٫٦۱٤ ٦۸۳٫۰۷۲ ۱٫٤٤۲٫۳۸۲ ۳٫۰۳٦٫۱۰۱ الموجودات

 ------------------- ------------------- --------------- --------------- ----------------- --------------------- ------------------- 
 ۱٫٦۸۳٫٥۳۱ )۲٦۹٫۷۷۸( ۱٦۰٫۳٦۲ - ۳۷٫۷۰٥ ۹٤۷٫۲۸٤ ۸۰۷٫۹٥۸ المطلوبات

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

تعمل المجموعة بصورة رئیسیة من مقرھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وعلیھ، لم یتم تقدیم مزید من التحلیل الجغرافي 
 لإلیرادات واألرباح وأرباح القیمة العادلة والموجودات والمطلوبات.

 
 األطراف ذات عالقة ۱۸

 
ت ، مع األطراف ذامعامالت، وفقاً للشروط واألحكام المتفق علیھا بإبرام ،في سیاق األعمال االعتیادیة ،المجموعةتقوم 

التي  والشركاتالمجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا  على مساھميعالقة  عالقة. تشتمل األطراف ذات
باإلضافة إلى موظفي اإلدارة  رسة تأثیر إداري ھام علیھاأو سیطرة عائالتھم أو التي یمكنھم مماتخضع لسیطرتھم 

 الرئیسیین.
 

 عالقة خالل الفترة:الفیما یلي المعامالت الھامة مع األطراف ذات 
 

 الثالثة أشھرلفترة  
 یونیو ۳۰المنتھیة في 

 الستة أشھرلفترة 
 یونیو ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
     

 ۹۱٫۲۱۸ ۱۰۰٫٦۱۰ ۲۹٫٥٤٥ ٥٦٫۷٥۸ اإلیرادات
 ========= ========= ========= ========= 

 ۱۰۰ ۹٫۹٦۳ ٤٦ ۹٫۹۳۳ تكالیف التمویل الخاصة بعقد إیجار تمویلي لطائرة 
 ========= ========= ========= ========= 

     تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
 ۸٫٦۱۱ ۹٫٥۰۲ ٤٫۱۷٥ ٤٫۹۸٦ رواتب وامتیازات أخرى قصیرة األجل للموظفین 

 ========= ========= ========= ========= 
 ۳٫٦٦۰ ٥٫۲۷۳ ۱٫۹۱٥ ۲٫۳۱۰ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 ========= ========= ========= ========= 
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 شركة طیران أبوظبي
 

  البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةإیضاحات حول 
 

۲۲ 
 

 األدوات المالیة ۱۹
 

 العادلة لألدوات المالیةالقیمة  ۱۹-۱
 

للقیمة العادلة. ال یتضمن الجدول معلومات حول القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات  یوضح الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، بما في ذلك مستویاتھا في النظام المتدرج
 بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة. سةغیر المقاالمالیة 

 القیم العادلة  القیم الدفتریة ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في 

 

القیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 –الخسائر 
 الملكیة سندات

القیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

سندات  –الخسائر 
 الدین

الموجودات 
المالیة 

بالتكلفة 
 المطفأة

المطلوبات المالیة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي األخرى

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
           الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة
 استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في 

 أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط   
 وشرق أوروبا والشرق األوسط  

 
۱۸٫۳٤٤ 

 
- 

 
- 

 
- ۱۸٫۳٤٤  

 
- 

 
۱۸٫۳٤٤ 

 
- 

 
۱۸٫۳٤٤ 

 ٥۲٫۲۱۱ - - ٥۲٫۲۱۱  ٥۲٫۲۱۱ - - ٥۲٫۲۱۱ - استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------------- --------------------  ----------------- -------------------- ----------------- ----------------------- 
 ۱۸٫۳٥ ٤٤۲٫۲۱۱ - - ۷۰٥  ٫٥٥٥۲٫۲۱۱ ۱۸٫۳٤٤ - ۷۰٫٥٥٥ 
 ======== ======== ======== ============ ==========  ======== ========== ======== ========== 

 الموجودات المالیة غیر المقاسة 
           بالقیمة العادلة  

 ٥۷۷٫۱۱۲ - ٥۷۷٫۱۱۲ -  ٥۷۷٫۱۱۲ - ٥۷۷٫۱۱۲ - - الذمم المدینة التجاریة
 ۱۳٤٫۹۱۳ - ۱۳٤٫۹۱۳ -  ۱۳٤٫۹۱۳ - ۱۳٤٫۹۱۳ - - الموجودات المتداولة األخرى

 ۳۰٥٫۰۳٥ - ۳۰٥٫۰۳٥ -  ۳۰٥٫۰۳٥ - ۳۰٥٫۰۳٥ - - واألرصدة المصرفیةالنقد 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------------- --------------------  ----------------- -------------------- ----------------- ----------------------- 
 - - ۱٫۰۱۷٫۰٦۰ - ۱٫۰۱۷٫۰٦۰  - ۱٫۰۱۷٫۰٦۰ - ۱٫۰۱۷٫۰٦۰ 
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 المالیة غیر المقاسة  طلوباتالم
           بالقیمة العادلة  

 )۱۰۰٫۸۳۱( - )۱۰۰٫۸۳۱( -  )۱۰۰٫۸۳۱( )۱۰۰٫۸۳۱( - - - الذمم الدائنة التجاریة واألخرى
 )۸۹۲٫۰۹۰( - )۸۹۲٫۰۹۰( -  )۸۹۲٫۰۹۰( )۸۹۲٫۰۹۰( - - - قروض ألجل

 )۱۱٥٫۷٤۳( - )۱۱٥٫۷٤۳( -  )۱۱٥٫۷٤۳( )۱۱٥٫۷٤۳( - - - التزامات عقود إیجار تمویلي
 )۳٥٫۲۳٤( - )۳٥٫۲۳٤( -  )۳٥٫۲۳٤( )۳٥٫۲۳٤( - - - سحوبات مصرفیة على المكشوف

 ومطلوباتمصروفات مستحقة 
 متداولة أخرى  

 
- 

 
- 

 
- 

 
)۱۱٥٫۳٤۱( 

 
)۱۱٥٫۳٤۱(  

 
- 

 
)۱۱٥٫۳٤۱( 

 
- 

 
)۱۱٥٫۳٤۱( 
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 )تابع(األدوات المالیة  ۱۹
 

 

 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة ۱۹-۱
 

 
 القیم العادلة  القیم الدفتریة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 

القیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 –الخسائر 
 سندات الملكیة

القیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

سندات  –الخسائر 
 الدین

الموجودات 
المالیة بالتكلفة 

 المطفأة
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي األخرى
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة 
           العادلة

 ٥٤٫۷٤۰ - - ٥٤٫۷٤۰  ٥٤٫۷٤۰ - - ٥٤٫۷٤۰ - استثمار في سندات بنك أبوظبي التجاري
 ------------------------- ------------------------- --------------------- ------------------------- -------------------------  ------------------------- ------------------------- -------------------- ------------------------- 
 - ٥٤٫۷٤۰ - - ٥٤٫۷٤۰  ٥٤٫۷٤۰ - - ٥٤٫۷٤۰ 
 =========== =========== =========== =========== ===========  =========== =========== ========= =========== 

 الموجودات المالیة غیر المقاسة 
           بالقیمة العادلة  

 ٤٥٤٫۸۷۷ - ٤٥٤٫۸۷۷ -  ٤٥٤٫۸۷۷ - ٤٥٤٫۸۷۷ - - الذمم المدینة التجاریة
 ۹۲٫۰۱۸ - ۹۲٫۰۱۸ -  ۹۲٫۰۱۸ - ۹۲٫۰۱۸ - - الموجودات المتداولة األخرى

 ٥۰۳٫۱٥٤ - ٥۰۳٫۱٥٤ -  ٥۰۳٫۱٥٤ - ٥۰۳٫۱٥٤ - - النقد واألرصدة المصرفیة
 ------------------------- ------------------------- --------------------- ------------------------- -------------------------  ------------------------- ------------------------- -------------------- ------------------------- 
 - - ۱٫۰٥۰٫۰٤۹ - ۱٫۰٥۰٫۰٤۹  - ۱٫۰٥۰٫۰٤۹ - ۱٫۰٥۰٫۰٤۹ 
 =========== =========== =========== =========== ===========  =========== =========== ========= =========== 

 المالیة غیر المقاسة  طلوباتالم
           بالقیمة العادلة  

 )۱۰۰٫٤٥۷( - )۱۰۰٫٤٥۷( -  )۱۰۰٫٤٥۷( )۱۰۰٫٤٥۷( - - - الذمم الدائنة التجاریة واألخرى
 )۸۷۸٫۱٤۱( - )۸۷۸٫۱٤۱( -  )۸۷۸٫۱٤۱( )۸۷۸٫۱٤۱( - - - قروض ألجل

 )۱۱٦٫۲٦۹( - )۱۱٦٫۲٦۹( -  )۱۱٦٫۲٦۹( )۱۱٦٫۲٦۹( - - - التزامات عقود إیجار تمویلي
 )۱۳٫۳۸۳( - )۱۳٫۳۸۳( -  )۱۳٫۳۸۳( )۱۳٫۳۸۳( - - - سحوبات مصرفیة على المكشوف

 مصروفات مستحقة ومطلوبات
 متداولة أخرى  

 
- 

 
- 

 
- 

 
)۱۱٤٫۸۲٥( 

 
)۱۱٤٫۸۲٥(  

 
- 

 
)۱۱٤٫۸۲٥( 

 
- 

 
)۱۱٤٫۸۲٥( 
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 - - - )۱٫۲۲۳٫۰۷٥( )۱٫۲۲۳٫۰۷٥(  - )۱٫۲۲۳٫۰۷٥( - )۱٫۲۲۳٫۰۷٥( 
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 اعتماد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة ۲۰
 

 تاریخباإلدارة مجلس من قبل والتصریح بإصدارھا من قبل اإلدارة  اعتماد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةتم 
 .۲۰۱۸ یولیو ۲۳
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