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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 شركة طيران أبوظبي إلى أعضاء مجلس إدارة

 مقدمـة
ــاع ًلناا معا  بـ  لشـــركة انران ظبو  يقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق   ــركاتاا ال)ابعة )لشـ ــركة"ش كاـ )"الشـ

، الموجز الموحد   الدخل الشــاملبيان ،  الموجز الموحد لربح ظك الخســاع ا بيانككٍل من    2020ســ )م ر   30كما في  "المجموعة"ش،  
)غنرات في حقوق الميكية يكال يانات الموجز  الموحد  ل  2020ســــ )م ر   30لف)ر  الثالثة ظاــــار كال)ســــعة ظاــــار ليف)ر  المن)اية في  

ًعداد هذه كبعض اإللضاحات ال)فسنر ة لف)ــــــــــــر  ال)سعة ظاار المن)اية في  ل  ال)اع   كال)دفقات النقدلة . ًن اإلداع  مسؤكلة عن 
ــااالمعيومات المالية المرحيية   ــوع  عادلة  كعرضـــــــــ ــ ي الدكلي عق     بصـــــــــ . ًن "ال)قاع ر المالية المرحيية"  34كفقا  ليمعياع المحاســـــــــ

 مسؤكلن)نا هي ًبداء اس)ن)اج حول هذه المعيومات المالية المرحيية اس)نادا  ًلى مراجع)نا.

 نطاق المراجعـة
ال)ي لقوم باـا  مراجعـة المعيومـات المـالـية المرحيـية، " 2410لـقد قمـنا بمراجع)ـنا كفـقا  ليمعـياع اـلدكلي حول عميـيات المراجعـة عق  

". ت)ضــمن مراجعة المعيومات المالية المرحيية الايام برجراء اإلســ)فســاعات، بشــ ل ع يســي من مدقق الحســابات المســ)قل ليمنشــ   
ــل  األاخاص المسؤكلنن عن األموع المالية كالمحاس ية، كإتباع ًجراءات تحينيية كإجراءات مراجعة ظخرى. ًن نطاق المراجعة ظقــــ

ق الايام بال)دقنق كفقا  ليمعاينر الدكلنــــــــــــــــة لي)دقنق، كبال)الي، فرناا ص تم ننا من الحصــول عيى ت  ند حول جمي  جوهر ا من نطا
 األموع الاامـة ال)ي لم ن ظن ي نناا ال)دقنق. لذا، فرننا ص ن دي عظي تدقنق بش ناا.

 اصس)ن)ـاج
ــ)نادا  ًلى مراجع)نا، ل  ي) نن لنا ما يدعونا ًلى اإلع)قاد ًعدادها، من جمي    اســ ب ن المعيومات المالنــــــــــــــــــة المرحيية المرفقة ل  ي)  

 ".المالية المرحيية ال)قاع ر " 34النواحي الجوهر ة، كفقا  ليمعياع المحاس ي الدكلي عق  
 

  دييو ت آند توش )الشرق األكسطش
  
  
  

  موق  من ق ل:
  محمد خميس ال)ح

  717عق  القند 
  2020ظ )وبر  26

 ظبو  ي
 اإلماعات العربية الم)حد 
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2020 سبتمبر 30كما في 
 

  إيضاحات   2020  سبتمبر  30  2019دإسم ر  31
    )غير مدقق(  )مدقق 

    ألف درهم  يلف داذ 
 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

 مم  كات ومعدات ا رات و  4  2,319,269  2,356,806
 عقااات اس ثماا ة 5  378,821  318,131

 في موجودات مالية س ثمااات   6  137,925  21,236
 حق  س خدام الموجودات    114,534  115,246

             مش رك  مشروع س ثماا في   7  60,096  57,939
             مجموع الموجودات غير المتداولة    3,010,645  2,869,358

 الموجودات المتداولة      
 المخزون     525,918  484,484
  م  مدينة لجاا ة 9  630,335  634,489
 مصاا ف مدفوعة مقدما وموجودات م داولة يخرى موجودات عقود،     331,701  264,136
 لدى ال نوك  وياصد  نقد 10  522,995  717,208

             حق  س خدام الموجودات    2,974  10,573
             مجموع الموجودات المتداولة    2,013,923  2,110,890
       مجموع الموجودات   5,024,568  4,980,248

      
 حقوق الملكية       

 ايس المال  11  444,787  444,787
 عالو  يست    112,320  112,320

  ح يا يات   1,927,063  1,919,133
             ياباح مس بقا    604,805  567,953

 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة   3,088,975  3,044,193
             حقوق الملكية غير المسيطرة    353,342  376,589

             مجموع حقوق الملكية    3,442,317  3,420,782
 المطلوبات      
 المتداولة المطلوبات غير       

 مخصص م افآت نتاإة خدمة المو فأن   150,876  154,693
 قروض ألجل  12  568,146  628,143
 مط وبات عقود اإلإجاا    141,895  140,942
             اإليرادات الموج ة    152,246  178,699

       مجموع المطلوبات غير المتداولة    1,013,163  1,102,477
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 الموجز الموحد )غير مدقق( الربح او الخسارةبيان 

  2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 سبتمبر  30

   

  ات إيضاح   2020  2019  2020  2019
    ألف درهم  يلف داذ   ألف درهم  يلف داذ 

          
 اإليرادات 17  301,840  550,663  1,197,552  1,524,727
            لكاليف لشغأ ية مباشر   ) (209,209 )  432,093 ) (952,837 )  1,167,905

          
 إجمالي الربح   92,631  118,570  244,715  356,822
 مصاا ف عمومية وإداا ة   ) (37,189 )  25,396 ) (126,451 )  118,171

-  12,377) ( -  -   
خساا   نخفاض قيمة عقاا اس ثمااي قأد 

 اإلنشاء
 شطب  ا رات ومم  كات ومعدات   -  - ) (5,196  -

-  2,575) ( -  2,425   
   مانية  خسا ر  س رداد/ )مخصص  

 الهم  المدينة ال جاا ة ع ىم وقعة 

120  6) ( 120  6) (  
 ا رات  )خساا  / م سب عند  س بعاد 

 ومم  كات ومعدات

2,988  -  -  -   
موجودات مح فظ بتا ن  س بعاد مم سب 

 ل  ي  لطا ر 

35,913  ( 10,855) ( 17,820  ( -   
الميمة ع ى  ا رات  خسا ر  نخفاض

 ومم  كات ومعدات
   فاء  يرادات موج ة   8,823  8,823  26,471  26,471

 مش رك مشروعالحصة في ابح    206  1,718  2,157  2,980
  يرادات لمو ل   3,177  1,529  7,192  5,544

 لكاليف لمو ل  ) (9,460 )  11,222 ) (26,757 )  34,886
   يرادات يخرى    2,952  7,595  8,476  13,790

2,133  8,305  588  1,718   
صافي ال غأر في الميمة العادلة إلس ثمااات 
 بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخساا  

2,025  -  -  -   
بالميمة العادلة  م سب من  س بعاد  س ثماا

           من خالل الدخل الشامل اآلخر 
          

            ربح الفترة   65,277  84,505  113,099  223,903
          
 ربح الفترة عائد إلى:         

 مالكي الشركة   60,214  73,662  136,348  176,891
           حقوق الم كية غأر المسيطر    5,063  10,843 ) (23,249  47,012

          
223,903  113,099  84,505  65,277              

          

0,40  0,31  0,17  0,14  13 
العائد األساسي والمخفض على السهم  

            )بالدرهم( 
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 الموجز الموحد )غير مدقق( بيـان الدخل الشامل
 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 
 المنتهية في  تسعة أشهرال

 سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  الثالثة 

 سبتمبر  30
   

2019  2020  2019  2020    
    ألف درهم  يلف داذ   ألف درهم  يلف داذ 

          
           ربح الفترة   65,277  84,505  113,099  223,903

          
 الدخل الشامل اآلخر         
 عاد  لصنيفتا عحقا   قد يو إم نال نود ال ي          

  لى الربح يو الخساا  
          

 عمالت يجن ية لحو ل  خساا م سب/ )   2,620 )  5,006 ) (2,609 )  4,999

338  -  -  -   

صافي ال غأر في الميمة العادلة إلس ثمااات 
الدخل الشامل بالميمة العادلة من خالل 

 اآلخر 

2,025  ( -  -  -   

ع ى  الم را مة عاد  لصنيف الم اسب 
اعس ثمااات في يدوات الدين المصنفة في  

بالميمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 لى الربح يو الخساا  عند   اآلخر

           اإلس بعاد
          

           ل ف ر  األخرى  ةالشام  الدخل/ )الخساا     2,620 )  5,006 ) (2,609 )  6,686
          

           مجموع الدخل الشامل للفترة   67,897  79,499  110,490  217,217
          
 مجموع الدخل الشامل عائد إلى:         

 مالكي الشركة   62,834  68,656  133,739  170,205
           حقوق الم كية غأر المسيطر    5,063  10,843 ) (23,249  47,012

          
217,217  110,490  79,499  67,897              
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 2020 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  
              

 3,198,871  321,578  2,877,293  446,653  1,873,533  112,320  444,787 )مدقق  2019يناير  1الرصأد في 
              

 223,903  47,012  176,891  176,891  -  -  - ابح الف ر 
   6,686 ) -    6,686 ) -    6,686 ) -  - ل ف ر  الخساا  الشام ة األخرى 

              
              

 217,217  47,012  170,205  176,891    6,686 ) -  - مجموع الدخل الشامل 
   88,957 ) -    88,957 )   88,957 ) -  -  -   14ياباح ) إضاح  لوز عات

              
              

 3,327,131  368,590  2,958,541  534,587  1,866,847  112,320  444,787 )غأر مدقق  2019 س  م ر 30الرصأد في 
              
              

 3,420,782  376,589  3,044,193  567,953  1,919,133  112,320  444,787 )مدقق  2020يناير  1الرصأد في 
              

 113,099    23,249 ) 136,348  136,348  -  -  - الف ر ابح 
   2,609 ) -    2,609 ) -    2,609 ) -  - ل ف ر  الخساا  الشام ة األخرى 

              
              

 110,490    23,249 ) 133,739  136,348    2,609 ) -  - مجموع الدخل الشامل 
   88,957 ) -    88,957 )   88,957 ) -  -  -   14ياباح ) إضاح  لوز عات

 -  -  -    10,539 ) 10,539  -  -  عاد  لصنيف اح يا ي لحو ل عمالت
              
              

 3,442,315  353,340  3,088,975  604,805  1,927,063  112,320  444,787 )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق(

 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
    سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال

2019  2020    
    ألف درهم  داذ يلف 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     
 ابح الف ر    113,099  223,903

 لعديالت لـ:     
 مم  كات ومعدات  س تالك -   119,224  120,565

 صافي ال غأرات في مخصصات مقابل الهم  المدينة ال جاا ة -   2,575  1,555
  نخفاض قيمة عقاا اس ثمااي قأد اإلنشاءخساا   -   12,377  -
   ا رات ومم  كات ومعداتن يجة  س بعاد شطب  -   5,196  -

 لمو فأنانتاإة خدمة  م افآتمخصص  -   14,575  16,217
 حق  س خدام الموجودات  فاء  -   8,311  9,750

   فاء  يرادات موج ة -  ) (26,471 )  26,471
 خساا   نخفاض قيمة مم  كات ومعدات -   10,855  35,913

 قيمة مم  كات ومعدات م اسب من  س بعاد -   6 )  120
  ا ر  من بي  يصل مصنف كمح فظ به ل ي م اسب  -   - )  2,988
 الحصة في ابح مشروع مش رك -  ) (2,157 )  2,980

 لكاليف لمو ل -   16,745  26,694
  يرادات لمو ل -  ) (7,192 )  5,544
  ال غأر في الميمة العادلة إلس ثمااات -  ) (8,305 )  4,133
 ع ى مط وبات عقود ال  جأرمس حقة فوا د  -   10,012  8,192

            
400,553  268,850    

 ال غأرات في:     
 مخزون   ) (41,434 )  10,429
  م  مدينة لجاا ة   1,579 )  89,048
 مدفوعة مقدما  وموجودات م داولة يخرى مصاا ف   ) (67,565 )  95,293

   م  دا نة لجاا ة ويخرى   ) (22,934  6,127
  مس حقة ومط وبات م داولة يخرى  مصاا ف   20,104  13,331

            
 األنشطة التشغيليةالنقد الناتج من    158,600  225,241

 المدفوعة لمو فأنانتاإة خدمة  م افآت  ) (18,671 )  9,162
            

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   139,929  216,079
      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 ومعدات مم  كات اإلس حوا  ع ى  ) (97,742 )  52,512
  س ثمااات عقاا ةشراء   ) (73,067 )  24,228

 مدفوعات إلس ثمااات  ) (105,053  -
  ا ر يصل مح فظ به ل ي   بي م حصالت من    -  11,963

  عقااي  م حصالت من  س بعاد  س ثماا   -  139,811
 م حصالت من  س بعاد  س ثمااات   -  71,724

  يرادات لمو ل مس  مة   7,192  5,544
 صافي - س ثماا في ودا   ب واا    س حقاق أل ثر من ثالثة يشتر    147,198  3,895

            
 األنشطة االستثمارية الناتج من)المستخدم في(/  صافي النقد  ) (121,472  156,197

      
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 ض ألجلو م حصالت من قر    59,337  285,000
 ض ألجلو لسديد قر   ) (54,183 )  342,195

 عقد اإلإجاا اتفوا د مدفوعة ع ى  ل زام  ) (10,012 )  8,192
 عقد اإلإجاا اتلسديد  ل زام  ) (9,206 )  12,004
 ينصبة ياباح مدفوعة   ) (88,957 )  88,957
 لكاليف لمو ل مدفوعة  ) (20,057 )  26,694

            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  ) (123,078 )  193,042

            
       في النقد ومرادفات النقد  الزيادة /صافي )النقص(  ) (104,622  179,234

 يسعاا الصرف األجن يفي  غأرات الل ثأر   ) (2,609  -
 يناير 1النقد ومرادفات النقد في    295,349  183,638

            
 سبتمبر 30النقد ومرادفات النقد في نهاية    188,118  362,872
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 معلومات عامة 1
 

 ن شــــــركة  أران ابو  ي )"الشــــــركة"  ذي شــــــركة مســــــاذمة و نية ل ســــــســــــت في ابو  ي بدولة اإلمااات العربية الم حد  بموجب 
ــي  والقوانأن ياقام   ــنوات   11و  9،  8،  10،  3المراســــــــ ــت    2004و   2003،  1999،  1985،  1982ل ســــــــ ع ى ال والي.  ن يســــــــ

 الشركة مداجة في سوق يبو  ي لألوااق المالية.
 

الطا رات العمودإة والطا رات  ات األجنحة  إلم الك ولشــغألل ســســت الشــركة وشــركالتا ال ابعة )إشــاا  لأتا معا  "بالمجموعة"   لقد  
الثاب ة و ل  داخل وخااج دولة اإلمااات العربية الم حد  والميام يإضـــــا بعم يات ل جأر الطا رات والطأران ال جااي والشـــــحن الجوي 

 ، يبو  ي، اإلمااات العربية الم حد . 2723ل شركة ذو ص.ب.  العنوان المسجل قة بتها المجال.  ن واألنشطة األخرى الم ع
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

ــترلف ر  ال ال يانات المالية الموجز  الموحد   ذه   ل   عداد ــعة يشــ ــ  م ر  30المن تية في   ســ ــ ي   2020 ســ بناء  ع ى المعياا المحاســ
م  الم ط ـبات الم ع ـقة بتـا من األنظمـة المعمول بتـا في دوـلة اإلمـااات العربـية  ول وافق" ال ـقاا ر المـالـية المرح ـية"  34اـلدولي اق  

 الم حد .
 

مـ ة ال شــــــــــــــغأ ـية وعمـ ة عرض ل  عرض ذـه  ال ـياـنات المـالـية الموجز  الموحـد  ـبداذ  اإلـمااات العربـية الم حـد  )"اـلداذ " ، وذي الع
 ال يانات المالية ل شركة. ل  لقر ب كافة المبالغ الم أنة بالداذ  اإلمااالي  لى يقرب عدد صحيح باأللف، ما ل  ُيهكر خالف  ل .

 
ــاحات ع ل ضــــــمن ال يانات المالية الموجز  الموحد  جمي  المع ومات ــنو ة و نبغي ين  واإلفصــــ الالزمة ل  يانات المالية الموحد  الســــ

ــنة المن تية في   ــافة لهل ،  ن الن ا   2019دإســـــــم ر   31لقري جنبا   لى جنب م  ال يانات المالية الموحد  ل مجموعة ل ســـــ . باإلضـــــ
ن لوقعتا ل ســـنة المالية ال ي ع لع  ر بالضـــروا  موشـــر ع ى الن ا   ال ي إم   2020 ســـ  م ر  30المن تية في     ســـعة يشـــتراللف ر  

 .2020دإسم ر  31س ن تي في 

 م دي اإلس مراا ة
 12ف ر  ع لقل عن  لفي المســ ق ل المنظوا،  يعمالتا ن يعضــاء مج س اإلداا  مق نعون ب ن المجموعة لديتا موااد كاةية لمواصــ ة  

م دي اعســــــ مراا ة في  عداد ال يانات المالية   ع ماد يعضــــــاء مج س اإلداا يواصــــــل  ،  وبناء  ع ى  ل شــــــتر ا من لاا   ذها ال قر ر. 
 الموحد . الموجز 

 األح ام، ال قديرات وإداا  المخا ر
ــات  ال ياناتي ط ب  عداد ذه   ــياســ ــات لوثر ع ى لط أق الســ ــداا يح ام ولقديرات واف راضــ المالية الموجز  الموحد ، من اإلداا   صــ

 ن  .قد لخ  ف الن ا   الفع ية عن ذه  ال قديرات  والمصـــــــــــــاا ف.واإليرادات  المداجة ل موجودات والمط وباتالمحاســـــــــــــ ية والمبالغ  
ات المحاســـ ية ل مجموعة والمصـــادا الر يســـية ل  قدير غأر الموكد م وافقة م  األح ام التامة ال ي وضـــع تا اإلداا  ل ط أق الســـياســـ 

، باســــــــ ثناء ما ذو 2019دإســــــــم ر   31ل   ال ي ل  لط يقتا في ال يانات المالية الســــــــنو ة الموحد  ل مجموعة ل ســــــــنة المن تية في 
 .21اق   في  إضاح موضح

 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

 ال يانات المسـ خدمة في  عداد ل  ذه  ال يانات المالية الموجز  الموحد  م وافقة م    المسـ خدمة في  عداد ن السـياسـات المحاسـ ية 
 .بتاواإلإضاحات المرفقة ، 2019دإسم ر  31ل سنة المن تية في  الموحد  ل مجموعةالمالية 
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 المعايأر المعدلة

 2022يناير  1ل ف رات السنو ة ال ي ل دي في يو بعد  إسري لط يقتا
 اععمال  ندماج 3ع ى المعياا الدولي ل  قاا ر المالية اق  لعديالت  -لعر ف األعمال  •
 عا دات ق ل اعس خدام المقصود  –ومعدات  وآعتمم  كات  - 16لعديالت ع ى المعياا المحاس ي الدولي اق   •
 لك فة لنفأه العقد –عقود مثق ة  - 37لعديالت ع ى المعياا المحاس ي الدولي اق   •
 لط أق 1ولي ل  قاا ر المالية اق  المعياا الد  -2020-2018المعايأر الدولية ل  قاا ر المالية  ال حســــــــــــــأنات الســــــــــــــنو ة ع ى   •

 األولى مر ل لمالية   قاا ر الالمعايأر الدولية 
ــنو ة ع ى   • ــأنات الســـــــــ األدوات  9ولي ل  قاا ر المالية اق   المعياا الد  - 2020-2018المعايأر الدولية ل  قاا ر المالية  ال حســـــــــ

 المالية
 الزااعة 41ولي اق  الدالمحاس ي المعياا  -2020-2018المعايأر الدولية ل  قاا ر المالية ال حسأنات السنو ة ع ى  •

 2023 يناير 1ل ف رات السنو ة ال ي ل دي في يو بعد  إسري لط يقتا
 : عقود ال  مأن17المعياا الدولي ل  قاا ر المالية اق   •
 ةيو غأر م داول ةالمط وبات كم داوللصنيف  - 1 الدولي اق المحاس ي لعديالت ع ى المعياا  •

 ال ي ل  ي   لحديدذا بعدل ف رات السنو ة  إسري لط يقتا
اســـ ثمااات  28والمعياا المحاســـ ي الدولي اق    ال يانات المالية الموحد   10لعديالت ع ى المعياا الدولي ل  قاا ر المالية اق    •

  الم ع قة بمعالجة بي  يو المسـاذمة في األصـول بأن المسـ ثمر والشـركات الزمأ ة 2011) في شـركات زمأ ة ومشـاا   مشـ ركة
 يو المشاا   المش ركة.

ــنو ة ع ى   • ــأنات الســـــــــــ عقود   16ولي ل  قاا ر المالية اق   المعياا الد  - 2020-2018المعايأر الدولية ل  قاا ر المالية ال حســـــــــــ
 اإلإجاا

 ساس ال وحأدي
 م أن يدنا : كما ذولية الموجز  الموحد  المركز المالي واألداء المالي ل شركة والشركات ال ابعة لتا ل ضمن ال يانات الما

 
   نسبة الملكية 

 إسم الشركة التابعة
 سبتمبر 30

2020 
ديسمبر  31

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس 2019
     

موســـــــســـــــة فردإة   –ما ســـــــيموس ل طأران 
  .م.م

 الشحن الجوي  اإلمااات العربية الم حد  100% 100%
     

      خدمات النقل الجوي ال جااي  اإلمااات العربية الم حد  %50 %50 او ال جت  .م.م. 
         ة س ثماا عقااات لم    ج ل  ااق  %100 %100 ذأربال ذأل جاادنز المحدود 

 يي دي يي إلداا  العقااات والصيانة
      عقاا ة ومرافقخدمات  اإلمااات العربية الم حد  %100 %100  .م.م. العامة

      خدمات الشحن الجوي  يوكرانيا %100 %100 ما سيموس الخطوط الجو ة  .م.م. 
  شركة  إه دي  إه الدولية ل عقااات

  – مم وكة من ق ل شــــركة  أران يبو  ي
      خدمات ل جأر وإداا  العقااات الم حد اإلمااات العربية  %100 %100 موسسة فردإة  .م.م

      ال دا ب ع ى الطأران اإلمااات العربية الم حد  %100 %100 مركز لدا ب شركة  أران يبو  ي
لالس شااات مم وكة    إه دي  إه مأ أونأوم

موســســة   –من ق ل شــركة  أران يبو  ي 
 فردإة  .م.م

اعســــــــــــــ شـــــــــــــــااات ولقـدإ  خـدمـات   اإلمااات العربية الم حد  100% 100%
اســــــــ شــــــــاا ة في مجاعت الطأران  
وال صـــني  والضـــيافة والنفط والغاز  

 وحقوق الم كية الخاصة. 
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 ومعدات ممتلكاتطائرات و  4
 

ــ  م ر  30الف ر  المن تية في  خالل   ــم ر   31م أون داذ  )  97,7 م  غ  ، لك دت المجموعة2020 ســــــــــ م أون   63,8:  2019دإســــــــــ
 119,2المم  كات والمعدات خالل ذه  الف ر  الطا رات و مم  كات ومعدات. ب غ اســـــــــ تالك  ا رات و  اإلســـــــــ حوا  ع ىداذ   عند  

ــ  م ر  30م أون داذ  ) ل  اعع راف م أون داذ .   5,2شـــــطب خالل الف ر  بم  غ ب اإلع رافل   .م أون داذ    120,6:  2019 ســـ
 داذ  . م أون  35,9: 2019 س  م ر 30م أون داذ  ) 10,8لقأي  الطا رات خالل الف ر  بم  غ  منبخساا  انخفاض الميمة 

 
المجموعـة في  مقرالمم  كـات والمعـدات في المقـام األول من الطـا رات، ي   لشــــــــــــــغأـل خالل الف ر .  ذـام إ ن ذنـاك  ســــــــــــــ بعـادل  

 .اإلمااات العربية الم حد 
 
 
 ةإستثماري اتعقار  5
 

. لمثل العقااات  في الروضــــــة، يبو  ي لق  ومبانيق  في مدينة خ يفة، يبو  ي إلمثل العقااات اعســــــ ثماا ة اعســــــ ثماا في عقاا 
اعســ ثماا ة قأد اإلنشــاء عقاا ن في منطقة الســطو  إلعاد  ال طو ر، دبي، وبناء مجم  ســ ني إق  في مدينة زايد، يبو  ي. خالل 

 عقااات اس ثماا ة لق  في المنأر ، يبو  ي. باإلس حوا  ع ىالف ر ، قامت المجموعة 
 

 2019دإسم ر  31  2020 سبتمبر 30  
 )مدققة   مدققة()غير   
 يلف داذـ   ألف درهـم  
     

 410,363  318,131  يناير 1في الرصأد 
 -  42,900  المنأر  -شراء عقااات  س ثماا ة 

 189  80  الروضة -لعقااات اس ثماا ة  ضافات 
 38,390  30,087  عقاا اس ثمااي قأد اإلنشاء ضافات ل

  139,811 ) -   س بعاد عقاا لندن
 9,000  -  مدينة خ يفة –الز اد  في الميمة العادلة 

      -  (12,377 )  نخفاض قيمة عقاا  س ثمااي قأد اإلنشاء
     

  378,821  318,131      
 

من ق ل مميمأن    2019دإســــم ر   31في    جراؤ  ل الهي   قأي  الع ى يســــاس   ل عقااات اإلســــ ثماا ةل  الوصــــول  لى الميمة العادلة  
جمعية المميمأن المتنأأن ولديت  موذالت مناسـبة وخ رات حديثة  في  مسـ ق أن ليس لت  صـ ة بالمجموعة.  ن المميمأن ذ  يعضـاء

 30في ا كمـ في الميمـة العـادلـة ل عقـااات اعســــــــــــــ ثمـاا ـة  ذـامفي لقأي  عقـااات في مواق  ممـاث ـة. لع قـد اإلداا  ينـه ع يوجـد لغأأر 
 .2020 س  م ر

 
دون اجراء اي لعديالت  الحديثةنت  الســـوق القابل ل مقاانة اســـ نادا  لى يســـعاا الســـوق  مالميمة العادلة باســـ خدام   ل  الوصـــول  لى

اعســـــــ ثماا ة ل مجموعة  العقااات، كانت جمي  2020 ســـــــ  م ر 30ال يانات ال ي إم ن مالحظ تا في الســـــــوق. في    ع ى  جوذر ة
  .2 ى : المس و 2019دإسم ر  31من ال س سل الترمي ل ميمة العادلة ) 2 ى المس و  ضمن

 
ــا ر انخفاض الميمة من لقأي   ــ ثمااي ل  اعع راف بخســـ ــاء خالل الف ر  بم  غ عقاا  ســـ ــ  م ر  30م أون داذ  )  12,4قأد اإلنشـــ   ســـ

  .داذ  : ع شيء2019
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
  في موجودات مالية إستثمارات 6

 2019دإسم ر  31  2020 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داذـ   ألف درهـم  
     

 21,236  24,988  الخساا يو  الربحخالل  المصنفة بالميمة العادلة من –الم كية سندات 
      -  112,937  الخساا يو  الربحخالل  منبالميمة العادلة المصنفة  -سندات الدين ال جاا ة 

     
  137,925  21,236      

 
 في الموجودات المالية: ةيما ي ي حركة اإلس ثماا

 2019دإسم ر  31  2020 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داذـ   ألف درهـم  
     

 88,115  21,236  يناير 1الرصأد في 
الربح  بالميمة العادلة من خالل  -سندات الدين ال جاا ة في  شراء اس ثمااات

 -  105,053  او الخساا 
 -  3,331  سندات الدين ال جاا ةفي م اسب الصرف النالجة عن اس ثمااات 

   الدخل بالميمة العادلة من خالل   -سندات الدين ال جاا ة   س بعاد 
  71,724 ) -  اآلخر الشامل  

بالميمة العادلة من خالل الربح او   إلس ثمااات ال غأر في الميمة العادلة
 2,820  8,305  الخساا 

   الدخلخالل  إلس ثمااات بالميمة العادلة من  ال غأر في الميمة العادلة
      2,025  -  الشامل اآلخر  

     
  137,925  21,236      

 
 :كما ي يل مثل اس ثمااات المجموعة في اعس ثماا في األست  والسندات 

 2019دإسم ر  31  2020 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داذـ   ألف درهـم  
     

اس ثماا في صندوق الواحة لالس ثماا في يدوات الدخل الثابت ب سواق وسط  
 21,236  24,988  وشرق يواوبا والشرق األوسط

 -  140  اس ثمااات في سندات اس حقاق قصأر  األجل
 -  23,752  المم كة الم حد  -اس ثمااات في سندات الشركات 
 -  EX-UK   32,700) األواوبية –اس ثمااات في سندات الشركات 
 -  EX-JAPAN   4,651) آسيا والمحيط التادئ -اس ثمااات في سندات الشركات 

 -  48,204  األسواق الناشئةسندات عوا د عالية و سندات  ات في اس ثماا 
      -  3,490  الفئاتاس ثماا في سندات م عدد  

     
  137,925  21,236      

 
ــ ثمااات في موجودات مالية بم  غ  ــم ر   31م أون داذ  )  59,3ل  اذن اســـــــــــ   مقابل قرض ألجل داذ   : ع شـــــــــــــيء2019دإســـــــــــ

 ل مجموعة.
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 مشترك  عو مشر إستثمار في  7
 

مشــــ رك ل   مشــــروع% من ايس المال في شــــركة يجســــ ا و ســــ الند لخدمات الطأران  .م.م.، وذو 70لم    المجموعة حصــــة ل  غ 
دولة اإلمااات العربية الم حد  كشــــركة  ات مســــوولية محدود . لقوم شــــركة يجســــ ا و ســــ الند لخدمات  ،ل ســــيســــه في  ماا  يبو  ي

  الطأران  .م.م. ب نفأه يعمال  صـالح ولجديد ولعديل ولحدي  الطا رات العمودإة وبي  قط  يياا الطا رات العمودإة ومسـ  زمالتا.
 وفقا لطر قة حقوق الم كية. 2020 س  م ر 30 وبات كما في ل  لسجأل حصة المجموعة في الن ا   والموجودات والمط

 
 
 مشتركة عمليات 8
 

ــ ركة ذامةعم ية    المجموعةلدى   ــة  المجموعة   لم   .  م  ســـــي اإه  ي ان  مشـــ ــبةحصـــ  في م كية يجتز  المحا ا  في %  50 بنســـ
من  لناســ ية حمل حصــة لمن األاباح الم  ســبة وين   حصــة لناســ يةع ى    ل مجموعة الحصــول. إحق ل  دا ب ع ى الطأران منشــ  

 العم ية المش ركة. مصاا ف
 
 
 تجارية مدينة ذمم  9

 2019دإسم ر  31  2020 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داذـ   ألف درهـم  
     

 692,413  696,324   لجاا ةمدينة  م  
           23,422  16,656  مس حق من ي راف  ات عالقة

  712,980  715,835   
            81,346 ) (82,645 )  المع رف بهخسا ر انخفاض الميمة مخصص ينزل: 

  630,335  634,489      
 
 

  النقد ومرادفاتالنقد  10
 

ــ مل النقد ومرادفات النقد المداج في بيان ال دفقات النقدإة الموجز الموحد ع ى   المبالغ ال الية المداجة في بيان المركز المالي إشــــــــــ
 الموجز الموحد:

 2019دإسم ر  31  2020 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داذـ   ألف درهـم  
     

 4,795  2,970  نقد في الصندوق 
 421,859  274,661  ودا   قصأر  األجل

           290,554  245,364  حسابات بنكية جاا ة
 717,208  522,995  لدى ال نوك واألاصد النقد 

 421,859) ) (274,661 ) يشتر ثالثة ثر من ألاس حقاق  ب واا  ودا   ينزل: 
           -  (60,216 ) حسابات بنكية م شوفة مس خدمة ألغراض اإلداا ينزل: 
      295,349  188,118  الموحدالموجز في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد 
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ومرادفات النقدالنقد  10
 

ــمن ــم ر   31م أون داذ  ) 6,3م  غ ع ى  النقد والودا   لدى ال نوك  ي ضـ بنوك  لدىم أون داذ   مح فظ بتا  115,3:  2019دإسـ
 ات  نتا بو    اعح فاظ بالرصـأد الم بقي داخل دولة اإلمااات العربية الم حد . ي   لقأي  األاصـد  لدى ال نوك   خااج الدولةيجن ية 

ــة  ــداد ألن ذه  ال نوك لخضـــــ  لرقابة عالية من ق ل ال نوك المركز ة لمخا ر ا  مانية منخفضـــ بناء  . ل دول المعنية  خ ف عن الســـ
مخصــص  إعادلالخســاا  ع ى األاصــد  لدى ال نوك في نتاإة ف ر  ال قر ر بم  غ  مخصــصر  ل ، لقوم  داا  المجموعة ب قدي  ع ى

ــاا  اإل  مانية ــتر ا. ل     12لمد   الخسـ ــد  لدى ال نوك في نتاإة ف ر  ال قر ر  إ نشـ ــ حقاق الســـداديي من األاصـ ، م   م خ ف عن  سـ
نيـة الحـاليـة ل  نـ ، قـامـت  داا  المجموعـة ب قأي  عـدم وجود وال صــــــــــــــنيفـات اع  مـا في ال عثر ال ـاا خيـة الخ ر األخـه في اعع بـاا 

 يي مخصصات خساا  ع ى ذه  األاصد . لق  ب سجألانخفاض في الميمة، وبال الي ل  
 

م أون داذ    60,2 بم  غ  الحسابات ال نكية الم شوفة، اس خدمت المجموعة لستأالت 2020 س  م ر  30لف ر  المن تية في  خالل ا
عند الط ب. ي   اح ســـــــــــاب الفا د   ي   لســـــــــــديد ال ســـــــــــتألم أون داذ  م  بنوك مح ية لغرض  داا  ايس المال العامل.   200من 

 بالرجوع  لى يسعاا السوق السا د .
 
 

 رأس المال 11

 
 

 قروض ألجل  12
 

 ي   لســـديدالمجموعة لرلأب م  بن  يجن ي ل مو ل شـــراء ســـندات الشـــركات.   يبرمت،  2020 ســـ  م ر  30خالل الف ر  المن تية في  
 ثالثةلمد  أ وا  للدى بنوك دولة اإلمااات العربية الم حد  )القرض عند الط ب. ي   اح ســــاب الفا د  وفقا  ألســــعاا الفا د  الســــا د  

المح فظ ع ى اعسـ ثمااات في يوااق دين الشـركات  اذن من الداجة األولىمقابل  مضـمون   القرض   ن% سـنو  ا. 0,75يشـتر زا دا  
ال ي لمت بموجب ال ســــــــتأالت ال نكية ل مجموعة ذي وفقا  ل شــــــــروط األخرى   المدفوعة ن جمي  القروض والمبالغ  لدى ال ن .  بتا

 .2019دإسم ر  31المداجة في ال يانات المالية الموحد  ل سنة المن تية في 

 سبتمبر 30  
2020 

 دإسم ر 31 
2019 

 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داذـ   ألف درهـم  
     

      444,787  444,787  المصدر والمدفوع بالكامل:
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 13
 

الشــركة ع ى الم وســط المرجح لعدد  مســاذميقســمة األاباح ل ف ر  العا د   لى   من خالل  ي    ح ســاب العا د األســاســي ع ى الســت 
 األست  القا مة خالل الف ر .

 
 إع س الجدول ال الي األاباح ومع ومات األست  المس خدمة في  ح ساب العا د ع ى الست :

 

 
 ابحية الست  األساسية. لعادل المخفضة، وبال الي فان ابحية الست  ين لكون مخفضة مح ملال منلمجموعة يست  ا ع يوجد لدى

 
 

 أرباح  توزيعات 14
 

داذ    0,20ع ى لوز عات ياباح نقدإة بميمة 2020 ف راير  25الجمعية العمومية الســـــــــنو ة المنعقد  وافق المســـــــــاذمون في  ج ماع
 .م أون داذ   89: 2019) م أون داذ  89% من الميمة اإلسمية  وال ي ب غت 20ل ست  العادي )

 
 

 مطلوبات طارئة 15
 

ــا فـــــي   ــان لدى المجموعة مط وبات  اا ة قا مة ةيما ي ع ق بخطابات ضمان بم  غ 2020 س  م ر  30 مـــ م أون داذ    62,8، كـــ
 م أون داذ  . 66,6: 2019دإسم ر  31)
 
 

 إلتزامات 16
 

 ايسمالية ل زامات 
 

 161,8 لقدير ة ل  غ بميمة مقابل اعســــــــ حوا  ع ى مم  كات ومعدات  ل زامات، كان لدى المجموعة 2020 ســــــــ  م ر  30 ما في  
 م أون داذ  . 178: 2019دإسم ر  31م أون داذ  )

  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال  سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثة  
  2020  2019  2020  2019 
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  )غأر مدققة   مدققة()غير   

  ياباح عا د   لى مالكي الشركة
          176,891  136,348  73,662  60,214  )يلف داذ    
         

  الم وسط المرجح لعدد األست  المصدا 
          444,787  444,787  444,787  444,787  )يلف 

         
          0,40  0,31  0,17  0,14  ل ست  الواحد )داذ  العا د 
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 قطاعالمعلومات  17
 

.  شــغأ يةال  القطاعات  -8 ن المع ومات الم ع قة بقطاعات ال شــغأل ل مجموعة م أنة يدنا  وفقا  ل معياا الدولي ل  قاا ر المالية اق  
 حول م وناتالقطـاعات ال شــــــــــــــغأ ـية ع ى يســــــــــــــاس ال ـقاا ر الداخ ـية  لحـديدب ن ي     8ي طـ ب المعـياا الدولي ل  ـقاا ر المـالـية اق  

 من ق ل صان  القراا ال شغأ ي الر يسي و ل  ل وز   الموااد ع ى القطاع ولقأي  يدا ه.  بصوا  دوا ةال ي ي   مراجع تا و المجموعة  

 
 ألغراض ال شغأل، ل  لنظي  المجموعة  لى ياب  قطاعات يعمال ا يسية: 

 
 ات وعم يات الصيانة لأل راف األخرى؛ عم يات الطا رات العمودإة والطا رات  ات األجنحة الثاب ة ال ي لقوم ب  جأر الطا ر  . 1
 عم يات الطا رات ال جاا ة، وال ي لقوم بخدمات النقل ال جااي وإداا  الطا رات؛  . 2
ــ خدام يســـطول الطا رات . 3 ــحن الجوي لعمالء مح أأن ودولأأن و ل  باسـ ــحن الجوي، وال ي ل مثل في خدمات الشـ  عم يات الشـ

 يو  ا رات مس  جر ؛ و  الخاص بتا
  مجموعة.ل اإلس مثاا ةمحفظة ال داا   ل ضمناإلس ثمااات، وال ي  . 4
 

ــاس الهي ل ني ع يه المجموعة لقاا رذا  ــية. ي   لنفأه المعامالت ما بأن  لمثل ذه  القطاعات األســـ عن المع ومات القطاعية الر يســـ
 القطاعات وفقا ألسعاا لحددذا اإلداا  م  األخه بعأن اعع باا لك فة األموال.

 
  ن المع ومات القطاعية لعم يات المجموعة مداجة يدنا :

 

  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( 2020 سبتمبر 30            
             

 اإليرادات  444,281  228,996  506,315  -   38,445 ) ( 20,485  1,197,552
               

               
 الف ر  )خساا   /ابح  122,028 ) ( 46,496  119,278  16,300 ) (1,207 ) ( 96,804  113,099

               
               
 )غأر مدقق  2019 س  م ر 30            
             

 اإليرادات  455,659  506,323  541,404  -  41,573 )  20,232  1,524,727
               

               
 ابح الف ر   43,729  94,025  70,463  10,452  5,234  -  223,903
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( قطاعالمعلومات  17
 

  ن موجودات ومط وبات قطاعات األعمال ذي كما ي ي:
 

  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( 2020 سبتمبر 30            
               

 الموجودات  3,141,873  1,305,169  808,106  516,745  222,538 ) ( 969,863  5,024,568
               

               
 المط وبات  894,321  649,430  52,854  -   9,452 ) ( 23,806  1,582,251

               
               
 )مدقق  دإسم ر 31            
               

 الموجودات  3,138,489  1,439,679  802,991  339,367  266,336 )  1,006,614  4,980,248
               

               
 المط وبات  784,323  729,827  73,013  -  37,655 )  65,352  1,559,466

               
 

الم حد ، وبال الي ع يوجد لح أل جغرافي لمااس المجموعة نشـــــا التا بشـــــ ل ا يســـــي من خالل مركزذا في دولة اإلمااات العربية 
  ضافي لإليرادات واألاباح والموجودات والمط وبات.
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 أطراف ذات عالقة    18
 

ــياق األعمال   ــمن ســ ــروط ويح ام م فق ع أتا م  ي راف  ات عالقة.  اإلع يادإةلقوم المجموعة ضــ بالدخول في معامالت وفقا  لشــ
ل  لف األ راف  ات عالقة من مسـاذمي المجموعة ويعضـاء مج س اإلداا  ومو في اإلداا  الر يسـأأن واألعمال ال ي ي   السـيطر  

 ي إمااسون ل ثأرا   داا ا  جوذر ا  ع أتا باإلضافة  لى المدااء الر يسأأن.ع أتا بواسط ت  وعا اللت  يو ال 
 

  ن المعامالت الجوذر ة م  األ راف  ات عالقة خالل الف ر  كانت كما ي ي:
 

 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2020  2019  2020  2019 
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  )غأر مدققة   مدققة()غير   
 يلف داذـ   ألف درهـم  يلف داذـ   ألف درهـم  
         

          146,993  69,981  49,273  17,313  اإليرادات 
         

لك فة ال مو ل ع ى عقد  إجاا لمو ل 
          8,192  -  7,494  -   ا رات 

         
         مكافآت المدراء الرئيسيين

اوالب ومزاإا المو فأن األخرى قصأر   
          14,157  13,729  4,263  3,965  األجل 

         
          9,197  5,308  1,728  1,713  يلعاب يعضاء مج س اإلداا  

         
          1,029  590  255  218  مخصص م افآت نتاإة الخدمة ل مو فأن

 
 

 نتائج موسمية  19
 

 30 في ةيالمن ت  سعة يشتراللف ر  الموجز الموحد   الربح او الخساا في بيان  ل  ي ـــــــــــــ  لسجأل ييـــــــــــــة  يرادات  ات   يعة موسمية
 .2019و  2020 س  م ر
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر –األدوات المالية  20
 ال صنيف المحاس ي والمي  العادلة

ع ومات حول الميمة العادلة والمي  العادلة ل موجودات المالية والمط وبات المالية، بما في  ل  مســــ و التا في النظام الم داج ل ميمة العادلة. ع ي ضــــمن الجدول م  المداجةيوضــــح الجدول ال الي المي   
 لقااب الميمة العادلة بصوا  معقولة. المداجةل موجودات المالية والمط وبات المالية غأر المقاسة بالميمة العادلة   ا كانت الميمة 

 
 القيم العادلة  القيم المدرجة 2020 سبتمبر 30
 
 

القيمة العادلة من  
أو  الربحخالل 

سندات  – الخسارة
 الملكية

 القيمة العادلة من 
الربح أو خالل 

سندات  –الخسارة
 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 
اس ثماا في صندوق الواحة لالس ثماا في يدوات 

الدخل الثابت ب سواق وسط وشرق يواوبا والشرق 
 24,988 - 24,988 -  24,988 - - 24,988 األوسط

 140 - - 140  140 - 140 - اس ثمااات في سندات اس حقاق قصأر  األجل
 23,752 - - 23,752  23,752 - 23,752 - المم كة الم حد  -اس ثمااات في سندات الشركات 

األواوبية  –دات الشركات ـااات في سنـاس ثم
(EX-UK  - 32,700 - 32,700  32,700 - - 32,700 

آسيا والمحيط  -اس ثمااات في سندات الشركات 
 EX-Japan  - 4,651 - 4,651  4,651 - - 4,651) التادئ

عوا د عالية وسندات سندات  ات اس ثماا في 
 48,204 - - 48,204  48,204 - 48,204 - األسواق الناشئة

 3,490 - - 3,490  3,490 - 3,490 - اس ثماا في سندات م عدد  الفئات
                    

 24,988 112,937 - 137,925  112,937 24,988 - 137,925 
          
          

          المقاسة بالقيمة العادلة غير الموجودات المالية 
 - - - -  630,335 630,335 - - الهم  المدينة ال جاا ة

 - - - -  252,901 252,901 - - الموجودات الم داولة األخرى 
 - - - -  522,995 522,995 - - النقد والودا   لدى ال نوك

                    
 - - 1,406,231 1,406,231  - - - - 
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 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المحاس ي والمي  العادلة
 

 القيم العادلة  القيم المدرجة )يتبع(  2020 سبتمبر 30
 
 

القيمة العادلة من 
أو  الربحخالل 

سندات  – الخسارة
 الملكية

 القيمة العادلة من
الربح أو خالل 

سندات  –الخسارة
 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

 - - - -  115,591 115,591 - - واألخرى  ال جاا ة الدا نةالهم  
      729,846 729,846   قروض ألجل

      144,358 144,358   ال زامات عقود  إجاا 
                60,216 60,216   حسابات بنكية م شوفة

          
 - - 1,050,011 1,050,011  - - - - 
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المحاس ي والمي  العادلة
 

 القيم العادلة   القيم المدرجة  2019ديسمبر  31في 

 

القيمة العادلة من خالل  
  – الخسارةأو  الربح

 سندات الملكية 

القيمة العادلة من خالل  
  – الربح أو الخسارة

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع  المقاسة بالتكلفة المطفأة  الدينسندات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  اس ثماا في صندوق الواحة لالس ثماا في

  يدوات الدخل الثابت ب سواق وسط   
 21,236 - 21,236 -  21,236 - - 21,236 وشرق يواوبا والشرق األوسط    

          
          
 21,236 - - 21,236  - 21,236 - 21,236 
          

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة  
 العادلة 

         

 - - - -  634,489 634,489 - -  م  مدينة لجاا ة
موجودات العقود وموجودات م داولة  

 - - - -  168,949 168,949 - - يخرى 
 - - - -  717,208 717,208 - - وياصد  لدى ال نوكنقد 

          
          
 - - 1,520,646 1,520,646  - - - - 
          

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 
 العادلة 

         

 - - - -   804,138)  804,138) - - الهم  الدا نة ال جاا ة واألخرى 
 - - - -   724,692)  724,692) - - قروض ألجل 

 - - - -   153,564)  153,564) - - ال زامات عقود  إجاا لمو  ي
          
          
 - - (1,017,060 ) (1,017,060 )  - - - - 
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المحاس ي والمي  العادلة
 

 خالل الف ر  2والمس وى  1ل  إ ن ذناك يي لحو الت بأن المس وى 
 
 

 الحساسةعلى التقديرات الهامة واألحكام ( 19 –فيروس كورونا )كوفيد  تأثير 21
 

ــ جدفأروس كواونا ل  ل  أد وجود   ــأن  وقد ان شــــــــر في   2020يوا ل    في  19 –) وفأد   المســــــ لســــــــ ب في  وخااجتا، ممابر الصــــــ
ع ى يعمال الشـــــركة بخالف عم يات    محدود ل ثأركان له   الفأروس. لع  ر الشـــــركة ين ذها  لعطأل األعمال والنشـــــاط اعق صـــــادي

ع ى لوقعات اعق صــــــاد الك ي في لقديرات المجموعة ل معياا الدولي ل  قاا ر  ذها الوباء لفشــــــي  ل ثأر  دااجل   الطا رات ال جاا ة. 
 .الموجودات غأر الماليةانخفاض قيمة قياس حول مخصصات خسا ر اع  مان الم وقعة و  9المالية اق  

 
 

   المرحليةالمالية  المعلوماتإعتماد   22
 

 .2020ي  وبر  26من ق ل مج س اإلداا  ب اا    المرح يةالمالية  المع وماتل   ع ماد وإجاز   صداا 
 
 


