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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

الموجزة الموحدة للربح ظك الخســـــاعة، الدشل الشـــــامل، ال) نرات   ات المالية يانككٍل من ال  2021ماعس   31كما في  "المجموعة"ش،  
في ذلك ال)اعيخ. ًن اإلداعة ظاـــــــار المن)اية  الثالثةلف)رة  كاإللضـــــــاحات ال)ولـــــــي ية المخ)اعة في حقوق الملكية كال)دفقات النقدلة

ًعداد علو المعلومات المالية المرحلية   "ال)قاعير   34كفقا  للمعياع الم اســـــــ ي الدكلي عق    بصـــــــوعة عادلة  كعرلـــــــاامســـــــ كلة عن 
 . ًن مس كلن)نا عي ًبداء اس)ن)اج حول علو المعلومات المالية المرحلية اس)نادا  ًلى مراجع)نا.المالية المرحلية"

 المراجعـةنطاق 
ال)ي لقوم باـا  مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية، " 2410لـقد قمـنا بمراجع)ـنا كفـقا  للمعـياع اـلدكلي حول عملـيات المراجعـة عق  

". ت)ضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء اإلســ)فســاعات، بشــ ل ع يســي من مدقق ال ســابات المســ)قل للمنشــ ة 
ــل  األاخاص المس كلنن عن األموع المالية كالم اس ية، كإتباع ًجراءات ت لنلية كإجراءات مراجعة ظشرى. ًن نطاق المراجعة ظقــــ

)دقنق، كبال)الي، فرناا ال تم ننا من ال صــول على ت دند حول جمي  جوعريا من نطاق الايام بال)دقنق كفقا  للمعاينر الدكلنــــــــــــــــة لل
 األموع الاامـة ال)ي لم ن ظن ي نناا ال)دقنق. للا، فرننا ال ن دي عظي تدقنق بش ناا.

 االس)ن)ـاج
ــ)نادا  ًلى مراجع)نا، ل  ي) نن لنا ما يدعونا ًلى اإلع)قاد ب ن المعلومات المالنــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل    ًعدادعا، من جمي  اســ ي)  

 ".المالية المرحلية ال)قاعير " 34النواحي الجوعرية، كفقا  للمعياع الم اس ي الدكلي عق  
 

  ديلويت آند توش )الشرق األكسطش
  
  
  

  موق  من ق ل:
  م مد شميس ال)ح

  717عق  القند 
  2021 ظبريل 30

 ظبو  ي
 اإلماعات العربية الم) دة

 

  



                    شركة طيران أبوظبي

 إالمرحلية المالية المعلوماتع ي جزي من هذه  جزءا  المرفقة  اإلإضاحاتلش ل 

2  
 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2021مارس  31كما في 
 

  إيضاحات   2021مارس    31  2020رإسم ر  31
    )غير مدقق(  )مدقق 

    ألف درهم  يلف راه 
 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

  ا رات ومم لكات ومعدات 4  2,066,309  2,302,589
 عقااات اس ثماا.ة 5  375,675  375,610
  س ثمااات في موجورات مالية 6  172,972  157,347
 حق  س خدام الموجورات    110,300  112,091

             مش رك  مشروع س ثمااات في   7  63,909  62,732
             مجموع الموجودات غير المتداولة    2,789,165  3,010,369

 الموجودات المتداولة      
 المخزون     543,423  534,621
 لجاا.ةكم  مدينة  8  625,444  736,931
 موجورات عقور، مصاا.ف مدفوعة مقدما وموجورات م داولة يخرى    149,988  109,118

 حق  س خدام الموجورات    2,974  3,228
 موجورات مصنفة كما فظ بتا لل ي  4  250,398  - 

             نقد وياصدة لدى ال نوك 9  536,415  582,881
             مجموع الموجودات المتداولة    2,108,642  1,966,779
       مجموع الموجودات   4,897,807  4,977,148

      
 حقوق الملكية       

 ايس المال  10  444,787  444,787
 عالوة يست    112,320  112,320

  ح يا يات   1,948,672  1,948,014
             ياباح مس بقاة   639,090  628,120

 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة   3,144,869  3,133,241
             حقوق الملكية غير المسيطرة    359,738  354,460

             مجموع حقوق الملكية    3,504,607  3,487,701
 المطلوبات      
 المطلوبات غير المتداولة      

 م افآت نتاإة خدمة المو فأنمخصص     130,668  126,695
 قروض ألجل  11  513,185  539,825
 مطلوبات عقور اإلإجاا    135,114  137,922
             اإليرارات الم جلة    134,617  143,353
       مجموع المطلوبات غير المتداولة    913,584  947,795
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 إالمرحلية المالية المعلوماتع ي جزي من هذه  جزءا  المرفقة  اإلإضاحاتلش ل 
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 الموجز الموحد )غير مدقق( الربح او الخسارةبيان 

  2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 

  إيضاحات   مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  
2020  2021    

    ألف درهم  يلف راه 
      

 اإليرارات   359,241  550,370
        لكاليف لشغألية مباشرة  ) (272,128 )  424,023

      
 إجمالي الربح   87,113  126,347

 مصاا.ف عمومية وإراا.ة   ) (33,968 )  47,186
 مم لكات ومعدات ا رات و  خسا ر  نخفاض الميمة على 4  - )  10,855

 )خسااة  من  س بعار  ا رات ومم لكات ومعداتم سب/    23 )  2

-  635   
م سب من  س بعار  س ثمااات بالميمة العارلة من خالل الربح او 

 الخسااة 
 قأد اإلنشاءي اس ثماا عقاا نخفاض قيمة  خسااة  5  - )  12,377

 الاصة في ابح مشاا.  مش ركة 7  1,177  323
 الذم  المدينة ال جاا.ة مع رف بتا علىخسا ر    مانية م وقعة  8  - )  5,000
   فاء  يرارات م جلة   8,824  8,824
  يرارات لمو.ل   1,894  2,128
 لكاليف لمو.ل  ) (5,729 )  9,119
   يرارات يخرى    1,888  3,688

2,505  ( 1,130) ( 6 
صافي ال غأر في الميمة العارلة إلس ثمااات بالميمة العارلة من 

       خالل الربح يو الخسااة 
      

        ربح الفترة   60,727  54,266
      
 ربح الفترة عائد إلى:     

 مالكي الشركة   55,449  59,578
       حقوق الملكية غأر المسيطرة   5,278 )  5,312

      
54,266  60,727          

      
        العائد األساسي والمخفض على السهم )بالدرهم( 12  0,12  0,13
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 إالمرحلية المالية المعلوماتع ي جزي من هذه  جزءا  المرفقة  اإلإضاحاتلش ل 
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 الموجز الموحد )غير مدقق( بيـان الدخل الشامل
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 
    مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2020  2021    
    ألف درهم  يلف راه 

      
        ربح الفترة   60,727  54,266

      
 الدخل الشامل اآلخر     
      

     
 ال نور ال ي قد ي    عارة لصنيفتا عحقا  

  لى الربح او الخسااة 
       فرق صرف عمالت يجن ية   658 )  4,746

      
       الدخل الشامل اآلخر للف رة   658 )  4,746

      
       مجموع الدخل الشامل للفترة   61,385  49,520

      
 الشامل عائد إلى:مجموع الدخل      

 مالكي الشركة   56,107  54,832
       حقوق الملكية غأر المسيطرة   5,278 )  5,312

      
49,520  61,385          
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 إالمرحلية المالية المعلوماتع ي جزي من هذه  جزءا  المرفقة  اإلإضاحاتلش ل 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 2021مارس  31للفترة 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  
              

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

 54,266    5,312 ) 59,578  59,578  -  -  - ابح الف رة
 4,746) ) -    4,746 ) -    4,746 ) -  - الدخل الشامل اآلخر للف رة

              
              

 49,520    5,312 ) 54,832  59,578    4,746 ) -  - مجموع الدخل الشامل 
   88,957 ) -    88,957 )   88,957 ) -  -  -   13ياباح ) إضاح  لوز.عات

 -  -  -    10,539 ) 10,539  -  -  عارة لصنيف اح يا ي لاو.ل عمالت
              
              

 3,381,345  371,277  3,010,068  528,035  1,924,926  112,320  444,787 )غأر مدقق  2020مااس  31الرصأد في 
              
              

 3,487,701  354,460  3,133,241  628,120  1,948,014  112,320  444,787 )مدقق  2021يناير  1الرصأد في 
              

 60,727  5,278  55,449  55,449  -  -  - الف رةابح 
 658  -  658  -  658  -  - الدخل الشامل اآلخر للف رة

              
              

 61,385  5,278  56,107  55,449  658  -  - مجموع الدخل الشامل 
   44,479 ) -    44,479 )   44,479 ) -  -  -   13ياباح ) إضاح  لوز.عات

              
              

 3,504,607  359,738  3,144,869  639,090  1,948,672  112,320  444,787 )غير مدقق( 2021مارس  31الرصيد في 
              



                    شركة طيران أبوظبي
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق(بيان 

 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
  إيضاحات  مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

2020  2021    
    ألف درهم   يلف راه 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     
 ابح الف رة   60,727  54,266

 لعديالت لـ:     
  س تالك    46,818  41,496

 حق  س خدام الموجورات  فاء    2,045  3,238
 لمو فأنانتاإة خدمة  م افآتمخصص    4,178  5,086
   فاء  يرارات م جلة  ) (8,824 )  8,824

 مم لكات ومعداتخسااة  نخفاض قيمة  ا رات و  4  -  10,855
 قأد اإلنشاء ي اس ثماا عقاا خسااة  نخفاض قيمة  5  -  12,377

 مع رف بتا على الذم  المدينة ال جاا.ة خسا ر    مانية م وقعة 8  -  5,000
 مم لكات ومعدات ا رات و من  س بعار   / خسااةم سب)  ) (23  2
 الخسااةم سب من  س بعار  س ثماا بالميمة العارلة من خالل الربح يو   ) (635  -

 صافي ال غأر في الميمة العارلة إلس ثماا بالميمة العارلة من خالل الربح او الخسااة 6 ) (70  2,505
 الاصة في ابح مشاا.  مش ركة 7 ) (1,177 )  323

 لكاليف لمو.ل   3,269  8,776
  يرارات لمو.ل  ) (1,894 )  2,128

 ال  جأرفوا د على مطلوبات عقور    2,460  343
            

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التحركات في رأس المال العامل   106,874  132,669
 مخزون   ) (8,802  1,529 

 كم  مدينة لجاا.ة   111,487 ) 78,224) 
 مدفوعة مقدما  وموجورات م داولة يخرى مصاا.ف   ) (40,870 ) 51,332) 
  كم  را نة لجاا.ة ويخرى    67,120 ) 28,250) 
  مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى  مصاا.ف  ) (47,607 ) 9,058) 

            
 التشغيل )المستخدم في( /الناتج من النقد   188,202 )  32,666

 المدفوعة لمو فأنانتاإة خدمة  م افآت  ) (20,624 )  1,939
            

 األنشطة التشغيلية )المستخدم في( /الناتج منصافي النقد    167,578 )  34,605
      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 ومعدات مم لكاتعلى  ا رات و س اواك اإل 4 ) (60,921 ) 35,788)
 رفعات لعقاا  س ثمااي  5 ) (65 ) 20,879)
 موجورات ماليةرفعات إلس ثمااات في  6 ) (17,962 ) 68,340)

 م اصالت من  س بعار  ا رات ومم لكات ومعدات   23  143
 م اصالت من  س بعار  س ثماا بالميمة العارلة من خالل الربح او الخسااة   3,042  -

  يرارات لمو.ل مس لمة   1,894  2,128
 ورا   ب واا.   س اقاق أل ثر من ثالثة يشتر 9  55,767  80,849

            
 المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد  ) (18,222 )  41,887

      
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 قروض ألجل ساب / لسديد)  ) (86,874  4,775 
 لكاليف لمو.ل مدفوعة  ) (3,268 ) 13,886)
 لسديد  ل زام عقد اإلإجاا  ) (5,434 ) 4,662)

 ياباح مدفوعة  لوز.عات 13 ) (44,479 ) 88,957)
            

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  ) (140,055 )  102,730
            

       في النقد ومرادفات النقد  (النقصالزيادة/ )صافي    9,301 )  179,222
 يناير 1النقد ومرارفات النقد في    310,714  295,349

            
 مارس 31النقد ومرادفات النقد في  9  320,015  116,127
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 
 معلومات عامة 1
 

 ن شــــــركة  أران ابو  ي )"الشــــــركة"  هي شــــــركة مســــــاهمة و نية ل ســــــســــــت في ابو  ي بدولة اإلمااات العربية الم ادة بموجب 
ــي   ــنوات   11و  9،  8،  10،  3والقوانأن ياقام  المراســــــــ ــت    2004و   2003،  1999،  1985،  1982للســــــــ على ال واليإ  ن يســــــــ

 الشركة مداجة في سوق يبو  ي لألوااق الماليةإ
 

الطا رات العمورإة والطا رات كات األجناة  إلم الك ولشــغأللقد ل ســســت الشــركة وشــركالتا ال ابعة )إشــاا  لأتا معا  "بالمجموعة"   
الثاب ة وكلا راخل وخااج رولة اإلمااات العربية الم ادة والميام يإضـــــا بعمليات ل جأر الطا رات والطأران ال جااي والشـــــان الجوي 

 لعربية الم ادةإ ، يبو  ي، اإلمااات ا2723للشركة هو صإبإ  العنوان المسجلواألنشطة األخرى الم علقة بتذا المجالإ  ن 
 

بشـ ن الشـركات   2015  لسـنة  2ب عديل بعض يح ام القانون اعلااري اق  )  2020لسـنة    26صـدا المرسـوم بقانون الااري اق   
ــ  م ر   27ال جاا.ة في  . طلب من الشــــــــــركات لعديل وحــــــــــعتا وفق ا لألح ام و إ  2021يناير   2في   ورخل حأز ال نفأذ  2020ســــــــ

 المجموعة على لقأي  ال  ثأر حأثما ينط ق كلا لضمان اعم ثال لل غأأرات في القانونإإ لعمل 2022يناير  2بالول 
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

بناء  على المعياا المااســــــــــــ ي   2021مااس   31لف رة الثالثة يشــــــــــــتر المن تية في   ال يانات المالية الموجزة الموحدة  هذه  ل   عدار
م  الم طلـبات الم علـقة بتـا من األنظمـة المعمول بتـا في روـلة اإلمـااات العربـية  ول وافق" ال ـقاا.ر المـالـية المرحلـية"  34اـلدولي اق  

 الم ادةإ
 

مـلة ال شــــــــــــــغألـية وعمـلة عرض ل  عرض هـذه ال ـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـبداه  اإلـمااات العربـية الم اـدة )"اـلداه " ، وهي الع
 ال يانات المالية للشركةإ ل  لقر.ب كافة المبالغ الم أنة بالداه  اإلمااالي  لى يقرب عدر صايح باأللف، ما ل  ُيذكر خالف كلاإ

 
ــاحات ع ل ضــــــمن ال يانات المالية الموجزة الموحدة جمي  المعلومات ــنو.ة و.نبغي ين  واإلفصــــ الالزمة لل يانات المالية الموحدة الســــ

ــنة المن تية في   ــافة لذلا،  ن الن ا   2020رإســـــــم ر   31لقري جنبا   لى جنب م  ال يانات المالية الموحدة للمجموعة للســـــ إ باإلحـــــ
ــنة المالية ال ي  ع لع  ر بالضـــــرواة م شـــــر على الن ا   ال ي إم ن  2021مااس   31يشـــــتر المن تية في   الثالثةلف رة  لوقعتا للســـ

 إ2021رإسم ر  31س ن تي في 

 األح ام، ال قديرات وإرااة المخا ر
ــات  ال ياناتي طلب  عدار هذه  ــياســ ــات ل ثر على لط أق الســ ــداا يح ام ولقديرات واف راحــ المالية الموجزة الموحدة، من اإلرااة  صــ

 ن  إقد لخ لف الن ا   الفعلية عن هذه ال قديرات  والمصـــــــــــــاا.فإواإليرارات  المداجة للموجورات والمطلوباتالمااســـــــــــــ ية والمبالغ  
ات المااســـ ية للمجموعة والمصـــارا الر يســـية لل قدير غأر الم كد م وافقة م  األح ام التامة ال ي وحـــع تا اإلرااة ل ط أق الســـياســـ 

، باســــــــ ثناء ما هو 2020رإســــــــم ر   31للا ال ي ل  لط يقتا في ال يانات المالية الســــــــنو.ة الموحدة للمجموعة للســــــــنة المن تية في 
 إ3اق   في  إضاح موحح
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 للا المسـ خدمة في  عدار ال ياناتهذه ال يانات المالية الموجزة الموحدة م وافقة م    المسـ خدمة في  عدار ن السـياسـات المااسـ ية 
 واإلإضاحات المرفقة بتاإ، 2020رإسم ر  31للسنة المن تية في  الموحدة للمجموعةالمالية 

 
 إ2021يناير  1خالل السنة المالية ال ي ل دي في  ال ي يصبات ساا.ة المفعول ةالمعايأر وال فسأرات الصارا  على تلعديال  ي

  2المرحلة  - عارة لش أل معياا سعر الفا دة •
ــ أل ال عديالت في  لقدم  ــعر الفا دة  عارة لشــــــــــ ، 9  اق   ل قاا.ر الماليةلالدولي   المعياا)لعديالت على    2المرحلة   -معياا ســــــــــ

الدولي  والمعياا  4الدولي لل قاا.ر المالية  المعياا  ،7 اق   الدولي لل قاا.ر المالية المعياا،  39 اق   الدوليي المااســــــ  المعياا
ي    إقافتا فقط  ع، ولوحـيح ين مااسـبة ال او   عارة ال شـ أل  وسـألة عملية لل عديالت ال ي ي طل تا 16 اق   ل قاا.ر الماليةل

 عارة لش أل عن  النالجة خدمأن بفت    يعة ومدى المخا ر  ، وإرخال اإلفصاحات ال ي لسمح للمس عارة لش أل اي وا ن يجة
 لى  اي وازفي ال اول من   المنشــــــ ةل لا المخا ر باإلحــــــافة  لى لقدم  المنشــــــ ةوكيفية  رااة  المنشــــــ ة عرض له  لالذي   اي وا

 إال اولهذا  المنش ةدير لمعدعت مرجعية بديلة، وكيف 

 وال ي ل  إان موعد لط يقتا بعد المصداةالمعايأر الجديدة وال عديالت )ب   
 1)إســـــــري لط يقه من  1لعديالت على المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق   –لصـــــــنيف المطلوبات كم داولة يو غأر م داولة   •

  كا ما لاديد  على  الشــــــركات مســــــاعدة خالل  من الم طلبات لط أق  في اعلســــــاق لعز.ز   لى ال عديالت لتدفإ   2023يناير 
 لكون  ين إا مل يو مســــــــــ اقة) كم داولة م كد غأر لســــــــــو.ة لاا.  لتا  ال ي األخرى  والمطلوبات  الديون  لصــــــــــنيف إجب  ان

 ؛المالي المركز بيان في م داولة غأر يو  واحدة سنة خالل السدار مس اقة
 

 1)إســـــــري لط يقه من  3لعديالت على المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق   – المفاهيمي اإل اا  حول المراج   على لعديالت •
 رون  3 اق  المـاليـة لل قـاا.ر الـدولي المعيـاا في المفـاهيمي لإل ـاا قـدإ  مرج  لاـديـ   لى ال عـديالت لتـدف إ 2022ينـاير 
 ؛المعياا م طلبات في هام لغأأر

 
)إســــــري  16لعديالت على المعياا المااســــــ ي الدولي اق   –عا دات ق ل اعســــــ خدام المقصــــــور  –ومعدات  وآعتمم لكات  •

ــ   ين ال عديالت لمن إ   2022يناير   1لط يقه من   عا دات يي  والمعدات واآلعت المم لكات بنور من بند يي لكلفة من لخصـ
ــناف بي  من ــل كلا   حضـــــــــــــاا يثناء المن جة األصـــــــــــ  بالطر.قة العمل  على قارا ا لي ون   له  الالزمة  والاالة  الموق    لى  األصـــــــــــ

ــورة ــ ة لع رف كلا،  من وبدع  إ اإلرااة  ق ل من  المقصـــــــــ  يو الربح  في ال نور، للا  ن اج ولكلفة ال نور، هذه بي  بعا دات المنشـــــــــ
 ؛  الخسااة

 
يناير  1)إســـــــري لط يقه من   37لعديالت على المعياا المااســـــــ ي الدولي اق    –لكلفة لنفأذ العقد   –عقور مثقلة باإلل زامات  •

ــمل بالعقد" الوفاء لكلفة"  ين ال عديالت لادرإ   2022 ــرة ل علق ال ي ال كاليف" لشـ  ال ي ال كاليف لكون   ين إم ن"إ بالعقد مباشـ
 ال كاليف لخصـيص يو  المباشـرة  والموار  العمالة  المثال سـ أل  على)  العقد بتذا للوفاء   حـايية لكاليف  ما بالعقد مباشـرة ل علق

ــ أل  على)  العقور ب نفأذ مباشـــــرة المرلبطة األخرى  ــاا.ف لخصـــــيص المثال ســـ ــ اإل مصـــ  والمنشـــــآت المم لكات من ل ند تالكســـ
 ؛  العقد لنفأذ في المس خدمة والمعدات

 
 لل قاا.ر  الدولي المعياا ي طلبإ   2023يناير   1لط يقه من : عقور ال  مأن )إســــــــــــري 17لمعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق   ا •

 لجمي   والعرض للمـياس لوحـأدا   ي ثر نتجـا   و.وفر ـباإلل زاـمات  للوـفاء الاـالـية ـبالميـمة الـ  مأن مطلوـبات قـياس ي    ين  17 المـالـية
 الدولي المعياا إالإ ال  مأن لعقور م ســـــــق مااســـــــ ي م دي  على قا    هدف ل اقأق الم طلبات هذه لصـــــــمي  ل إ ال  مأن  عقور

 ؛ 2023 يناير 1 في كما ال  مأن عقور 4 اق  المالية لل قاا.ر الدولي المعياا مال 17 اق  المالية لل قاا.ر
 

 اســ ثمااات 28 اق   الدولي المااســ ي والمعياا  الموحدة  المالية ال يانات  10  اق   المالية لل قاا.ر  الدولي المعياا  على لعديالت •
 الزمألة  والشركات المس ثمر بأن  األصول  في المساهمة  يو بي  بمعالجة الم علقة   2011) مش ركة ومشاا.   زمألة شركات  في
 به إ مسموح ال ط أق لى يجل غأر مسمىإ ع يزال  ال ط أق)ل  ل جأل لاا.   إالمش ركة المشاا.  يو
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 )ي ب   وال ي ل  إان موعد لط يقتا بعد المصداةالمعايأر الجديدة وال عديالت )ب  
إ  لشــمل  2022يناير   1من  ا)إســري لط يقت لل قاا.ر الماليةعلى المعايأر الدولية    2020-2018رواة ال اســأنات الســنو.ة   •

الدولي لل قاا.ر المالية للمرة  المعياا: لط أق 1ل قاا.ر المالية اق  لال اســـــــــأنات الســـــــــنو.ة لعديالت على المعياا الدولي  رواة 
يناير  1من  إســـــــــري لط يقهاألروات المالية ) 9 ، المعياا الدولي لل قاا.ر المالية  2022يناير   1من  إســـــــــري لط يقهاألولى )
ــ ي الدولي ال ط أقلاا.  ل  ي   بعد لاديد عقور اإلإجاا )  16 ، المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق   2022   والمعياا المااسـ

  إ2022يناير  1من  إسري لط يقهالزااعة ) 41اق  
 
بيان المعياا الدولي لل قاا.ر المالية و  1  اق   الدولي يمعياا المااســ الال عديالت على    -اإلفصــاح عن الســياســات المااســ ية  •

 إ ل طلب ال عديالت ين لفصـــح المنشـــ ة عن ســـياســـالتا المااســـ ية الجوهر.ة، 2023يناير  1من   لط يقه)إســـري   2الممااســـة  
جوهر.ةإ ي   المااســ ية  الســياســة  اللاديد  للمنشــ ةكيف إم ن  األخرى  ال عديالت  لوحــح  بدع  من ســياســالتا المااســ ية التامةإ

ــ   ــ ية جوهر.ةإ لدع  ال عديل، وحـ ــة المااسـ ــياسـ ــافة يمثلة على م ى إا مل ين لكون السـ ــارات ويمثلة ال حـ ا  اشـ ــ  مجلس يإضـ
ــاة   ــ ية الم ونة من ياب  خطوات" الموحــــ ــرح وإثبات لط أق "عملية األهمية النســــ ــة  لشــــ  بالمعيااالخاص  2في بيان الممااســــ

 ل قاا.ر الماليةإلالدولي 
 

 إ لســ  دل 2023يناير   1من  لط يقه)إســري  8  اق   الدولي يمعياا المااســ اللعديالت على    -لعر.ف ال قديرات المااســ ية  •
ال عديالت لعر.ف ال غأأر في ال قديرات المااســـــــــــــ ية ب عر.ف ال قديرات المااســـــــــــــ يةإ بموجب ال عر.ف الجديد، فان ال قديرات 

ــ  لعدم ال   د من المياس"إ لقوم  ــ ية هي "المبالغ النقدإة في ال يانات المالية ال ي لخضــــــ ــآتالمااســــــ  قديرات الب طو.ر  المنشــــــ
ســ ية  كا كانت الســياســات المااســ ية ل طلب قياس بنور في ال يانات المالية بطر.قة لنطوي على عدم ال   د من المياسإ مااال

ا لخط إ  لوحح ال عديالت ين ال غأأر في ال قدير المااس ي النال  عن معلومات جديدة يو لطواات جديدة ع إعد لصايا 
 

ــديالغأر من  ــايأر وال عـ ــدة الم وق  ين إ ون للمعـ ــة الموجزة الموحـ ــاليـ ــات المـ ــ ثأر على المعلومـ ــذكواة يعاله يي لـ ــدة المـ ــديـ ت الجـ
 إللمجموعة

 
على المعايأر المنشــواة يو لفســأرات صــاراة عن لجنة لفســأرات المعايأر   ي   لط يقتايخرى   ولعديالت جديدة معايأر هناكع لوجد 

 ام على المعلومات المالية الموجزة الموحدة للمجموعةإالدولية لل قاا.ر المالية ومن الم وق  ين إ ون لتا ل ثأر ه
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 ساس ال وحأدي
 م أن يرناه: كما هول ضمن ال يانات المالية الموجزة الموحدة المركز المالي واألراء المالي للشركة والشركات ال ابعة لتا 

 
   نسبة الملكية  

 إسم الشركة التابعة 
مارس   31

2021 
ديسمبر    31

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  2020
     

م سـسـة فررإة  –ما سـيموس للطأران  
 كإمإم

 الشان الجوي  اإلمااات العربية الم ادة 100% 100%
     

      خدمات النقل الجوي ال جااي  اإلمااات العربية الم ادة %50 %50 او.ال جت كإمإمإ
       .ة س ثماا عقااات لملا  ج ل  ااق  %100 %100 هأربال هأل جاارنز المادورة

 يي ري يي إلرااة العقااات والصيانة
      عقاا.ة ومرافقخدمات  اإلمااات العربية الم ادة %100 %100 كإمإمإ العامة

      خدمات الشان الجوي  يوكرانيا %100 %100 ما سيموس الخطو  الجو.ة كإمإمإ
  شركة  إه ري  إه الدولية للعقااات

مملوكــــــة من ق ــــــل شــــــــــــــركــــــة  أران 
      خدمات ل جأر وإرااة العقااات اإلمااات العربية الم ادة %100 %100 م سسة فررإة كإمإم – يبو  ي

      ال دا.ب على الطأران اإلمااات العربية الم ادة %100 %100 مركز لدا.ب شركة  أران يبو  ي
 إه ري  إه مألأونأوم لالســـــــــ شـــــــــااات 
مملوكة من ق ل شركة  أران يبو  ي 

 م سسة فررإة كإمإم –

ــااات ولقدإ  خدمات  اإلمااات العربية الم ادة 100% 100% ــ شـــــــ اعســـــــ
اســ شــاا.ة في مجاعت الطأران 
ــيافة والنفط  ــني  والضـــــــــ وال صـــــــــ
ــة  ــاز وحــــقــــوق الــــمــــلــــكــــيـــــ والــــغـــــ

 الخاصةإ
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 ومعدات ممتلكاتطائرات و  4
 

ملأون  133,2: 2020رإســــــــــــــم ر  31ملأون راه  ) 60,9 م لغ ، لك ـدت المجموعـة2021مـااس  31الف رة المن تيـة في خالل 
ــ اواك علىراه   عند    46,8المم لكات والمعدات خالل هذه الف رة الطا رات و مم لكات ومعداتإ بلغ اســـــــــــــ تالك  ا رات و   اإلســـــــــــ

ــيءل  اعع راف بخســـــــــــــااة انخفاض الميمة خالل الف رة بم لغ   .ملأون راه    41,5:  2020مااس   31ملأون راه  )  31) ع شـــــــــــ
 ملأون راه  إ 10,7: 2020مااس 

 
من الطـا رات ال جـاا.ـة  ـا رة   ســــــــــــــ بعـار ال جـت كإمإمإاو.ـ ، قرا مجلس  رااة شــــــــــــــركـة 2021مـااس الف رة المن تيـة في خالل 

ما فظ به لل ي  و.   كشـتر ا،  12للمجموعة، والمفاوحـات جاا.ة م  الطرف المعنيإ ل  لصـنيف هذا األصـل، الم وق  بيعه خالل 
لألصــــــــل وبال الي ل  ي     المداجةعرحــــــــه بشــــــــ ل منفصــــــــل في بيان المركز الماليإ من الم وق  ين ل جاوز عا دات ال ي  الميمة 

 ما فظ به لل ي كا ر انخفاض الميمة عند لصنيف األصل اعع راف بخس
 

 .المجموعة في اإلمااات العربية الم ادة مقرالمم لكات والمعدات في المقام األول من الطا رات، ي   لشغأل 
 
 
 ةإستثماري اتعقار  5
 

  المنأرة، يبو  ي ،، يبو  يفي الروحة  وعقااات لق ق  في مدينة خليفة، يبو  ي، إلمثل العقااات اعس ثماا.ة اعس ثماا في عقاا  
 .السطوة، ربيو 

 2020رإسم ر  31  2021مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 318,131  375,610  يناير 1في الرصأد 
 42,900  -  المنأرة -عقااات  س ثماا.ة  شراء

 123  65  الروحة -العقااات اعس ثماا.ة 
 31,333  -  مباني جمأرا جاارن سأ ي -س ثماا.ة اععقااات ال

  12,377 ) -   ي  س ثماا عقاا  نخفاض الميمة على خسا ر 
       4,500 ) -  مدينة خليفة –الز.ارة في الميمة العارلة 

     
  375,675  375,610      

 
من ق ل مميمأن    2020رإســــم ر   31في    جراؤه ل الذي   قأي  الل  الوصــــول  لى الميمة العارلة لالســــ ثمااات العقاا.ة على يســــاس 

جمعية المميمأن المتنأأن ولديت  م هالت مناسـبة وخ رات حديثة  في  مسـ قلأن ليس لت  صـلة بالمجموعةإ  ن المميمأن ه  يعضـاء
مااس  31في  كما في الميمة العارلة للعقااات اعسـ ثماا.ة   هامفي لقأي  عقااات في مواق  مماثلةإ لع قد اإلرااة ينه ع يوجد لغأأر 

 إ2021
 

رون اجراء اي لعديالت  الاديثةنت  الســـوق القابل للمقاانة اســـ نارا  لى يســـعاا الســـوق  مالميمة العارلة باســـ خدام   ل  الوصـــول  لى
اعســـــــــــــ ثماا.ة للمجموعة  العقااات، كانت جمي  2021مااس   31ال يانات ال ي إم ن مالحظ تا في الســـــــــــــوقإ في    على  جوهر.ة
  إ2 ى : المس و 2020رإسم ر  31من ال سلسل الترمي للميمة العارلة ) 2 ى المس و  حمن

 
 12,4:  2020مااس   31) ع شيءقأد اإلنشاء خالل الف رة بم لغ عقاا  س ثمااي ل  اعع راف بخسا ر انخفاض الميمة من لقأي  

  إراه  ملأون 
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13  
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 
  في موجودات مالية إستثمارات 6

 2020رإسم ر  31  2021مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 34,598  50,570  الخسااةخالل الربح يو  المصنفة بالميمة العارلة من –سندات الملكية 
      122,749  122,402  المصنفة بالميمة العارلة من خالل الربح يو الخسااة  -سندات الدين ال جاا.ة 

     
  172,972  157,347      

 
 ييما يلي حركة اإلس ثماا في الموجورات المالية:

 2020رإسم ر  31  2021مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 21,236  157,347  يناير 1الرصأد في 
 112,053  17,962  الربح او الخسااةبالميمة العارلة من خالل   شراء اس ثمااات

 -  (2,407 ) الربح او الخسااةبالميمة العارلة من خالل  اس ثمااات بي 
إلس ثمااات بالميمة العارلة من خالل الربح او   ال غأر في الميمة العارلة

 13,791  (1,130 ) الخسااة
      10,267  1,200  صافي فرق لاو.ل عمالت يجن ية

     
  172,972  157,347      

 
 :للشركاتاس ثمااات المجموعة في اعس ثماا في األست  والسندات  ييما يلي

  2020  2018 
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 24,409  25,393  اإلمااات العربية الم ادة –اس ثماا في يروات الدخل الثابت 
 443  6,042  اس ثمااات في سندات اس اقاق قصأرة األجل

 26,822  26,182  المملكة الم ادة -الشركات اس ثمااات في سندات 
 EX-UK   35,166  35,786) األواوبية –اس ثمااات في سندات الشركات 
 EX-JAPAN   4,769  4,717) آسيا والمايط التارئ -اس ثمااات في سندات الشركات 

 51,240  46,584  األسواق الناشئةسندات عوا د عالية و سندات كات في اس ثماا 
 3,741  3,659  اس ثماا في سندات م عدرة الفئات

 5,033  4,774  الوعإات الم ادة األمر. ية –اس ثماا في يست  
      5,156  20,403  اإلمااات العربية الم ادة –اس ثماا في يست  

     
  172,972  157,347      



  14                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 
  ةمشترك مشاريعفي  اتإستثمار  7
 

مشــــ رك ل   مشــــروع% من ايس المال في شــــركة يجســــ ا و.ســــ الند لخدمات الطأران كإمإمإ، وهو 70لم لا المجموعة حصــــة ل لغ 
رولة اإلمااات العربية الم ادة كشــــركة كات مســــ ولية مادورةإ لقوم شــــركة يجســــ ا و.ســــ الند لخدمات  ،ل ســــيســــه في  مااة يبو  ي

  يد ولعديل ولادي  الطا رات العمورإة وبي  قط  غياا الطا رات العمورإة ومسـ لزمالتاإالطأران كإمإمإ ب نفأذ يعمال  صـالح ولجد
 وفقا لطر.قة حقوق الملكيةإ 2021مااس  31ل  لسجأل حصة المجموعة في الن ا   والموجورات والمطلوبات كما في 

 
 
 تجارية مدينة ذمم  8

 2020رإسم ر  31  2021مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 810,204  706,646   لجاا.ةمدينة كم  
           8,962  1,033  مس اق من ي راف كات عالقة

  707,679  819,166 
            82,235 ) (82,235 ) خسا ر انخفاض الميمة مخصص ينزل: 

  625,444  736,931      
 
 
  لدى البنوك واألرصدةالنقد  9
 

ــدة لدى ال نوك والنقد المداجة في بيان ال دفقات النقدإة  الموحد الموجز  الموحد مبالغ بيان المركز المالي  الموجز  ل ضــــــــمن األاصــــــ
 ال الية:

 2020رإسم ر  31  2021مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 4,160  5,208  نقد في الصندوق 
 272,167  216,400  ورا   قصأرة األجل

           306,554  314,807  حسابات بنكية جاا.ة
 582,881  536,415  لدى ال نوك واألاصدةالنقد 

            272,167 ) (216,400 )  ثر من ثالثة يشترألاس اقاق  ب واا. ورا   ينزل: 
      310,714  320,015  الموحدالموجز في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد 
 

بنوك  لدىملأون راه   ما فظ بتا  7,9:  2020رإســـــــــــم ر   31ملأون راه  )  9,3م لغ على  النقد والورا   لدى ال نوك  ي ضـــــــــــمن
كات  نتا بو.   اعح فاظ بالرصـأد الم بقي راخل رولة اإلمااات العربية الم ادةإ ي   لقأي  األاصـدة لدى ال نوك   خااج الدولةيجن ية 

ــة  ــدار ألن هذه ال نوك لخضـــــ  لرقابة عالية من ق ل ال نوك المركز.ة لمخا ر ا  مانية منخفضـــ بناء  إ للدول المعنيةل خلف عن الســـ
مخصــص  إعارلالخســااة على األاصــدة لدى ال نوك في نتاإة ف رة ال قر.ر بم لغ  مخصــصر كلا، لقوم  رااة المجموعة ب قدي  على

ــااة اإل  مانية ــتر اإ ل     12لمدة  الخسـ ــدة لدى ال نوك في نتاإة ف رة ال قر.ر  إ نشـ ــ اقاقيي من األاصـ ، م   الســـدار م خلف عن  سـ
وال صــــــــــــــنيفـات اع  مـانيـة الاـاليـة لل نـا، قـامـت  رااة المجموعـة ب قأي  عـدم وجور  في ال عثر ال ـاا.خيـة الخ رةاألخـذ في اعع بـاا 

 يي مخصصات خسااة على هذه األاصدةإ لق  ب سجألانخفاض في الميمة، وبال الي ل  



  15                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 رأس المال 10
مارس   31  

2021 
 رإسم ر 31 

2020 
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  

     المصدر والمدفوع بالكامل:
      444,787  444,787  راه   1ست  قيمة كٍل منتا  444,787,200

 
 

 قروض ألجل  11
 2020رإسم ر  31  2021مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 206,061  145,827  الجزء الم داول
           539,825  513,185  الجزء غأر الم داول

      745,886  659,012  المجموع
 

  ن الاركة في قروض ألجل هي كما يلي:
   2021مارس  31  2020رإسم ر  31

   )غير مدققة(  )مدققة  
   ألف درهم  يلف راه  

     
 يناير 1في   745,886  724,692
 السنةالف رة/ مبالغ مساوبة خالل   94,000  103,054

 السنة الف رة/ مبالغ مدفوعة خالل ) (181,624 )   81,860
      الصرف  خسااة  750  -
     

      المجموع  659,012  745,886
 

ملأون راه    200بم لغ  اتالمجموعة لرلأب م  بنا مالي ل مو.ل شراء  ا ر  يبرمت،  2021مااس   31خالل الف رة المن تية في 
قســـــط اب    28ي   ســـــدار القروض على  إ  2021مااس   31ملأون راه  كما في    94اســـــ خدمت المجموعة منتا لســـــتأالت بميمة 

% سـنو. ا خالل السـنة األولى على م لغ ال سـتأل 1,15 ي   اح سـاب الفا دة بالرجوع  لى  ي وا لمدة ثالثة يشـتر زا دإ سـنوي م سـاوي 
 سنو. ا بعد كلاإ% 1المس خدم و 

 
المداجة ال ي لمت بموجب ال ســــــتأالت ال نكية للمجموعة هي وفقا  للشــــــرو   األخرى   المدفوعةوالمبالغ   األخرى    ن جمي  القروض

 إ2020رإسم ر  31في ال يانات المالية الموحدة للسنة المن تية في 



  16                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 12
 

الشــركة على الم وســط المرجح لعدر  مســاهميقســمة األاباح للف رة العا دة  لى   من خالل  ي    ح ســاب العا د األســاســي على الســت 
 األست  القا مة خالل الف رةإ

 
 إع س الجدول ال الي األاباح ومعلومات األست  المس خدمة في  ح ساب العا د على الست :

 
 مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021  2020 
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  
     

      59,578  55,447  )يلف راه    الشركةياباح عا دة  لى مالكي 
     

      444,787,200  444,787,200   الم وسط المرجح لعدر األست  المصداة
     

      0,13  0,12  العا د للست  الواحد )راه   
 

 اباية الست  األساسيةإ لعارل المخفضة، وبال الي فان اباية الست  ين لكون مخفضة ما ملال منلمجموعة يست  ا ع يوجد لدى
 
 

 أرباح  توزيعات 13
 

ــنو.ة المنعقد  ــاهمون في  ج ماع الجمعية العمومية الســــــــــ راه    0,10على لوز.عات ياباح نقدإة بميمة 2021 مااس  9وافق المســــــــــ
 إملأون راه   89: 2020) ملأون راه  44,4% من الميمة اإلسمية  وال ي بلغت 10للست  العاري )

 
 

 مطلوبات طارئة 14
 

ملأون راه    129,4، كـــــان لدى المجموعة مطلوبات  اا ة قا مة ييما ي علق بخطابات حمان بم لغ 2021مااس   31 مـــــا فـــــي 
 ملأون راه  إ 236: 2020رإسم ر  31)
 
 

 إلتزامات 15
 

 ايسمالية ل زامات 
 

ملأون   79,4 لقدير.ة ل لغ بميمة مقابل اعس اواك على مم لكات ومعدات  ل زامات، كان لدى المجموعة  2021مااس   31 ما في  
 ملأون راه  إ 142: 2020رإسم ر  31راه  )



  17                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 قطاعالمعلومات  16
 

إ  شــغأليةال  القطاعات  -8 ن المعلومات الم علقة بقطاعات ال شــغأل للمجموعة م أنة يرناه وفقا  للمعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق  
 حول م وناتالقطـاعات ال شــــــــــــــغألـية على يســــــــــــــاس ال ـقاا.ر الداخلـية  لاـديدب ن ي     8ي طـلب المعـياا الدولي لل ـقاا.ر المـالـية اق  

 من ق ل صان  القراا ال شغألي الر يسي وكلا ل وز.  المواار على القطاع ولقأي  يرا هإ  بصواة روا.ة  مراجع تا ال ي ي و المجموعة  

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

 
 عمليات الطا رات العمورإة والطا رات كات األجناة الثاب ة ال ي لقوم ب  جأر الطا رات وعمليات الصيانة لأل راف األخرى؛  إ 1
 عمليات الطا رات ال جاا.ة، وال ي لقوم بخدمات النقل ال جااي وإرااة الطا رات؛  إ 2
ــان الجوي لعمالء مالأأن إ 3 ــان الجوي، وال ي ل مثل في خدمات الشـ ــ خدام يســـطول الطا رات عمليات الشـ  ورولأأن وكلا باسـ

 يو  ا رات مس  جرة؛ و  الخاص بتا
 لمجموعةإل اإلس مثاا.ةمافظة ال رااة  ل ضمناإلس ثمااات، وال ي  إ 4
 

ــيةإ ي   لنفأذ المعامالت ما بأن   ــاس الذي ل ني عليه المجموعة لقاا.رها عن المعلومات القطالية الر يســـ لمثل هذه القطاعات األســـ
 القطاعات وفقا ألسعاا لادرها اإلرااة م  األخذ بعأن اعع باا لكلفة األموالإ

 
  ن المعلومات القطالية لعمليات المجموعة مداجة يرناه:

 

  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( 2021مارس  31            
             

 اإليرارات  170,035  82,666  97,598  4,022  11,446 ) (6,526  359,241
               

               
 ابح الف رة  64,638  10,554  22,754  3,068  2,091 ) ( 42,378  60,727

               
               
 )غأر مدقق  2020مااس  31            
             

 اإليرارات  158,296  122,696  261,524  2,529  12,265 )  6,940  550,370
               

               
 الف رة )خسااة  /ابح  89,812 )  10,626  64,842  2,656  622 )  93,040  54,266
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( قطاعالمعلومات  16
 

  ن موجورات 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( 2021مارس  31            
               

 الموجورات  3,275,932  1,130,848  800,504  537,130  244,986 ) ( 1,091,593  4,897,807
               

               
 المطلوبات  901,031  463,985  22,250  -   42,154 ) ( 36,220  1,393,200

               
               
 )مدقق  رإسم رمااس  31            
               

 الموجورات  3,061,705  1,299,054  837,970  532,956  209,689 )  964,226  4,977,148
               

               
 المطلوبات  803,949  636,569  42,377  -  22,468 )  15,916  1,489,447

               
 

الم ادة، وبال الي ع يوجد لالأل جغرافي لمااس المجموعة نشـــــا التا بشـــــ ل ا يســـــي من خالل مركزها في رولة اإلمااات العربية 
  حافي لإليرارات واألاباح والموجورات والمطلوباتإ



  19                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 أطراف ذات عالقة    17
 

ــياق األعمال   ــمن ســ ــرو  ويح ام م فق علأتا م  ي راف كات عالقةإ  اإلع يارإةلقوم المجموعة حــ بالدخول في معامالت وفقا  لشــ
ل  لف األ راف كات عالقة من مسـاهمي المجموعة ويعضـاء مجلس اإلرااة ومو في اإلرااة الر يسـأأن واألعمال ال ي ي   السـيطرة 

 ي إمااسون ل ثأرا   راا.ا  جوهر.ا  علأتا باإلحافة  لى المدااء الر يسأأنإعلأتا بواسط ت  وعا اللت  يو ال 
 

  ن المعامالت الجوهر.ة م  األ راف كات عالقة خالل الف رة كانت كما يلي:
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021  2020 
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

      33,904  32,898  اإليرارات 
     

     مكافآت المدراء الرئيسيين
      4,831  3,657  اوالب ومزاإا المو فأن األخرى قصأرة األجل

     
      1,883  2,365  يلعاب يعضاء مجلس اإلرااة

     
      369  393  مخصص م افآت نتاإة الخدمة للمو فأن

 
 موسمية نتائج  18

 
ــة  يرارات كات   يعة موسمية ــ  لسجأل ييـــــــــــ  31 في ةييشتر المن تالثالثة لف رة الموجز الموحد   الربح او الخسااةفي بيان  ل  ي ـــــــــــ

 إ2020و  2021مااس 



  20                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر –األدوات المالية  19
 ال صنيف المااس ي والمي  العارلة

علومات حول الميمة العارلة والمي  العارلة للموجورات المالية والمطلوبات المالية، بما في كلا مســــ و.التا في النظام الم داج للميمة العارلةإ ع ي ضــــمن الجدول م  المداجةيوحــــح الجدول ال الي المي   
 عارلة بصواة معقولةإلقااب الميمة ال المداجةللموجورات المالية والمطلوبات المالية غأر المقاسة بالميمة العارلة  كا كانت الميمة 

 
 القيم العادلة   القيم المدرجة 2021مارس  31
 
 

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  درهم ألف  

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

الدخل الثابت ب سواق وسط وشرق يواوبا والشرق  
 25,393 - 25,393 -   25,393 - - 25,393 األوسط 

 6,042 - - 6,042  6,042 - 6,042 - اس ثمااات في سندات اس اقاق قصأرة األجل
 26,182 - - 26,182  26,182 - 26,182 - المملكة الم ادة -اس ثمااات في سندات الشركات 
-EXاألواوبية )  –اس ثمااات في سندات الشركات 

UK  - 35,166 - 35,166  
  

35,166 - - 35,166 
آسيا والمايط   -اس ثمااات في سندات الشركات 

 - EX-Japan   - 4,769) التارئ
 

4,769  4,769 - - 4,769 
عوا د عالية وسندات  سندات كات اس ثماا في 

 - 46,584 - األسواق الناشئة 
  

46,584  
  

46,584 - - 46,584 
 3,659 - - 3,659  3,659 - 3,659 - اس ثماا في سندات م عدرة الفئات 

 4,774 - - 4,774  4,774 - - 4,774 المملكة الم ادة  –اس ثماا في يست  
 20,403 - - 20,403  20,403 - - 20,403 اإلمااات العربية الم ادة  –اس ثماا في يست  

                    
 50,570 122,402 - 172,972  147,579 25,393 - 172,972 

          
          

          المقاسة بالقيمة العادلة غير الموجودات المالية 
 - - - -  625,444 625,444 - - الذم  المدينة ال جاا.ة 

 - - - -  108,743 108,743 - - الموجورات الم داولة األخرى موجورات العقور و 
 - - - -  536,415 536,415 - - النقد والورا   لدى ال نوك

                    
 - - 1,270,602 1,270,602  - - - - 

          



  21                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  19
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العارلة
 

 القيم العادلة  القيم المدرجة 2021مارس  31
 
 

القيمة العادلة من 
أو  الربحخالل 

سندات  – الخسارة
 الملكية

 العادلة منالقيمة 
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 

          
          العادلةالمقاسة بالقيمة غير المالية  المطلوبات

 - - - -    180,063)    180,063)  - - واألخرى  ال جاا.ة الدا نةالذم  
        659,012)    659,012)    قروض ألجل

        141,280)    141,280)    ال زامات عقور  إجاا 
           - - - -    111,509)    111,509)  - - مصاا.ف مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى 

          
 - -  (1,091,864 )  (1,091,864 )  - - - - 

          



  22                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  19
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العارلة
 

 القيم العادلة   القيم المدرجة  2020ديسمبر  31في 
القيمة العادلة من   

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 
 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من خالل  
  –الدخل الشامل اآلخر  

 الدين أدوات
 المقاسة 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع  بالتكلفة المطفأة 
 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 

 يروات الدخل الثابت ب سواق وسط   
 24,409 - 24,409 -  24,409 - - 24,409 وشرق يواوبا والشرق األوسط  

 443 - - 443  443 - 443 - اس ثمااات في سندات اس اقاق قصأرة األجل
 26,822 - - 26,822  26,822 - 26,822 - المملكة الم ادة -اس ثمااات في سندات الشركات 
 األواوبية  –اس ثمااات في سندات الشركات 

 (EX-UK  - 35,786 - 35,786  35,786 - - 35,786 
آسيا والمايط  -اس ثمااات في سندات الشركات 

 EX-JAPAN  - 4,717 - 4,717  4,717 - - 4,717التارئ )
وسندات  اس ثماا في سندات كات عوا د عالية 

 51,240 - - 51,240  51,240 - 51,240 - األسواق الناشئة 
 3,741 - - 3,741  3,741 - 3,741 - اس ثماا في سندات م عدرة الفئات 

 5,033 - - 5,033  5,033 - -  5,033 المملكة الم ادة  –اس ثماا في يست  
 5,156 - - 5,156  5,156 - -  5,156 اإلمااات العربية الم ادة –اس ثماا في يست  

          
          
 34,598 122,749 - 157,347  132,938 24,409 - 157,347 
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  19
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العارلة
 

 القيم العادلة   القيم المدرجة  2020ديسمبر  31في 
القيمة العادلة من   

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 
 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من خالل  
  –الدخل الشامل اآلخر  

 الدين أدوات
 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 غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  736,931 736,931 - - كم  مدينة لجاا.ة

 - - - -  59,405 59,405 - - موجورات العقور وموجورات م داولة يخرى 
 - - - -  582,881 582,881 - - نقد وياصدة لدى ال نوك

          
          
 - - 1,379,217 1,379,217  - - - - 

          
          

          المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  (113,787) )113,787( - - الذم  الدا نة ال جاا.ة واألخرى 

 - - - -  (745,886) (745,886) - - قروض ألجل 
 - - - -  (144,254) (144,254) - - ال زامات عقور  إجاا 

 - -  - -   159,759) (159,759) - -  م داولة يخرى مصاا.ف مس اقة ومطلوبات 
          

          
 - - (1,163,686) (1,163,686)  - - - - 

          



  24                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  19
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العارلة
 

 خالل الف رة 2والمس وى  1ل  إ ن هناك يي لاو.الت بأن المس وى 
 
 

   المرحليةالمالية  المعلوماتإعتماد   20
 

 إ2021 يبر.ل 30مجلس اإلرااة ب اا.   ها من ق لوإجازة  صداا اإلرااة  من ق ل المرحليةالمالية  المعلوماتل   ع مار 
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