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 مرحليةالمالية المعلومات ال تقرير مراجعة 
 شركة طيران أبوظبي إدارةإلى أعضاء مجلس 

 مقدمـة
ــاا ملناا معا  بـ  )"الشـــركة"  لشـــركة انران ظبو  يقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق   ــركا اا العابعة )رشـ وشـ

ــامل، الع نرات ، الدخل  للربح ظو الخســــــااةالموجزة الموحدة   ات المالية يانوكٍل من ال  2021  يوننو  30كما في  "المجموعة" ،   الشــــ
ظشـــــار المنعاية في  ل     ســـــعةالالثالثة ظشـــــار وفعرة  لفعرة   واإلرضـــــاحات العو ـــــيرية المخعااة في حقوق الملكية والعدفقات النقدرة

وفقا  للمعياا المراسـ ي الدولي اق     بصـواة عادلة  وعر ـااالعاايخ. من اإلدااة مسـوولة عن معداد ذه  المعلومات المالية المرحلية  
 ععنا.. من مسوولنعنا ذي مبداء اسعنعاج حول ذه  المعلومات المالية المرحلية اسعنادا  ملى مراج"العقااير المالية المرحلية" 34

 نطاق المراجعـة
العي رقوم باـا  مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية، "  2410لـقد قمـنا بمراجععـنا وفـقا  للمعـياا اـلدولي حول عملـيات المراجعـة اق  

".  عضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء اإلســعفســااات، بشــ ل ا يســي من مدقق الرســابات المســعقل للمنشــ ة 
ــل   األشخاص المسوولنن عن األموا المالية والمراس ية، وإ باع مجراءات  رلنلية وإجراءات مراجعة ظخرى. من نطاق المراجعة ظقــــ
جوذريا من نطاق الايام بالعدقنق وفقا  للمعاينر الدولنــــــــــــــــة للعدقنق، وبالعالي، فرناا ص  م ننا من الرصــول على    ند حول جمي  

  ن ظن ي نناا العدقنق. لها، فرننا ص ن دي اظي  دقنق بش ناا.األموا الاامـة العي رم

 اصسعنعـاج
ــعنادا  ملى مراجععنا، ل  يع نن لنا ما يدعونا ملى اإلععقاد ب ن المعلومات المالنــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يع  معدادذا، من جمي   اســ

 ".المالية المرحلية يرالعقاا  " 34النواحي الجوذرية، وفقا  للمعياا المراس ي الدولي اق  
 

  ديلويت آند  وش )الشرق األوسط 
  
  
  

  موق  من ق ل:
  مرمد خميس العح

  717اق  القند 
  2021ظغسطس  3

 ظبو  ي
 اإلمااات العربية المعردة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2021 يونيو 30كما في 
 

  إيضاحات   2021  يونيو  30  2020دإسم ر  31
    )غير مدقق(  )مدقق 

    ألف درهم  يلف داع 
 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

 ومم لكات ومعدات ا رات   4  2,123,050  2,302,589
 عقااات اس ثماا.ة  5  375,737  375,610
  س ثمااات في موجودات مالية  6  187,903  157,347
 حق  س خدام الموجودات    108,500  112,091

             مش رك  مشروع س ثمااات في   7  64,389  62,732
             المتداولة مجموع الموجودات غير     2,859,579  3,010,369

 الموجودات المتداولة      
 المخزون     541,103  534,621
 كم  مدينة لجاا.ة 8  652,985  736,931
 موجودات عقود، مصاا.ف مدفوعة مقدما وموجودات م داولة يخرى    167,576  109,118

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

             نقد وياصدة لدى ال نوك  9  809,438  582,881
             مجموع الموجودات المتداولة    2,424,474  1,966,779
       مجموع الموجودات   5,284,053  4,977,148

      
 حقوق الملكية       

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

  ح يا يات   1,948,939  1,948,014
             ياباح مس بقاة    690,543  628,120

 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة   3,196,589  3,133,241
             الملكية غير المسيطرة حقوق     371,635  354,460

             مجموع حقوق الملكية    3,568,224  3,487,701
 المطلوبات      
 المطلوبات غير المتداولة      

 مخصص م افآت نتاإة خدمة المو فأن   131,578  126,695
 قروض ألجل  11  484,680  539,825
 مطلوبات عقود اإلإجاا    133,583  137,922
             اإليرادات الم جلة    125,793  143,353
       مجموع المطلوبات غير المتداولة    875,634  947,795
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 الموجز الموحد )غير مدقق(  الربح او الخسارةبيان  

  2021  يونيو 30للفترة المنتهية في  
 

 أشهر المنتهية في  ستةال
 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 يونيو  30

   

  إيضاح   2021  2020  2021  2020
    ألف درهم  يلف داع   درهمألف   يلف داع 

          
 اإليرادات   357,027  345,342  716,268  895,712
            لكاليف لشرألية مباشرة   (261,491) )  319,605  (533,619) )  743,628

          
 إجمالي الربح   95,536  25,737  182,649  152,084

 مصاا.ف عمومية وإداا.ة    (42,707) )  42,074  (76,675) )  89,262

5,000  ( -  -  -   
 علىخسا ر    مانية م وقعة مع رف بتا  

 اللم  المدينة ال جاا.ة
  ا رات ومم لكات ومعدات خسااة من بي    (3,348) )  5,196  (3,325) )  5,196

12,377  ( -  -  -   
اس ثمااي  عقاا على ميمة الخسااة  نخفاض 

 قأد اإلنشاء

10,855  ( -  -  -   
خسا ر  نخفاض الميمة على  ا رات 

 ومم لكات ومعدات
   فاء  يرادات م جلة   8,824  8,824  17,648  17,648

 مش رك مشروعالاصة في ابح    480  1,628  1,657  1,951
  يرادات لمو.ل   1,327  1,887  3,221  4,015

 لكاليف لمو.ل   (5,506) )  8,178  (11,235) )  17,297
   يرادات يخرى    3,622  1,836  5,510  5,524

6,587  3,144  9,092  4,274   

 س ثمااات بالميمة العادلة من خالل الربح  
صافي ال رأر في الميمة   -يو الخسااة

 العادلة 

-  1,483  -  848   
 س ثماا بالميمة العادلة  م سب من  س بعاد

           من خالل الدخل الشامل اآلخر 
          

            الفترة )خسارة(ربح/    63,350 )  6,444  124,077  47,822
          
 الفترة عائد إلى: )خسارة(ربح/          

 مالكي الشركة   51,453  16,556  106,902  76,134
           حقوق الملكية غأر المسيطرة   11,897 )  23,000  17,175 )  28,312

          
47,822  124,077  6,444  ( 63,350              

          

0,17  0,24  0,04  0,12  12 
العائد األساسي والمخفض على السهم  

            )بالدرهم( 
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 الموجز الموحد )غير مدقق(  بيـان الدخل الشامل
 2021  يونيو 30للفترة المنتهية في  

 
 أشهر المنتهية في  ستةال

 يونيو  30
 أشهر المنتهية في  الثالثة 

 يونيو  30
   

2020  2021  2020  2021    
    ألف درهم  يلف داع   ألف درهم  يلف داع 

          
           الفترة )خسارة(ربح/    63,350 )  6,444  124,077  47,822

          
 الدخل الشامل اآلخر         
 عادة لصنيفتا الحقا   لى   قد يو إم نال نود ال ي          

 الربح يو الخسااة 
          

           عمالت يجن ية لاو.ل )خسااة م سب/    267 )  483  925 )  5,229
          

           للف رة األخرى  ةالشامل الدخل/ )الخسااة    267 )  483  925 )  5,229
          

           للفترة ة)الخسارة( الشامل الدخل/ مجموع   63,617 )  6,927  125,002  42,593
          
 عائد إلى: ةالشامل )الخسارة( /مجموع الدخل         

 مالكي الشركة   51,720  16,073  107,827  70,905
           حقوق الملكية غأر المسيطرة   11,897 )  23,000  17,175 )  28,312

          
42,593  125,002  6,927  ( 63,617              
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 2021  يونيو  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   
              

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

 47,822    28,312 ) 76,134  76,134  -  -  - ابح الف رة 
   5,229 ) -    5,229 ) -    5,229 ) -  - للف رة  الخسااة الشاملة األخرى 

              
              

 42,593    28,312 ) 70,905  76,134    5,229 ) -  - مجموع الدخل الشامل  
   88,957 ) -    88,957 )   88,957 ) -  -  -   13ياباح ) إضاح  لوز.عات

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

 3,374,418  348,277  3,026,141  544,591  1,924,443  112,320  444,787 )غأر مدقق  2020 يونأو  30الرصأد في 
              
              

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

 124,077  17,175  106,902  106,902  -  -  - ابح الف رة 
 925  -  925  -  925  -  - للف رة  األخرى الخسااة الشاملة  

              
              

 125,002  17,175  107,827  106,902  925  -  - مجموع الدخل الشامل  
   44,479)  -    44,479)    44,479)  -  -  -   13ياباح ) إضاح  لوز.عات

              
              

 3,568,224  371,635  3,196,589  690,543  1,948,939  112,320  444,787 )غير مدقق(   2021 يونيو 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق( 

 2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
  إيضاحات  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

2020  2021    
    ألف درهم  يلف داع 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     
 ابح الف رة   124,077  47,822

 لعديالت لـ:     
  س تالك - 4  88,834  80,401

 اللم  المدينة ال جاا.ة خسا ر    مانية م وقعة على -   -  5,000
 لمو فأنانتاإة خدمة  م افآتمخصص  -   8,341  9,716

 مم لكات ومعدات ا رات و خسااة  نخفاض قيمة  - 4  -  10,855
   فاء  يرادات م جلة -   (17,648) )  17,648

  ومم لكات ومعدات ا رات ن يجة  س بعاد شطب  -   3,325  5,196
 خسااة  نخفاض قيمة عقاا اس ثمااي قأد اإلنشاء - 5  -  12,377

 م سب من  س بعاد  س ثماا بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخسااة -   (1,483)  -
 الاصة في ابح مشروع مش رك -   (1,657) )  1,951
 الموجوداتحق  س خدام   فاء  -   3,845  6,122

 فوا د على مطلوبات عقود ال  جأر -   5,047  751
 لكاليف لمو.ل -   6,187  16,546

  يرادات لمو.ل -   (3,221) )  4,015
 ال رأر في الميمة العادلة  صافي - س ثمااات بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخسااة  - 6  (3,144) )  6,587

            
164,585  212,503    

 ال رأرات في:     
 مخزون  -   (6,482) )  13,145

 كم  مدينة لجاا.ة -   83,947 )  143,260
 مدفوعة مقدما  وموجودات م داولة يخرى مصاا.ف موجودات العقود،  -   (58,458) )  56,865
  كم  دا نة لجاا.ة ويخرى  -   (34,634) )  28,625
  مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى  مصاا.ف -   (26,589)  24,615

 دفعات مقدمة من عمالء -   298,055  -
            

 األنشطة التشغيلية )المستخدم في(الناتج من/ النقد    468,342 )  52,695
 المدفوعة لمو فأنانتاإة خدمة  م افآت   (23,876) )  4,369

            
 األنشطة التشغيلية )المستخدم في( الناتج من/ صافي النقد   444,466 )  57,064

      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 ومعدات مم لكات ا رات و  اإلس اواك على 4  (161,957) )  45,229
 شراء  س ثمااات عقاا.ة 5  (127) )  70,155

 مدفوعات مقابل  س ثمااات في موجودات مالية 6  (33,681) )  101,586
 ومعدات مم لكات ا رات و م اصالت من  س بعاد    23  -
 بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخسااة م اصالت من  س بعاد  س ثمااات   7,752  -

  يرادات لمو.ل مس لمة   3,221  4,015
 ودا   ب واا.   س اقاق أللثر من ثالثة يشتر  9  76,123  145,312

            
 األنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد   (108,646) )  67,643

      
 النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات      

 م اصالت من قرض ألجل   184,000  56,574
 لسديد قرض ألجل   (209,872) )  30,738

 لسديد  ل زام عقد اإلإجاا   (9,553) )  9,158
 ينصبة ياباح مدفوعة  13  (44,479) )  88,957
 لكاليف لمو.ل مدفوعة   (6,187) )  16,546

            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (86,091) )  88,825

            
       )النقص( في النقد ومرادفات النقد الزيادة/ صافي    249,729 )  213,532
 يناير 1النقد ومرادفات النقد في    310,714  295,349

            
 يونيو 30النقد ومرادفات النقد في نهاية  9  560,443  81,817
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
 معلومات عامة 1
 

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

 الشركة مداجة في سوق يبو  ي لألوااق المالية 
 

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

 ، يبو  ي، اإلمااات العربية الم ادة  2723للشركة عو ص ب   العنوان المسجللم علقة بتلا المجال   ن واألنشطة األخرى ا
 

بشـ ن الشـركات   2015  لسـنة  2ب عديل بعض يح ام القانون االلاادي اق  )  2020لسـنة    26صـدا المرسـوم بقانون الاادي اق   
ــ  م ر    27ال جاا.ة في  . طلب من الشــــــــــركات لعديل وحــــــــــعتا وفق ا لألح ام و    2021ير  ينا  2في    ودخل حأز ال نفأل  2020ســــــــ

   لعمل المجموعة على لقأي  ال  ثأر حأثما ينط ق كلا لضمان االم ثال لل رأأرات في القانون 2022يناير  2بالول 
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

بناء  على المعياا المااس ي الدولي    2021  يونأو  30يشتر المن تية في    س ةلف رة ال  ال يانات المالية الموجزة الموحدة  علو  ل   عداد
م  الم طلبـــات الم علقـــة بتـــا من األنظمـــة المعمول بتـــا في دولـــة اإلمـــااات العربيـــة    ول وافق"  ال قـــاا.ر المـــاليـــة المرحليـــة"  34اق   

 الم ادة 
 

بـية الم اـدة )"اـلداع " ، وعي العمـلة ال شــــــــــــــرألـية وعمـلة عرض ل  عرض عـلو ال ـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـبداع  اإلـمااات العر 
 ال يانات المالية للشركة  ل  لقر.ب كافة المبالغ الم أنة بالداع  اإلمااالي  لى يقرب عدد صايح باأللف، ما ل  ُيلكر خالف كلا 

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

ــنة المن تية في   ــافة لللا،  ن الن ا   2020دإســـــــم ر    31لقري جنبا   لى جنب م  ال يانات المالية الموحدة للمجموعة للســـــ   باإلحـــــ
لوقعتا للســــــنة المالية ال ي ال لع  ر بالضــــــرواة م شــــــر على الن ا   ال ي إم ن   2021  يونأو  30يشــــــتر المن تية في    ســــــ ةاللف رة  

  2021دإسم ر  31س ن تي في 

 األح ام، ال قديرات وإدااة المخا ر
ــات   ال ياناتي طلب  عداد علو  ــياســ ــات ل ثر على لط أق الســ ــداا يح ام ولقديرات واف راحــ المالية الموجزة الموحدة، من اإلدااة  صــ

 ن     قد لخ لف الن ا   الفعلية عن علو ال قديرات  والمصـــــــــــــاا.ف واإليرادات  المداجة للموجودات والمطلوباتالمااســـــــــــــ ية والمبالغ  
األح ام التامة ال ي وحـــع تا اإلدااة ل ط أق الســـياســـات المااســـ ية للمجموعة والمصـــادا الر يســـية لل قدير غأر الم كد م وافقة م  

  2020دإسم ر  31ة المن تية في للا ال ي ل  لط يقتا في ال يانات المالية السنو.ة الموحدة للمجموعة للسن



                     شركة طيران أبوظبي 

 

9  
   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

 للا المسـ خدمة في  عداد ال ياناتعلو ال يانات المالية الموجزة الموحدة م وافقة م    المسـ خدمة في  عداد ن السـياسـات المااسـ ية 
 واإلإضاحات المرفقة بتا ، 2020دإسم ر  31للسنة المن تية في  الموحدة للمجموعةالمالية 

 
  2021يناير  1خالل السنة المالية ال ي ل دي في  يصبات ساا.ة المفعولال ي  ةالمعايأر وال فسأرات الصادا  على  تلعديال  ي

  2المرحلة  - عادة لش أل معياا سعر الفا دة •
ــ أل  ال عديالت في  لقدم  ــعر الفا دة  عادة 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 يااالمع،  39 اق   الدوليي المااســــــ  المعياا
ي    إقافتا فقط  ال، ولوحـيح ين مااسـبة ال او   عادة ال شـ أل  وسـألة عملية لل عديالت ال ي ي طل تا 16 اق   ل قاا.ر الماليةل

 عادة لش أل عن  النالجةال ي لسمح للمس خدمأن بفت    يعة ومدى المخا ر   ، وإدخال اإلفصاحات عادة لش أل اي وا ن يجة
 لى  اي وازفي ال اول من   المنشــــــ ةل لا المخا ر باإلحــــــافة  لى لقدم  المنشــــــ ةوكيفية  دااة   المنشــــــ ة عرض له  لاللي   اي وا

  ال اولعلا   المنش ةدير لمعدالت مرجعية بديلة، وكيف 

 وال ي ل  إان موعد لط يقتا بعد المصداةل عديالت المعايأر الجديدة وا)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  االلســــــاق  لعز.ز   لى ال عديالت لتدف    2023يناير  
 لكون  ين إا مل يو مســــــــــ اقة) كم داولة م كد غأر لســــــــــو.ة لاا.  لتا  ال ي األخرى  والمطلوبات  الديون   لصــــــــــنيف إجب لان

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

     2022يناير  1)إســري لط يقه من    3لعديالت على المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق    –  المفاهيمي اإل اا  حول المراج  •
  في  عـام  لرأأر  دون   3  اق   المــاليــة  لل قــاا.ر  الـدولي  المعيــاا  في  المفــاهيمي  لإل ـاا  قـدإ   مرج   لاــديـ    لى  ال عــديالت  لتــدف

 ؛المعياا  م طلبات
 

)إســــــري  16لعديالت على المعياا المااســــــ ي الدولي اق   –عا دات ق ل االســــــ خدام المقصــــــود  –ومعدات   وآالتمم لكات   •
ــ   ين ال عديالت  لمن     2022يناير    1لط يقه من   عا دات يي  والمعدات واآلالت  المم لكات بنود من بند يي لكلفة من لخصـ

ــناف بي  من ــل كلا   حضـــــــــــــاا يثناء المن جة األصـــــــــــ  بالطر.قة العمل  على قادا ا لي ون   له  الالزمة  والاالة  الموق    لى  األصـــــــــــ
ــودة ــ ة لع رف كلا،  من  وبدال    اإلدااة  ق ل من  المقصـــــــــ  يو الربح  في ال نود، للا  ن اج ولكلفة ال نود، علو بي   بعا دات المنشـــــــــ

 ؛  الخسااة
 

يناير  1)إســـــــري لط يقه من   37لعديالت على المعياا المااســـــــ ي الدولي اق    –لكلفة لنفأل العقد   –عقود مثقلة باإلل زامات   •
ــمل بالعقد" الوفاء لكلفة"  ين ال عديالت لادد    2022 ــرة  ل علق ال ي ال كاليف"  لشـ   ال ي ال كاليف  لكون   ين إم ن"   بالعقد  مباشـ
 ال كاليف لخصـيص يو  المباشـرة  والمواد  العمالة  المثال سـ أل  على)  العقد بتلا للوفاء   حـايية  لكاليف  ما بالعقد  مباشـرة  ل علق

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

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

 لجمي    والعرض للمـياس  لوحـأدا   يلثر  نتجـا   و.وفر  ـباإلل زاـمات  للوـفاء الاـالـية ـبالميـمة الـ  مأن  مطلوـبات  قـياس  ي    ين  17 المـالـية
  الدولي المعياا إال  ال  مأن لعقود م ســـــــق مااســـــــ ي م دي  على قا    عدف  ل اقأق الم طلبات علو لصـــــــمي  ل   ال  مأن  عقود

 ؛ 2023 يناير 1 في كما ال  مأن عقود 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 المساعمة  يو  بي  بمعالجة الم علقة   2011)  مش ركة  ومشاا.   زمألة  شركات  في
 به   مسموح ال ط أق لى يجل غأر مسمى  ال يزال  ال ط أق)ل  ل جأل لاا.    المش ركة المشاا.  يو
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 )ي ب   وال ي ل  إان موعد لط يقتا بعد المصداةالمعايأر الجديدة وال عديالت )ب  
   لشــمل  2022يناير    1من   ا)إســري لط يقت لل قاا.ر الماليةعلى المعايأر الدولية    2020-2018دواة 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  دواة 
يناير  1من  إســـــــــري لط يقهاألدوات المالية ) 9 ، المعياا الدولي لل قاا.ر المالية  2022يناير    1من   إســـــــــري لط يقهاألولى )
ــ ي الدولي  ال ط أقلاا.  ل  ي   بعد لاديد عقود اإلإجاا )  16 ، المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق   2022   والمعياا المااسـ

   2022يناير  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  •

   ل طلب ال عديالت ين لفصـــح المنشـــ ة عن ســـياســـالتا المااســـ ية الجوعر.ة،  2023يناير  1من    لط يقه)إســـري    2الممااســـة  
جوعر.ة  ي   المااســ ية  الســياســة  اللاديد  للمنشــ ةكيف إم ن   األخرى  ال عديالت  لوحــح  بدال  من ســياســالتا المااســ ية التامة 

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

 ل قاا.ر المالية لالدولي 
 

  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 رأأر في ال قديرات المااســـــــــــــ ية ب عر.ف ال قديرات المااســـــــــــــ ية  بموجب ال عر.ف الجديد، فان ال قديرات 

ــ  لعدم ال  لد من المياس"  لقوم  ــ ية عي "المبالغ النقدإة في ال يانات المالية ال ي لخضــــــ ــآتالمااســــــ  قديرات الب طو.ر  المنشــــــ
ياســات المااســ ية ل طلب قياس بنود في ال يانات المالية بطر.قة لنطوي على عدم ال  لد من المياس  مااســ ية  كا كانت الســال

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

  للمجموعة المرحليةاة يعالو يي ل ثأر على المعلومات المالية الم وق  ين إ ون للمعايأر وال عديالت الجديدة الملكو غأر من 
 

على المعايأر المنشــواة يو لفســأرات صــاداة عن لجنة لفســأرات المعايأر    ي   لط يقتايخرى   ولعديالت جديدة  معايأر عناكال لوجد 
 للمجموعة  المرحليةالدولية لل قاا.ر المالية ومن الم وق  ين إ ون لتا ل ثأر عام على المعلومات المالية 
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 ساس ال وحأدي
 م أن يدناو: كما عول ضمن ال يانات المالية الموجزة الموحدة المركز المالي واألداء المالي للشركة والشركات ال ابعة لتا 

 
   نسبة الملكية  

 إسم الشركة التابعة 
  يونيو 30

2021 
ديسمبر    31

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  2020
     

م سـسـة فردإة   –للطأران   مالسـيموس
 ك م م

 الشان الجوي  اإلمااات العربية الم ادة 100% 100%
     

      خدمات النقل الجوي ال جااي  اإلمااات العربية الم ادة %50 %50 او.ال جت ك م م 
       .ة س ثماا عقااات لملا   ج ل  ااق  %100 %100 عأربال عأل جاادنز المادودة

 إلدااة العقااات والصيانةيي دي يي 
      عقاا.ة ومرافقخدمات  اإلمااات العربية الم ادة %100 %100 ك م م  العامة

      خدمات الشان الجوي  يوكرانيا %100 %100 مالسيموس الخطو  الجو.ة ك م م 
  شركة  إه دي  إه الدولية للعقااات

شــــــــــــــركــــــة  أران   ق ــــــل  من  مملوكــــــة 
      خدمات ل جأر وإدااة العقااات اإلمااات العربية الم ادة %100 %100 فردإة ك م مم سسة  – يبو  ي

      ال دا.ب على الطأران اإلمااات العربية الم ادة %100 %100 مركز لدا.ب شركة  أران يبو  ي
لالســـــــــ شـــــــــااات     إه دي  إه مألأونأوم

مملوكة من ق ل شركة  أران يبو  ي 
 م سسة فردإة ك م م –

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

 الخاصة 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
 ومعدات ممتلكاتطائرات و  4
 

ملأون داع     45,2:  2020  يونأو  30ملأون داع  )  162  م لغ  ، لك ــدت المجموعــة2021  يونأو  30الف رة المن تيــة في  خالل  
ملأون داع    88,8المم لكات والمعدات خالل علو الف رة  الطا رات و مم لكات ومعدات  بلغ اسـ تالك  ا رات و  اإلسـ اواك علىعند  

ملأون   10,9:  2020  يونأو  30   االع راف بخســــــــااة انخفاض الميمة خالل الف رة )ل  ي .ملأون داع    80,4:  2020  يونأو  30)
 داع   

 
، قرا مجلس  دااة شــــــــــــــركة او.ال جت ك م م   ســــــــــــــ بعاد  ا رة من الطا رات ال جاا.ة 2021يونأو    30خالل الف رة المن تية في  

م  االن تاء من الصـــــفقة  من الم وق  ين ي   بي  علا األصـــــل   صـــــددملأون داع  وعي في    250,4  مداجة بم لغللمجموعة بميمة 
  298  اســ لمت المجموعة دفعة مقدمة بم لغ  الموجز الموحدما فظ به لل ي  في بيان المركز المالي  كوقد ل  لصــنيفه   الســنةنتاإة 

  ل جاوز عا دات ال ي  الموجد جزعمالء" في بيان المركز المالي المو  دفعات مقدمة منبند "  حـمنملأون داع  ل  اإلفصـاح عنتا 
  ما فظ به لل ي كبخسا ر انخفاض الميمة عند لصنيف األصل ي   االع راف  ل لألصل وبال الي  المداجةالميمة 

 
 .المجموعة في اإلمااات العربية الم ادة مقرالمم لكات والمعدات في المقام األول من الطا رات، ي   لشرأل  

 
 
 ةإستثماري اتعقار  5
 

 الســطوة، دبيو   ،، يبو  يفي الروحــة  وعقااات لق ق  في مدينة خليفة، يبو  ي،  إلمثل العقااات االســ ثماا.ة االســ ثماا في عقاا 
 .المنأرة، يبو  يو 

 
من ق ل مميمأن    2020دإســــم ر   31في    جراؤو ل اللي   قأي  الل  الوصــــول  لى الميمة العادلة لالســــ ثمااات العقاا.ة على يســــاس 

جمعية المميمأن المتنأأن ولديت  م عالت مناسـبة وخ رات حديثة  في  مسـ قلأن ليس لت  صـلة بالمجموعة   ن المميمأن ع  يعضـاء
 يونأو 30في كما في الميمة العادلة للعقااات االســـــ ثماا.ة   عامفي لقأي  عقااات في مواق  مماثلة  لع قد اإلدااة ينه ال يوجد لرأأر  

2021  
 

دون اجراء اي لعديالت  الاديثةنت  الســـوق القابل للمقاانة اســـ نادا  لى يســـعاا الســـوق  مالميمة العادلة باســـ خدام   ل  الوصـــول  لى
االســــــــــــــ ثـماا.ة للمجموعة   العـقااات، كانت جمي   2021  يونأو  30ال ـيانات ال ي إم ن مالحظ ـتا في الســــــــــــــوق  في    على جوعر.ة
   2 ى : المس و 2020دإسم ر  31من ال سلسل الترمي للميمة العادلة ) 2 ى المس و  حمن

 
  12,4:  2020  يونأو  30) ال شـيءقأد اإلنشـاء خالل الف رة بم لغ  عقاا  سـ ثمااي  ل  االع راف بخسـا ر انخفاض الميمة من لقأي   

   داع  ملأون 

 2020دإسم ر  31  2021 يونيو 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داعـ   ألف درهـم  
     

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

 123  95  الروحة -العقااات االس ثماا.ة  
 31,333  32  مباني جمأرا جاادن سأ ي -س ثماا.ة  االعقااات ال

  12,377 ) -   ي  س ثماا عقاا  نخفاض الميمة على خسا ر 
       4,500 ) -  مدينة خليفة –في الميمة العادلة  المامل

     
  375,737  375,610      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
  في موجودات مالية إستثمارات 6

 
 ييما يلي حركة اإلس ثماا في الموجودات المالية:

 
 :للشركاتاس ثمااات المجموعة في األست  والسندات  ييما يلي

 2020دإسم ر  31  2021 يونيو 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داعـ   ألف درهـم  
     

 34,598  64,743  الخسااةخالل الربح يو  المصنفة بالميمة العادلة من –سندات الملكية 
      122,749  123,160  المصنفة بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخسااة  -سندات الدين ال جاا.ة 

     
  187,903  157,347      

 2020دإسم ر  31  2021 يونيو 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داعـ   ألف درهـم  
     

 21,236  157,347  يناير 1الرصأد في 
 112,053  33,681  الربح او الخسااةبالميمة العادلة من خالل   شراء اس ثمااات

 -  (6,269)  الربح او الخسااةبالميمة العادلة من خالل  اس ثمااات اس بعاد
إلس ثمااات بالميمة العادلة من خالل الربح او   ال رأر في الميمة العادلة

 13,791  4,419  الخسااة
      10,267  (1,275)  صافي فرق لاو.ل عمالت يجن ية

     
  187,903  157,347      

 2020دإسم ر  31  2021 يونيو 30  
 )مدققة    مدققة()غير   
 يلف داعـ    ألف درهـم  
     

 24,409  26,050  اإلمااات العربية الم ادة  –اس ثماا في يدوات الدخل الثابت 
 443  4,836  اس ثمااات في سندات اس اقاق قصأرة األجل

 26,822  31,015  المملكة الم ادة -اس ثمااات في سندات الشركات 
 EX-UK   25,392  35,786) األواوبية –سندات الشركات اس ثمااات في 

 EX-JAPAN   4,819  4,717) آسيا والمايط التادئ -اس ثمااات في سندات الشركات 
 51,240  53,360  األسواق الناشئةسندات عوا د عالية و سندات كات في اس ثماا  

 3,741  3,738  اس ثماا في سندات م عددة الفئات
 5,033  3,076  الوالإات الم ادة األمر. ية –اس ثماا في يست  
      5,156  35,617  اإلمااات العربية الم ادة –اس ثماا في يست  

     
  187,903  157,347      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
  ةمشترك مشاريعفي  اتإستثمار  7
 

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

  الطأران ك م م  ب نفأل يعمال  صـالح ولجديد ولعديل ولادي  الطا رات العمودإة وبي  قط  يياا الطا رات العمودإة ومسـ لزمالتا  
 وفقا لطر.قة حقوق الملكية  2021 يونأو 30لوبات كما في ل  لسجأل حصة المجموعة في الن ا   والموجودات والمط

 
 
 تجارية مدينة ذمم  8

 
 
  لدى البنوك واألرصدةالنقد   9
 
 الموحد ال الية:الموجز الموحد مبالغ بيان المركز المالي الموجز المداج في بيان ال دفقات النقدإة النقد ومرادفات النقد  ضمن ي

 

 

 2020دإسم ر  31  2021 يونيو 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داعـ   ألف درهـم  
     

 810,204  717,127   لجاا.ةمدينة كم  
      8,962  18,093  مس اق من ي راف كات عالقة

     
  735,220  819,166 

       82,235 ) (82,235)  خسا ر انخفاض الميمة مخصص ينزل: 
     
  652,985  736,931      

 2020دإسم ر  31  2021 يونيو 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داعـ   ألف درهـم  
     

 4,160  3,140  نقد في الصندوق 
 272,167  196,044  ودا   قصأرة األجل

      306,554  610,254  حسابات بنكية جاا.ة
     

 582,881  809,438  لدى ال نوك واألاصدةالنقد 
  272,167 ) (196,044)  يشتر ثالثةلثر من ألاس اقاق  ب واا. ودا   ينزل: 

      -  (52,951)  ألغراض اإلدااة ةمس خدم  ينزل: حسابات بنكية م شوفة
     

      310,714  560,443  الموحدالموجز  في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( واألرصدة لدى البنوكالنقد   9
 

بنوك  لدىملأون داع   ما فظ بتا   7,9:  2020دإســـــــم ر   31ملأون داع  )  10,3م لغ  على  النقد والودا   لدى ال نوك  ي ضـــــــمن
كات  نتا بو.   االح فاظ بالرصـأد الم بقي داخل دولة اإلمااات العربية الم ادة  ي   لقأي  األاصـدة لدى ال نوك   خااج الدولةيجن ية 

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

ــااة اإل  مانية ــتر ا  ل     12لمدة   الخسـ ــدة لدى ال نوك في نتاإة ف رة ال قر.ر   إ نشـ ــ اقاق الســـداديي من األاصـ ، م   م خلف عن  سـ
نيـة الاـاليـة لل نـا، قـامـت  دااة المجموعـة ب قأي  عـدم وجود وال صــــــــــــــنيفـات اال  مـا  في ال عثر  ال ـاا.خيـة  الخ رةاألخـل في االع بـاا  

 يي مخصصات خسااة على علو األاصدة  لق  ب سجألانخفاض في الميمة، وبال الي ل  
 

ملأون داع  من يصل    52,9بم لغ  حساب بنكي م شوف، اس خدمت المجموعة لستأل  2021يونأو    30خالل الف رة المن تية في  
ال ســـــتأل عند الطلب  ي   اح ســـــاب الفا دة بالرجوع ي   لســـــديد نوك مالية لررض  دااة ايس المال العامل  ملأون داع  م  ب  200

  لى يسعاا السوق السا دة 
 
 

 رأس المال 10

 
 

 قروض ألجل  11

 
  ن الاركة في قروض ألجل عي كما يلي:

 يونيو 30  
2021 

 دإسم ر 31 
2020 

 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داعـ   ألف درهـم  

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

 2020دإسم ر  31  2021 يونيو 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داعـ   ألف درهـم  
     

 206,061  236,467  الجزء الم داول
           539,825  484,680  الجزء غأر الم داول

      745,886  721,147  المجموع

   2021 يونيو 30  2020دإسم ر  31
   )غير مدققة(  )مدققة  

   ألف درهم  يلف داع  
     

 يناير 1في   745,886  724,692
 السنةالف رة/ مبالغ مساوبة خالل   184,000  103,054

 السنة الف رة/ مبالغ مدفوعة خالل  ( 209,872) )   81,860
      الصرف  خسااة  1,132  -
     

      المجموع  721,146  745,886
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( قروض ألجل 11
 

 ملأون داع  90بم لغ قرض قصأر األجل 
 

القرض ي   سـداد   ا رات جديدة  المجموعة لرلأب م  بنا مالي ل مو.ل شـراء   يبرمت،  2021  يونأو  30خالل الف رة المن تية في  
  30% ســــنو. ا  كما في 1,35ســــ ة يشــــتر من لاا.  الســــاب  ي   اح ســــاب الفا دة بالرجوع  لى  ي وا لمدة ثالثة يشــــتر زا د   خالل
 ملأون داع   90، بلغ الرصأد القا   لتلا ال ستأل 2021يونأو  

 
 ملأون داع  200لستأل ألجل بم لغ 

 
ملأون داع    200بم لغ   اتالمجموعة لرلأب م  بنا مالي ل مو.ل شــــراء  ا ر   يبرمت،  2021  يونأو  30خالل الف رة المن تية في  

قســــــط اب    28ي   ســــــداد القروض على     2021  يونأو  30ملأون داع  كما في    94اســــــ خدمت المجموعة منتا لســــــتأالت بميمة 
% سـنو. ا خالل السـنة األولى على م لغ ال سـتأل 1,15 يشـتر زا د سـ ةي   اح سـاب الفا دة بالرجوع  لى  ي وا لمدة    سـنوي م سـاوي 

 داع   ملأون  90,6، بلغ الرصأد القا   لتلا ال ستأل 2021يونأو  30كما في  % سنو. ا بعد كلا 1المس خدم و 
 

المداجة ال ي لمت بموجب ال ســــــتأالت ال نكية للمجموعة عي وفقا  للشــــــرو   األخرى   المدفوعةوالمبالغ   األخرى    ن جمي  القروض
  2020دإسم ر  31في ال يانات المالية الموحدة للسنة المن تية في 

 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 12
 

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

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

 

 
 اباية الست  األساسية  لعادل المخفضة، وبال الي فان اباية الست  ين لكون مخفضة ما ملال منلمجموعة يست  ا ال يوجد لدى

 
 

 أرباح  توزيعات 13
 

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

 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30أشهر المنتهية في   الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  )غأر مدققة   )غير مدققة(  

   ياباح عا دة  لى مالكي الشركة
          76,134  106,902  16,556  51,453  )يلف داع    
         

          444,787  444,787  444,787  444,787  )يلف   المرجح لعدد األست  المصداةالم وسط 
         

          0,17  0,24  0,04  0,12  العا د للست  الواحد )داع  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 مطلوبات طارئة 14
 

ــا فــــــــي  ــان لدى المجموعة مطلوبات  اا ة قا مة ييما ي علق بخطابات حمان بم لغ  2021  يونأو  30لمــــــ ملأون داع    72,5، كــــــ
 ملأون داع    236: 2020دإسم ر  31)
 
 

 إلتزامات 15
 

 ايسمالية ل زامات 
 

ملأون   9  لقـديرـ.ة ل لغ  بميمـة  مـقاـبل االســــــــــــــ اواك على مم لكـات ومعـدات   ل زامـات، كـان ـلدى المجموعـة 2021  يونأو 30لمـا في 
 ملأون داع    142: 2020دإسم ر  31داع  )

 
 

 قطاعالمعلومات  16
 

   شــرأليةال  القطاعات  -8 ن المعلومات الم علقة بقطاعات ال شــرأل للمجموعة م أنة يدناو وفقا  للمعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق  
 حول م وناتالقطـاعات ال شــــــــــــــرألـية على يســــــــــــــاس ال ـقاا.ر الداخلـية  لاـديدب ن ي      8ي طـلب المعـياا الدولي لل ـقاا.ر المـالـية اق  

 من ق ل صان  القراا ال شرألي الر يسي وكلا ل وز.  الموااد على القطاع ولقأي  يدا ه   بصواة دوا.ةال ي ي   مراجع تا  و المجموعة  

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

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

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

ــية  ي   لنفأل المعامالت ما بأن   ــاس اللي ل ني عليه المجموعة لقاا.رعا عن المعلومات القطالية الر يســـ لمثل علو القطاعات األســـ
 ت وفقا ألسعاا لاددعا اإلدااة م  األخل بعأن االع باا لكلفة األموال القطاعا

 
  ن المعلومات القطالية لعمليات المجموعة مداجة يدناو:

 

  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( 2021 يونيو 30            
             

 اإليرادات  336,972  184,023  181,634  8,313  22,461  ( 17,135)  716,268
               

               
 ابح الف رة  73,889  34,347  48,652  8,409  3,652  ( 44,872)  124,077

               
               
 )غأر مدقق   2020  يونأو 30            
             

 اإليرادات  300,349  156,693  426,701  -  25,120 )   13,151  895,712
               

               
 ابح الف رة  111,023 )   56,621  84,963  -  2,963 )   94,506  47,822
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  قطاعالمعلومات  16
 

  ن موجودات ومطلوبات قطاعات األعمال عي كما يلي:
 

 
لمااس المجموعة نشـــــا التا بشـــــ ل ا يســـــي من خالل مركزعا في دولة اإلمااات العربية الم ادة، وبال الي ال يوجد لالأل جررافي 

 والمطلوبات  حافي لإليرادات واألاباح والموجودات 

  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( 2021 يونيو 30            
               

 الموجودات  3,333,646  1,420,024  826,521  547,685  252,731  (1,096,554)  5,284,053
               

               
 المطلوبات  980,018  739,368  24,012  -   21,116  ( 48,685)  1,715,829

               
               
 )مدقق  دإسم ر 31            
               

 الموجودات  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
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 أطراف ذات عالقة    17
 

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

 اإلحافة  لى المدااء الر يسأأن علأتا بواسط ت  وعا اللت  يو ال ي إمااسون ل ثأرا   داا.ا  جوعر.ا  علأتا ب
 

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

 
 

 نتائج موسمية  18
 

 يونأو 30 في ةيالمن تيشتر  س ةاللف رة الموجز الموحد  الربح او الخسااةفي بيان   ل  ي ــ  لسجأل ييــة  يرادات كات   يعة موسمية
  2020و  2021

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  )غأر مدققة   )غير مدققة(  
 يلف داعـ   ألف درهـم  يلف داعـ   ألف درهـم  
         

          52,668  52,803  18,764  19,905  اإليرادات 
         

         مكافآت المدراء الرئيسيين
اوالب ومزاإا المو فأن األخرى قصأرة  

          9,764  8,575  4,933  4,918  األجل 
         

          3,595  4,444  1,712  2,079  يعضاء مجلس اإلدااة يلعاب 
         

          372  1,369  3  976  مخصص م افآت نتاإة الخدمة للمو فأن
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

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

علومات حول الميمة العادلة  والمي  العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في كلا مســــ و.التا في النظام الم داج للميمة العادلة  ال ي ضــــمن الجدول م  المداجةيوحــــح الجدول ال الي المي   
 لقااب الميمة العادلة بصواة معقولة  المداجةت الميمة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غأر المقاسة بالميمة العادلة  كا كان

 
 القيم العادلة   القيم المدرجة  2021 يونيو 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  
 26,050 - 26,050 -  26,050 - - 26,050 األوسط 

 4,836 - - 4,836  4,836 - 4,836 - اس ثمااات في سندات اس اقاق قصأرة األجل
 31,015 - - 31,015  31,015 - 31,015 - المملكة الم ادة -اس ثمااات في سندات الشركات 
-EXاألواوبية )  –اس ثمااات في سندات الشركات 

UK  - 25,392 - 25,392  25,392 - - 25,392 
آسيا والمايط   -اس ثمااات في سندات الشركات 

 EX-Japan   - 4,819 - 4,819  4,819 - - 4,819) التادئ
عوا د عالية وسندات  سندات كات اس ثماا في 

 53,360 - - 53,360  53,360 - 53,360 - األسواق الناشئة 
 3,738 - - 3,738  3,738 - 3,738 - اس ثماا في سندات م عددة الفئات 

 3,076 - - 3,076  3,076 - - 3,076 المملكة الم ادة  –اس ثماا في يست  
 35,617 - - 35,617  35,617 - - 35,617 اإلمااات العربية الم ادة  –اس ثماا في يست  

                    
 64,743 123,160 - 187,903  161,853 26,050 - 187,903 

          
          

          المقاسة بالقيمة العادلة غير الموجودات المالية 
 - - - -  652,985 652,985 - - اللم  المدينة ال جاا.ة 

 - - - -  167,168 167,168 - - الموجودات الم داولة األخرى موجودات العقود و 
 - - - -  809,438 809,438 - - النقد والودا   لدى ال نوك

                    
 - - 1,629,591 1,629,591  - - - - 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  19
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العادلة
 

 القيم العادلة   القيم المدرجة  2021 يونيو 30
 
 

القيمة العادلة من  
أو   الربح خالل 

سندات    – الخسارة
 الملكية 

 القيمة العادلة من 
الربح أو  خالل 

سندات    –الخسارة
 الدين 

بالتكلفة  المقاسة 
 المجموع  المطفأة 

 

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

          
          المقاسة بالقيمة العادلة غير المالية    المطلوبات

 - - - -  78,837 78,837 - - واألخرى  ال جاا.ة  الدا نةاللم  
 - - - -  721,147 721,147 - - قروض ألجل 

 - - - -  139,749 139,749 - - ال زامات عقود  إجاا  
 - - - -  132,196 132,196 - - مصاا.ف مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى 

           - - - -  52,951 52,951 - - حسابات بنكية م شوفة 
          
 - - 1,124,880 1,124,880  - - - - 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  19
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العادلة
 

 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  درهم ألف  

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

 يدوات 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 - - 4,717التادئ )
اس ثماا في سندات كات عوا د عالية وسندات  

 51,240 - - 51,240  51,240 - 51,240 - األسواق الناشئة 
 3,741 - - 3,741  3,741 - 3,741 - اس ثماا في سندات م عددة 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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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  19
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العادلة
 

 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  درهم ألف   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 - - موجودات العقود وموجودات 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( - - اللم  الدا نة ال جاا.ة واألخرى 

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

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

          
 - - (1,163,686) (1,163,686)  - - - - 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  19
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العادلة
 

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

   المرحليةالمالية  المعلوماتإعتماد   20
 

  2021يغسطس  3مجلس اإلدااة ب اا.   عا من ق لوإجازة  صداا اإلدااة  من ق ل المرحليةالمالية  المعلوماتل   ع ماد 
 
 


