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 مرحليةالمالية المعلومات ال تقرير مراجعة 
 شركة طيران أبوظبي مجلس إدارةإلى أعضاء 

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

الدخل الشـــــامل، الع نرات ، للربح ظو الخســـــااةالموجزة الموحدة    ات المالية يانوكٍل من ال  2022مااس   31كما في  "المجموعة" ،  
ظشـــــــار المنعاية في الي العاااإلد من اإل ااة  الثالثةلفعرة   واإلرضـــــــاحات العولـــــــي ية المخعااة في حقوق الملكية والعدفقات النقدرة

"العقااار   34وفقا  للمعياا الم اســـــــ ي الدولي اق    بصـــــــواة عا لة  وعرلـــــــاامســـــــ ولة عن معدا  علو المعلومات المالية المرحلية  
 د من مس ولنعنا عي مبداء اسعنعاج حول علو المعلومات المالية المرحلية اسعنا ا  ملى مراجععنادلمالية المرحلية"ا

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

"د  عضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء اإلســعفســااات، بشــ ل ا يســي من مدقق ال ســابات المســعقل للمنشــ ة 
ــل  األشخاص المس ولنن عن ا ألموا المالية والم اس ية، وإ باع مجراءات   لنلية وإجراءات مراجعة ظخرىد من نطاق المراجعة ظقــــ

جوعراا من نطاق الايام بالعدقنق وفقا  للمعاينر الدولنــــــــــــــــة للعدقنق، وبالعالي، فرناا ص  م ننا من ال صــول على    ند حول جمي  
 للا، فرننا ص ن دي اظي  دقنق بش نااداألموا الاامـة العي رم ن ظن ي نناا العدقنقد 

 اصسعنعـاج
ــعنا ا  ملى مراجععنا، ل  يع نن لنا ما يدعونا ملى اإلععقا  ب ن المعلومات المالنــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يع  معدا عا، من جمي   اســ

 "دالمالية المرحلية العقااار " 34النواحي الجوعراة، وفقا  للمعياا الم اس ي الدولي اق  
 

   يلوات آند  وش )الشرق األوسط 
  
  
  

  موق  من ق ل:
  عبا و م مد ولند القو لي

  1056اق  القند 
  2220ظبرال  28

 ظبو  ي
 اإلمااات العربية المع دة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2022مارس  31كما في 
 

    مارس  31  رإسم ر 31
2021  2022    

  إيضاحات   ألف درهم  يلف راه 
    )غير مدقق(   )مدقق  

 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

  ا رات ومم لكات ومعدات 4  2,136,117  2,153,491
 عقااات اس ثماا.ة  5  385,180  376,228
 في موجورات مالية    س ثمااات  6  442,799  425,970
 حق  س خدام الموجورات    130,190  107,857

             مش رك  مشروع س ثماا في   7  69,021  68,424
             مجموع الموجودات غير المتداولة    3,163,307  3,131,970

 الموجودات المتداولة      
 المخزون     545,191  549,393
 كم  مدينة لجاا.ة 8  693,821  706,773
 موجورات عقور، مصاا.ف مدفوعة مقدما وموجورات م داولة يخرى    314,386  258,850
 موجورات مصنفة كما فظ بتا لل ي  4  -  251,684
             نقد وياصدة لدى ال نوك  9  531,321  626,716

             مجموع الموجودات المتداولة    2,084,719  2,393,416
       مجموع الموجودات   5,248,026  5,525,386

      
 حقوق الملكية       

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

  ح يا يات   1,945,626  1,947,274
             ياباح مس بقاة    841,330  833,870

 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة   3,344,063  3,338,251
             حقوق الملكية غير المسيطرة    417,445  401,064

             مجموع حقوق الملكية    3,761,508  3,739,315
 المطلوبات      
 المطلوبات غير المتداولة      

 مخصص م افآت نتاإة خدمة المو فأن   140,272  136,665
 قروض ألجل  12  430,472  443,252
 مطلوبات عقور اإلإجاا  11  171,673  131,064
             اإليرارات الم جلة    147,966  154,362
       مجموع المطلوبات غير المتداولة    890,383  865,343



Signed by:Sheikh Ahmed Al Dhaheri

Reason:Witnessing Sheikh Ahmed Al Dh
Signed at:2022-04-28 10:41:07 +00:00
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 الموجز الموحد )غير مدقق(  الربح او الخسارةبيان  

  2022مارس   31للفترة المنتهية في  
 

  إيضاحات   مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  
2021  2022    

    ألف درهم  يلف راه 
      

 اإليرارات   419,062  359,241
        لكاليف لشغألية مباشرة  ) (300,478 )  272,128

      
 إجمالي الربح   118,584  87,113
 مصاا.ف عمومية وإراا.ة   ) (37,058 )  33,968

 من  س بعار  ا رات ومم لكات ومعدات م سب /)خسااة   ) (44  23
 م سب من  س بعار موجورات ما فظ بتا لل ي  4  4,202  -

 الاصة في ابح مشاا.  مش ركة 7  597  1,177
   فاء  يرارات م جلة   6,540  8,824
  يرارات لمو.ل   1,119  1,894
 لكاليف لمو.ل  ) (7,194 )  5,729
   يرارات يخرى    1,552  1,888

495  ( 2,265  6 
صافي ال غأر في الميمة العارلة إلس ثمااات بالميمة العارلة من 

       خالل الربح يو الخسااة 
      

        ربح الفترة   90,563  60,727
      
 عائد إلى:ربح الفترة      

 مالكي الشركة   74,182  55,449
       حقوق الملكية غأر المسيطرة   16,381  5,278

      
60,727  90,563          

      
        العائد األساسي والمخفض على السهم )بالدرهم( 13  0,17  0,12
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 الموجز الموحد )غير مدقق(  بيـان الدخل الشامل
 2022مارس   31للفترة المنتهية في  

 
    مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022    
    ألف درهم  يلف راه 

      
        ربح الفترة   90,563  60,727

      
 الدخل الشامل اآلخر     
      

     
 ال نور ال ي قد ي    عارة لصنيفتا عحقا  

  لى الربح او الخسااة 
       فرق صرف عمالت يجن ية  ) (1,648  658

      
       الدخل الشامل اآلخر للف رة  ) (1,648  658

      
       مجموع الدخل الشامل للفترة   88,915  61,385

      
 مجموع الدخل الشامل عائد إلى:     

 مالكي الشركة   72,534  56,107
       حقوق الملكية غأر المسيطرة   16,381  5,278

      
61,385  88,915          
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 2022مارس  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   
              

 3,487,701  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  -  -  - ابح الف رة 
 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 ) -  -  -   14ياباح ) إضاح  لوز.عات

              
              

 3,504,607  359,738  3,144,869  639,090  1,948,672  112,320  444,787 )غأر مدقق  2021مااس  31الرصأد في 
              
              

 3,739,315  401,064  3,338,251  833,870  1,947,274  112,320  444,787 )مدقق  2022يناير  1الرصأد في 
              

 90,563  16,381  74,182  74,182  -  -  - ابح الف رة 
   1,648 ) -    1,648 ) -    1,648 ) -  - الدخل الشامل اآلخر للف رة 

              
              

 88,915  16,381  72,534  74,182    1,648 ) -  - مجموع الدخل الشامل  
   66,722 ) -    66,722 )   66,722 ) -  -  -   14ياباح ) إضاح  لوز.عات

              
              

 3,761,508  417,445  3,344,063  841,330  1,945,626  112,320  444,787 )غير مدقق(  2022مارس   31الرصيد في 
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 الموجز الموحد )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية  

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
  إيضاحات   مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

2021  2022    
    ألف درهم   يلف راه 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     
 ابح الف رة   90,563  60,727

 لعديالت لـ:     
  س تالك  4  36,949  46,818

 حق  س خدام الموجورات  فاء    3,062  2,045
 لمو فأنانتاإة خدمة   م افآتمخصص    4,631  4,178
   فاء  يرارات م جلة  ) (6,540 )  8,824

 مم لكات ومعدات ا رات و من  س بعار     م سب)خسااة/     44 )  23
 موجورات ما فظ بتا لل ي   م سب من  س بعار 4 ) (4,202  -

 صافي ال غأرات في الميمة العارلة إلس ثماا بالميمة العارلة من خالل الربح او الخسااة 6 ) (2,265 )  705
 صافي فرق لاو.ل عمالت يجن ية   3,731  -

 الاصة في ابح مشاا.  مش ركة 7 ) (597 )  1,177
 لكاليف لمو.ل   2,187  3,269
  يرارات لمو.ل  ) (1,119 )  1,894
 فوا د على مطلوبات عقور ال  جأر   5,007  2,460

            
 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التحركات في رأس المال العامل   131,451  106,874

 مخزون    4,202 )  8,802
 كم  مدينة لجاا.ة   12,952  111,487

 مدفوعة مقدما  وموجورات م داولة يخرى مصاا.ف    ) (55,536 )  40,870
  كم  را نة لجاا.ة ويخرى   ) (17,021  67,120

 رفعات مقدمة من عمالء  ) (8,120  -
  مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى   مصاا.ف  ) (27,135 )  47,607

            
 العملياتالناتج من  النقد   40,793  188,202

 المدفوعة  لمو فأنانتاإة خدمة   م افآت  ) (1,024 )  20,624
            

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   39,769  167,578
      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 ومعدات  مم لكاتعلى  ا رات و س اواك  اإل 4 ) (19,921 )  60,921
 رفعات لعقاا  س ثمااي  5 ) (8,952 )  65

 رفعات إلس ثمااات في موجورات مالية 6 ) (19,237 )  17,962
 م اصالت من  س بعار  ا رات ومم لكات ومعدات   -  23

 في موجورات مالية س ثماا  بي  م اصالت من    942  3,042
  يرارات لمو.ل مس لمة   1,119  1,894

 ورا   ب واا.   س اقاق أل ثر من ثالثة يشتر 9  36,703  55,767
            

 المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد  ) (9,346 )  18,222
      
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 لسديد قروض ألجل  ) (12,779 )  86,874
 لكاليف لمو.ل مدفوعة  ) (2,187 )  3,268
 ل زام عقد اإلإجااالجزء الر يسي إللسديد   ) (7,427 )  5,434

 ياباح مدفوعة   لوز.عات 14 ) (66,722 )  44,479
            

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  ) (89,115 )  140,055
            

       في النقد ومرادفات النقد   الزيادة /(النقص)صافي   ) (58,692  9,301
 يناير 1النقد ومرارفات النقد في     436,015  310,714

            
 مارس  31النقد ومرادفات النقد في  9  377,323  320,015
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2022مارس  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  والقوانأن ياقام   ــنوات   11و  9،  8،  10،  3المراســــــــ 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 
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

بناء  على المعياا المااســــــــــــ ي   2022مااس   31لف رة الثالثة يشــــــــــــتر المن تية في   ال يانات المالية الموجزة الموحدة  هذه  ل   عدار
م  الم طلـبات الم علـقة بتـا من األنبمـة المعمول بتـا في روـلة اإلمـااات العربـية  ول وافق" ال ـقاا.ر المـالـية المرحلـية"  34اـلدولي اق  

 الم ادةإ
 

ل  عرض هـذه ال ـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـبداه  اإلـمااات العربـية الم اـدة )"اـلداه " ، وهي العمـلة ال شــــــــــــــغألـية وعمـلة عرض 
أـنة ـباـلداه  اإلمـااالي  لى يقرب عـدر صــــــــــــــايح ـباأللف، مـا ل  يـ ذكر خالف إ ل  لقرـ.ب كـاـفة المـبالم الم للمجموعـةال ـياـنات المـالـية 

 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   2021رإســـــــم 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  2022مااس   31يشـــــتر المن تية في   الثالثةلف رة   لوقعتا للســـ
 إ2022رإسم 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.فإرارات واإلي المداجة للموجورات والمطلوباتالمااســـــــــــــ ية والمبالم  
األح ام التامة ال ي وحـــع تا اإلرااة ل ط أق الســـياســـات المااســـ ية للمجموعة والمصـــارا الر يســـية لل قدير غأر الم كد م وافقة م  

 إ2021رإسم ر  31للا ال ي ل  لط يقتا في ال يانات المالية السنو.ة الموحدة للمجموعة للسنة المن تية في 
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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، 2021رإسم ر  31للسنة المن تية في  الموحدة للمجموعةالمالية 

 
 إ2022يناير  1دي في خالل السنة المالية ال ي ل  ال ي يصبات ساا.ة المفعول ةالمعايأر وال فسأرات الصارا  على  تلعديال  ي

  2022يناير  1)إسري لط يقه من  3 لعديالت على المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق  - اإلشااة  لى اإل اا المفاهيمي •
رون لغأأر جوهري في   3لعمـل ال عـديالت على لاـدـيج مرج  ـقدإ  لا ـاا المـفاهيمي في المعـياا اـلدولي لل ـقاا.ر المـالـية اق   

 الم طلبات في المعيااإ
 

)إســـــــري   16ق ل اعســـــــ خدام المقصـــــــور )لعديالت على المعياا المااســـــــ ي الدولي اق    العا دات  -مم لكات وآعت ومعدات   •
  2022يناير  1لط يقه من 

ــ  من لكلفة يي بند من بنور المم لكات واآلعت والمعدات يي عا دات من بي    ــناف المن جة لمن  ال عديالت ين لخصـــــــــ األصـــــــــ
وبال الي،  يثناء  حضـاا كلا األصـل  لى الموق  والاالة الالزمة له لي ون قاراا  على العمل بالطر.قة المقصـورة من ق ل اإلرااةإ

 لع رف المنش ة بعا دات الم يعات هذه وال كاليف كات الصلة في الربح يو الخسااةإ
 

يناير  1)إســـــري لط يقه من   37عديالت على المعياا المااســـــ ي الدولي اق  لقد )لكلفة لنفأذ الع  -  المثقلة باإلل زاماتالعقور  •
2022  

ــرة بالعقد"إ إم ن ين لكون ال كاليف ال ي ل علق   ــمل "ال كاليف ال ي ل علق مباشـــــــــــ لادر ال عديالت ين "لكلفة الوفاء" بالعقد لشـــــــــــ
ثال العمالة والموار المباشـرة  يو لخصـيص ال كاليف األخرى مباشـرة بالعقد  ما لكاليف  حـاةية للوفاء بتذا العقد )على سـ أل الم

المرلبطة مباشـــــــرة ب نفأذ العقور )على ســـــــ أل المثال لخصـــــــيص مصـــــــاا.ف اعســـــــ تالك ل ند من المم لكات واآلعت والمعدات  
 المس خدمة في لنفأذ العقد إ

 
  2022يناير  1)إسري لط يقه من  2020-2018على المعايأر الدولية لل قاا.ر المالية  رواة ال اسأنات السنو.ة •

: لط أق المعايأر الدولية لل قاا.ر المالية 1لشــــمل رواة ال اســــأنات الســــنو.ة لعديالت على المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق   
 1لط يقه من األروات المالية )إســــــــــري  9 ، المعياا الدولي لل قاا.ر المالية  2022يناير    1للمرة األولى )إســــــــــري لط يقه من 

ــ ي   16 ، المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق   2022يناير   عقور اإلإجاا )ل  ي   بعد لاديد لاا.  ال ط أق  والمعياا المااســــــــ
  إ2022يناير  1الزااعة )إسري لط يقه من  41الدولي اق  

 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   –المطلوبات كم داولة يو غأر م داولة    لصـــــــنيف •

  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

 ؛م داولة غأر يو  واحدة سنة خالل السدار مس اقة
 

 لل قاا.ر   الدولي المعياا  ي طلبإ   2023يناير    1: عقور ال  مأن )إســــــــــــري لط يقه من 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  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  
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  لوحــحبدع  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
ــة   ــاة في بيان الممااســــ ــ ية الم ونة من ياب  خطوات" الموحــــ ــرح وإثبات لط أق "عملية األهمية النســــ  بالمعيااالخاص  2لشــــ

 ؛ل قاا.ر الماليةلالدولي 
 

إ لســ  دل  2023يناير    1من   لط يقه)إســري  8  اق   الدولي يمعياا المااســ اللعديالت على    -ال قديرات المااســ ية لعر.ف   •
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 ية هي "المبالم النقدإة في ال يانات ا ــ  لعدم ال   د من المياس"إ لقوم المااســــــ ــآتلمالية ال ي لخضــــــ  قديرات الب طو.ر  المنشــــــ
مااســ ية  كا كانت الســياســات المااســ ية ل طلب قياس بنور في ال يانات المالية بطر.قة لنطوي على عدم ال   د من المياسإ ال

ا لخط لوحح ال عديالت ين ال غأأر في ال قدير المااس ي النال  عن معلومات   ؛ وجديدة يو لطواات جديدة ع إعد لصايا 
 
الم علق بالضـــــــــرا ب الم جلة الم علقة بالموجورات والمطلوبات النالجة من   12لعديالت على المعياا المااســـــــــ ي الدولي اق    •

يإ بموجب  لقدم ال عديالت اســــ ثناء آخر من اإلعفاء من اعع راف الم د إ   2023يناير    1)إســــري لط يقه من   معاملة واحدة
 ال عديالت، ع لط ق المنش ة  عفاء اعع راف الم د ي للمعامالت ال ي ل ري  لى فروق حر. ية م ق ة قابلة للخص  وم ساو.ةإ 

اع مارا  على قانون الضــــرا ب المعمول به، قد لنشــــ  الفروق الضــــر. ية الم ق ة والقابلة للخصــــ  عند اعع راف الم د ي ب صــــل 
لمثل اندماج يعمال وع ل ثر على المااسـبة يو الربح الخاحـ  للضـر.بةإ على سـ أل المثال، قد ينشـ  هذا وال زام في معاملة ع 

 16عند اعع راف بال زام عقد اإلإجاا وما إقابله من حق اس خدام الموجورات الذي إط ق المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق   
ــ ة اعع راف ب صــــل 12ى المعياا المااســــ ي الدولي اق   في لاا.  بدء عقد اإلإجااإ عحقا  لل عديالت عل ، ي عأن على المنشــ

ــ ررار الواارة في المعياا  ــ  لمعايأر اعسـ ــر. ي م جل إخضـ ــل حـ ــلة، م   رااج يي يصـ ــر.بة الم جلة كات الصـ ومطلوبات الضـ
 إ12المااس ي الدولي اق  

 
 إللمجموعة الموجزة الموحدةالمالية  ال ياناتالم وق  ين إ ون للمعايأر وال عديالت الجديدة المذكواة يعاله يي ل ثأر على غأر من 

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

 للمجموعةإ الموجزة الموحدةالمالية  ال ياناتالدولية لل قاا.ر المالية ومن الم وق  ين إ ون لتا ل ثأر هام على 
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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 

 

 
 يح ام مااس ية حساسة ومصارا ا يسية لل قدير غأر الم كد 

 ال غأرات في األح ام وال قديرات غأر الم كدة
ــ خدمة في  عدار   ــ خدمة في  عدار هذه ال يانات المالية الموجزة الموحدة م وافقة م  للا المســـــــــ  ن األح ام وال قديرات التامة المســـــــــ

 إ2021رإسم ر  31ال يانات المالية السنو.ة للمجموعة للسنة المن تية في 

   نسبة الملكية  

 إسم الشركة التابعة 
مارس   31

2022 
ديسمبر    31

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  2021
     

م سـسـة فررإة   –للطأران   ما سـيموس
 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

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

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

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

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

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  الــــمــــلــــكــــيـــــ وحــــقــــوق  ــاز  والــــغـــــ

 الخاصةإ
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 ومعدات ممتلكاتطائرات و  4
 

ملأون راه    60,9: 2021  مـااس 31ملأون راه  )  19,9  م لم ، لك ـدت المجموعـة2022مـااس   31الف رة المن تيـة في  خالل  
ملأون راه    36,9المم لكات والمعدات خالل هذه الف رة  الطا رات و مم لكات ومعداتإ بلم اسـ تالك  ا رات و  اإلسـ اواك علىعند  

 إخالل الف رة الطا راتانخفاض قيمة نالجة عن خسااة  ي    اعع راف بل  ي .ملأون راه   46,8: 2021مااس  31)
 

 ا رلتا ال جاا.ة، المصــنفة ســابق ا ك صــل   ســ اجاا)شــركة لابعة  صــفقة بي  وإعارة   او.ال جت كإمإمإشــركة  يبرمتخالل الف رة،  
ــ بعارعا دات  بلغت الملأون راه  و   251,6  المداجةما فظ به لل ي إ بلغت الميمة  الميمة العارلة   ن  ملأون راه إ   283,7  من اإلسـ

ملأون راه  في بيــان الربح يو   4,2إ ل  اعع راف بــ ابــاح من ال ي  بم لم  ال ي ملأون راه  في لــاا.     256,4  هي بم لم  للطــا رة
 ملأون راه  م  حق اس خدام األصلإ 27,4إ ل  لعديل الرصأد البالم الموجز الموحدالخسااة 

 
 .مااات العربية الم ادةالمجموعة في اإل مقرالمم لكات والمعدات في المقام األول من الطا رات، ي   لشغأل  

 
 
 ةإستثماري اتعقار  5
 

 الســـطوة، ربي ،، يبو  يفي الروحـــة  وعقااات لق ق  في مدينة خليفة، يبو  ي، إلمثل العقااات اعســـ ثماا.ة اعســـ ثماا في عقاا  
 .والمنأرة، يبو  ي

 2021رإسم ر  31  2022مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 راهـ يلف   ألف درهـم  
     

 375,610  376,228  يناير 1في الرصأد 
 -  8,952  المنأرة -عقااات  س ثماا.ة   شراء

 140  -  الروحة -العقااات اعس ثماا.ة  
 33  -  مباني جمأرا جاارن سأ ي -س ثماا.ة  اععقااات ال

      445  -  مجم  مدينة زايد الس نى -عقااات اس ثماا.ة  
     

  385,180  376,228      
 

بناء  على لقأي    2021رإســـــم ر    31في    جراؤه ل الذي   قأي   الل  الوصـــــول  لى الميمة العارلة لالســـــ ثمااات العقاا.ة على يســـــاس 
 إ2022مااس  31في كما في الميمة العارلة للعقااات اعس ثماا.ة  هامإ لع قد اإلرااة ينه ع يوجد لغأأر ي قامت به اإلرااةلراخ

 
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   2022مااس    31ال يانات ال ي إم ن مالحب تا في الســـــــــــــوقإ في    على  جوهر.ة
  إ3 ى : المس و 2021رإسم ر  31من ال سلسل الترمي للميمة العارلة ) 3 ى المس و  حمن

 
: ع شــــــــــيء 2021مااس    31)  الف رةلقأي  العقاا اعســــــــــ ثمااي خالل  من  مع رف بتا  الميمة انخفاض   خســــــــــا ر في ن هناك  إ   ل

 راه  إ
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13  
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 
  في موجودات مالية إستثمارات 6

 2021رإسم ر  31  2022مارس  31  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
 )مدققة   مدققة()غير   
     

 284,195  313,849  خالل الربح يو الخسااة المصنفة بالميمة العارلة من –سندات الملكية 
      141,775  128,950  المصنفة بالميمة العارلة من خالل الربح يو الخسااة  -سندات الدين ال جاا.ة 

     
  442,799  425,970      

 
 ةيما يلي حركة اإلس ثماا في الموجورات المالية:

 2021رإسم ر  31  2022مارس  31  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
 )مدققة   )غير مدققة(  
     

 157,347  425,970  يناير 1الرصأد في 
 273,760  19,237  مش ر.ات خالل الف رة/ السنة

  23,173 ) (942 ) خالل الف رة/ السنة  س بعار
بالميمة العارلة من خالل الربح او   - إلس ثمااات ال غأر في الميمة العارلة

 19,823  2,265  الخسااة
       1,787 ) (3,731 ) صافي فرق لاو.ل عمالت يجن ية

     
  442,799  425,970      

 
 :للشركاتاس ثمااات المجموعة في األست  والسندات  ةيما يلي

 2021رإسم ر  31  2022مارس  31  
 يلف راهـ    ألف درهـم  
 )مدققة    )غير مدققة(  
     

 254,333  284,169  اإلمااات العربية الم ادة –اس ثماا في يست  
 54,577  53,119  الناشاةاألسواق سندات عوا د عالية و سندات كات في اس ثماا 

 33,949  31,447  المملكة الم ادة -اس ثمااات في سندات الشركات  
 26,153  25,860  اإلمااات العربية الم ادة  –اس ثماا في يروات الدخل الثابت 

 25,132  23,130  م عدرة الفاات موجوراتاس ثماا في 
 EX-UK    8,947  14,907) األواوبية –اس ثمااات في سندات الشركات  
 4,631  4,350  الوعإات الم ادة األمر. ية  -اس ثمااات في سندات الشركات  
 EX-JAPAN   4,296  4,437) آسيا والمايط التارت -اس ثمااات في سندات الشركات  

 3,604  3,286  اس ثماا في سندات م عدرة الفاات
 2,904  2,878  الوعإات الم ادة األمر. ية  –اس ثماا في يست  
 805  942  المملكة الم ادة –اس ثماا في يست  

      538  375  اس ثمااات في سندات اس اقاق قصأرة األجل
     
  442,799  425,970      
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  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 لم 
رولة اإلمااات العربية الم ادة كشــــركة كات مســــ ولية مادورةإ لقوم شــــركة يجســــ ا و.ســــ الند لخدمات  ،ل ســــيســــه في  مااة يبو  ي

  الطأران كإمإمإ ب نفأذ يعمال  صـالح ولجديد ولعديل ولاديج الطا رات العمورإة وبي  قط  يياا الطا رات العمورإة ومسـ لزمالتاإ 
 وفقا لطر.قة حقوق الملكيةإ 2022مااس  31جموعة في الن ا   والموجورات والمطلوبات كما في ل  لسجأل حصة الم

 
 
 تجارية مدينة ذمم  8

 2021رإسم ر  31  2022مارس  31  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
      )مدققة   )غير مدققة(  

 775,898  760,259  كم  مدينة لجاا.ة  
           6,262  8,949  عالقةمس اق من ي راف كات 

  769,208  782,160 
            75,387 ) (75,387 )  الم وقعةينزل: مخصص خسا ر انخفاض الميمة 

  693,821  706,773      
 
 
  لدى البنوك واألرصدةالنقد   9
 

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

 2021رإسم ر  31  2022مارس  31  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
 )مدققة   )غير مدققة(  
     

 5,365  7,329  نقد في الصندوق 
 190,701  153,998  قصأرة األجلورا   

           430,650  369,994  ياصدة الاسابات الجاا.ة
 626,716  531,321  لدى ال نوك واألاصدةالنقد 

            190,701 ) (153,998 )  ثر من ثالثة يشترألاس اقاق  ب واا. ورا   ينزل: 
      436,015  377,323  الموحدالموجز  في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد  
 

ــمن ــم ر    31ملأون راه  )  13,3م لم على  النقد والورا   لدى ال نوك   ي ضـ بنوك  لدىملأون راه   ما فظ بتا  12,7:  2021رإسـ
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 لم  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
نيـة الاـاليـة لل نـا، قـامـت  رااة المجموعـة ب قأي  عـدم وجور وال صــــــــــــــنيفـات اع  مـا  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  
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 رأس المال 10
مارس   31  

2022 
 رإسم ر 31 

2021 
 يلف راهـ   ألف درهـم  
 )مدققة   )غير مدققة(  

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

 
 

 االيجار مطلوبات عقود  11
   2022مارس  31  2021 رإسم ر 31

   ألف درهـم  يلف راهـ  
   )غير مدققة(  )مدققة  

     
 الجزء الم داول   16,481  6,265

      الجزء غأر الم داول   171,673  131,064
     

      المجموع  188,154  137,329
 

 اإلإجاا:ةيما يلي الاركة في مطلوبات عقور 
   2022مارس  31  2021 رإسم ر 31

   ألف درهـم  يلف راهـ  
   )غير مدققة(  )مدققة  

     
 يناير 1في   137,329  144,254

  حافات خالل الف رة/ السنة   53,245  -
 مبالم مدفوعة  ) (7,427 )   6,925

      فوا د على مطلوبات عقور اإلإجاا  5,007  -
     

      المجموع  188,154  137,329
 

 مدة عقد اإلإجاا خمس سنوات م  خياا ال جديد م  المس  جرإ ن بي  وإعارة ل جأرإ  معاملةالمجموعة  يبرمتخالل الف رة، 
 
 

 قروض ألجل  12
 2021رإسم ر  31  2022مارس  31  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
 )مدققة   )غير مدققة(  
     

 260,357  258,150  الجزء الم داول
           443,252  430,472  الجزء غأر الم داول

      703,609  688,622  المجموع
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(قروض ألجل  12
 

  ن الاركة في قروض ألجل هي كما يلي:
   2022مارس  31  2021رإسم ر  31

   ألف درهم  يلف راه  
   )غير مدققة(  )مدققة  

     
 يناير 1في   703,609  745,886
 السنةالف رة/ مبالم مساوبة خالل   -  209,328
 السنة الف رة/ مبالم مدفوعة خالل ) ( 12,779 )   250,990

      الصرف  خسااة ) (2,208 )   615
     

      المجموع  688,622  703,609
 

المداجة ال ي لمت بموجب ال ســــــتأالت ال نكية للمجموعة هي وفقا  للشــــــروط  األخرى   المدفوعةوالمبالم   األخرى    ن جمي  القروض
 إ2021رإسم ر  31في ال يانات المالية الموحدة للسنة المن تية في 

 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 13
 

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   
  2022  2021 
 )غأر مدققة    )غير مدققة(   
     

      55,449  74,182  )يلف راه    ياباح عا دة  لى مالكي الشركة
     

      444,787,200  444,787,200   لعدر األست  المصداةالم وسط المرجح 
     

      0,12  0,17  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 14
 

راه    0,15على لوز.عات ياباح نقدإة بميمة  2022  مااس  10وافق المســــــــاهمون في  ج ماع الجمعية العمومية الســــــــنو.ة المنعقد 
 إملأون راه   44,5: 2021) ملأون راه  66,7% من الميمة اإلسمية  وال ي بلغت 10للست  العاري )
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 مطلوبات طارئة 15
 

ــي  ــا فـــــ ــان لدى المجموعة مطلوبات  اا ة قا مة ةيما ي علق بخطابات حمان بم لم  2022مااس   31 مـــــ ملأون راه    76,4، كـــــ
 ملأون راه  إ 76,4: 2021رإسم ر  31)
 
 

 إلتزامات 16
 

 ايسمالية ل زامات 
 

ــ اواك على مم لكات ومعدات   ل زامات، كان لدى المجموعة  2022مااس   31 ما في     31ملأون راه  )  3,2  بم لم مقابل اعســـــــــــ
 ملأون راه  إ 11,7: 2021رإسم ر  

 
 

 قطاعالمعلومات  17
 

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  لنبي  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.ةمافبة 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 القطاعية الر يســـ لمثل هذه القطاعات األســـ
 القطاعات وفقا ألسعاا لادرها اإلرااة م  األخذ بعأن اعع باا لكلفة األموالإ

 
  ن المعلومات القطاعية 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( 2022مارس  31            
             

 اإليرارات  171,845  132,540  105,810  5,414  11,703 ) (8,250  419,062
               

               
 ابح الف رة  66,128  32,759  26,389  6,483  1,325 ) ( 42,521  90,563

               
               
 )غأر مدقق   2021مااس   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
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  قطاعالمعلومات  17
 

  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( 2022مارس  31            
               

 الموجورات  3,212,161  1,306,702  787,916  827,979  223,014 ) ( 1,109,746  5,248,026
               

               
 المطلوبات  936,993  519,503  48,619  -   25,018 ) ( 43,615  1,486,518

               
               
 )مدقق  رإسم رمااس   31            
               

 الموجورات  3,243,387  1,543,603  801,483  802,199  240,268 )   1,105,554  5,525,386
               

               
 المطلوبات  972,103  794,188  38,410  -  23,362 )   41,992  1,786,071

               
 

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



  19                     أبوظبي شركة طيران  

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 أطراف ذات عالقة    18
 

ــياق األعمال   ــمن ســ ــروط 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   
  2022  2021 
 يلف راهـ   ألف درهـم  
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  
     

      32,898  40,404  اإليرارات 
     

     مكافآت المدراء الرئيسيين
      3,657  4,808  اوالب ومزاإا المو فأن األخرى قصأرة األجل

     
      2,365  2,929  يلعاب يعضاء مجلس اإلرااة

     
      393  258  مخصص م افآت نتاإة الخدمة للمو فأن 

 
 

 موسمية نتائج  19
 

ــة  يرارات كات   يعة موسمية ــ  لسجأل ييـــــــــــ   31 في ةييشتر المن تالثالثة لف رة  الموجز الموحد   الربح او الخسااةفي بيان   ل  ي ـــــــــــ
 إ2021و  2022مااس 



  20                     أبوظبي شركة طيران  

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

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

علومات حول الميمة العارلة  والمي  العارلة للموجورات المالية والمطلوبات المالية، بما في كلا مســــ و.التا في النبام 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 

 
 العادلة  ةلقيم التسلسل الهرمي ل  القيم المدرجة  2022مارس  31في 

القيمة العادلة من   
خالل الربح أو 

أدوات  –الخسارة 
 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من خالل  
  – الربح أو الخسارة

 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   
 25,860 - 25,860 -  25,860 - - 25,860 األوسط وشرق يواوبا والشرق  

 375 - - 375  375 - 375 - اس ثمااات في سندات اس اقاق قصأرة األجل
 31,447 - - 31,447  31,447 - 31,447 - المملكة الم ادة -اس ثمااات في سندات الشركات 
الوعإات الم ادة  –اس ثمااات في سندات الشركات 

 4,350 -  -  4,350  4,350 -  4,350 -  األمر. ية 
 األواوبية  –اس ثمااات في سندات الشركات 

 (EX-UK  - 8,947 - 8,947  8,947 - - 8,947 
آسيا والمايط  -اس ثمااات في سندات الشركات 

 EX-JAPAN  - 4,296 - 4,296  4,296 - - 4,296التارت )
عالية وسندات  اس ثماا في سندات كات عوا د 

 53,119 - - 53,119  53,119 - 53,119 - األسواق الناشاة 
 23,130 - - 23,130  23,130 - 23,130 - م عدرة الفاات  موجوراتاس ثماا في 

 3,286 - - 3,286  3,286 - 3,286 - اس ثماا في سندات م عدرة الفاات 
 2,878 -  -  2,878  2,878 -  -  2,878 الوعإات الم ادة األمر. ية  –اس ثماا في يست  
 942 - - 942  942 - -  942 المملكة الم ادة  –اس ثماا في يست  
 284,169 - - 284,169  284,169 - -  284,169 اإلمااات العربية الم ادة –اس ثماا في يست  

          
          
 313,849 128,950 - 442,799  416,939 25,860 - 442,799 
          



  21                     أبوظبي شركة طيران  

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العارلة
 

 ال سلسل الترمي للميمة العارلة   المي  المداجة  2021رإسم ر  31في 
الميمة العارلة من  

خالل الربح يو  
يروات   –الخسااة 

 الملكية حقوق 

الميمة العارلة من خالل 
 يروات – الربح يو الخسااة

 الدين 
 المقاسة 

 المجموع  3المس وى  2المس وى  1المس وى   المجموع  بال كلفة المطف ة
 يلف راه   يلف راه   يلف راه   يلف راه    يلف راه   يلف راه   يلف راه   راه  يلف  

          الموجورات المالية المقاسة بالميمة العارلة
 اس ثماا في صندوق الواحة لالس ثماا في 

 يروات الدخل الثابت ب سواق وسط   
 26,153 - 26,153 -  26,153 - - 26,153 وشرق يواوبا والشرق األوسط  

 538 - - 538  538 - 538 - اس ثمااات في سندات اس اقاق قصأرة األجل
 33,949 - - 33,949  33,949 - 33,949 - المملكة الم ادة -اس ثمااات في سندات الشركات 
الوعإات الم ادة  –اس ثمااات في سندات الشركات 

 4,631 - - 4,631  4,631 - 4,631 - األمر. ية 
 األواوبية  –اس ثمااات في سندات الشركات 

 (EX-UK  - 14,907 - 14,907  14,907 - - 14,907 
آسيا والمايط  -اس ثمااات في سندات الشركات 

 EX-JAPAN  - 4,437 - 4,437  4,437 - - 4,437التارت )
اس ثماا في سندات كات عوا د عالية وسندات  

 54,577 - - 54,577  54,577 - 54,577 - األسواق الناشاة 
 25,132 - - 25,132  25,132 - 25,132 - م عدرة الفاات  موجوراتاس ثماا في 

 3,604 - - 3,604  3,604 - 3,604 - اس ثماا في سندات م عدرة الفاات 
 2,904 - - 2,904  2,904 - - 2,904 الوعإات الم ادة األمر. ية  –اس ثماا في يست  

 805 - - 805  805 - - 805 المملكة الم ادة  –يست  اس ثماا في 
 254,333 - - 254,333  254,333 - - 254,333 اإلمااات العربية الم ادة –اس ثماا في يست  

          
          
 284,195 141,775 - 425,970  399,817 26,153 - 425,970 
          



  22                     أبوظبي شركة طيران  

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العارلة
 

 العادلة  ةلقيم التسلسل الهرمي ل  القيم المدرجة  2022مارس  31في 
القيمة العادلة من   

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 

 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من خالل  
  – الربح أو الخسارة

 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 
 - - - -  693,821 693,821 - - كم  مدينة لجاا.ة 

  موجورات العقور وموجورات م داولة يخرى 
 - - - -  227,535 227,535 - -                                        )باس ثناء مصاا.ف مدفوعة مقدما  والسلف  

 - - - -  531,321 531,321 - - نقد وياصدة لدى ال نوك
          
          
 - - 1,452,677 1,452,677  - - - - 

          
          

          المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  126,476 126,476 - - الذم  الدا نة ال جاا.ة واألخرى 

 - - - -  688,622 688,622 - - قروض ألجل 
 - - - -  188,154 188,154 - - ال زامات عقور  إجاا 

 - -  - -  180,943 180,943 - -  مصاا.ف مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى 
          

          
 - - 1,184,195 1,184,195  - - - - 

          



  23                     أبوظبي شركة طيران  

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المااس ي والمي  العارلة
 

 العارلة ال سلسل الترمي للميمة   المي  المداجة  2021رإسم ر  31في 
الميمة العارلة من  

خالل الربح يو  
يروات   –الخسااة 

 الملكية حقوق 

الميمة العارلة من خالل 
 يروات – الربح يو الخسااة

 الدين 
 المقاسة 

 المجموع  بال كلفة المطف ة

 

 المجموع  3المس وى  2المس وى  1المس وى 
 يلف راه   يلف راه   راه  يلف  يلف راه    يلف راه   يلف راه   يلف راه   يلف راه   

          الموجورات المالية غأر المقاسة بالميمة العارلة 
 - - - -  706,773 706,773 - - كم  مدينة لجاا.ة 

  موجورات العقور وموجورات م داولة يخرى 
 - - - -  178,120 178,120 - -                                        )باس ثناء مصاا.ف مدفوعة مقدما  والسلف  

 - - - -  626,716 626,716 - - ال نوكنقد وياصدة لدى 
          
          
 - - 1,511,609 1,511,609  - - - - 

          
          

          المطلوبات المالية غأر المقاسة بالميمة العارلة
 - - - -  145,583 145,583 - - الذم  الدا نة ال جاا.ة واألخرى 

 - - - -  703,609 703,609 - - قروض ألجل 
 - - - -  137,329 137,329 - - ال زامات عقور  إجاا 

 - - - -  204,525 204,525 - - مصاا.ف مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى 
          

          
 - - 1,191,046 1,191,046  - - - - 

          



  24                     أبوظبي شركة طيران  

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

  الموجزةالمالية  البياناتإعتماد   21
 

 إ2022 يبر.ل 28مجلس اإلرااة ب اا.   ها من ق لوإجازة  صداا اإلرااة  من ق ل الموحدة الموجزةالمالية   ال ياناتل   ع مار 
 
 


