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 الموجزة الموحدة  مرحليةالمالية المعلومات ال تقرير مراجعة 
 ش.م.ع  شركة طيران أبوظبي إلى أعضاء مجلس إدارة

 مقدمـة
وشـركاهاا الاابعة )ششـاإ يلراا  )"الشـركة" شـركة يرران ببوبيي .م.م  لقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق 

ــ "الم مو ة"       الدخل الشــــامل   الخســــاإة بو  للربحالموجزة الموحدة   ات الماليةييانوكٍل من ال  2022  يونرو  30كما في  معًا بــــــــــــــــ
بشــــار المنااية في الت الااإإنم ين    ســــاةاللفارة    واإلشضــــاحات الاوةــــيتية المخااإة الاغررات في حقوق الملكية والادفقات النقدشة

وفقًا للمعياإ المتاسيي الدولي    بصوإة  ادلة  و رةاا  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةاإلداإة مسؤولة  ن ي داد هذه  
 لموجزة الموحدةا م ين مســــــــــــــؤولراـنا هي يبداذ اســــــــــــــانـاام حوي هذه المعلومات المـالـية المرحلـية"الاـقاإإر المـالـية المرحلـية" 34إقم  

 اسانادًا يلى مراجعانام

 نطاق المراجعـة
الاي شقو. باـا  مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية  "  2410لـقد قمـنا بمراجعاـنا وفـقًا للمعـياإ اـلدولي حوي  ملـيات المراجعـة إقم 

  االســــافســــاإاتالقيا. بإجراذ  الموجزة الموحدةالمعلومات المالية المرحلية "م هاضــــمن مراجعة  مدقق التســــابات المســــاقل للمنشــــ ة 
ــيية  وحهيا  يجراذات هتلرلية وحجراذات مراجعة بخر م ين   ــؤولرن  ن ااموإ المالية والمتاسـ ــخاي المسـ ــي من ااشـ ــرل إييسـ بشـ

مرننا من التصوي  لى  نطاق المراجعة بقــــل جوهرإا من نطاق القيا. بالادقرق وفقًا للمعايرر الدولرــــة للادقرق  وبالاالي  فإناا ال ه
 ه كرد حوي جميع ااموإ الاامـة الاي شمرن بن ييرناا الادقرقم لذا  فإننا ال نيدي إبي هدقرق بش ناام

 االساناـام
المرفقــة لم يام   المعلومــات المــاليــة المرحليــة الموجزة الموحــدةبــ ن    اال اقــاداســــــــــــــانــادًا يلى مراجعانــا  لم يايرن لنــا مــا يــد ونــا يلى  

 "مالمالية المرحلية الاقاإإر " 34ي دادها  من جميع النواحي ال وهرإة  وفقًا للمعياإ المتاسيي الدولي إقم 
 

  ديلوإت آند هو. )الشرق ااوسط 
  
  
  
  

  القوهليعياده متمد ولرد 
  1056إقم القرد 

  2022 طسبغس 3
 ببوبيي

  اإلماإات العربية الماتدة
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2  
 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2022 يونيو 30كما في 
 

 

    يونيو  30  درسمشر 31
2021  2022    

  إيضاحات   ألف درهم  ظلف داهم
    )غير مدقق(   )مدقق  

 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

 اامرات وممعلكات ومعدات 4  2,179,386   2,153,491
  قااات اسعثماا ة  5  385,268   376,228
  سعثمااات في موجودات مالية  6  401,571   425,970
 حق  سعخدا  الموجودات    127,120   107,857
             اسعثماا في مشرو  مشعرك 7  69,759   68,424

             مجموع الموجودات غير المتداولة    3,163,104  3,131,970
 الموجودات المتداولة      

 مخزون     559,282  549,393
 تمم مدينة   اا ة 8  725,767  706,773
 مصاا ف مدفو ة مقدما وموجودات معداولة ظخر  و موجودات  قود     363,013  258,850
 موجودات مصنفة كم عفظ باا للشيع 4  -  251,684
             نقد وظاصدة لد  الشنوك  9  508,599  626,716

             مجموع الموجودات المتداولة    2,156,661  2,393,416
       الموجوداتمجموع     5,319,765  5,525,386

      
 حقوق الملكية       

 اظس الماه  10  444,787  444,787
  الوة ظسام    112,320  112,320

 احعياايات   1,941,869  1,947,274
             ظاباح مسعءقاة    887,827  833,870

 الملكية العائدة لمالكي الشركةحقوق     3,386,803  3,338,251
             حقوق الملكية غير المسيطرة    436,317  401,064

             مجموع حقوق الملكية    3,823,120  3,739,315
 المطلوبات      
 المطلوبات غير المتداولة      

 ميافآت ناارة خدمة المو فننمخصص     144,142  136,665
 قروض ؤجل  12  403,411  443,252
 مطلوبات  قود اإلر اا  11  181,758  131,064
              يرادات ملجلة    156,452  154,362
       مجموع المطلوبات غير المتداولة    885,763  865,343



ع.م.ش
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 الموجز الموحد )غير مدقق(  الخسارة  أو  الربحبيان  

  2022  يونيو 30للفترة المنتهية في  
 

 
 

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو  30

   

2021  2022  2021  2022    
  إيضاح   ألف درهم  ظلف داهم  ألف درهم  داهمظلف  
          

  يرادات   432,675   357,027  851,737  716,268
             كاليف  شغنلية مءاشرة    (305,812)     261,491)   (606,290)    533,619) 

          
 إجمالي الربح   126,863  95,536  245,447  182,649

 مصاا ف  مومية ورداا ة     (48,894)    42,707)   (85,952)    76,675) 
 خسااة من بيع اامرات وممعلكات ومعدات   (251)    3,348)   (295)    3,325) 
 ميسب بيع موجودات م عفظ باا للشيع    -  -  4,202  -

  افاا  يرادات ملجلة   3,737  8,824  10,277  17,648
 حصة ابح مشرو  مشعرك   738  480  1,335  1,657
  يرادات  مو ل   1,673  1,327  2,792  3,221

  كاليف  مو ل   (6,889)    5,506)   (14,083)    11,235) 
   يرادات ظخر     6,496  3,622  8,048  5,510

3,144  (15,839)  4,274  (18,104)   
 سعثمااات بالقيمة العادلة من خاله الربح ظو  

 صافي العغنر في القيمة العادلة  -الخسااة

1,483  -  848  -   
ميسب من اسعءعاد اسعثماا بالقيمة العادلة  

           من خاله الربح ظو الخسااة 
          

            ربح الفترة   65,369  63,350  155,932  124,077
          
 ربح الفترة عائد إلى:          

 مالكي الشركة   46,497   51,453  120,679  106,902
           حقوق الملكية غنر المسيطرة   18,872   11,897  35,253  17,175

          
124,077  155,932  63,350  65,369              

          

0,24  0,27  0,12  0,10  13 
العائد األساسي والمخفض على السهم  

            )بالدرهم(
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 الموجز الموحد )غير مدقق(  بيـان الدخل الشامل
 2022  يونيو 30للفترة المنتهية في  

 

 
 

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 يونيو  30

   

2021  2022  2021  2022    
    ألف درهم  ظلف داهم  ألف درهم  ظلف داهم

          
           الفترة ربح   65,369  63,350  155,932  124,077

          
 الدخل الشامل اآلخر         
  ادة  صنيفاا الحقاً   قد ظو رمينالشنود العي           

  لى الربح ظو الخسااة 
          

  مالت ظجنشية    و ل ميسب  / )خسااة     ( 3,757)   267  ( 5,405)   925
          

          
           للفعرة  اآلخر  الشامل  الدخل  / )الخسااة     ( 3,757)   267  ( 5,405)   925
          

           مجموع الدخل الشامل للفترة   61,612  63,617  150,527  125,002
          
 عائد إلى: المجموع الدخل الشامل           

 مالكي الشركة   42,740  51,720  115,274   107,827
 حقوق الملكية غنر المسيطرة   18,872  11,897  35,253   17,175

          
          

125,002  150,527  63,617  61,612              
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

 
 

 
 رأس 
  المال 

 عالوة
  احتياطيات    أسهم

 أرباح 
  مستبقاة  

حقوق الملكية  
العائدة لمالكي 

  الشركة  
 حقوق الملكية  
  غير المسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية  

 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  1الرصند في 
              

 124,077  17,175  106,902  106,902  -  -  - ابح الفعرة 
 925  -  925  -  925  -  - الدخل الشامل اآلخر للفعرة 

              
              

 125,002  17,175  107,827  106,902  925  -  - م مو  الدخل الشامل  
   44,479)  -    44,479)    44,479)  -  -  -   14ظاباح ) رضاح  ظنصءة

              
              

 3,568,224  371,635  3,196,589  690,543  1,948,939  112,320  444,787 )غنر مدقق  2021يوننو  30الرصند في 
              
              

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

 155,932  35,253  120,679   120,679   -  -  - ابح الفعرة 
 (5,405)  -  (5,405)  -  (5,405)  -  - الخسااة الشاملة اؤخر  للفعرة 

              
              

 150,527   35,253  115,274  120,679   (5,405)  -  - الشامل    / الدخلالخسااة)م مو  
 (66,722)  -  (66,722)   (66,722)   -  -  -   14ظاباح ) رضاح  ظنصءة

              
              

 3,823,120  436,317  3,386,803  887,827  1,941,869  112,320  444,787 )غير مدقق(   2022يونيو  30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق( 

 2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

  

  إيضاحات  يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
2021  2022    

    ألف درهم  ظلف داهم
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

 ابح الفعرة   155,932  124,077
  عديالت لـ:     

 اسعاالك - 4  67,708  88,834
 مخصص ميافآت ناارة خدمة المو فنن -   11,416  8,341

 اسعءعاد موجودات م عفظ باا للشيعمن ميسب  -   (4,202)  -
  افاا  يرادات ملجلة -   (10,277)   17,648)
 وممعلكات ومعداتبيع اامرات من خسااة  -   295  -

 اسعءعاد اامرات وممعلكات ومعدات  نعي ة شطب -   -  3,325
 اسعءعاد اسعثماا بالقيمة العادلة من خاله الربح ظو الخسااةمن ميسب  -   -   1,483)
 حصة ابح مشرو  مشعرك -   (1,335)   1,657)

  افاا حق  سعخدا  الموجودات -   6,132  3,845
 فوامد  لى مطلوبات  قود الع جنر -   5,647  5,047
  كاليف  مو ل -   8,436  6,187

  يرادات  مو ل -   (2,792)   3,221)
 صافي العغنر في القيمة العادلة  - سعثمااات بالقيمة العادلة من خاله الربح ظو الخسااة  - 6  28,592   3,144)
  28,592          

212,503  265,552    
 العغنرات في:     
 مخزون  -   (9,889)   6,482)

 تمم مدينة   اا ة -   (18,994)  83,947
 العقود  مصاا ف مدفو ة مقدمًا وموجودات معداولة ظخر  موجودات  -   (104,163)   58,458)
  تمم دامنة   اا ة وظخر   -   4,947   34,634)
  مصاا ف مسع قة ومطلوبات معداولة ظخر   -   (15,990)   26,589)

 دفعات مقدمة من  مالا -   (8,120)  298,055
            

 األنشطة التشغيليةالنقد الناتج من    113,343  468,342
 ميافآت ناارة خدمة المو فنن المدفو ة   (3,938)   23,876)
            

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   109,405  444,466
      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     
 االسع وات  لى اامرات وممعلكات ومعدات 4  (94,498)   161,957)
 دفعات السعثمااات  قاا ة 5  (9,040)   127)
 دفعات السعثمااات في موجودات مالية 6  (40,139)   33,681)

 مع صالت من اسعءعاد اامرات وممعلكات ومعدات   892  23
 العادلة من خاله الربح ظو الخسااةمع صالت من اسعءعاد  سعثمااات بالقيمة    35,946  7,752
  يرادات  مو ل مسعلمة   2,792  3,221
 ودامع بعواا    سع قاق ؤكثر من ثالثة ظشار  9  17,252  76,123

            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   (86,795)   108,646)
      
 األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من      

 مع صالت من قرض ؤجل   -  184,000
  سديد قرض ؤجل   (40,890)   209,872)
  سديد مطلوبات  قود اإلر اا   (7,427)   9,553)
 ظنصءة ظاباح مدفو ة  14  (66,722)   44,479)
  كلفة  مو ل مدفو ة   (8,436)   6,187)
            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (123,475)   86,091)
            

       في النقد ومرادفات النقد  الزيادة /صافي )النقص(   (100,865)  249,729
 يناير 1النقد ومرادفات النقد في    436,015  310,714

            
 يونيو 30نهاية النقد ومرادفات النقد في  9   335,150  560,443
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
 معلومات عامة 1
 

بدولة اإلمااات العربية المع دة  ظبو شي  ســــــســــــت في  وانية)"الشــــــركة"  هي شــــــركة مســــــاهمة شــــــركة انران ظبو شي .ع ع   ن  
ــيم والقواننن ظاقا    ــنوات    11و  9   8   10   3بموجب المراســــــــ  لى العواليع  ن    2004و   2003   1999   1985   1982للســــــــ

 ظسام الشركة مداجة في سوق ظبو شي لألوااق الماليةع
 

الطامرات العمودرة والطامرات تات اؤجن ة   و شــغنل  المعالكلقد   ســســت الشــركة وشــركا اا العابعة )رشــاا  لناا معًا "بالم مو ة"   
الثابعة وتلر داخل وخاال دولة اإلمااات العربية المع دة والقيا  ظرضـــــا بعمليات   جنر الطامرات والطنران الع ااي والشـــــ ن ال وي 

   ظبو شي  اإلمااات العربية المع دةع 2723للشركة هو اعبع  العنوان المس للمععلقة با ا الم اهع  ن واؤنشطة اؤخر  ا
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

بناًا  لى المعياا الم اسشي الدولي    2022  يوننو  30ظشار المنعاية في    سعةلفعرة ال  الشيانات المالية الموجزة الموحدة  ه     م   داد
مع المعطلءـــات المععلقـــة باـــا من اؤنامـــة المعموه باـــا في دولـــة اإلمـــااات العربيـــة    و عوافق"  العقـــاا ر المـــاليـــة المرحليـــة"  34اقم  

 المع دةع
 

 م  رض هـ   الشـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـبداهم اإلـمااات العربـية المع ـدة )"اـلداهم"   وهي العمـلة العشــــــــــــــغنلـية و مـلة  رض 
ع  م  قرـ ب كـاـفة المـءالم المشنـنة ـباـلداهم اإلمـااا ي  لى ظقرب  ـدد صــــــــــــــ يح ـباؤلف  مـا لم يـ  كر خال  للم مو ـةالشـياـنات المـالـية 

 تلرع
 

ــاحات نات المالية الموجزة الموحدة جميع المعلوماتال  عضــــــمن الشيا ــنو ة و نءغي ظن   واإلفصــــ الالزمة للشيانات المالية الموحدة الســــ
ــنة المنعاية في   ــافة ل لر   ن النعام  2021درســـــــمشر    31 قرظ جنءًا  لى جنب مع الشيانات المالية الموحدة للم مو ة للســـــ ع باإلاـــــ

ال  ععشر بالضــــــرواة ملشــــــر  لى النعام  العي رمين  وقعاا للســــــنة المالية العي   2022  يوننو  30ظشــــــار المنعاية في    ســــــعةاللفعرة  
 ع2022درسمشر  31سعنعاي في 

 اؤحيا   العقديرات وردااة المخاار
ــا  الشياناتيعطلب   داد ه    ــياســ ــات  لثر  لى  طشنق الســ ــداا ظحيا  و قديرات وافعرااــ ت المالية الموجزة الموحدة  من اإلدااة  صــ

 ن    عقد  خعلف النعام  الفعلية  ن ه   العقديرات  والمصـــــــــــــاا فعواإليرادات  المداجة للموجودات والمطلوباتالم اســـــــــــــشية والمءالم  
اؤحيا  الاامة العي واـــععاا اإلدااة لعطشنق الســـياســـات الم اســـشية للم مو ة والمصـــادا الرميســـية للعقدير غنر الملكد معوافقة مع 

 ع2021درسمشر  31 لر العي  م  طشيقاا في الشيانات المالية السنو ة الموحدة للم مو ة للسنة المنعاية في 
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  لر المسـعخدمة في   داد الشياناته   الشيانات المالية الموجزة الموحدة معوافقة مع   المسـعخدمة في   داد ن السـياسـات الم اسـشية 
 واإلرضاحات المرفقة بااع  2021درسمشر  31للسنة المنعاية في  الموحدة للم مو ةالمالية 

 
 ع2022يناير  1خاله السنة المالية العي  شدظ في  العي ظصء ت ساا ة المفعوه ةالمعاينر والعفسنرات الصادا   لى  ت عديال  ظ

  2022يناير  1)رسري  طشيقه من  3 للعقاا ر المالية اقم عديالت  لى المعياا الدولي  - اإلشااة  لى اإلااا المفاهيمي •
دون  غننر جوهري في   3 عمـل الععـديالت  لى   ـدـيج مرجع ـقدرم لااـاا المـفاهيمي في المعـياا اـلدولي للعـقاا ر المـالـية اقم  

 المعطلءات في المعيااع
 

)رســـــــري   16قشل االســـــــعخدا  المقصـــــــود ) عديالت  لى المعياا الم اســـــــشي الدولي اقم   العامدات  -ممعلكات وآالت ومعدات   •
  2022يناير  1 طشيقه من 

ــنا  المنع ة  ــم من  كلفة ظي بند من بنود الممعلكات واآلالت والمعدات ظي  امدات من بيع اؤصـــــــــ  منع الععديالت ظن  خصـــــــــ
وبالعالي   الالزمة له لييون قاداًا  لى العمل بالطر قة المقصـودة من قشل اإلدااةعظثناا  حضـاا تلر اؤصـل  لى الموقع وال الة  

 الخسااةعاو   ععر  المنش ة بعامدات المشيعات ه   والعكاليف تات الصلة في الربح
 

يناير  1يقه من )رســـــري  طش  37عديالت  لى المعياا الم اســـــشي الدولي اقم   كلفة  نفن  العقد )  -  المثقلة باإللعزاماتالعقود  •
2022  

ــرة بالعقد"ع رمين ظن  كون العكاليف العي  ععلق   ــمل "العكاليف العي  ععلق مءاشـــــــــــ   دد الععديالت ظن " كلفة الوفاا" بالعقد  شـــــــــــ
 خصـيص العكاليف اؤخر  او  مءاشـرة بالعقد  ما  كاليف  اـاةية للوفاا با ا العقد ) لى سـشنل المثاه العمالة والمواد المءاشـرة 

مر ءطة مءاشـــــــرة بعنفن  العقود ) لى ســـــــشنل المثاه  خصـــــــيص مصـــــــاا ف االســـــــعاالك لشند من الممعلكات واآلالت والمعدات  ال
 المسعخدمة في  نفن  العقد ع

 
  2022يناير  1)رسري  طشيقه من  2020-2018 لى المعاينر الدولية للعقاا ر المالية  دواة الع سننات السنو ة •

:  طشنق المعاينر الدولية للعقاا ر المالية 1الع ســــننات الســــنو ة  عديالت  لى المعياا الدولي للعقاا ر المالية اقم   شــــمل دواة 
 1اؤدوات المالية )رســــــــــري  طشيقه من  9   المعياا الدولي للعقاا ر المالية  2022يناير    1للمرة اؤولى )رســــــــــري  طشيقه من 

ــشي   16ر المالية اقم     المعياا الدولي للعقاا 2022يناير    قود اإلر اا )لم يعم بعد   ديد  اا   العطشنق  والمعياا الم اســــــــ
  ع2022يناير  1الزاا ة )رسري  طشيقه من  41الدولي اقم 

 والعي لم ر ن مو د  طشيقاا بعد المصداةالمعاينر ال ديدة والععديالت )ب  
 1)رســـــــري  طشيقه من  1 عديالت  لى المعياا الدولي للعقاا ر المالية اقم  –غنر معداولة   ظو   صـــــــنيف المطلوبات كمعداولة •

  تا ما   ديد   لى  الشــــــركات مســــــا دة خاله  من  المعطلءات   طشنق  في  اال ســــــاق   عز ز   لى الععديالت  اد ع   2023يناير  
  كون  ظن ر عملاو  مســــــــــع قة) كمعداولة ملكد غنر  ســــــــــو ة  اا   لاا  العي اؤخر   والمطلوبات  الديون    صــــــــــنيف ر ب كان

 ؛معداولة غنر ظو  واحدة سنة خاله السداد مسع قة
 

 للعقاا ر   الدولي المعياا  يعطلبع   2023يناير    1:  قود الع منن )رســــــــــــري  طشيقه من 17الدولي للعقاا ر المالية اقم   المعياا •
 ل ميع   والعرض للقـياس   وحـنداً  ظكثر  نا ـاً  و وفر  ـباإللعزاـمات  للوـفاا ال ـالـية ـبالقيـمة الـع منن  مطلوـبات  قـياس  يعم  ظن  17 المـالـية
  الدولي المعياا ر لع الع منن لعقود معســـــــق م اســـــــشي مشدظ   لى قامم  هد   لع قنق المعطلءات ه    صـــــــميم  مع الع منن   قود

 ؛ 2023 يناير 1 في كما الع منن  قود 4 اقم المالية للعقاا ر الدولي المعياا م ل 17 اقم المالية للعقاا ر
 

 اســعثمااات 28 اقم  الدولي الم اســشي والمعياا  الموحدة  المالية  الشيانات  10  اقم  المالية للعقاا ر  الدولي المعياا   لى   عديالت •
 الزمنلة  والشركات  المسعثمر بنن  اؤصوه  في المساهمةاو    بيع بمعال ة المععلقة   2011)  مشعركة  ومشاا ع  زمنلة  شركات  في
 ؛به  مسموح العطشنق لى ظجل غنر مسمىع ال يزاه  العطشنق) م   جنل  اا    عالمشعركة المشاا ع ظو
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 )يعءع  والعي لم ر ن مو د  طشيقاا بعد المصداةالمعاينر ال ديدة والععديالت )ب  
بيان المعياا الدولي للعقاا ر المالية و  1  اقم  الدولي يمعياا الم اســشالالععديالت  لى    -اإلفصــاح  ن الســياســات الم اســشية  •

ع  عطلب الععديالت ظن  فصـــح المنشـــ ة  ن ســـياســـا اا الم اســـشية ال وهر ة    2023يناير  1من     طشيقه)رســـري    2الممااســـة  
 وهر ةع يعم الم اســشية  الســياســة  ال  ديد  للمنشــ ةكيف رمين   اؤخر   الععديالت   واــحبداًل من ســياســا اا الم اســشية الاامةع  

ــع  ــشية جوهر ةع لد م الععديل  واـ ــة الم اسـ ــياسـ ــافة ظمثلة  لى معى ر عمل ظن  كون السـ ــال اـ ــادات وظمثلة   اً م لس ظرضـ  اشـ
ــة   ــ ة في بيان الممااســــ ــشية الميونة من ظابع خطوات" المواــــ ــرح ورثءات  طشنق " ملية اؤهمية النســــ  بالمعيااالخاا  2لشــــ

 ؛لعقاا ر الماليةلالدولي 
 

ع  ســعشده  2023يناير    1من    طشيقه)رســري  8  اقم  الدولي يمعياا الم اســشال عديالت  لى    -العقديرات الم اســشية  عر ف   •
الععديالت  عر ف العغننر في العقديرات الم اســـــــــــــشية بععر ف العقديرات الم اســـــــــــــشيةع بموجب الععر ف ال ديد  فإن العقديرات 

ــع لعد  الع كد من القياس"ع  قو   ــشية هي "المءالم النقدرة في الشيانات المالية العي  خضــــــ ــآتالم اســــــ عقديرات البعطو ر  المنشــــــ
ياســات الم اســشية  عطلب قياس بنود في الشيانات المالية بطر قة  نطوي  لى  د  الع كد من القياسع م اســشية  تا كانت الســال

 ؛ ولخط  اً  طواات جديدة ال رعد  ص ي او   واح الععديالت ظن العغننر في العقدير الم اسشي النا    ن معلومات جديدة
 
رامب الملجلة المععلقة بالموجودات والمطلوبات النا  ة من المععلق بالضـــــــــ  12 عديالت  لى المعياا الم اســـــــــشي الدولي اقم   •

 قد  الععديالت اســــعثناا آخر من اإل فاا من اال عرا  المشدميع بموجب  ع   2023يناير    1)رســــري  طشيقه من   معاملة واحدة
 ملقعة قابلة للخصم ومعساو ةع الععديالت  ال  طشق المنش ة   فاا اال عرا  المشدمي للمعامالت العي  لدي  لى فروق ار شية 

ا عمادًا  لى قانون الضــــرامب المعموه به  قد  نشــــ  الفروق الضــــر شية الملقعة والقابلة للخصــــم  ند اال عرا  المشدمي ب صــــل 
الربح الخااـع للضـر ءةع  لى سـشنل المثاه  قد ينشـ  ه ا او   والعزا  في معاملة ال  مثل اندمال ظ ماه وال  لثر  لى الم اسـءة

 16ند اال عرا  بالعزا   قد اإلر اا وما رقابله من حق اسعخدا  الموجودات ال ي رطشق المعياا الدولي للعقاا ر المالية اقم   
ــشي الدولي اقم   ــ ة اال عرا  ب صــــل 12في  اا   بدا  قد اإلر ااع الحقًا للععديالت  لى المعياا الم اســ   يععنن  لى المنشــ

ــر ءة الملجلة تات   ــعرداد الواادة في المعياا ومطلوبات الضـ ــع لمعاينر االسـ ــر شي ملجل رخضـ ــل اـ ــلة  مع  داال ظي ظصـ الصـ
 ع12الم اسشي الدولي اقم 

 
 عللم مو ة الموجزة الموحدةالمالية  الشياناتالمعوقع ظن ريون للمعاينر والععديالت ال ديدة الم كواة ظ ال  ظي   ثنر  لى غنر من 
 

 فســنرات صــاداة  ن ل نة  فســنرات المعاينر   ظو  لى المعاينر المنشــواة  يعم  طشيقااظخر    و عديالت جديدة  معاينر هناكال  وجد 
 للم مو ةع الموجزة الموحدةالمالية  الشياناتالدولية للعقاا ر المالية ومن المعوقع ظن ريون لاا   ثنر ها   لى 
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 ساس العوحندظ
 مشنن ظدنا : كما هو عضمن الشيانات المالية الموجزة الموحدة المركز المالي واؤداا المالي للشركة والشركات العابعة لاا 

 

 
 ظحيا  م اسشية حساسة ومصادا اميسية للعقدير غنر الملكد 

 العغنرات في اؤحيا  والعقديرات غنر الملكدة
ــعخدمة في   داد   ــعخدمة في   داد ه   الشيانات المالية الموجزة الموحدة معوافقة مع  لر المســـــــــ  ن اؤحيا  والعقديرات الاامة المســـــــــ

 ع2021درسمشر  31الشيانات المالية السنو ة للم مو ة للسنة المنعاية في 

   نسبة الملكية  

 إسم الشركة التابعة 
  يونيو 30

2022 
ديسمبر    31

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  2021
     

ملسـسـة فردرة   –ماكسـيموس للطنران  
 تع ع 

 الش ن ال وي  اإلمااات العربية المع دة 100% 100%
     

      خدمات النقل ال وي الع ااي  اإلمااات العربية المع دة %50 %50 او اه جت تع ع ع
        ة سعثماا  قااات  ملر   جشل اااق  %100 %100 هنرباه هنل جاادنز الم دودة

 ظي دي ظي إلدااة العقااات والصيانة
       قاا ة ومرافقخدمات  اإلمااات العربية المع دة %100 %100 تع ع ع العامة

      خدمات الش ن ال وي  ظوكرانيا %100 %100 ماكسيموس الخطوط ال و ة تع ع ع
  شركة  ره دي  ره الدولية للعقااات

انران   شــــــــــــــركــــــة  قشــــــل  من  مملوكــــــة 
      خدمات   جنر وردااة العقااات اإلمااات العربية المع دة %100 %100 ملسسة فردرة تع ع  – ظبو شي

      العدا ب  لى الطنران اإلمااات العربية المع دة %100 %100 مركز  دا ب شركة انران ظبو شي
 ره دي  ره منلنوننو  لالســـــــــعشـــــــــااات  
مملوكة من قشل شركة انران ظبو شي 

 ملسسة فردرة تع ع  –

ــااات و قدرم خدمات   اإلمااات العربية المع دة 100% 100% ــعشـــــــ االســـــــ
اســعشــاا ة في م االت الطنران  
ــيافة والنفط  ــنيع والضـــــــــ والعصـــــــــ
ــة  الــــمــــلــــكــــيـــــ وحــــقــــوق  ــاز  والــــغـــــ

 الخاصةع
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
 ومعدات ممتلكاتطائرات و  4
 

ملنون داهم   نـد  162:  2021  يوننو  30ملنون داهم ) 94  مشلم    كشـدت الم مو ـة2022  يوننو  30الفعرة المنعايـة في  خاله  
ــع وات ــعاالك الممعلكات و الطامرات و ال   لى  االسـ ملنون داهم   67,7الممعلكات والمعدات خاله ه   الفعرة  الطامرات و معداتع بلم اسـ

 عخاله الفعرة الطامراتانخفاض قيمة نا  ة  ن خسااة  ي عم اال عرا  بلم ي .ملنون داهم  88,8: 2021 يوننو 30)
 

ك صــل  اً اامر اا الع اا ة  المصــنفة ســابق اســعا اا)شــركة  ابعة  صــفقة بيع ور ادة   او اه جت تع ع عشــركة  ظبرمتخاله الفعرة   
ــعءعادمن عامدات  بلغت الملنون داهم و   251,6  المداجةم عفظ به للشيعع بلغت القيمة  القيمة العادلة   ن  ملنون داهمع   283,7  االسـ

 ظو  ملنون داهم في بيــان الربح  4,2ع  م اال عرا  بــ ابــاح من الشيع بمشلم  الشيعملنون داهم في  ــاا      256,4  هي بمشلم  للطــامرة
 ملنون داهم مع حق اسعخدا  اؤصلع 27,4ع  م  عديل الرصند الءالم الموجز الموحدالخسااة 

 
 .اإلمااات العربية المع دة دولة الم مو ة في مقرالممعلكات والمعدات في المقا  اؤوه من و الطامرات يعم  شغنل  

 
 
 ةاستثماري اتعقار  5
 

 الســـطوة  دبي    ظبو شيفي الرواـــة  و قااات  قعقع في مدينة خليفة  ظبو شي  ر مثل العقااات االســـعثماا ة االســـعثماا في  قاا  
 .والمننرة  ظبو شي

 

 
بناًا  لى  قنيم   2021درســـــمشر    31في    جراؤ   مال ي  عقنيم  ال م الوصـــــوه  لى القيمة العادلة لالســـــعثمااات العقاا ة  لى ظســـــاس 

 ع2022 يوننو 30في كما في القيمة العادلة للعقااات االسعثماا ة  ها ع  ععقد اإلدااة ظنه ال يوجد  غننر ي قامت به اإلدااةلداخ
 

 عديالت  ظي  جراادون  ال ديثةنا  الســـوق القابل للمقاانة اســـعنادا  لى ظســـعاا الســـوق  مالقيمة العادلة باســـعخدا     م الوصـــوه  لى
االســــــــــــــعثـماا ة للم مو ة   العـقااات  كانت جميع  2022  يوننو  30الشـيانات العي رمين مالحاعـاا في الســــــــــــــوقع في     لى جوهر ة
  ع3   : المسعو 2021درسمشر  31من العسلسل الارمي للقيمة العادلة ) 3   المسعو  امن

 
 : ال شيا داهم ع2021  يوننو  30) الفعرة قنيم العقاا االسعثمااي خاله  من  مععر  باا القيمة  انخفاض   خسامر فيين هناك رم  ل

 درسمشر  31   يونيو 30  
  2022  2021 
  مدقق)  (مدقق)غير   
 ظلف داهـم  ألف درهـم  
     

 375,610  376,228  يناير 1في الرصند 
 -  8,952  المننرة -شراا  قااات اسعثماا ة  

 140  88   الرواة – قااات اسعثماا ة  
 33  -  مءاني جمنرا جاادن سنعي - قااات اسعثماا ة  
      445  -  م مع مدينة زايد السينى - قااات اسعثماا ة  

     
  385,268  376,228      
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
  في موجودات مالية إستثمارات 6
 

 
  ن حركة االسعثماا في الموجودات المالية هي كما يلي: 

 

 

 درسمشر  31   يونيو 30  
  2022  2021 
 داهـمظلف   ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   
     

 284,195  291,803  الخسااة ظو خاله الربح المصنفة بالقيمة العادلة من –سندات الملكية 
      141,775  109,768  الخسااة ظو المصنفة بالقيمة العادلة من خاله الربح   -سندات الدين الع اا ة 

     
  401,571  425,970      

 درسمشر  31   يونيو 30  
  2022  2021 
 ظلف داهـم  ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   
     

 157,347  425,970  يناير 1الرصند في 
 273,760  40,139  مشعر ات خاله الفعرة/ السنة
  23,173 ) (35,946)  اسعءعاد خاله الفعرة/ السنة
ظو   بالقيمة العادلة من خاله الربح - السعثمااات العغنر في القيمة العادلة

 19,823  (15,839)  الخسااة
       1,787 ) (12,753)  صافي فرق   و ل  مالت ظجنشية

     
  401,571  425,970      
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
  في موجودات مالية إستثمارات 6
 
 :هي كما يلي للشركاتاسعثمااات الم مو ة في اؤسام والسندات   ن
 

 
 
  ةمشترك مشاريعفي  اتإستثمار  7
 

مشــــعرك  م  مشــــرو % من اظس الماه في شــــركة ظجســــعا و ســــعالند لخدمات الطنران تع ع ع  وهو 70 معلر الم مو ة حصــــة  شلم 
دولة اإلمااات العربية المع دة كشــــركة تات مســــلولية م دودةع  قو  شــــركة ظجســــعا و ســــعالند لخدمات     ســــيســــه في  مااة ظبو شي

  يد و عديل و  ديج الطامرات العمودرة وبيع قطع غياا الطامرات العمودرة ومسـعلزما ااع الطنران تع ع ع بعنفن  ظ ماه  صـالح و  د
 وفقا لطر قة حقوق الملكيةع 2022 يوننو 30 م  س نل حصة الم مو ة في النعام  والموجودات والمطلوبات كما في 

 
 

 درسمشر  31   يونيو 30  
  2022  2021 
 ظلف داهـم   ألف درهـم  
  مدقق)  ( مدقق)غير   
     

 254,333  264,780  اإلمااات العربية المع دة –اسعثماا في ظسام 
 26,153  24,625  اإلمااات العربية المع دة  –اسعثماا في ظدوات الدخل الثابت 

 54,577  48,613  اؤسواق الناشاةسندات  وامد  الية و سندات تات في اسعثماا 
 33,949  22,298   المملكة المع دة -اسعثمااات في سندات الشركات  

 3,604  20,041   اسعثماا في سندات مععددة الفاات
 EX-UK     7,836  14,907) اؤواوبية –اسعثمااات في سندات الشركات  

 EX-JAPAN    3,985  4,437) آسيا والم يط الااد  -سندات الشركات  اسعثمااات في 
 4,631  3,933  الوالرات المع دة اؤمر يية  -اسعثمااات في سندات الشركات  

 25,132  2,759   مععددة الفاات موجوداتاسعثماا في 
 2,904  1,352   الوالرات المع دة اؤمر يية  –اسعثماا في ظسام 
 805  1,046   المملكة المع دة –اسعثماا في ظسام 

      538  303   اسعثمااات في سندات اسع قاق قصنرة اؤجل
     
  401,571  425,970      
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 
 تجارية مدينة ذمم  8

 
 
  لدى البنوك وأرصدةنقد   9
 

ــدة لد  الشنوك والنقد المداجة في بيان العدفقات النقدرة  الموحد الموجز  الموحد مءالم بيان المركز المالي  الموجز   عضــــــــمن اؤاصــــــ
 العالية:

 

 
ــمن ــمشر    31ملنون داهم )  13,5مشلم  لى  النقد والودامع لد  الشنوك   يعضـ بنوك  لد ملنون داهم  م عفظ باا  12,7:  2021درسـ
تات  ناا بو عم االحعفاظ بالرصـند المعءقي داخل دولة اإلمااات العربية المع دةع يعم  قنيم اؤاصـدة لد  الشنوك   خاال الدولةظجنشية 

ــة  ــداد ؤن ه   الشنوك  خضـــــع لرقابة  الية من قشل الشنوك المركز ة لمخاار امعمانية منخفضـــ بناًا ع للدوه المعنيةلعخلف  ن الســـ
مخصــص  رعادهالخســااة  لى اؤاصــدة لد  الشنوك في ناارة فعرة العقر ر بمشلم  مخصــصر تلر   قو   دااة الم مو ة بعقدي   لى

ــااة اإلمعمانية ــار   12لمدة   الخسـ ــدة لد  الشنوك في ناارة فعرة العقر ر   رينع لم  اً شـ ــع قاقظي من اؤاصـ   مع  الســـداد معخلف  ن  سـ
والعصــــــــــــــنيفـات االمعمـانيـة ال ـاليـة للشنـر  قـامـت  دااة الم مو ـة بعقنيم  ـد  وجود   في الععثر  العـاا خيـة  الخشرةاؤخـ  في اال عءـاا  

 ظي مخصصات خسااة  لى ه   اؤاصدةع  قم بعس نلانخفاض في القيمة  وبالعالي لم 

 درسمشر  31   يونيو 30  
  2022  2021 
 ظلف داهـم  ألف درهـم  
       مدقق)  (مدقق)غير   

 775,898  776,206  تمم مدينة   اا ة  
           6,262  24,948  تات  القة جااتمسع ق من 

  801,154  782,160 
            75,387)  (75,387)  امعمان معوقعةينزه: مخصص خسامر 

  725,767  706,773      

 درسمشر  31   يونيو 30  
  2022  2021 
 ظلف داهـم  ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   
     

 5,365  10,182  نقد في الصندوق 
 190,701  173,449  ودامع قصنرة اؤجل

           430,650  324,968  ظاصدة حسابات جاا ة
 626,716  508,599  لد  الشنوك وظاصدةنقد 

            190,701)  (173,449)  كثر من ثالثة ظشارؤاسع قاق  بعواا  ودامع ينزه: 
      436,015  335,150  الموحدالموجز  في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد  
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 رأس المال 10

 
 

 اإليجار مطلوبات عقود  11

 
 ال ركة في مطلوبات  قود اإلر اا:ةيما يلي 

 
 مدة  قد اإلر اا خمس سنوات مع خياا الع ديد مع المسع جرع ن بيع ور ادة   جنرع  معاملةالم مو ة  ظبرمتخاله الفعرة  

 
 

 يونيو 30  
2022 

 درسمشر 31 
2021 

 ظلف داهـم  ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   

     المصدر والمدفوع بالكامل:
      444,787  444,787  داهم  1سام قيمة كٍل مناا  444,787,200

    يونيو 30  درسمشر  31
2021  2022   

   ألف درهـم  ظلف داهـم 
   ( مدقق)غير    مدقق)
     

 جزا معداوه  7,036   6,265
      جزا غنر معداوه  181,758   131,064

     
      المجموع  188,794  137,329

    يونيو 30  درسمشر  31
2021  2022   

   ألف درهـم  ظلف داهـم 
   ( مدقق)غير    مدقق)
     

 يناير 1في   137,329   144,254
  اافات خاله الفعرة/ السنة   53,245   -
 مءالم مدفو ة   (7,427)      6,925)
      فوامد  لى مطلوبات  قود اإلر اا  5,647    -
     

      في نهاية الفترة/ السنة  188,794  137,329
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 قروض ألجل  12

 
  ن ال ركة في قروض ؤجل هي كما يلي:

 
المداجة في الشيانات العي  مت بموجب العســـــــانالت الشنكية للم مو ة هي وفقًا للشـــــــروط اؤخر    والعســـــــديدات   ن جميع القروض

 ع2021درسمشر  31المالية الموحدة للسنة المنعاية في 
 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 13
 

الشــركة  لى المعوســط المرجح لعدد  مســاهميقســمة اؤاباح للفعرة العامدة  لى   من خاله  العامد اؤســاســي  لى الســام احعســابيعم 
 اؤسام القاممة خاله الفعرةع

 
 العامد  لى السام: احعسابرعيس ال دوه العالي اؤاباح ومعلومات اؤسام المسعخدمة في 

 

 
 اب ية السام اؤساسيةع  عاده المخفضة  وبالعالي فإن اب ية السام ظن  كون مخفضة م عملال منلم مو ة ظسام ا ال يوجد لد 

 درسمشر  31   يونيو 30  
  2022  2021 
 ظلف داهـم  ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   
     

 260,357  251,150  جزا معداوه
      443,252  403,411  جزا غنر معداوه

     
      703,609  654,561  المجموع

    يونيو 30  درسمشر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ظلف داهم 
   ( مدقق)غير    مدقق)
     

 يناير 1في   703,609  745,886
 السنةالفعرة/ مءالم مس وبة خاله   -  209,328

 السنة  الفعرة/ خاله  سديدات  (40,890)    250,990)
      الصر  ميسب  (8,158)    615)
     

      المجموع  654,561  703,609

 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30أشهر المنتهية في   الثالثة  
  2022  2021  2022  2021 
  مدقق)غنر    (مدقق)غير    مدقق)غنر    (مدقق)غير   
         

          106,902  120,679  51,453  46,497  )ظلف داهم   امد  لى مالكي الشركة ابح
         

          444,787  444,787  444,787  444,787  )ظلف   المعوسط المرجح لعدد اؤسام المصداة
         

          0,24  0,27  0,12  0,10  العامد للسام الواحد )داهم 
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 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 أرباح   أنصبة 14
 

داهم   0,15ظاباح نقدرة بقيمة    ظنصــــــــءة لى  2022  مااس  10ال معية العمومية الســــــــنو ة المنعقد  اجعما وافق المســــــــاهمون في  
 عملنون داهم  44,5: 2021) ملنون داهم 66,7% من القيمة اإلسمية  والعي بلغت 10للسام العادي )

 
 

 مطلوبات طارئة 15
 

ــا فــــــــي  ــان لد  الم مو ة مطلوبات ااامة قاممة ةيما يععلق بخطابات امان بمشلم  2022  يوننو  30كمــــــ ملنون داهم   76,4  كــــــ
 ملنون داهم ع 76,4: 2021درسمشر  31)
 
 

 التزامات 16
 

 اظسماليةالعزامات 
 

ملنون  95,9  بمشلم  ممعلـكات ومـعداتاـامرات و مـقاـبل االســــــــــــــع وات  لى   العزاـمات  ـكان ـلد  الم مو ـة  2022  يوننو  30كـما في 
 ملنون داهم ع 11,7: 2021درسمشر  31داهم )

 
 

 قطاعالمعلومات  17
 

ع عشــغنليةال  القطا ات  -8 ن المعلومات المععلقة بقطا ات العشــغنل للم مو ة مشننة ظدنا  وفقًا للمعياا الدولي للعقاا ر المالية اقم 
 حوه ميوناتالقطـا ات العشــــــــــــــغنلـية  لى ظســــــــــــــاس العـقاا ر الداخلـية    ـديدب ن يعم    8يعطـلب المعـياا الدولي للعـقاا ر المـالـية اقم 

 من قشل صانع القراا العشغنلي الرميسي وتلر لعوز ع الموااد  لى القطا  و قنيم ظدامهع  بصواة دوا ةم مراجععاا  العي يعو الم مو ة  

 
 ؤغراض العشغنل   م  نايم الم مو ة  لى ظابع قطا ات ظ ماه اميسية: 

 
 يات الصيانة لألارا  اؤخر ؛  مليات الطامرات العمودرة والطامرات تات اؤجن ة الثابعة العي  قو  بع جنر الطامرات و مل ع 1
  مليات الطامرات الع اا ة  والعي  قو  بخدمات النقل الع ااي وردااة الطامرات؛  ع 2
ــ ن ال وي لعمالا م لننن ودولننن وتلر  ع 3 ــ ن ال وي  والعي  عمثل في خدمات الشـ ــعخدا  مليات الشـ  ظســـطوه الطامرات باسـ

 اامرات مسع جرة؛ و  ظو الخاا باا
 لم مو ةعل االسعثماا ةم فاة ال دااة   عضمناإلسعثمااات  والعي  ع 4
 

ــيةع يعم  نفن  المعامالت ما بنن   ــاس ال ي  شني  ليه الم مو ة  قاا رها  ن المعلومات القطالية الرميســـ  مثل ه   القطا ات اؤســـ
  كلفة اؤمواهع القطا ات وفقا ؤسعاا   ددها اإلدااة مع اؤخ  بعنن اال عءاا

 
 
 



  19                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  قطاعالمعلومات  17
 

  ن المعلومات القطالية لعمليات الم مو ة مداجة ظدنا :
 

 
 كما يلي: ن موجودات ومطلوبات قطا ات اؤ ماه هي 

 

 
 مااس الم مو ة نشـــــااا اا بشـــــيل اميســـــي من خاله مركزها في دولة اإلمااات العربية المع دة  وبالعالي ال يوجد   لنل جغرافي 

  اافي لايرادات واؤاباح والموجودات والمطلوباتع

  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( 2022 يونيو 30            
             

  يرادات  349,651  294,422  188,095  10,849  26,215  ( 17,495)  851,737
               

               
 الفعرة  )خسااة   /ابح  91,271  70,505  40,480  ( 6,552)  5,250  ( 45,022)  155,932

               
               
 )غنر مدقق   2021  يوننو 30            
             

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

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

               

  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( 2022 يونيو 30            
               

 الموجودات  3,364,003  1,361,436  804,197  786,839  226,563  (1,223,273)  5,319,765
               

               
 المطلوبات  1,068,917  535,152  22,760  -   45,224  (175,408)  1,496,645

               
               
 )مدقق  2021 درسمشر 31            
               

 الموجودات  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

               



  20                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

  جهات ذات عالقة  18
 

ع  جاات تات  القة بالدخوه في معامالت وفقًا لشـــــروط وظحيا  معفق  لناا مع  اال عيادرة قو  الم مو ة اـــــمن ســـــياق اؤ ماه  
من مســاهمي الم مو ة وظ ضــاا م لس اإلدااة ومو في اإلدااة الرميســننن واؤ ماه العي يعم الســيطرة   عالقةالتات   ال اات ع لف 

 العي رمااسون   ثنرًا  داا ًا جوهر ًا  لناا باإلاافة  لى المدااا الرميسنننع ظو  لناا بواسطعام و امال ام
 

 كما يلي:خاله الفعرة كانت  عالقةالتات  ال اات ن المعامالت ال وهر ة مع 
 

 
 

 نتائج موسمية  19
 

 يوننو 30 في ةيظشار المنعا سعةاللفعرة الموجز الموحد  الربح ظو الخسااةفي بيان   لم يعــم  س نل ظيــة  يرادات تات اشيعة موسمية
 ع2021و 2022

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2022  2021  2022  2021 
  مدقق)غنر    (مدقق)غير    مدقق)غنر    (مدقق)غير   
 ظلف داهـم  ألف درهـم  ظلف داهـم  ألف درهـم  
         

          52,803  130,159  19,905  89,755   يرادات 
         

         مكافآت المدراء الرئيسيين
 اوا ب ومزارا المو فنن اؤخر  

  قصنرة اؤجل   
 

3,521  4,918  
 

8,329  8,575          
         

          4,444  7,945  2,079  5,866  ظ عاب ظ ضاا م لس اإلدااة 
         

          1,369  1,382  976  1,124  الخدمة للمو فننمخصص ميافآت ناارة 



  21                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر  –األدوات المالية  20

 العصنيف الم اسشي والقيم العادلة
علومات حوه القيمة العادلة  والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  بما في تلر مســــعو ا اا في الناا  المعدال للقيمة العادلةع ال يعضــــمن ال دوه م  المداجةيواــــح ال دوه العالي القيم  

 عادلة بصواة معقولةع قااب القيمة ال المداجةللموجودات المالية والمطلوبات المالية غنر المقاسة بالقيمة العادلة  تا كانت القيمة 
 

 العادلة  ةلقيمالتسلسل الهرمي ل  القيم المدرجة  )غير مدقق(   2022 يونيو  30
القيمة العادلة من   

  أو خالل الربح
أدوات   –الخسارة 

 الملكية حقوق 

القيمة العادلة من  
  أو الربحخالل 

  أدوات – الخسارة
 الدين

 المقاسة 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع بالتكلفة المطفأة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          

 اسعثماا في صندوق الواحة لالسعثماا في ظدوات الدخل الثابت  
 121,160 - 121,160 -  121,160 - - 121,160 ب سواق وسط وشرق ظواوبا والشرق اؤوسط  

 303 - - 303  303 - 303 - اسعثمااات في سندات اسع قاق قصنرة اؤجل
 22,298 - - 22,298  22,298 - 22,298 - المملكة المع دة  -اسعثمااات في سندات الشركات 
 3,933 - - 3,933  3,933 - 3,933 - الوالرات المع دة اؤمر يية  –اسعثمااات في سندات الشركات 
 EX-UK   - 7,836 - 7,836  7,836 - - 7,836اؤواوبية ) –اسعثمااات في سندات الشركات 
 آسيا والم يط الااد   -اسعثمااات في سندات الشركات 

  (EX-JAPAN   - 3,985 - 3,985  3,985 - - 3,985 
 48,613 - - 48,613  48,613 - 48,613 - اسعثماا في سندات تات  وامد  الية وسندات اؤسواق الناشاة 

 2,759 - - 2,759  2,759 - 2,759 - مععددة الفاات  موجوداتاسعثماا في 
 20,041 - - 20,041  20,041 - 20,041 - اسعثماا في سندات مععددة الفاات 

 1,352 - - 1,352  1,352 - - 1,352 الوالرات المع دة اؤمر يية  –اسعثماا في ظسام 
 1,046 - - 1,046  1,046 - - 1,046 المملكة المع دة  –اسعثماا في ظسام 
           168,245 - - 168,245  168,245 - - 168,245 اإلمااات العربية المع دة –اسعثماا في ظسام 

          
 291,803 109,768 - 401,571  280,411 121,160 - 401,571 
          



  22                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20

 )يعءع  العصنيف الم اسشي والقيم العادلة
 العسلسل الارمي للقيمة العادلة   القيم المداجة  )مدقق  2021درسمشر  31
القيمة العادلة من   

  ظوخاله الربح 
ظدوات   –الخسااة 
 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من  
الربح ظو  خاله 
  ظدوات – الخسااة
 الدين

 المقاسة 
 الم مو   3المسعو   2المسعو   1المسعو    الم مو   بالعكلفة المطف ة 

 ظلف داهم  ظلف داهم  ظلف داهم  ظلف داهم   ظلف داهم  ظلف داهم  ظلف داهم  ظلف داهم  
          

 اسعثماا في صندوق الواحة لالسعثماا في 
 ظدوات الدخل الثابت ب سواق وسط   
 26,153 - 26,153 -  26,153 - - 26,153 وشرق ظواوبا والشرق اؤوسط  

 538 - - 538  538 - 538 - اسعثمااات في سندات اسع قاق قصنرة اؤجل
 33,949 - - 33,949  33,949 - 33,949 - المملكة المع دة  -اسعثمااات في سندات الشركات 
 4,631 - - 4,631  4,631 - 4,631 - الوالرات المع دة اؤمر يية  –اسعثمااات في سندات الشركات 
 اؤواوبية  –اسعثمااات في سندات الشركات 

 (EX-UK   - 14,907 - 14,907  14,907 - - 14,907 
-EXآسيا والم يط الااد  ) -اسعثمااات في سندات الشركات 

JAPAN   - 4,437 - 4,437  4,437 - - 4,437 
 54,577 - - 54,577  54,577 - 54,577 - اسعثماا في سندات تات  وامد  الية وسندات اؤسواق الناشاة 

 25,132 - - 25,132  25,132 - 25,132 - مععددة الفاات  موجوداتاسعثماا في 
 3,604 - - 3,604  3,604 - 3,604 - اسعثماا في سندات مععددة الفاات 

 2,904 - - 2,904  2,904 - - 2,904 الوالرات المع دة اؤمر يية  –اسعثماا في ظسام 
 805 - - 805  805 - - 805 المملكة المع دة  –ظسام اسعثماا في  

 254,333 - - 254,333  254,333 - - 254,333 اإلمااات العربية المع دة –اسعثماا في ظسام 
          
          
 284,195 141,775 - 425,970  399,817 26,153 - 425,970 
          



  23                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20

 )يعءع  العصنيف الم اسشي والقيم العادلة

 العادلة التسلسل الهرمي للقيمة   القيم المدرجة  )غير مدقق(   2022يونيو   30
القيمة العادلة من   

  أوخالل الربح 
أدوات   –الخسارة 

 الملكية حقوق 

القيمة العادلة من  
الربح أو  خالل 

  أدوات – الخسارة
 الدين

 المقاسة 
 المجموع بالتكلفة المطفأة 

 

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

          الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  725,767 725,767 - - تمم مدينة   اا ة 

)باسعثناا   موجودات العقود وموجودات معداولة ظخر  
 - - - -  299,382 299,382 - - مصاا ف مدفو ة مقدمًا ودفعات مقدمة 

 - - - -  508,599 508,599 - - الشنوكنقد وظاصدة لد   
          

          
 - - 1,533,748 1,533,748  - - - - 

          
          

          المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  150,530 150,530 - - تمم دامنة   اا ة وظخر  

 - - - -  654,561 654,561 - - قروض ؤجل
 - - - -  188,794 188,794 - -  قود  ر اا   مطلوبات

 - - - -  200,119 200,119 - - مصاا ف مسع قة ومطلوبات معداولة ظخر  
          

          
 - - 1,194,004 1,194,004  - - - - 

          



  24                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20

 )يعءع  العصنيف الم اسشي والقيم العادلة
 العسلسل الارمي للقيمة العادلة   المداجة القيم  )مدقق  2021درسمشر  31
القيمة العادلة من   

  ظوخاله الربح 
ظدوات   –الخسااة 
 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من  
الربح ظو  خاله 
  ظدوات – الخسااة
 الدين

 المقاسة 
 الم مو   بالعكلفة المطف ة 

 

 الم مو   3المسعو   2المسعو   1المسعو  
 ظلف داهم  ظلف داهم  ظلف داهم  ظلف داهم   ظلف داهم  داهم ظلف  ظلف داهم  ظلف داهم  

          الموجودات المالية غنر المقاسة بالقيمة العادلة
 - - - -  706,773 706,773 - - تمم مدينة   اا ة 

)باسعثناا   موجودات العقود وموجودات معداولة ظخر  
 - - - -  178,120 178,120 - - مصاا ف مدفو ة مقدمًا ودفعات مقدمة 

 - - - -  626,716 626,716 - - نقد وظاصدة لد  الشنوك
          

          
 - - 1,511,609 1,511,609  - - - - 

          
          

          العادلةالمطلوبات المالية غنر المقاسة بالقيمة 
 - - - -  145,583 145,583 - - تمم دامنة   اا ة وظخر  

 - - - -  703,609 703,609 - - قروض ؤجل
 - - - -  137,329 137,329 - -  قود  ر اا   مطلوبات

 - - - -  204,525 204,525 - - مصاا ف مسع قة ومطلوبات معداولة ظخر  
          

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

          



  25                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 الموجزة الموحدة المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022  يونيو  30للفترة المنتهية في 
 
 

 الموحدة  الموجزةالمالية  البيانات اعتماد  21
 
 ع2022ظغسطس  3م لس اإلدااة بعاا    ها من قشلورجازة  صداا اإلدااة  من قشل الموحدة الموجزةالمالية   الشيانات ا عماد م 
 
 


