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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 شركة طيران أبوظبي إلى السادة مساهمي

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الـــرأي
والتي  )"الشركة"( وشركاتها التابعة )ويشار إليها مًعا بــــــــ "الم،مو ة"(    طيران أبوظبيلشركة قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  

الموحد   اآلخر  الدخا الشــــاماو   الربح أو الخســــارة بيان  وكا من 2021ديســــمبر   31تشــــما بيان المركم المالي الموحد كما  ي  
واإليضـاحات حو  البيانات    نتهية بذلك التاريخوبيان التغيرات  ي حقوق الملكية الموحد وبيان التد قات النقدية الموحد للسـنة الم

 .المالية الموحدة التي تشما ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
 

 ي رأينــا  إن البيــانــات المــاليــة الموحــدة المر قــة تةهر ب ــــــــــــــورة  ــادلــة  من مميي النواحي ال،و ريــة  المركم المــالي الموحــد  
الي الموحد وتد قاتها النقدية الموحدة للسـنة المنتهية بذلك التاريخ و قًا للمعايير وأدائها الم  2021ديسـمبر    31للم،مو ة كما  ي  

 الدولية للتقارير المالية.

 اساس الـــــرأي
 مســــاولية مدقق الحســــاباتلقد قمنا بتدقيقنا و قًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مســــاولياتنا بمومك تلك المعايير موفــــحة  ي  قرة 

نات المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مستقلون  ن الم،مو ة و ق معايير السلوك الدولية لم،لس المحاسبين حو  تدقيق البيا
إلى مانك متطلبات الســــلوك ايخاقي ايخر   ي دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة   "قوا د الســــلوك للمحاســــبين المهنيين" 

ولقوا د الســــلوك   بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للم،مو ة.  ذا  وقد التممنا بمســــاولياتنا ايخاقية ايخر  و قا لهذم المتطلبات
. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح ـــلنا  اقية الدولية للمحاســـبينللمحاســـبين المهنيين ال ـــادرة  ن م،لس المعايير ايخ

  ليها كافية ومائمة لتو ر أساسا لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
ــية بمومك تقديرنا المهني   ي ايةثر أ مية  ي تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للاترة الحالية. ت  تناو   إن أمور التدقيق الرئيســــــ

  ي ســـــياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة كفا  و ي تكوين رأينا حولها  وي نبدا رأيا منا ـــــا بشـــــأن  ذم ايمور. ايمور ذم 
 لسنة السابقة.لبقيت أمور التدقيق الرئيسية مماثلة 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 إلى السادة مساهمي شركة طيران أبوظبي )يتبع(

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق   أمور التدقيق الرئيسية
 الرئيسية

  اإلعتراف باإليرادات 
ــا       مليون در    1,682,1حققـت الم،مو ـة إيرادات بلغـت   )إيضــــــــــــ

من الخدمات المقدمة    2021ديســــمبر  31للســــنة المنتهية  ي  ( 24
للعماء من  مليـات الطـائرات واإليرادات من خـدمـات القو  العـاملـة  

 .واإليرادات من قطي الغيار
 

نةًرا  بها  المعترف  اإليرادات  صحة  حو   متأصا  خطر   ناك 
لتعقيدات خدمات اي ما   وبالتالي ا تبرنا أن  ذا ايمر  و امر 

 .تدقيق رئيسي 
 

مبلغ   العقود يستند  من  السنة  بها  ي  المعترف  وايربا   اإليرادات 
الخدمات   العميا  لى  الحفومية  لى موا قة  ال،هات  المختلاة مي 
والتي  ي ظروف معينة ي عك إثباتها. وبالتالي  ت  تطبيق حف   ام 

 . ي تحديد قياس اإليرادات وتوقيت اي تراف باإليرادات 
 

البيان حو   التالية  اإليضاحات  المالية  تتضمن   لى الموحدة  ات 
 :المعلومات ذات ال لة المتعلقة بايمور التي تمت مناقشتها أ ام

 
 السياسات المحاسبية الهامة   -   3إيضا   
 اإليرادات  -  24إيضا   
ايحفام المحاسبية الهامة والم ادر الرئيسية للتقدير   -   4إيضا   

 غير الماكد
 

من   م،مو ة  لدينا  التدقيق  نهج  الضوابط يتضمن  اختبار 
 :واإلمراءات ال،و رية   لى ومه الخ وص  ما يلي 

 
اإلطاع  لى  مليات اإليرادات الهامة وتحديد الضوابط ذات  •

 ال لة وأنةمة تكنولوميا المعلومات والتقارير؛
اإلطاع  لى بيئة الرقابة والتطبيقات المستخدمة  ي  ملية  •

 تس،يا اإليرادات؛
ا • لاعالية  إختبارات  حدوث إمراء  للضوابط  لى  لتشغيا 

 واةتما  ودقة اإليرادات
أساس   • العماء  لى  صحة  واتير  اختبارات  لى  إمراء 

 العينة؛
 تنايذ اإلمراءات التحليلية  لى م ادر اإليرادات الهامة؛ •
مقارنة   • للم،مو ة  المحاسبية  السياسة  ماءمة  مد   تقيي  

الدولية وامتثا    المالية  التقارير  إليرادات ابمتطلبات معايير 
 و   ذلك؛ل  المعترف بها

المتعلقة  • اإل  احات  ومحتو   وهيفا  العام  العرض  تقيي  
اإليضاحات   البيانات   24و    4و    3باإليرادات  ي  حو  

متطلبات  مي  متوا قة  كانت  إذا  ما  لتحديد  الموحدة  المالية 
 معايير التقارير المالية الدولية. 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 )يتبع(إلى السادة مساهمي شركة طيران أبوظبي 

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق   الرئيسيةأمور التدقيق  
 الرئيسية

  استرداد الموجودات المتعلقة بالطائرات
  

 5,1,890  مبلغ   تشما القيمة المدرمة للطائرات والممتلكات والمعدات
فيما يتعلق   2021ديسمبر    31( كما  ي  5مليون در   )إيضا   

 ذا أمر تدقيق رئيسي أن    ت  إ تباربالمومودات المتعلقة بالطائرات.  
ينه يت  تطبيق أحفام وتقديرات  امة يستنتاج ما إذا كان  ناك أا 

   لى 19-ماشر  بما  ي ذلك تلك الماشرات المتعلقة بوباء كو يد  
ا  انخااض قيمة المومودات  والتي يمفن أن تشما انخااًفا ملحوظً 
 ي ايداء المالي وتد ور التوقعات ايقت ادية/ المالية نتي،ة  واما 

 . اقت ادية و واما أخر   ومد  انخااض القيمة  إن ومدت 
 
انخااض قيمة المومودات ذات ال لة بالطائرات من خا     قياسيت   

مقارنة القيمة المدرمة مي القيمة المقدرة القابلة لاسترداد  والتي تكون 
قيمتها العادلة المقدرة ناقً ا تكاليف اإلستبعاد والقيمة   بين  لى  اي
الاردية    أساساإلستخدام  لى     ي  للنقدالوحدات  إن .  المنت،ة 

  للمومودات القيمة القابلة لاسترداد    بتحديدنة المرتبطة  المخاطر الكام
. يتضمن تقيي  اإلدارة للمبالغ القابلة مو رية ي  المتعلقة بالطائرات  

لنقد وتقدير ظروف  المنت،ة لوحدات  اللاسترداد حفمًا  امًا  ي تحديد  
المتوقعة   النقدية  والتد قات  والمستقبلية  الحالية   ومعديت السوق 

 الخ  .
 

المنتهية  ي   الم،مو ة خسارة  2021ديسمبر    31للسنة    س،لت 
 Bell 412و    DHC 300   DHC 400  انخااض  ي قيمة طائرات 

:   2020مليون در   )  9,29 بمبلغ(  الوحدات الاردية المنت،ة للنقد)
( الوحدة الاردية المنت،ة للنقد)  5000Gدر  ( و لى أسطولها    2,10

 . مليون در  (  10,9:  2020)  مليون در    5,12  بمبلغ
 

  المتعلقة  احات  لإلحو  البيانات المالية الموحدة    5إيضا     رامي
 بهذا ايمر.

 تضمنت إمراءاتنا ما يلي:
 

 قمنا بتقيي  ت مي  وتنايذ الضوابط  ي  ذا الم،ا .
 

بتقيي    الم،مو ة   تحديدقمنا  للنقد  ي  المنت،ة  للوحدات  اإلدارة 
بناًء  لى  همنا ي ما  الم،مو ة. قمنا بتحليا التقارير الداخلية 

مراقبة   كيفية  لتقيي   تق  اإليرادات للم،مو ة  رير  نها اوإصدار 
 وتأثير ذلك  لى تحديد الوحدة المنت،ة للنقد. 

 
ناقً ا تكاليف   العادلة  القيمة     اإلستبعاد ندما تستخدم اإلدارة 

التدقيق   إمراءات  بنا تتضمن  العادلة   دراسة  الخاصة  القيمة 
الطائرات المقدمة   مومودات  من  اإلستبعادمطروًحا منها تكاليف 

 . اإلدارة وتقيي  المهارات والموفوعية والما ات من  
 

القيمة  ي ايستخدام من قبا اإلدارة     ندما يت  تحديد إحتساب 
تتضمن إمراءات التدقيق الخاصة بنا مرامعة لتقدير اإلدارة للقيمة 
المومودات   من  ذم  المتوقعة  النقدية  التد قات  ل ا ي  الحالية 
استناًدا إلى ا ترافات استخدامها  ي المستقبا  وتحقيق اإليرادات 

كو  تأثير  إلى  لخ وص  ومه  اع طلق  19- يد والتكاليف   لى 
مد  ماءمة التقديرات لكا وحدة من   قمنا بمرامعةلقد  الطيران.  

لنقد بناًء  لى تقييمنا للدقة التاريخية لتقديرات المنت،ة لوحدات  ال
 . الشركة  ي الاترات السابقة

 
قمنا بتحديد فيما إذا كانت اإل  احات الواردة  ي البيانات المالية 

متطلبات  واتت  ايمر  ا ذحو    مي  الدوليةال ق  للتقارير   معايير 
 . المالية



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )يتبع(إلى السادة مساهمي شركة طيران أبوظبي 

 
 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(

التدقيق  كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور   أمور التدقيق الرئيسية
 الرئيسية

  العقارية   اإلستثمارات  تقييم
مليون در      2637,بلغت محاةة اإلســـــــــتثمارات العقارية للم،مو ة  

ــمبر   31ةما  ي   ــارة القيمة العادلة  2021ديســـــ ــا ي خســـــ   وبلغ صـــــ
. تقوم الم،مو ة بقياس ي شــــــــيءالمســــــــ،لة  ي بيان الدخا الموحد  

 العقارية بالقيمة العادلة. اإلستثمارات 
 

يستند تحديد القيمة العادلة لهذم اإلستثمارات العقارية  لى التقييمات  
 الخارمية باستخدام نهج الدخا.

 
يتطلك تحليا التد قات النقدية المستقبلية غير المخ ومة للم،مو ة  
ــدخـــــا  لى  الـــ ــات  ــة وتوقعـــ المتوقعـــ ــة  المتبقيـــ ــات  ايحتاـــ وتقيي   ترة 

ــات المومودات ال ــي تقديرات وا ترافـ ــغيلية الحالية من اإلدارة وفـ تشـ
 ــامــة تتعلق بمعــديت اإلي،ــار المســــــــــــــتقبليــة ومعــديت الرســــــــــــــملــة  
ومعديت الخ ــــــــــ . وقد تأثرت  ذم  ي الســــــــــنة الحالي نتي،ة لوباء  

 .19- ةو يد
 

المحاةــــة  و م،ــــا  حف   ــــام ويســــــــــــــتنــــد إلى  ــــدد من  إن تقيي  
ــات. إن ومود تقديرات مو رية غير ماكدة يضــــــمن تركيم  اي ترافــــ

تـدقيق محـدد  ي  ـذا الم،ـا  حيـأ أن أا تحيم أو خطـأ  ي تحـديـد  
القيمــة العــادلــة قــد يادا إلى أخطــاء مو ريــة  ي البيــانــات المــاليــة  

 الموحدة.
 

 ي حالة زيادة أو انخااض القيمة العادلة لألصا العقارا  ن قيمته 
العـادلـة  ي بيـان    تقوم الم،مو ـة بـاإل تراف بتعـديـا القيمـةةالمـدرمـ 

 الربح أو الخسارة والدخا الشاما اآلخر الموحد.
 

العقارية كأمر تدقيق رئيســـــــــــــي حيأ يت     قمنا بتحديد اإلســـــــــــــتثمارات 
 2تحـديـد القيمـة العـادلـة بنـاًء  لى منه،يـات التقيي  من المســــــــــــــتو  
ويتطلك ذلك من اإلدارة تطبيق أحفام  امة  ي تحديد القيمة العادلة  

 لاستثمار العقارا.
 

  لإل  ــاحات المتعلقةحو  البيانات المالية الموحدة    6إيضــا   رامي
 بهذا ايمر.

 

العادلة  القيمة  تحديد  الضوابط  ي  وتنايذ  ت مي   بتقيي   قمنا 
 لاستثمارات العقارية.

 
 ي بيان   المدرجلمبلغ  مي االتقيي  الذا حددته اإلدارة    طابقنا مبلغ 

 المركم المالي الموحد. 
 

التقيي   لى  البيانات المستخدمة  ي نماذج  قمنا بإمراء اختبار 
 أساس العينة؛

 
أخ ا بإشراك  لمرامعة قمنا  لدينا  الداخلي  العقارات  تقيي   ئي 

العقارات المختارة التي ت  تقييمها داخلًيا من قبا اإلدارة وتقيي  ما 
إذا كان تقيي  العقارات قد ت  إمراؤم و ًقا لمتطلبات المعيار الدولي  

لقياس القيمة العادلة. وتتضمن ذلك تقيي    13للتقارير المالية رق   
  لى نماذج التقيي .  91-تأثير مائحة كو يد  

 
 ندما قمنا بتحديد التقديرات التي كانت خارج المعايير المقبولة   
قمنا بمناقشتها مي اإلدارة لاه  ايساس المنطقي وراء التقديرات 

 التي ت  إمراؤ ا.
 

لتقيي   الهامة  قمنا بإمراء تحليات الحساسية  لى اي ترافات 
 . مد  تأثير ا  لى تحديد القي  العادلة

 
 قمنا بإ ادة إمراء الدقة الحسابية لتحديد المبالغ القابلة لاسترداد. 

 
اإل  احات  بتقيي   كانت   قمنا  إذا  ما  لتحديد  إمراؤ ا  ت   التي 

 متوا قة مي متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية. 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )يتبع(إلى السادة مساهمي شركة طيران أبوظبي 

 معلومات أخرى 
    والذا ح ــلنا  ليهتقرير م،لس اإلدارة  المســاو   ن المعلومات ايخر . تتكون المعلومات ايخر  من  واإلدارة م،لس إن  

ــابات ــو   ليهالذا     المتكاماوالتقرير   قبا تاريخ تقرير مدقق الحســـــــــــ . إن المعلومات ايخر  ي بعد ذلك التاريخ  نتوقي الح ـــــــــــ
 تدقيقنا حولها.تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير 

 
 إن رأينا حو  البيانات المالية الموحدة ي يشما المعلومات ايخر   وي نعبر بأا شفا  ن تأةيد أو استنتاج بشأنها.

 
 ي ايطاع  لى المعلومات ايخر   و ي ســــــــبيا ذلك نقوم الموحدة تتمثا مســــــــاوليتنا بالنســــــــبة ي ما  تدقيقنا للبيانات المالية  

بتحديد فيما إذا كانت  ذم المعلومات ايخر  غير متوا قة مو رًيا مي البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي ح ــلنا  ليها 
 أثناء قيامنا بأ ما  التدقيق  أو إذا إتضح بطريقة أخر  أنها تتضمن أخطاًء مادية. 

 
   إنه يتعين  لينا التي ح ـلنا قبا تاريخ تقرير مدقق الحسـابات  ذا سـتنت،نا ومود أا أخطاء مادية  ي المعلومات ايخر  إذا ا

ح  نه  ي  ذا   ــ  ــتناًدا إلى اي ما  التي قمنا بها فيما يتعلق بهذم المعلومات ايخر . ليس لدينا ما نفا ـــ ــا   ن ذلك  اســـ اإل  ـــ
 الشأن.

 في اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة ئمين على الحوكمةوالقامسؤوليات االدارة 
إن اإلدارة مســـــاولة  ن إ داد  ذم البيانات المالية الموحدة و رفـــــها ب ـــــورة  ادلة و قًا للمعايير الدولية للتقارير المالية  وطبقًا 

  وكذلك  ن  2015( لســــنة  2اإلمارات العربية المتحدة رق  )لقانون ايتحادا لدولة  الســــارية ل يحفامللنةام ايســــاســــي للشــــركة و 
وفـــــــــي نةام الرقابة الداخلية التي ت،د ا اإلدارة فـــــــــرورية لتمفنها من ا داد البيانات المالية الموحدة ب ـــــــــورة  ادلة خالية من 

 أخطاء مو رية  سواء كانت ناشئة  ن احتيا  أو خطأ.
 

مســتمرة واي  ــا  متى  كمنشــأةايدارة مســاولة  ن تقيي  قدرة الم،مو ة  لى ايســتمرار ان    ند إ داد البيانات المالية الموحدة
ــة المحاسبي  ما ل  تنوا ايدارة ت فية الم،مو  ــ ــ ــ ــ ــدأ ايستمراري ــ ــ ــ ــة وا تماد مب ــ ــ ة أو ةان مناسًبا   ن المسائا المتعلقة بايستمراري

 لقيام بذلك.وقف  ملياتها  أو ي يومد لديها بديا واقعي اي ا
 
  ن ايشراف  لى مسار إ داد التقارير المالية للم،مو ة. ينمساول لى الحوكمةالقائمين  عتبر  يو 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
ــورة  ــو   لى تأةيد معقو  فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية ب ــــــ  امة من أخطاء مو رية   إن غايتنا تتمثا بالح ــــــ

ــتو   ا   من  ــما رأينا. ان التأةيد المعقو   و مسـ ــدار تقرير المدقق الذا يشـ ــئة  ن احتيا  أو  ن خطأ  وإصـ ــواء كانت ناشـ سـ
التأةيد  وي يضــــــــمن أن  ملية التدقيق التي تّمت و قا للمعايير الدولية للتدقيق ســــــــوف تكشــــــــف دائًما أا خطأ مو را  ي حا   

  لى القرارات ايقت ادية المتخذة من قبا المستخدمين بناًء  لى  ذم البيانات المالية الموحدة.شـــــأ ايخطاء  ن ايحتيا  أو  ن الخطأ  وتعتبر مو رية بشـــــفا  ردا أو مف،ّمي فيما إذا كان من المتوقي تأثير ا  ومودم. وقد تن



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )يتبع(إلى السادة مساهمي شركة طيران أبوظبي 

 

 )يتبع(  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 ــإننــا نمــارس التقــدير المهني ونحــا    لى الشـــــــــــــــك المهني طوا   ترة   ة،مء من  مليــة التــدقيق و قــا لمعــايير التــدقيق الــدوليــة 

 التدقيق. كما نقوم أيضا:
 
ة  سواء كانت ناشئة  ن احتيا  أو  ن خطأ  بالت مي   موحديي  مخاطر ايخطاء ال،و رية  ي البيانات المالية البتحديد وتق  •

والقيام بإمراءات التدقيق بما ينس،  مي تلك المخاطر والح و   لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة تو ر أساسا لرأينا. ان مخاطر 
التموير  الحذف   دم اةتشاف خطأ مو را ناتج  ن ايحتيا  تاوق تلك النات،ة  ن الخطأ  حيأ يشما ايحتيا  التواطا  

 المتعمد  سوء التمثيا أو ت،اوز نةام الرقابة الداخلي.  
 
بايطاع  لى نةام الرقابة الداخلي ذات ال لة بالتدقيق من أما ت مي  إمراءات تدقيق مناسبة حسك الةروف  ولكن   •

 ليس بغرض إبداء رأا حو   عالية الرقابة الداخلية.  
 
 ن قبا اإلدارة. بتقيي  ماءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واييضاحات المتعلقة بها المعدة م •

 
باستنتاج مد  ماءمة استخدام ايدارة لمبدأ ايستمرارية المحاسبي  وبناء  لى أدلة التدقيق التي ت  الح و   ليها   ي   •

الم،مو ة  لى   قدرة  تثير شفوكا مو رية حو   قد  ظـــروف  أو  بأحداث  متعلقة  اليقين  حالة مو رية من  دم  حا  ومود 
  يتومك  لينا لات اينتبام  ي تقريرنا إلى اإليضاحات اليقينتاج بومود حالة مو رية من  دم  ايستمرار. و ي حا  ايستن

ة  أو   ي حا  كانت  ذم اإليضاحات غير كافية يتومك  لينا تعديا رأينا. موحدذات ال لة الواردة  ي البيانات المالية ال
 ليها حتى تاريخ تقريرنا. ومي ذلك  قد تادا ايحداث أو     ذا ونعتمد  ي استنتاماتنا  لى أدلة التدقيق التي ت  الح و 

 الةروف المستقبلية بالم،مو ة إلى توقف أ ما  الم،مو ة  لى أساس مبدأ ايستمرارية.
 

تقيي  العرض الشاما للبيانات المالية الموحدة وهيفلها والبيانات المتضمنة  يها  بما  ي ذلك اإليضاحات  وفيما إذا كانت ب •
 ة تةهر العمليات وايحداث ذات العاقة بطريقة تحقق العرض العاد . موحدت المالية الالبيانا

 
بالح و   لى أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الشركات أو اينشطة الت،ارية داخا الم،مو ة   •

يه واإلشراف والقيام بأ ما  التدقيق للم،مو ة ونتحما إلبداء الرأا حو  البيانات المالية الموحدة. إننا مساولون  ن التوم
 ةاما المساولية  ن رأينا حو  التدقيق. 

 
ــبيا المثا  ي الح ـــــر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة  بما  نقوم بالتواصـــــا مي القائمين  لى الحوكمة فيما يتعلق  لى ســـ

 ا من خا  تدقيقنا. ي ذلك أا خلا مو را  ي نةام الرقابة الداخلي يتبين لن
 

ةما نقوم باطاع القائمين  لى الحوكمة ببيان يةهر امتثالنا لقوا د الســـــــــــلوك المهني المتعلقة بايســـــــــــتقالية  والتواصـــــــــــا معه   
بخ وص مميي العاقات وغير ا من المسائا التي يحتما اي تقاد أنها قد تاثر تأثيًرا معقوًي  لى استقاليتنا وإمراءات الحماية  

 ات ال لة متى كان مناسًبا. ذ
 

من ايمور التي يت  التواصــــــــــــــا بشــــــــــــــأنـها مي الـقائمين  لى الحوكـمة  نقوم بتحـدـيد ايمور التي ـكان لـها ايثر ايةبر  ي ـتدقيق 
ــا   ن  ذم ايمور  ي تقريرنا حو    ــية. نقوم باإل  ـــ التدقيق البيانات المالية الموحدة للاترة الحالية  والتي تعد أمور تدقيق رئيســـ

إي إذا حا  القانون أو اينةمة دون اي  ـــــــــا  العلني  نها  أو  ندما نقرر  ي حايت نادرة للغاية  ان ي يت  اإل  ـــــــــا   ن  
 امر معين  ي تقريرنا  ي حا  ترتك  لى اإل  ا   نه  واقك سلبية قد تاوق المناعة العامة المتحققة منه.
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 أخرى  افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
 :بما يلي   نايد)وتعدياته( 2015( لسنة 2و قًا لمتطلبات القانون ايتحادا لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )

 
 رأينا ا فرورية يغراض تدقيقنا؛ أننا قد ح لنا  لى كا ة المعلومات التي  •
ت  إ داد البيانات المالية الموحدة بما يتطابق  من مميي النواحي ال،و رية  مي ايحفام السارية للقانون ايتحادا لدولة   •

 ؛)وتعدياته( 2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رق  )
 قد احتاةت بد اتر محاسبية نةامية؛  الم،مو ةأن  •
 المالية الواردة بتقرير م،لس اإلدارة تتوا ق مي الد اتر المحاسبية للم،مو ة؛  اتأن المعلوم •
أسه  خا  السنة المالية المنتهية   الم،مو ة بشراء  قامت   بيانات المالية الموحدةحو  ال  7ةما  و مبين  ي اإليضا  رق    •

 ؛ 2021ديسمبر  31 ي 
مي ايطراف ذات العاقة والشروط  ال،و رية    والمعامات  ايرصدةحو  البيانات المالية الموحدة    12اإليضا  رق     يةهر •

  وايحفام التي قد ت  بمومبها إبرام تلك المعامات؛
خا  السنة المالية    قد إرتكبت  الشركةأنه  طبقًا للمعلومات التي تو رت لنا  ل  يلات إنتبا نا أا أمر ي،علنا نعتقد أن   •

(  2أا مخالاات لألحفام السارية للقانون ايتحادا لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )  2021ديسمبر    31المنتهية  ي  
ديسمبر   31مما قد ياثر مو ريًا  لى أنشطتها أو مركم ا المالي كما  ي    ايساسي   لنةاملأو  )وتعدياته(    2015لسنة  
 ؛ و 2021

 . من قبا الم،مو ة كن  ناك مسا مات إمتماعية خا  السنة تل   •
ــبة رق  ) ــوم رئيس مهاز أبوظبي للمحاســـ ــا ة إلى ذلك  وو قًا لمتطلبات مرســـ ــنة 1إفـــ ــأن تدقيق البيانات المالية    2017( لســـ بشـــ

إنتبا نا  ما ي،علنا نعتقد أن   لل،هات الخافـعة  نقر بأننا  بناًء  لى اإلمراءات التي ت  تنايذ ا والمعلومات المقدمة لنا  ل  يلات
ل  تمتـثا  من مميي النواحي ال،و رـية  يا من أحفـام القوانين واينةـمة والتـعامي  الـتالـية  والتي من شــــــــــــــأنـها الـتأثير   الشــــــــــــــرـكة

 :2021ديسمبر  31مو رًيا  لى أنشطتها أو  لى البيانات المالية الموحدة كما  ي 
 
 لى التوالي    2004و    2003و    1999و    1985و    1982  للسنوات  11و      9    8    10   3المراسي  والقوانين أرقام   •

 ال ادرة  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة؛  و 
 .الشركةايحفام ذات ال لة بالقوانين المعمو  بها  القرارات والتعامي  التي تنة   مليات  •

 ديلويت آند توش )الشرق ايوسط(
 
 
 
 

 موقي من قبا:
 محمد خميس التح

 717رق  القيد 
 2022 براير  9

 أبوظبي
 اإلمارات العربية المتحدة
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   الموحد المركز الماليبيان  

   2021 ديسمبر 31كما في 
  إيضاحات   2021  2020

    ألف درهم  ألف درل 
 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

 طائرات وممتلكات ومعدات 5  2,153,491  2,302,589
  قارات استثمارية  6  376,228  375,610
 إستثمارات في مونودات مالية  7  425,970  157,347
 حق إستخدام المونودات  8  104,883  112,091
             مشترج  مشروعإستثمار في   9  68,424  62,732

             مجموع الموجودات غير المتداولة    3,128,996  3,010,369
 الموجودات المتداولة      

 المخزون     549,393  534,621
 ذم  مدينة ت(ارية 11  706,773  736,931
 مونودات  قود  مصاريف مدفو ة مقدما ومونودات متداولة أخرى  13  258,850  109,118
 نقد وأرصدة لدى البنوج  14  626,716  582,881

 مونودات مصن ة كمحت ظ بها للبيح 5  251,684  - 
             إستخدام المونودات حق   8  2,974  3,228

             مجموع الموجودات المتداولة    2,396,390  1,966,779
       مجموع الموجودات   5,525,386  4,977,148

      
 حقوق الملكية       

 رأس الماب  15  444,787  444,787
  الوة أسه     112,320  112,320

 إحتياطيات 16  1,947,274  1,948,014
             أربا  مستبقاة    833,870  628,120

 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة   3,338,251  3,133,241
             حقوق الملكية غير المسيطرة  18  401,064  354,460

             مجموع حقوق الملكية    3,739,315  3,487,701
 المطلوبات      
 المطلوبات غير المتداولة      

 مخصص موافآت نهاية خدمة الموظ ين 19  136,665  126,695
 قروض ألنل  20  443,252  539,825
 مطلوبات  قود اإلي(ار  21  131,064  137,922
             اإليرادات المانلة  22  154,362  143,353
       مجموع المطلوبات غير المتداولة    865,343  947,795
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 والدخل الشامل اآلخر الموحد  الربح أو الخسارةبيان  
 2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
  إيضاحات   2021  2020

    ألف درهم  ألف درل 
      

 إيرادات من  قود مح  مالء 24  1,682,082  1,558,504
        تكاليف تشغيلية مباشرة  25 ) (1,187,755 ) (1,215,535

      
 إجمالي الربح   494,327  342,969

      
 مصاريف  مومية وإدارية  26 ) (182,156 ) (180,703

 من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية خسارة 6  - ) (4,500
 طائرات وممتلكات ومعدات  خسارة من إستبعاد  ) (3,688 ) (1,957
 طائرات وممتلكات ومعدات  شطكن م خسارة   - ) (5,864

 خسائر إنخ اض القيمة  لى طائرات وممتلكات ومعدات  5 ) (42,430 ) (21,266
 خسارة إنخ اض قيمة  قار استثماري قيد اإلنشاء  6  - ) (12,377
 المحمل  لى ذم  مدينة ت(ارية صافي خسائر انخ اض القيمة  11  5,825 ) (5,174

 إط اء إيرادات مانلة 22  12,143  35,346
 الحصة في ربح مشروع مشترج 9  5,692  4,793
 إيرادات تمويل   6,794  9,823

 تكاليف تمويل  ) (24,658 ) (34,379
  إيرادات أخرى    15,161  14,184

13,791  19,823  7 
بالقيمة العادلة من خالب الربح  موسك  لى مونودات مالية 

       أو الخسارة
      

        ربح السنة   306,833  154,686
      
 ربح السنة عائد إلى:     

 مالكي الشركة   250,229  176,815
       حقوق الملكية غير المسيطرة 18  56,604 ) (22,129

      
154,686  306,833          

      
        العائد األساسي والمخفض على السهم )بالدرهم(  27  0,56  0,40
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  )يتبع(   الموحد اآلخر الدخل الشاملو  الربح أو الخسارة  بيان

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 2020  2021  إيضاح 
 درلـ  ألف   ألف درهـم   
      

 154,686  306,833   ربح السنة
      

      الدخل الشامل اآلخر 
      البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة 

      
       1,190  (740 )  فروق تحويل  مالت أننبية 

      
       1,190  (740 )  الدخل الشامل اآلخر للسنة )الخسارة(/ 

      
       155,876  306,093   مجموع الدخل الشامل للسنة

      
      مجموع الدخل الشامل عائد إلى:

 178,005  249,489   مالكي الشركة  
       ( 22,129 ) 56,604  18 الملكية غير المسيطرة حقوق 

      
   306,093  155,876       
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 د الموحبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 

 
 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   2021يناير  1الرصيد في 
              
              

 306,833  56,604  250,229  250,229  -  -  - ربح السنة
 ( 740 ) -  ( 740 ) -  ( 740 ) -  - للسنة   األخرى   ةالشامل الخسارة

              
              

 306,093  56,604  249,489  250,229  ( 740 ) -  - مجموع الدخل الشامل 
              

 ( 54,479 ) ( 10,000 ) ( 44,479 ) ( 44,479 ) -  -  - ( 17أنصبة أربا  )إيضا  
              
              

 3,739,315  401,064  3,338,251  833,870  1,947,274  112,320  444,787   2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 رأس 
  الماب 

  الوة
  احتياطيات    أسه 

 أربا   
  مستبقاة  

حقوق الملكية  
العائدة لمالكي  

  الشركة  
 حقوق الملكية  
 الم(موع   غير المسيطرة 

 ألف درل     ألف درل     ألف درل     ألف درل     ألف درل     ألف درل     ألف درل    
              

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

 154,686  ( 22,129 ) 176,815  176,815  -  -  - ربح السنة
 1,190  -  1,190  -  1,190  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة  

              
              

 155,876  ( 22,129 ) 178,005  176,815  1,190  -  - م(موع الدخل الشامل  
محوب إلى إحتياطي قانوني في شركات تابعة )إيضا   

16) -  -  17,152 ( 17,152 )  -  -  - 
 ( 88,957)  -  ( 88,957 ) ( 88,957 ) -  -  - ( 17أنصبة أربا  )إيضا  

 -  -  -  ( 10,539 ) 10,539  -  - إ ادة تصنيف احتياطي تحويل  مالت  
              
              

 3,487,701  354,460  3,133,241  628,120  1,948,014  112,320  444,787  2020ديسمبر  31الرصيد في 
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   الموحد   النقديةبيان التدفقات 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في   سنةلل
 

  إيضاحات   2021  2020
    ألف درهم  ألف درل 

      
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

 ربح السنة   306,833  154,686
 تعديالت لـ:     

 إستهالج  - 5  143,938  156,819
 إستخدام المونوداتإط اء حق  - 8  7,462  10,500
 المحمل لخسائر إنخ اض قيمة الذم  المدينة الت(ارية - 11  4,934  12,640
 استرداد ذم  مدينة ت(ارية منخ ضة القيمة - 11 ) (10,759 ) (7,467

 خسارة إنخ اض قيمة طائرات وممتلكات ومعدات - 5  42,430  21,266
 قيمة  قار استثماري قيد اإلنشاء خسارة إنخ اض - 6  -  12,377
 طائرات وممتلكات ومعدات من شطكخسارة  - 5  -  5,864

 مخصص موافآت نهاية خدمة الموظ ين - 19  17,879  19,190
 إط اء إيرادات مانلة - 22 ) (12,143 ) (35,346
 خسارة من التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري  - 6  -  4,500

 صافي فرق تحويل  مالت أننبية - 7  1,787  -
 خسارة من إستبعاد طائرات وممتلكات ومعدات - 5  3,688  1,957
 مشترج مشروعالحصة في ربح  - 9 ) (5,692 ) (4,793

 تكاليف تمويل -   19,148  24,084
 إيرادات تمويل -  ) (6,794 ) (9,823

13,791) ( 19,823) ( 7 
موسك من مونودات مالية بالقيمة العادلة من خالب الربح او  -

 الخسارة  
       فوائد  لى مطلوبات  قود التأنيرمصاريف  -   5,510  10,295

      
362,958  498,398    

 التغيرات في:     
 مخزون  -  ) (14,772 ) (50,137

 ذم  مدينة ت(ارية - 11  35,983 ) (107,615

155,018  149,732) ( 13 
مونودات العقود ومصاريف مدفو ة مقدمًا ومونودات متداولة   -

 أخرى 
  ذم  دائنة ت(ارية وأخرى  - 23  31,796 ) (24,749
  مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  -   43,411 ) (13,961

       دفعات مقدمة من  مالء -   291,855  -
      

 الناتج من األنشطة التشغيليةالنقد    736,939  321,514
       مدفو ةموافآت نهاية خدمة الموظ ين ال 19 ) (28,327 ) (27,038

      
       صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   708,612  294,476
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  إيضاحات   2021  2020
    ألف درهم  ألف درل 

 االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة      
 اإلستحواذ  لى طائرات وممتلكات ومعدات 5 ) (292,687 ) (133,237
 ةإستثماري  اتدفعات لعقار  6 ) (618 ) (74,356

 شراء إستثمار في مونودات مالية 7 ) (273,760 ) (112,053
 متحصالت من إستبعاد طائرات وممتلكات ومعدات    45  1,548

 متحصالت من إستبعاد إستثمار في مونودات مالية 7  23,173  -
 إيرادات تمويل مستلمة   6,794  9,823

       ودائح بتواريخ إستحقاق ألاثر من ثالثة أشهر  14  81,466  149,692
      

       صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  ) (455,587 ) (158,583
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 32    

 متحصالت من قروض ألنل   209,328  103,054
 تسديد قروض ألنل  ) (250,990 ) (81,860
 فوائد مدفو ة  لى إلتزامات  قود اإلي(ار  ) (5,510 ) (10,295
 دفعات إللتزامات  قود اإلي(ار  ) (6,925 ) (9,310

 تكاليف تمويل مدفو ة  ) (19,148 ) (33,160
       أنصبة أربا  مدفو ة  17 ) (54,479 ) (88,957

      
       صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  ) (127,724 ) (120,528

      
 صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد    125,301  15,365

      
       يناير 1ومرادفات النقد في النقد    310,714  295,349

      
       ديسمبر 31النقد ومرادفات النقد في  14  436,015  310,714
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   الموحدة   إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 2021  ديسمبر 31المنتهية في    سنةلل
 
 
  معلومات عامة 1
 

إن شــــــركة طيران ابوظبي )"الشــــــركة"( لي شــــــركة مســــــالمة وطنية تأســــــســــــت في ابوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بمونك  
ــي  والقوانين أرقام   ــنوات   11و   9   8   10   3المراســــــــ ــه    2004و   2003   1999   1985   1982للســــــــ  لى التوالي. إن أســــــــ

 الشركة مدرنة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
 

تأســســت الشــركة وشــركاتها التابعة )يشــار إليها معًا "بالم(مو ة"( إلمتالج وتشــغيل الطائرات العمودية والطائرات ذات األننحة لقد  
الثابتة وذلك داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة والقيام أيضـــــا بعمليات تأنير الطائرات والطيران الت(اري والشـــــحن ال(وي  

   أبوظبي  اإلمارات العربية المتحدة.2723لقة بهذا الم(اب. إن العنوان المس(ل للشركة لو ص.ب. واألنشطة األخرى المتع
 

وسيدخل   2021سبتمبر    20بشأن الشركات الت(ارية )"قانون الشركات ال(ديد"( في    2021  لسنة  32صدر القانون ادتحادي رق   
ــنة  2محل القانون ادتحادي رق  بالكامل  ليحل    2022يناير    2حيز التن يذ في  ــأن الشـــــــركات الت(ارية    2015 لســـــ  وتعديالتهبشـــــ

ــتطبق متطلبا  إن  "(.2015)"قانون  ــدد مرانعة األحوام ال(ديدة وســ ــركة بصــ ــنة واحدة من تاريخ دخوب  الشــ ــاط ســ تها في مو د أقصــ
 التعديالت حيز التن يذ.

 
  
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة  2/1
 

 ت  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ال(ديدة والمعدلة التالية  التي أصـــبحت ســـارية الم عوب لل ترات الســـنوية التي تبدأ في أو
أي تأثير لام  لى  المعايير الدولية للتقارير المالية ال(ديدة والمعدلة  ل  يون    في لذط البيانات المالية الموحدة.  2021يناير    1بعد  
 .للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد ياثر  لى محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبليةلغ المدرنة المبا

 
والمعيار الدولي للتقارير المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  في  معيار ســعر الفائدةتعديالت على إعادة تشــليل  •

 :7رقم 
متطلبات محاســــبة التحوط المحددة للســــما  باســــتمرار محاســــبة التحوط للتحوط المتأثر خالب فترة تقوم لذط التعديالت بتعديل 

 دم اليقين قبل تعديل البنود المتحوط لها أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسـعار ال ائدة الحالية نتي(ة إل ادة تشـويل معيار 
 .سعر ال ائدة المستمرة ألسعار ال ائدة

 
إمتيــاتات اإليجــار  ات   –  19  –المتعلقــة بلوفيــد    عقود اإليجــار  16تعــديالت على المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم   •

  :العالقة
ــبة امتيازات اإلي(ار التي لي نتي(ة مباشــــــرة لكوفيدتوفر التعديالت  ــتأنرين في محاســــ   من خالب تقدي   19  – تخفيً ا  ملًيا للمســــ

. تســــــمح الوســــــيلة العملية للمســــــتأنر باختيار  دم تقيي  ما إذا كان ادمتياز 16وســــــيلة  ملية للمعيار الدولي للتقارير المالية رق  
ير  يعتبر تعدياًل لعقد اإلي(ار. ي(ك  لى المســــــــتأنر الذي يقوم بهذا ادختيار أن يأخذ في اإل تبار أي تغي  19 –المتعلق بووفيد  

بن   الطريقة التي ي ســـــــر بها التغيير المطبق  لى المعيار   19 –في مدفو ات اإلي(ار ناتج  ن امتياز اإلي(ار المتعلق بووفيد  
ــنوية التي تبدأ إذا ل  يون التغيير تعدياًل لعقد اإلي(ار  16الدولي للتقارير المالية رق    . يت  تطبيق التعديل  لى فترات التقارير الســـــــ

 .2021يونيو  1في أو بعد 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد   2/2
 

 ل  تق  الم(مو ة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ال(ديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي ل  يحن مو د تطبيقها بعد:
 

  المعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1   قود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رق  

مبادت اد تراف بعقود   17يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رق   
المعيار الدولي التأمين وقياسها و رفها واإلفصا   نها ويحل محل  

 قود التأمين. يلخص المعيار الدولي للتقارير   4للتقارير المالية رق   
رق    ميزات   17المالية  مح  التأمين  لعقود  تعديله  يت   نموذًنا  اًما  

المشاركة المباشرة  يوصف كنهج الرسوم المتغيرة. يت  تبسيط النموذج 
ادلتزام بالتغطية العام إذا ت  استي اء معايير معينة  ن طريق قياس  

 .  المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط
 

يستخدم النموذج العام ادفترافات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت و دم  
التأاد من التدفقات النقدية المستقبلية ويقي  بشول صريح تكل ة  دم  

خيارات اليقين. ولو يأخذ في اد تبار أسعار ال ائدة في السوق وتأثير  
 .وفمانات حاملي وثائق التأمين

  

   
  أصــــدر م(ل  معايير المحاســــبة الدولية تعديالت 2020في يونيو  

ــاليـــة رق    لمعـــال(ـــة المخـــاوف   17 لى المعيـــار الـــدولي للتقـــارير المـ
وتحديات التن يذ التي ت  تحديدلا بعد نشــــــــــــر المعيار الدولي للتقارير 

التعــديالت تــاريخ التطبيق المبــدئي للمعيــار . تانــل  17المــاليــة رق   
ا التعــديالت( إلى فترات   17الــدولي للتقــارير المــاليــة رق    )متضــــــــــــــمنــً

. وفي  2023يـناير    1إ ـداد التـقارير الســــــــــــــنوـية التي تـبدأ في أو بعـد  
الوقت ن ســه  أصــدر م(ل  معايير المحاســبة الدولية تمديًدا لإل  اء 

)تعـديالت   9لتقـارير المـاليـة رق   الماقـت من تطبيق المعيـار الـدولي ل
( التي تمــد تــاريخ انتهــاء 4 لى المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رق   

الصالحية الثابت لإل  اء الماقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
إلى فترات   4في المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رق     9المــاليــة رق   

ــنوية التي تبدأ في أ ي(ك تطبيق . 2023يناير  1و بعد التقارير الســـــ
بـأثر رنعي مـا ل  يون ذلـك   17المعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رق   

غير  ملي  وفي لــذط الحــالــة يت  تطبيق نهج األثر الرنعي المعــدب  
 .أو نهج القيمة العادلة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 2021ديسمبر   31ية في  للسنة المنته
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(   2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ــة رق    ــاليـ ــارير المـ ــدولي للتقـ ــار الـ ــديالت  لى المعيـ ــار   10تعـ والمعيـ

ــالمة في األصــــــــــــوب بين   28المحاســــــــــــبي الدولي رق    بيح أو المســــــــــ
 المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريح المشتركة

 ل  يت  بعد تحديد تاريخ التطبيق 

   
 10تتنــــاوب التعــــديالت  لى المعيــــار الـــدولي للتقــــارير المــــاليــــة رق   

التي يوون فيها بيح أو الحادت   28والمعيار المحاســـــــبي الدولي رق  
المســـالمة في األصـــوب بين المســـتثمر وشـــركاته الزميلة أو المشـــاريح 
المشـــــــــــتركة.  لى ونه التحديد  تنص التعديالت  لى أن األربا  أو 
الخســــــائر النات(ة  ن خســــــارة الســــــيطرة  لى شــــــركة تابعة د تحتوي 
 لى نشـاط ت(اري في معاملة مح شـركة زميلة أو مشـروع مشـترج يت  
المحاســـبة  نه باســـتخدام طريقة حقوق الملكية  يت  اد تراف بها في 
أربا  او خسـائر الشـركة األم فقط في حدود مصـالح المسـتثمرين غير 
ذات الصــلة في تلك الشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترج. وبالمثل  
فإن األربا  والخســـائر النات(ة  ن إ ادة قياس ادســـتثمارات المحت ظ 

ــابقة )والتي أصــــــــبحت شــــــــركة زميلة أو  بها في أي  شــــــــركة تابعة ســــــ
مشــــروع مشــــترج يت  المحاســــبة  نه باســــتخدام طريقة حقوق الملكية(  
ــابقة فقط إلى  ــائر الشـــركة األم السـ يت  اد تراف بها في أربا  أو خسـ
مدى مصـــــالح المســـــتثمرين غير ذات الصـــــلة في الشـــــركة الزميلة أو 

تحديد تاريخ تطبيق التعديالت  . ل  يت  بعدالمشـروع المشـترج ال(ديدة
                              ُ                               من قبل م(ل  اإلدارة؛ ومح ذلك  ي سمح بالتطبيق المبور للتعديالت. 

  

   
 رض البيــانــات   1تعــديالت  لى المعيــار المحــاســــــــــــــبي الــدولي رق   

 المالية: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 2023يناير  1 

   
فقط في   1المحــاســــــــــــــبي الــدولي رق   تاثر التعــديالت  لى المعيــار  

 رض المطلوبـات كمتـداولـة أو غير متـداولـة في بيـان المركز المـالي  
ــل أو التزام أو دخــل أو  ولي  مبلغ أو توقيــت اد تراف بــأي أصـــــــــــــ
ــا   نها حوب تلك البنود . مصــــــروفات أو المعلومات التي ت  اإلفصــــ

اولة توفـــــح التعديالت أن تصـــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متد
أن   التقرير  وتحـــــدد  فترة  نهـــــايـــــة  في  القـــــائمـــــة  الحقوق  يعتمـــــد  لى 
التصـــــــنيف د يتأثر بالتوقعات حوب ما إذا كانت المنشـــــــأة ســـــــتمارس 
حقها في تأنيل تســـــــــــوية ادلتزام  موفـــــــــــحًا أن الحقوق قائمة إذا ت  
ــ "التســــــوية"  ادمتثاب للمواثيق في نهاية فترة التقرير  وقدم تعريً ا لــــــــــــــــــ

التسـوية تشـير إلى التحويل إلى الطرف المقابل من النقد   لتوفـيح أن
. يت  أو أدوات حقوق الملكيــــة أو المونودات أو الخــــدمــــات األخرى 

 تطبيق التعديالت بأثر رنعي.
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19  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(   2/2

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ــة رق    ــاليــ المــ ــارير  ــدولي للتقــ الــ ــار  المعيــ ــديالت  لى  ــاج   3تعــ ــدمــ إنــ

 باإلشارة إلى اإلطار الم اهيمياأل ماب: 
 2022يناير  1 

   
 3تهـدف التعـديالت إلى تحـديـأ المعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رق   

   ً             بدد  من إطار ســنة   2018بحيأ يشــير إلى اإلطار الم اهيمي لســنة  
 3تضــــــيف إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رق   . كما أنها 1989

متطلبات  بالنســــبة لاللتزامات التي تقح في نطاق المعيار المحاســــبي 
  أن يقوم المســــــــــــــتحوذ بتطبيق المعيـار المحـاســــــــــــــبي 37اـلدولي رق   
ــاريخ   37الـــدولي رق    ــالي في تـ ــان لنـــاج التزام حـ ــا إذا كـ ــد مـ ــديـ لتحـ

ــابقة. بال ــتحواذ نتي(ة ألحداث ســــ ــتكون ادســــ ــبة للضــــــريبة التي ســــ نســــ
ــيرات التقارير المالية الدولية رق    ــير ل(نة ت ســـ ــمن نطاق ت ســـ  21فـــ

الضـــــــرائك  يقوم المســـــــتحوذ بتطبيق ت ســـــــير ل(نة ت ســـــــيرات التقارير 
لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي ينشـــــــــــــأ   21المالية الدولية رق   

 . نه التزام بدفح الضريبة قد حدث بتاريخ ادستحواذ

  

   
تسري التعديالت  لى إندمانات األ ماب التي يوون تاريخ ادستحواذ  

 1فيها في أو بعد بداية ال ترة الســــــــــــــنوية األولى التي تبدأ في أو بعد 
 .2022يناير  

  

   
ممتلكـات وآدت   16تعـديالت  لى المعـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رق  

 المقصودالمتعلق بالعائدات قبل ادستخدام ومعدات 
 2022يناير  1 

   
تمنح التعــديالت أن تخصــــــــــــــ  من تكل ــة أي بنــد من بنود الممتلكــات 
واآلدت والمعــدات أي  ــائــدات من بيح األصــــــــــــــنــاف المنت(ــة أثنــاء 
                                                     ً        إحضــار ذلك األصــل إلى الموقح والحالة الالزمة له ليوون قادر ا  لى  

ذلك  تعترف                                            ً    العـمل بالطريـقة المقصــــــــــــــودة من قـبل اإلدارة. وبدد  من 
المنشـــــــــأة بعائدات بيح لذط البنود  وتكل ة إنتاج تلك البنود  في الربح  
ــأة بقـياس تكلـ ة لـذط البنود وفقـ ا للمعـيار  ــارة. تقوم المنشــــــــــــ                                                   ً           أو الخســــــــــــ

ــبي الدولي رق    ا معنى  .المخزون   2المحاســـ ــ  ــح التعديالت أيضـــ                  ً       توفـــ
ــحيح". حاليا   يحدد  ــول صــــــــ ــل يعمل بشــــــــ                                              ً        "اختبار ما إذا كان األصــــــــ

ذلـك كتقيي  مـا إذا كـان األداء   16ار المحـاســــــــــــــبي الـدولي رق   المعيـ
التقني والمادي لألصــل يمون اســتخدامه في إنتاج أو توريد الســلح أو 

ــة ــا لإخرين  أو ألغراض إداريــ ــأنيرلــ تــ ــات  أو  ــدمــ إذا ل  يت    .الخــ
ــح  ــامل  ي(ك أن ت صــ ــل في بيان الدخل الشــ ــول من صــ ــها بشــ  رفــ

ئــدات والتكل ــة المــدرنــة في الربح أو البيــانــات المــاليــة  ن مبــالغ العــا
ــطة   ــت من مخرنات األنشـــــــ الخســـــــــارة والتي تتعلق ببنود منت(ة ليســـــــ

ــأة    ــامل   فيبند )بنود(    وأيالعادية للمنشــ لذط يشــــمل بيان الدخل الشــ
يت  تطبيق التعـديالت بأثر رنعي  ولكن فقط  لى    .الـعائدات والتكلـ ة

بنود الممتلكـات واآلدت والمعـدات التي يت  إحضـــــــــــــــارلـا إلى الموقح  
والحالة الالزمة لها لتكون قادرة  لى العمل بالطريقة التي تقصــــــــــــدلا 
ــة في البيانات المالية  اإلدارة في أو بعد بداية ال ترة األولى المعروفــــ

            ً                           التعديالت أود . ي(ك  لى المنشـأة اد تراف    التي تطبق فيها المنشـأة
للرصــــــــــــــيــــد   ــديــــل  للتعــــديالت كتعــ المبــــدئي  للتطبيق  التراامي  بــــاألثر 
ادفتتاحي لألربا  المســـــــــتبقاة )أو أي موون آخر من حقوق الملكية   

 .حسك ادقتضاء( في بداية تلك ال ترة األولى المعروفة
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20  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 الموحدة )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية   2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
رق    الدولي  المحاسبي  المعيار  المخصصات    37تعديالت  لى 

المثقلة   بالعقود  المتعلق  المحتملة  والمونودات  المحتملة  المطلوبات 
 تكل ة تن يذ العقد  -باإللتزامات 

 2022يناير  1 

   
تحدد التعديالت أن "تكل ة الوفاء" بالعقد تشــــمل "التكاليف التي تتعلق 
ــرة بالعقد  ــرة بالعقد". يمون أن تكون التكاليف التي تتعلق مباشـــــ مباشـــــ
إما تكاليف إفــــــــــــا ية للوفاء بهذا العقد ) لى ســــــــــــبيل المثاب العمالة 
ــرة   ــيص التكاليف األخرى المرتبطة مباشــــ ــرة( أو تخصــــ والمواد المباشــــ

العقود ) لى سـبيل المثاب تخصـيص مصـاريف اإلسـتهالج لبند بتن يذ  
يت  .  من الممتلكـات واآلدت والمعـدات المســــــــــــــتخـدمـة في تن ـيذ العـقد(

تطبيق التعديالت  لى العقود التي ل  تستوفي بها المنشأة بعد ب(ميح  
التزاماتها في بداية فترة التقرير الســــــــــــــنوي التي تطبق فيها المنشــــــــــــــأة 

ل  يت  إ ــادة بيــان المقــارنــات. وبــدًد من ذلــك  ي(ــك   التعــديالت أوًد.
ا    لى المنشـــــــــــــــأة اد تراف بـاألثر التراامي لتطبيق التعـديالت مبـدئيــً
اتعديل للرصــــيد ادفتتاحي لألربا  المســــتبقاة )أو أي موون آخر من  

 .حقوق الملكية  حسك ادقتضاء(  في تاريخ التطبيق األولي

  

   
 لى المعـايير اـلدولـية    2020-2018دورة التحســــــــــــــيـنات الســــــــــــــنوـية  

للتقارير المالية التي تتضـــمن التعديالت  لى المعيار الدولي للتقارير 
  المعيار الدولي  9  المعيار الدولي للتقارير المالية رق  1المالية رق   

 41والمعيار المحاسبي الدولي رق   16للتقارير المالية رق  

ـية للتقـارير تســــــــــــــري التعـديالت  لى المعـايير اـلدول 
ــبي الدولي رق   9   1  أرقام  المالية والمعيار المحاسـ

ول  يت  بعـد تحـدـيد   2022يـناير   1ا تـباًرا من   41
ــدولي   الـــ ــار  المعيـــ ــديالت  لى  التعـــ تطبيق  ــاريخ  تـــ

     قود اإلي(ار. 16للتقارير المالية رق  
 رض البيــانــات   1تعــديالت  لى المعيــار المحــاســــــــــــــبي الــدولي رق   

الخاص بالمعيار الدولي للتقارير المالية   2بيان الممارســـــــــــــة و  المالية
 اإلفصا   ن السياسات المحاسبية - نولريةأحوام إصدار 

 
  1تقوم التعـديالت بتغيير متطلـبات المعـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رق  

باإلفصــا   ن الســياســات المحاســبية. تســتبدب التعديالت  يما يتعلق  
نميح أمثلة مصـــطلح "الســـياســـات المحاســـبية الهامة" بـــــــــــــــــ "معلومات  
الســـياســـة المحاســـبية ال(ولرية". تعتبر معلومات الســـياســـة المحاســـبية 

نـــك المعلومـــات األخرى ا   نـــد النظر إليهـــا إلى نـــكـــان  الهـــامـــة إذا
ــول معقوب أن المدرنة في البيانات المالية للم ــأة  فمن المتوقح بشــ نشــ

ــيون للبيانات  ــاســــ تاثر  لى القرارات التي يتخذلا المســــــتخدمون األســــ
 المالية لألغراض العامة  لى أساس تلك البيانات المالية.

 2023يناير  1 

   
السـياسـات المحاسـبية  1تعديالت  لى المعيار المحاسـبي الدولي رق   

التقـــديرات المحـــاســــــــــــــبيـــة واألخطـــاء المتعلقـــة بتعريف  والتغييرات في  
 التقديرات المحاسبية

 
تســــــتبدب التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاســــــبية بتعريف  
التقـــديرات المحـــاســــــــــــــبيـــة. بمونـــك التعريف ال(ـــديـــد  فـــإن التقـــديرات 
المحاســـبية لي "المبالغ النقدية في البيانات المالية التي تخضـــح لعدم 

 التأاد من القياس".

 2023يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة    2/2
 

 من غير المتوقح أن يوون للمعايير والتعديالت ال(ديدة المذكورة أ الط أي تأثير نولري  لى البيانات المالية للم(مو ة.
 

أو ت ســـــيرات ل(نة ت ســـــيرات المعايير الدولية والتي من د توند معايير وتعديالت نديدة أخرى ت  تطبيقها  لى المعايير المنشـــــورة  
 المتوقح أن يوون لها تأثير لام  لى البيانات المالية للم(مو ة.

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

  بيان اإللتزام
بـية  ت  إ ـداد البـياـنات المـالـية الموحـدة وفـقًا للمعـايير اـلدولـية للتـقارير المـالـية ومتطلـبات أحوـام الـقانون اإلتحـادي ـلدوـلة اإلمـارات العر 

 المتحدة.
 

ات اإلستثمارية ت  إ داد البيانات المالية الموحدة بناًء  لى مبدأ التكل ة التاريخية  باستثناء اإلستثمارات في المونودات المالية والعقار 
ت   رض لذط البيانات المالية الموحدة بدرل  اإلمارات العربية المتحدة )"الدرل "(  ولي العملة    التي ت  إدرانها بالقيمة العادلة. 

ما   التشغيلية و ملة  رض البيانات المالية للشركة. ت  تقريك كافة المبالغ المبينة بالدرل  اإلماراتي إلى أقرب  دد صحيح باأللف 
 ل  ُيذكر خالف ذلك. 

 أساس التوحيد
ديسـمبر    31تتضـمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشـركة والمنشـآت التي تسـيطر  ليها الشـركة )شـركاتها التابعة( حتى 

 :تتحقق السيطرة  ندما يوون لدى الشركة. سنةمن كل 
 

 بها؛السلطة  لى ال(هة المستثمر  •
 العوائد المتغيرة نتي(ة درتباطها بالمنشأة المستثمر بها؛ و فيحق التعرض إلى  أو لديها  •
 القدرة  لى استخدام سلطتها  لى ال(هة المستثمر بها للتأثير  لى  وائدلا. •
ــارت  • ــتثمر بها أم د في حاب أشــ ــيطرة  لى ال(هة المســ ــركة بإ ادة تقيي   يما إذا كان لديها ســ   الوقائح والظروفتقوم الشــ

 إلى ونود تغيرات في واحد أو أاثر من  ناصر السيطرة الثالث المدرنة أ الط. 
 

ها تمتلك السـيطرة  لى ال(هة المسـتثمر بها  ندما يوون لدى الشـركة أقل من غالبية حقوق التصـويت في ال(هة المسـتثمر بها  فإن
 ندما تكون حقوق التصـــــويت كا ية لمنحها القدرة العملية لتونيه األنشـــــطة ذات الصـــــلة لل(هة المســـــتثمر بها بشـــــول من رد. تأخذ 

ثمر بها ذات الصـــــلة لتقيي   يما إذا كانت حقوق تصـــــويت الشـــــركة في ال(هة المســـــتالوقائح والظروف  الشـــــركة في اد تبار نميح  
 اا ية أم د لمنحها السيطرة  بما في ذلك: 

 
 ح(  امتالج الشركة لحقوق التصويت بالنظر إلى ح(  وتوزيح أسه  أصحاب األصوات اآلخرين؛ •
 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة  أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو أطراف أخرى؛ •
 ية األخرى؛ والحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقد •
ــطة ذات الصـــلة في  • ــير إلى أن الشـــركة تمتلك  أو د تمتلك  القدرة الحالية لتونيه األنشـ ــا ية تشـ أية حقائق وظروف إفـ

 الوقت الذي يطلك  يه إصدار قرارات  باإلفافة إلى أنماط التصويت في انتما ات المسالمين السابقة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 أساس التوحيد )يتبع(
الشـــــركة  يبدأ توحيد الشـــــركة التابعة  ندما يوون للشـــــركة الســـــيطرة  لى الشـــــركة التابعة وينتهي  ندما ت قد الشـــــركة الســـــيطرة  لى  

التابعة. و لى ونه التحديد  يت  إدراج ايرادات ومصــاريف الشــركة التابعة المســتحوذة أو المســتبعدة خالب الســنة في بيان الربح أو 
الخســــارة والدخل الشــــامل اآلخر الموحد منذ التاريخ الذي تحصــــل  يه الشــــركة  لى الســــيطرة وحتى التاريخ الذي ت قد  يه الشــــركة 

 كة التابعة.السيطرة  لى الشر 
 

  ندما يوون ذلك فروريًا  يت  إنراء التعديالت  لى البيانات المالية للشركات التابعة لتتوافق مح السياسات المحاسبية للم(مو ة.  
 

ــاريف والتـدفقـات النقـديـة المتعلقـة بـالمعـامالت مـا بين  يت  حـذف نميح المونودات والمطلوبـات  حقوق الملكيـة  اديرادات  المصــــــــــــ
 أ ضاء الم(مو ة بالكامل  ند توحيدلا.

 
يت  تحديد حقوق الملكية غير المســيطرة في الشــركات التابعة بشــول من صــل  ن حقوق الم(مو ة في لذط الشــركات. قد يت  قياس 
حقوق الملكية غير المســـــيطرة التي تمثل حقوق ملكية حالية وتخوب حامليها للحصـــــوب  لى حصـــــة نســـــبية في صـــــافي مونودات 

ــافي  المن ــيطرة للمبالغ المعترف بها لصـ ــبية لحقوق الملكية غير المسـ ــة النسـ ــفية مبدئيًا بالقيمة العادلة أو بالحصـ ــأة في حالة التصـ شـ
المونودات القابلة للتحديد في الشـــــركة المســـــتحوذ  ليها. يت  اختيار أســـــاس القياس  لى أســـــاس كل معاملة  لى حدة. يت  قياس  

خرى مبدئيًا بالقيمة العادلة. دحقًا لتاريخ اإلســــــــــــــتحواذ  إن القيمة المدرنة لحقوق الملكية غير حقوق الملكية غير المســــــــــــــيطرة األ
المســــــيطرة لي قيمة لذط الحصــــــص  ند اإل تراف المبدئي باإلفــــــافة إلى حصــــــص حقوق الملكية غير المســــــيطرة في التغييرات 

  الالحقة في حقوق الملكية.
 

ــارة وكل بند من الدخ ــامل اآلخر يوون  ائدًا إلى مالكي الم(مو ة وحقوق الملكية غير المســـــــــيطرة. إن  إن الربح أو الخســـــــ ل الشـــــــ
م(موع الدخل الشـــــامل للشـــــركات التابعة يوون  ائدًا إلى مالكي الم(مو ة وحقوق الملكية غير المســـــيطرة في حقوق الملكية غير 

 المسيطرة حتى وإن نتج  ن ذلك رصيد  (ز في حقوق الملكية غير المسيطرة.
 

يت  إحتســـاب التغيرات في حصـــص الم(مو ة في شـــركات تابعة والتي د تادي إلى خســـارة الســـيطرة كمعامالت حقوق ملكية. يت   
غير المســـــيطرة لتعو  التغيرات في حصـــــصـــــها في الشـــــركات التابعة. يت    تعديل القي  المدرنة لحصـــــص الم(مو ة والحصـــــص

ــرة في حقوق  اإل تراف بأي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية ــيطرة والقيمة العادلة للبدب المدفوع أو المقبوض مباشــــــــ غير المســــــــ
 الملكية ويوون  ائدًا إلى مالكي الشركة.

 
و يت  احتسـابه الربح أو الخسـارة  ندما ت قد الم(مو ة السـيطرة  لى أي من الشـركات التابعة  يت  اد تراف بالربح أو الخسـارة في 

( القيمــة الــدفتريــة 2ع القيمــة العــادلــة للبــدب المقبوض والقيمــة العــادلــة ألي ملكيــة محت ظ بهــا؛ و )( م(مو 1 لى أنــه ال رق بين )
وأي  من حقوق األقلية غير المسيطرة. )بما فيها الشهرة(  مطروحًا منها مطلوبات الشركة التابعة  السابقة لمونودات الشركة التابعة 

من بنود الدخل الشــــــــــامل األخرى و المتعلقة بتلك الشــــــــــركة التابعة كما لو أن  يت  معال(ة نميح المبالغ المعترف بها ســــــــــابقًا فــــــــــ
الم(مو ة قامت باستبعاد المونودات أو المطلوبات ذات الصلة بشول مباشر )يت  إ ادة تصني ها إلى  األربا  أو الخسائر أو يت  

الدولية إل داد التقارير المالية(. يت  ا تبار   تحويلها إلى فئة أخرى فـــــــــــمن حقوق الملكية كما لو محدد/مســـــــــــمو  به في المعايير
القيمة العادلة ألي اســـتثمار متبقي في الشـــركة التابعة ســـابقًا بتاريخ فقدان الســـيطرة  لى انها القيمة العادلة  ند اد تراف المبدئي 

ــبية الالحقة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ر  ــتخدمة للمعال(ة المحاســـــ ــرورة   التكل ة  ند  9ق   والمســـــ أو   ند الضـــــ
 .اد تراف المبدئي لالستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترج
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 التوحيد )يتبع(أساس 
 

 واألداء للشركة وشركاتها التابعة المبينة أدناط:المالي تتضمن البيانات المالية الموحدة  لى المركز 
 

   نسبة الملكية  
 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  2020ديسمبر 31 2021ديسمبر   31 إسم الشركة التابعة 

     
ماسـسـة فردية   –للطيران  مااسـيموس

 ذ.م.م
 الشحن ال(وي  اإلمارات العربية المتحدة 100% 100%

     
      خدمات النقل ال(وي الت(اري  اإلمارات العربية المتحدة %50 %50 روياب نت ذ.م.م.

      تملك  قارات إستثمارية  نبل طارق  %100 %100 ليرباب ليل ناردنز المحدودة
إلدارة العقارات والصيانة أي دي أي 

      خدمات ومرافق  قارية اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 العامة ذ.م.م.
      خدمات الشحن ال(وي  أوكرانيا %100 %100 مااسيموس الخطوط ال(وية ذ.م.م.
  شركة إيه دي إيه الدولية للعقارات

ــة طيران   شــــــــــــــركـــ ــل  قبـــ ــة من  مملوكـــ
 اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 فردية ذ.م.مماسسة  – أبوظبي

وإدارة   ــر  ــيــــ ــأنــــ تـــــ ــات  ــدمـــــ خـــــ
      العقارات

      التدريك  لى الطيران اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 مركز تدريك شركة طيران أبوظبي
ــارات    إيه دي إيه ميليونيوم ــتشــــــ لالســــــ

مملوكة من قبل شركة طيران أبوظبي 
 ماسسة فردية ذ.م.م –

ادســـــتشـــــارات وتقدي  خدمات   اإلمارات العربية المتحدة 100% 100%
اســــــــــــــتشـــــــــــــــاريـة في م(ـادت  
الطيران والتصــــنيح والضــــيافة  
والن ط والغـاز وحقوق الملكـية 

 الخاصة.
 إستثمارات في مشاريع مشتركة

المشــــروع المشــــترج لو ترتيك مشــــترج حيأ يوون لل(هات التي لديها ســــيطرة مشــــتركة  لى الترتيك حقوقًا في صــــافي مونودات 
الترتيك المشــترج. إن الســيطرة المشــتركة لي المشــاركة المت ق  ليها تعاقديًا للســيطرة  لى الترتيك التي تظهر فقط  ندما تســتلزم 

 موافقة إنماعية من ال(هات التي تتشارج السيطرة. القرارات حوب األنشطة ذات العالقة
 

إن نتائج ومونودات ومطلوبات المشــــــاريح المشــــــتركة يت  إدرانها في لذط البيانات المالية الموحدة باســــــتخدام طريقة حقوق الملكية 
  احتسابه وفقًا للمعيار الدولي  المحاسبية باستثناء  ندما يت  تصنيف ادستثمار أو نزء منه كمحت ظ به للبيح  وفي لذط الحالة  يت

 . 5للتقارير المالية رق  
 

وفقًا لطريقة حقوق الملكية  يت  اد تراف بادســـــــــــتثمار في مشـــــــــــروع مشـــــــــــترج مبدئيًا في بيان المركز المالي الموحد بالتكل ة ويت   
ــامل اآلخر للمشـــــ ــارة والدخل الشـــ ــة الم(مو ة في الربح أو الخســـ روع المشـــــترج.  ندما تزيد حصـــــة  تعديلها دحقًا لال تراف بحصـــ

الم(مو ة في الخســـــائر  ن حصـــــتها في المشـــــروع المشـــــترج  فإن حصـــــة الم(مو ة في المشـــــروع المشـــــترج )التي تتضـــــمن أية 
حصـص طويلة األنل  التي وفقًا لطبيعتها  تشـول نزءًا من صـافي اسـتثمار الم(مو ة في مشـروع مشـترج( تتوقف الم(مو ة  ن  

إفـــــــــا ية أخرى إلى الحد الذي يوون  يه لدى الم(مو ة التزامات قانونية أو إســـــــــتددلية متوقعة أو قدمت  اإل تراف بأية خســـــــــائر
 دفعات بالنيابة  ن المشروع المشترج.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ت المحاسبية )يتبع(ملخص بأهم السياسا 3

 )يتبع( إستثمارات في مشاريع مشتركة
يت  احتســاب ادســتثمار في المشــروع المشــترج باســتخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي أصــبحت  يه ال(هة المســتثمر فيها  

ــترج  يت  اد تراف بأي فائ  لتكل ة  ــتثمار في مشـــــروع مشـــ ــتحواذ  لى اســـ ــترج.  ند ادســـ ــة  مشـــــروع مشـــ ــتثمار  لى حصـــ ادســـ
والتي يت  إدرانها فـــــمن   الم(مو ة من صـــــافي القيمة العادلة لمونودات ومطلوبات ال(هة المســـــتثمر فيها القابلة للتحديد كشـــــهرة

ــتثمار ــافي القيمة العادلة للمونودات والمطلوبات القابلة  القيمة المدرنة لإلسـ ــة الم(مو ة  لى صـ . يت  اد تراف بأي فائ  لحصـ
 لى تكل ة ادستثمار  بعد إ ادة التقيي   مباشرة في الربح أو الخسارة في فترة ادستحواذ  لى ادستثمار.للتحديد  

 
لتحديد  يما إذا كان من الضــروري اد تراف بأي خســارة دنخ اض القيمة   36يت  تطبيق متطلبات المعيار المحاســبي الدولي رق   
ج.  ندما يوون ذلك فــروريًا  يت  اختبار إنمالي المبلغ المدرج لالســتثمار )بما  يما يتعلق باســتثمار الم(مو ة في مشــروع مشــتر 

ــبي الدولي رق    ــهرة(  يما يتعلق بانخ اض القيمة وفقًا للمعيار المحاســــــ ــل فردي   36في ذلك الشــــــ انخ اض قيمة المونودات كأصــــــ
ــًا تكاليف البيح أيهما أ لى( مح المبلغ وذلك من خالب مقارنة المبلغ الممون تحصـــــــيله له )قيمة ادســـــــتخدام والقيمة العا دلة ناقصـــــ

ــارة معترف بها دنخ اض القيمة    د يت  توزيحالمدرج له.   تشـــول نزءًا من المبلغ  لى أي أصـــل بما في ذلك الشـــهرة والتي  أية خسـ
ــبي الدولي رق    ــارة انخ اض القيمة وفقًا للمعيار المحاسـ ــتثمار. يت  اد تراف بأي  و  لخسـ ــمن النطاق الذي   36المدرج لالسـ فـ

 يزيد  يه المبلغ القابل للتحصيل لالستثمار دحقًا. 
 

ــتخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي   ــتثيتتوقف الم(مو ة  ن اســــ ــترجتوقف  يه ادســــ .  ندما مار  ن كونه مشــــــروع مشــــ
تحت ظ الم(مو ة بحصــة في المشــروع المشــترج الســابق وكانت الحصــة المســتبقاة لي أصــل مالي  تقوم الم(مو ة بقياس الحصـة  
المســــــــــــــتبـقاة ـبالقيمـة العـادـلة في ذـلك الـتاريخ ويت  ا تـبار القيمـة العـادـلة كقيمتهـا العـادـلة  ـند اد تراف األولي وفـقًا للمعـيار اـلدولي  

لمشــــــروع المشــــــترج بتاريخ التوقف  ن اســــــتخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة  ل. إن ال رق بين المبلغ المدرج 9رق    للتقارير المالية
ــافته  ند تحديد الربح أو  ــترج يت  إفــ ــتبعاد حصــــة نزئية في المشــــروع المشــ ــتبقاة وأية تحصــــيالت من اســ ــة مســ العادلة ألية حصــ

ت  إ ادة تصـنيف أي ربح أو خسـارة معترف بها سـابقًا في الدخل الشـامل اآلخر لو كان سـي الخسـارة من اسـتبعاد المشـروع المشـترج.
من قبل ذلك المشــروع المشــترج إلى الربح أو الخســارة  ند اســتبعاد المونودات أو المطلوبات ذات الصــلة  تقوم الم(مو ة بإ ادة 

المشـــــــروع  ادة التصـــــــنيف(  ندما يت  إســـــــتبعاد تصـــــــنيف الربح أو الخســـــــارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخســـــــارة )اتعديل إل 
 المشترج.

 
 ندما تقوم الم(مو ة بتخفي  حصة ملكيتها في مشروع مشترج ولكنها تستمر في استخدام طريقة حقوق الملكية  فإن الم(مو ة  

سـابقًا في الدخل الشـامل اآلخر تقوم بإ ادة التصـنيف فـمن الربح أو الخسـارة الحصـة من الربح أو الخسـارة التي ت  اد تراف بها  
المتعلقة بذلك ادنخ اض في حصــة الملكية  يما لو كان ســيت  إ ادة تصــنيف الربح أو الخســارة إلى الربح أو الخســارة  ند اســتبعاد 

 المونودات أو المطلوبات ذات العالقة.
 

األربا  والخســــائر النات(ة من المعامالت  ندما تقوم احدى منشــــآت الم(مو ة بالتعامل مح مشــــروع مشــــترج لدى الم(مو ة  فإن  
مح المشـروع المشـترج يت  اد تراف بها في البيانات المالية الموحدة للم(مو ة فقط فـمن نطاق الحصـص في المشـروع المشـترج 

 غير المرتبطة بالم(مو ة. 
 

قيمة   لى الحصــــــــص طويلة األنل في   بما في ذلك متطلبات انخ اض ال9تطبق الم(مو ة المعيار الدولي للتقارير المالية رق  
 د يت  تطبيق طريقة حقوق الملكية  ليه والتي تشول نزًءا من صافي ادستثمار في الشركة المستثمر فيها. والتي مشروع مشترج  

 
ــافة إلى ذلك   ند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رق   في اإل تبار  لى ال وائد طويلة األنل  د تأخذ الم(مو ة    9باإلفــــــ

)أي تعديالت  لى القيمة المدرنة للحصــص    28التعديالت  لى القيمة المدرنة المطلوبة بمونك المعيار المحاســبي الدولي رق  
طويلة األنل الناشــــئة  ن تخصــــيص خســــائر الشــــركة المســــتثمر بها أو تقيي  انخ اض القيمة وفًقا للمعيار المحاســــبي الدولي رق  

28.) 
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 حصص في عمليات مشتركة  
ــتركة  لى الترتيك حقوقًا في المونودات  ــيطرة مشــــــــ ــترج حيأ يوون لألطراف التي تمتلك ســــــــ ــتركة لي ترتيك مشــــــــ العملية المشــــــــ
والتزامات في المطلوبات  يما يتعلق بالترتيك. الســــيطرة المشــــتركة لي المشــــاركة المت ق  ليها تعاقديًا للســــيطرة  لى الترتيك التي 

 حوب أنشطة ذات  القة موافقة باإلنماع من قبل األطراف التي تتشارج في السيطرة. تظهر فقط  ندما تستلزم القرارات 
 

 ندما تقوم إحدى منشـــــــآت الم(مو ة بتن يذ أنشـــــــطتها فـــــــمن  مليات مشـــــــتركة  فإن الم(مو ة با تبارلا مشـــــــغل مشـــــــترج تقوم  
 باد تراف  يما يتعلق بحصتها في العملية المشتركة:

 
 ها في أية مونودات محت ظ بها بشول مشترج؛مونوداتها  بما في ذلك حصت •
 مطلوباتها  بما في ذلك حصتها في أية مطلوبات محققة بشول مشترج؛ •
 ايراداتها من بيح حصتها في المخرنات النات(ة من العملية المشتركة؛ •
 حصتها في اديرادات من بيح المخرنات في العملية المشتركة؛ و •
 مصاريف متكبدة بشول مشترج. مصاري ها  بما في ذلك حصتها في أية •

 
ــتركة وفقًا للمعايير  ــتها في العملية المشـــ ــاريف المتعلقة بحصـــ ــاب المونودات  المطلوبات  اديرادات والمصـــ تقوم الم(مو ة باحتســـ

 الدولية للتقارير المالية المطبقة  لى مونودات ومطلوبات وايرادات ومصاريف محددة.
 

تعامل مح  ملية مشـتركة تكون فيها منشـأة الم(مو ة مشـغل مشـترج )مثل بيح أو مسـالمة  ندما تقوم إحدى منشـآت الم(مو ة بال
المونودات(  يت  ا تبار الم(مو ة بأنها تقوم بالمعاملة مح أطراف أخرى إلى العملية المشــــتركة ويت  اد تراف باألربا  والخســــائر  

 قط فمن نطاق حصص األطراف األخرى في العملية المشتركة.النات(ة من المعامالت في البيانات المالية الموحدة للم(مو ة ف
 

ــراء   ــتركًا )مثل شـــــ ــغاًل مشـــــ ــأة الم(مو ة مشـــــ ــتركة حيأ تكون منشـــــ ــآت الم(مو ة بالتعامل مح  ملية مشـــــ  ندما تقوم إحدى منشـــــ
نودات إلى طرف المونودات(  فإن الم(مو ة د تقوم باد تراف بحصـــــــتها من األربا  والخســـــــائر حتى تقوم بإ ادة بيح تلك المو 

 ثالأ.
 الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع

يت  قياس المونودات غير المتداولة )وم(مو ات ادســــــتبعاد( المصــــــن ة كمحت ظ بها للبيح بالقيمة المدرنة والقيمة العادلة ناقصــــــًا  
 تكاليف البيح  أيهما أقل.

 
كمحت ظ بها للبيح في حاب كان ســــــيت  تحصــــــيل قيمتها المدرنة    (وم(مو ات ادســــــتبعاد)يت  تصــــــنيف المونودات غير المتداولة  

بشــــول رئيســــي من خالب معاملة بيح بدًد من خالب ادســــتخدام المســــتمر لها. يت  تلبية لذا الشــــرط فقط  ندما يوون األصــــل )أو 
ــتبعاد( متوفرًا للبيح فور  ًا في وفـــــــعه الحالي وخضـــــــو ًا فقط للشـــــــروط المعتادة والمبيعات المتعارف  ليها لمثل لذا  م(مو ة اإلســـــ

األصــــــل. ينبغي أن تكون اإلدارة ملتزمة بالبيح  الذي ينبغي أن يوون مالاًل لال تراف به كبيح كامل خالب ســــــنة واحدة من تاريخ 
 التصنيف.

 
سـيطرة  لى شـركة تابعة  يت  تصـنيف نميح مونودات ومطلوبات تلك  ندما تكون الم(مو ة ملتزمة بخطة بيح تتضـمن خسـارة لل

ــوف تحت ظ بحقوق  ــركة التابعة كمحت ظ بها للبيح  ند تلبية المعيار الوارد أ الط  بغ  النظر  ن  يما إذا كانت الم(مو ة سـ الشـ
 الملكية غير المسيطرة في الشركة التابعة السابقة بعد البيح.

 
طة بيح تتضــمن اســتبعاد دســتثمار في شــركة زميلة أو أو نزء من ادســتثمار في شــركة زميلة  فإنه يت    ندما تلتزم الم(مو ة بخ

تصــنيف ادســتثمار أو نزء من ادســتثمار في الشــركة الزميلة الذي ســوف يت  اســتبعادط كمحت ظ به للبيح  ند تلبية المعيار الوارد  
قوق الملكية  يما يتعلق بال(زء المصــنف كمحت ظ به للبيح. يت  ادســتمرار  أ الط. بعد ذلك تتوقف الم(مو ة  ن اســتخدام طريقة ح

 في احتساب أي نزء محت ظ به دستثمار في شركة زميلة ل  يت  تصني ه كمحت ظ به للبيح باستخدام طريقة حقوق الملكية. 
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 االعتراف باإليراد  
يت  قياس اإليرادات بمبلغ يعو  البددت التي تتوقح المنشــــــأة أن تحصــــــل  ليها مقابل تحويل البضــــــائح أو الخدمات إلى العميل  

 تعترف الشركة باإليرادات  ند الوفاء بول التزام أداء خدمة. أخرى.باستثناء المبالغ التي يت  تحصيلها بالنيابة  ن أطراف 
 

ــاس   ــركة ببيح المنت(ات والخدمات  لى أسـ ــعر القابل للمالحظة الذي تقوم  يه الشـ ــلة بناًء  لى السـ ــعار البيح المن صـ يت  تحديد أسـ
 البيح المن صلة باستخدام طرق أخرى. من صل. بالنسبة للبنود التي د يت  بيعها بشول من صل  تقوم الشركة بتقدير أسعار

 
 تعترف الم(مو ة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

 واألجنحة الثابتة وتشغيل الطائرات التجارية والشحن الجوي  الطائرات العموديةعمليات 
للبدب  بالقيمة العادلة    والمقاســــــــــةتمثل اإليرادات المبالغ التي فوترتها الم(مو ة  يما يتعلق بخدمات الطيران المقدمة خالب الســــــــــنة  

 .الخصومات صافي من  المستل  أو المستحق
 

 .مرور الوقت  ند تقدي  الخدماتمح اإليرادات  يت  تحقيق  
 

ــيص تقارير مختل ةترات إذا ت  تقدي  الخدمات بمونك ترتيك واحد في ف ــيت  تخصـــ بناًء  لى العقود الموقعة مح  البدب المقابل  فســـ
 العمالء.

 إيرادات اإليجار / أخرى 
تمثل اإليرادات المبالغ التي فوترتها الم(مو ة  يما يتعلق بخدمات اإلي(ار / الخدمات ادســــتشــــارية المقدمة خالب الســــنة المقاســــة 

 .المستل  أو المستحق  بعد خص  الخصوماتبالقيمة العادلة للبدب 
 

تعترف الم(مو ـة بـاإليرادات  نـدمـا يمون قيـاس مبلغ اإليرادات بشــــــــــــــوـل موثوق ومن المحتمـل أن تتـدفق المنـافح ادقتصـــــــــــــــاديـة 
 .المستقبلية إلى المنشأة و ندما يت  استي اء معايير محددة ألنشطة الم(مو ة

 موجودات ومطلوبات العقد 
ــتوى العقد وأن كال  ــتوى ادلتزام باألداء ولي   لى مســـ ــركة أن مونودات ومطلوبات العقد ي(ك اد تراف بها  لى مســـ قررت الشـــ
من مونودات ومطلوبات العقد ســيت   رفــها بشــول من صــل في البيانات المالية. تصــنف الشــركة مونوداتها ومطلوباتها التعاقدية 

 قيت ونمط تدفق المنافح ادقتصادية.امتداولة وغير متداولة  لى أساس تو 

 عقود اإليجار 

 )أ( الم(مو ة كمستأنر
أو يحتوي  لى  قد إي(ار   ند بدء العقد. تعترف الم(مو ة بحق اســــــــتخدام األصــــــــل  لو تقوم الم(مو ة بتقيي  ما إذا كان العقد 

يها المســــــــــتأنر  باســــــــــتثناء  قود اإلي(ار قصــــــــــيرة والتزامات اإلي(ار المقابلة  يما يتعلق ب(ميح ترتيبات  قد اإلي(ار التي يوون ف
للوحية وأنهزة شــــــــهًرا أو أقل( و قود اإلي(ار األصــــــــوب منخ ضــــــــة القيمة )مثل األنهزة ا  12األنل )المحددة كعقود إي(ار مدتها  

مدفو ات اإلي(ار بالم(مو ة    تعترفالصـــــغيرة من أثاث المواتك والهواتف(. بالنســـــبة لهذط العقود   والبنود   الكمبيوتر الشـــــخصـــــية
منتظ  آخر أاثر تمثيال للنمط لناج أسـاس امصـروفات تشـغيلية  لى أسـاس القسـط الثابت  لى مدى فترة  قد اإلي(ار ما ل  يون 

 .ب المانرةادقتصادية من األصو  المنافحالزمني الذي يت   يه استهالج 
 

باســـتخدام  ويت  خصـــمهااإلي(ار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفو ات اإلي(ار التي ل  يت  دفعها في تاريخ البدء   قود يت  قياس التزام  
 .اإلفافي اإلقتراضالسعر الضمني في  قد اإلي(ار. إذا تعذر تحديد لذا المعدب بسهولة  فإن الم(مو ة تستخدم سعر 
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 عقود اإليجار )يتبع( 

 )أ( الم(مو ة كمستأنر )يتبح( 
 يلي:تشمل مدفو ات اإلي(ار المدرنة في قياس التزام اإلي(ار ما 

 
 مدفو ات ثابتة )بما في ذلك مدفو ات ثابتة بال(ولر(  مطروًحا منها حوافز اإلي(ار المستحقة؛ •
  والتي يت  قياسها مبدئيًا باستخدام الماشر أو السعر في تاريخ  مدفو ات اإلي(ار المتغيرة التي تستند إلى ماشر أو معدب •

 ؛البدء
 بمونك فمانات القيمة المتبقية؛المبالغ المتوقح أن يدفعها المستأنر  •
 سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأنر  لى يقين معقوب من ممارسة لذا الخيار؛ و •
 دفح غرامات إنهاء العقد  إذا كان  قد اإلي(ار يعو  قيام المستأنر بممارسة لذا الخيار.  •
 

 الموحد.يت   رض إلتزامات اإلي(ار في بند من صل في بيان المركز المالي 
 

ا من خالب زـيادة القيمـة المـدرنـة لعو  الـ اـئدة  لى التزامـات اإلي(ـار )ـباســــــــــــــتخـدام طريـقة  يت  قـياس التزامـات  قود اإلي(ـار دحـقً
 .ال ائدة ال علية( ومن خالب تخفي  القيمة المدرنة لتعو  مدفو ات اإلي(ار التي ت  إنراؤلا

 
 :كلماتقوم الم(مو ة بإ ادة قياس التزام اإلي(ار )وإنراء تعديل مماثل لحق إستخدام األصل ذي الصلة( 

 
في الظروف التي تؤدي إلی تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء  وفي    لامحدث أو تغيير   لناجمدة اإلينار أو أن    تغيرت •

 .المعدبالخصم  سعرباستخدام  المعدلةمد و ات اإلينار  خصم من خالبالتأنير   إلتزامالحالة يتم إ ادة قياس  لذط
اإلي(ار    تغيرت • في    نتي(ةمدفو ات  أو  الالتغييرات  الالماشر  المدفو ات  في  تغيير  أو  متبقية  معدب  قيمة  بمونك  متوقعة 

باستخدام معدب    المخصومة المعدلة مدفو ات اإلي(ار    من خالب  وفي لذط الحادت يت  إ ادة قياس التزام اإلي(ار  مضمونة
  سعر التغيير في سعر ال ائدة العائ   وفي لذط الحالة يت  استخدام    نتي(ة)ما ل  تتغير مدفو ات اإلي(ار    بدون تغييرخص   

 .الخص  المعدب(
ت  احتساب تعديل  قد اإلي(ار كعقد إي(ار من صل  وفي لذط الحالة يت  إ ادة قياس التزام اإلي(ار  ت  تعديل  قد اإلي(ار ود ي •

 لى أساس    المعدبالخص     سعرباستخدام  مدفو ات اإلي(ار المخصومة المعدلة    من خالب بناًء  لى مدة  قد اإلي(ار المعّدب  
 .ل ال علييتاريخ التعد

 
 .التعديالت خالب ال ترات المعروفة ل  تق  الم(مو ة بإنراء أي من لذط

 
ــتخدام  ي  لى القياس األولي دلتزامات اإلي(ار المقابلة  ومدفو ات اإلي(ار التي تمت في أو قبل يوم المونودات  شـــــــــــمل حق اســـــــــ
ا أي حوافز تأنير مســـتلمة وأي تكاليف مباشـــرة أولية. يت  قياســـها  لبدءا ا   دحقاً   ناقصـــً راا  وخســـائر  المت  اإلســـتهالجبالتكل ة ناقصـــً

 .انخ اض القيمة
 

وإزالة أصـــل مانر  أو اســـتعادة الموقح الذي توند  ليه أو اســـتعادة األصـــل األســـاســـي  فك ندما تتكبد الم(مو ة التزاًما بتكاليف  
 للمعيار المحاســــبي الدولي رق   يت  اد تراف بالمخصــــص وقياســــه وفًقا  أحوام وشــــروط  قد اإلي(ارإلى الحالة المطلوبة بمونك  

ما ل  يت  حق إســــتخدام األصــــل  الحد الذي تتعلق به تكاليف    إلى  ذي الصــــلة حق إســــتخدام األصــــل  يت  إدراج التكاليف في   .37
 .البضائحتكبد لذط التكاليف إلنتاج  

 
. إذا كان ذات العالقةقصـــر من مدة اإلي(ار والعمر اإلنتاني لألصـــل  األ ترة  ال لى مدى   المونوداتحق إســـتخدام  هالج  ســـتيت  إ

تكل ة حق ادستخدام  يعو  أن الم(مو ة تتوقح ممارسة خيار الشراء  فإن قيمة أن   قد اإلي(ار ينقل ملكية األصل األساسي أو 
ــلة يت  إ ــتخدام ذات الصــ ــتحق ادســ ــل  ســ ــتهالج في تاريخ بدء  قد   .ذات العالقةهالاها  لى مدى العمر اإلنتاني لألصــ يبدأ ادســ

 اإلي(ار.
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 )أ( الم(مو ة كمستأنر )يتبح( 
 .كبند من صل في بيان المركز المالي الموحد المونوداتيت   رض حق إستخدام 

 
أي  لتحديد ما إذا كان حق إســتخدام األصــل قد انخ ضــت قيمته ويت  إحتســاب  36تطبق الم(مو ة المعيار المحاســبي الدولي رق   

 ."والمعدات والممتلكات الطائراتخسائر محددة في انخ اض القيمة كما لو موفح في سياسة "
 

ــمح المعيار الدولي للتقارير المالية رق    ــيلة  ملية  يســ ــل الموونات غير المانرة  وبدًد من ذلك يت    16اوســ ــتأنر بعدم فصــ للمســ
ك واحد. ل  تســتخدم الم(مو ة لذط الطريقة العملية. بالنســبة للعقود إحتســاب أي  قد إي(ار وموونات غير إي(ار مرتبطة به كترتي

التي تحتوي  لى موون إي(ــار واحـد أو أاثر من موونـات اإلي(ــار أو غير اإلي(ــار  تقوم الم(مو ـة بتوزيح البــدب في العقــد لكـل  
سـعر من صـل للموونات غير  -  نصـر من  ناصـر اإلي(ار  لى أسـاس السـعر النسـبي المن صـل لموون اإلي(ار والم(موع الكلي

 المانرة.

  إيرادات الفوائد / توتيعات األرباح ومصروفات الفوائد
أو   الربحيت  اد تراف بإيرادات ومصـروفات ال وائد باسـتخدام طريقة ال ائدة ال علية. يت  اد تراف بإيرادات توزيعات األربا  فـمن  

 .ى الدفعاتحق الم(مو ة في الحصوب  ل إثباتفي تاريخ  الخسارة
 

يتمثل "معدب ال ائدة ال علي" في المعدب الذي يت  بمونبه خص  الدفعات أو المقبوفات النقدية المستقبلية المقدرة  لى مدى العمر 
 :المتوقح لألداة المالية

 
 ؛ أويلألصل المال المدرنةإنمالي القيمة  •
 .التكل ة المط أة لاللتزام المالي •
 

 ند احتســـــــــــاب إيرادات ومصـــــــــــروفات ال وائد  يت  تطبيق معدب ال ائدة ال علي  لى إنمالي القيمة الدفترية لألصـــــــــــل )في حاب ل   
يتعرض األصـــــــــــل دنخ اض ائتماني( أو يت  تطبيقه  لى التكل ة المط أة لإللتزام. بالرغ  من ذلك   يما يتعلق بالمونودات المالية  

بعد اد تراف المبدئي  يت  احتســــــاب إيرادات ال وائد من خالب تطبيق معدب ال ائدة ال علي  لى  التي تعرفــــــت دنخ اض ائتماني  
ــلي المالي  تت   احتســـــــــاب إيرادات ال وائد  لى   إ ادةالتكل ة المط أة لألصـــــــــل المالي. في حاب توقف ادنخ اض ادئتماني لألصـــــــ

 أساس اإلنمالي.

 عمالت أجنبية 
المالية لمنشـــــــآت الم(مو ة  يت  اد تراف بالمعامالت بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للشـــــــركة )العمالت  ند إ داد البيانات  

األننبية( بأســــــعار الصــــــرف الســــــائدة في تواريخ المعامالت. في تاريخ كل تقرير  يت  إ ادة تحويل المونودات والمطلوبات النقدية 
ــائدة في ذ ــعار الســـــــــــ ــن ة بعمالت أننبية باألســـــــــــ لك التاريخ. يت  تحويل البنود غير النقدية المدرنة بالقيمة العادلة المقومة المصـــــــــــ

ــها من  ــائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. د يت  إ ادة تحويل البنود غير النقدية التي يت  قياســـ بالعمالت األننبية بالمعددت الســـ
 حيأ التكل ة التاريخية بالعملة األننبية.

 
 الصرف في الربح أو الخسارة في فترة حدوثها باستثناء ما يلي:  يت  اد تراف ب روق 

 
فروق الصـرف  لى القروض بعملة أننبية المتعلقة بمونودات قيد اإلنشـاء دسـتخدام انتاني مسـتقبلي  التي يت  إدرانها  •

 ؛بتكل ة تلك المونودات  ندما يت  ا تبارلا كتعديل  لى تكاليف ال وائد  لى القروض بعملة أننبية
فروق الصرف  لى المعامالت المبرمة للتحوط من بع  مخاطر العمالت األننبية )رانح أدناط فمن األدوات المالية/   •

 محاسبة التحوط(؛ و
فروق الصـرف  لى البنود النقدية المسـتحقة من أو المسـتحقة إلى  ملية أننبية التي د يت  التخطيط لتسـويتها ومن غير  •

فهي تشــول نزءًا من صــافي ادســتثمار في العملية األننبية(  التي يت  اد تراف بها مبدئيًا المحتمل حصــولها )وبالتالي 
في الدخل الشـــــــامل اآلخر وإ ادة تصـــــــني ها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخســـــــارة  ند اإلســـــــتبعاد الكامل أو ال(زئي 

 لصافي اإلستثمار.
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 )يتبع(  عمالت أجنبية
لغايات تتعلق بعرض البيانات المالية الموحدة  يت  تحويل مونودات ومطلوبات العمليات األننبية للم(مو ة باســـــــــــتخدام أســـــــــــعار 

تقرير. يت  تحويل بنود اديرادات والمصــاريف بمعدب أســعار الصــرف لل ترة  إد في حاب تقلك أســعار ال تاريخالصــرف الســائدة في  
 ترة  وفي لذط الحالة  يت  اســتخدام أســعار الصــرف بتواريخ المعامالت. يت  اد تراف ب روق الصــرف بشــول نولري خالب تلك ال

)وتحديدلا إلى حقوق الملكية إحتياطي تحويل  مالت أننبية الصــرف النات(ة  إن وندت  في الدخل الشــامل اآلخر وتراامها في  
 غير المسيطرة بالشول المالئ (. 

 
إســتبعاد حصــة الم(مو ة بالكامل في  ملية أننبية   أو اإلســتبعاد الذي يتضــمن خســارة الســيطرة    ند اســتبعاد  ملية أننبية )أي

 لى شــركة تابعة تتضــمن  ملية أننبية أو اإلســتبعاد ال(زئي في حصــة ترتيك مشــترج يتضــمن  ملية أننبية تصــبح فيها ال ائدة 
اامة في احتياطي تحويل العمالت األننبية  يما يتعلق  المحت ظ بها أصــــــل مالي(  يت  إ ادة تصــــــنيف نميح فروق الصــــــرف المتر 

 .بتلك العملية العائدة إلى مالكي الشركة إلى الربح أو الخسارة
 

باإلفافة إلى ذلك   يما يتعلق باإلستبعاد ال(زئي لشركة تابعة تتضمن  ملية أننبية د تادي إلى خسارة الم(مو ة للسيطرة  لى  
ــبة الح ــرف المتراامة يت  إ ادتها إلى حقو الشــــركة التابعة  فإن نســ ــبية من فروق الصــ ــة التناســ ــيطرة ود يت   ق صــ الملكية غير المســ

ــتبعاد ال(زئية من  ــتبعاد ال(زئية األخرى )مثل  مليات اإلســـــــ ــبة ل(ميح  مليات اإلســـــــ ــارة. بالنســـــــ اإل تراف بها في الربح أو الخســـــــ
ير أو الســـيطرة المشـــتركة(  يت  إ ادة تصـــنيف الحصـــة التناســـبية من الترتيبات المشـــتركة التي د تادي إلى خســـارة الم(مو ة للتأث

 فروق الصرف المتراامة إلى الربح أو الخسارة.

   تكاليف االقتراض
إلى الوقت الذي تصــبح   أو إنشــاء مونودات ماللة ك(زء من تكل ة تلك المونودات تت  رســملة تكاليف ادقتراض العائدة إلســتحواذ

. إن األصـــــل المالل لو األصـــــل الذي يســـــتغرق بالضـــــرورة فترة به المونودات نالزة بصـــــورة نولرية للغرض المقصـــــود او البيح
 .زمنية طويلة حتى يصبح نالزًا لالستخدام المزمح له أو بيعه

 
 تكبدلا خاللها.يت  تكاليف ادقتراض األخرى فمن الربح او الخسارة في ال ترة التي يت  اد تراف بوافة 

    المنح الحلومية
د يت  اد تراف بالمنح الحوومية إد  ندما يوون لناج تأايد معقوب بأن الم(مو ة سـتلتزم بالشـروط المتعلقة به وأنه سـيت  اسـتالم 

 المنح.
 

الحوومية في الربح أو الخســـــارة  لى أســـــاس منتظ   لى مدى ال ترات التي تقوم فيها الم(مو ة كمصـــــاريف يت  اد تراف بالمنح 
ــترط  لى الم(مو ة   بالتكاليف ذات الصـــلة التي يقصـــد بها التعوي   نها.  لى ونه التحديد  يت  اد تراف بالمنح الحوومية تشـ

ــتحواذ  لى مونودات غ ــاء أو ادسـ ــراء أو إنشـ ــي شـ ــول رئيسـ ير متداولة )بما في ذلك الطائرات والممتلكات والمعدات( كإيرادات بشـ
مانلة في بيان المركز المالي الموحد ويت  تحويلها إلى الربح أو الخسـارة  لى أسـاس منتظ  ومعقوب  لى مدى األ مار اإلنتانية 

 .للمونودات ذات الصلة
 

ماسـسـة فردية ذ.م.م بالقيمة ادسـمية لألسـه  التي ت  منحها  –للطيران    يت  اد تراف باإليرادات المانلة المتعلقة بشـركة مااسـيُم 
 .سنة 25إلى الشركة. يت  إط اء اإليرادات المانلة  لى أساس ال ترة القانونية المت ق  ليها لالستثمار ذو الصلة التي تبلغ 

 
ممنوحـة من حوومـة أبوظبي إلى رويـاب نيـت ذ.م.م  يت  اد تراف بـاإليرادات المانلـة المتعلقـة بـالطـائرات والممتلكـات والمعـدات ال

 بالقيمة ادسمية للمونودات. يت  إط اء اإليرادات المانلة  لى أساس األ مار اإلنتانية المقدرة لتلك المونودات.
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 طائرات وممتلكات ومعدات

 اد تراف والقياس
يت  قياس بنود الطائرات والممتلكات والمعدات بالتكل ة  والتي تتضــــــمن تكاليف ادقتراض المرســــــملة  ناقصــــــًا ادســــــتهالج المتراا   

 .وخسائر انخ اض القيمة المتراامة
 

ــابها كبالطائرات والممتلكات والمعدات  ندما يوون لألنزاء الهامة من أحد بنود   نود من صـــــــــــــلة أ مارًا إنتانية مختل ة  يت  احتســـــــــــ
 .)موونات أساسية( من الممتلكات والمعدات

 
 فمن الربح او الخسارة.الطائرات والممتلكات والمعدات يت  اد تراف باألربا  أو الخسائر من استبعاد أحد بنود 

 المصروفات الالحقة
تقبلية المرتبطة بهذط المصـروفات إلى  تت  رسـملة المصـروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافح ادقتصـادية المسـ

بما في ذلك أ ماب ال حص واإلصــال   الطائرات والممتلكات والمعدات  الم(مو ة. يت  اد تراف بتكل ة اســتبداب نزء من أحد بنود 
ــ ــتقبلية المتضـ ــادية المسـ ــلة إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافح ادقتصـ ــل ذو الصـ ــية في القيمة الدفترية لألصـ منة في لذا  الرئيسـ

ــتبدلة بصـــــورة   إلغاءال(زء إلى الم(مو ة ويمون قياس تكل ته بصـــــورة موثوقة. يت    اد تراف بالقيمة الدفترية المتبقية لألنزاء المســـ
ويت  إط اؤلا  لى مدى الطائرات والممتلكات والمعدات متزامنة. تت  رسملة أ ماب ال حص واإلصال  الرئيسية كموون أساسي من 

 أن يت  إنراء إصالحات لامة تالية.ال ترة إلى 

  ادستهالج
 األخذيت  احتسـاب ادسـتهالج  لى أسـاس القسـط الثابت بغرض شـطك تكل ة المونودات  لى مدى أ مارلا اإلنتانية المقدرة بعد 

 .5 ة في إيضا  في اد تبار القيمة المتبقية المقدرة. يت  اإلفصا   ن األ مار اإلنتانية المقدرة لممتلكات ومعدات الم(مو 
 

تتمثل القيمة المتبقية في صـــــافي المبلغ الذي تتوقح الم(مو ة الحصـــــوب  ليه من أصـــــل ما في نهاية  مرط اإلنتاني بعد خصـــــ  
التكاليف المتوقعة لالســــــــتبعاد. تت  مرانعة األ مار اإلنتانية المقدرة والقي  المتبقية وطريقة ادســــــــتهالج في نهاية كل ســــــــنة ويت   

 . لى أساس مستقبليير أي تغيرات في التقديرات ا تبارًا من ذلك التاريخ احتساب تأث
 

يبدأ ادســـــتهالج للطائرات والممتلكات والمعدات التشـــــغيلية  ند ادســـــتخدام الت(اري لألصـــــل. يت  تحويل ال ائ  الناتج  ن إ ادة 
 .ت قابلة للتوزيح  ندما يت  بيح أو استبعاد المونوداتالتقيي  إلى احتياطي إ ادة التقيي . يت  تحويل لذا ادحتياطي إلى احتياطيا
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 طائرات وممتلكات ومعدات )يتبع(

  ادستهالج )يتبح(
 لممتلكات والمعدات للسنة الحالية وال ترة المقارنة:وا للطائرات يلي األ مار اإلنتانية المقدرة يما  

 
  

 طائرات ت(ارية قطح غيار قابلة للتبديل واإلصال  سنة  30- 20
 طائرات شحن وقطح غيار للمحركات  سنة  25
 طائرات ال(نا  الثابت  سنة  15
 الطائرات العمودية وقطح الغيار الرئيسية  سنة  15- 10
 قطح غيار طائرات ال(نا  الثابت  سنة  15
 سيارات  سنوات  4
 معدات أرفية   سنوات  5
 أثاث ومعدات موتبية                                   سنوات 5 – 4

 الم(مح السوني سنة  30
 مباني  سنة  30
 المستأنرة للطائرات الت(اريةتحسينات  لى المنشآت  سنوات  3

 وتركيبات  ت(هيزات سنوات  10
 أطواق دوارة رئيسية سا ة  10,000و   5,000
 ش رات دوارة رئيسية  سا ة  4,000

 الطائرات صيانة لكل صيانةلمحرج ل سا ات ال دد 

    العقارات االستثمارية
يت  مبدئيًا قياس العقار ادســـتثماري  ولو العقار المحت ظ بها للحصـــوب  لى دخل من اإلي(ار و/أو من زيادة قيمتها بالتكل ة  بما  
في ذلك تكاليف المعاملة. دحقًا لإل تراف المبدئي  يت  قياس العقار اإلســتثماري بالقيمة العادلة. يت  إدراج المواســك أو الخســائر  

 غيرات في القيمة العادلة للعقار اإلستثماري في الربح أو الخسارة في ال ترة التي تنشأ فيها.النات(ة  ن الت
 

اإلســــــتثمارية قيد اإلنشــــــاء بالتكل ة. دحقًا إلاتمالها يت  تحويلها إلى العقارات اإلســــــتثمارية ويت  قياســــــها بالقيمة   يت  إدراج العقارات
 العادلة.

 
العقاري  ند ادســـــتبعاد أو  ند ســـــحك ادســـــتثمار العقاري بشـــــول نهائي من ادســـــتخدام ود يتوقح  يت  إلغاء اد تراف بادســـــتثمار  

الحصـوب  لى أية منافح اقتصـادية مسـتقبلية. يت  إدراج أي ربح أو خسـارة نات(ة من إلغاء اد تراف بالعقار )يت  احتسـابها كال رق 
  الربح أو الخسارة في فترة إلغاء اد تراف بالعقار. بين صافي متحصالت ادستبعاد والقيمة المدرنة لألصل( في
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  الممتلكات والمعداتو  الطائرات انخفاض قيمة
وذـلك لتحـدـيد إن كـان لـناـلك لممتلكـات والمعـدات وا  للطـائرات الم(مو ـة في نهـاـية كـل فترة تقرير  لى مرانعـة القي  المـدرنـةتعمـل  

ما يشــــــير إلى أن لذط المونودات قد تعرفــــــت إلى خســــــائر انخ اض القيمة. إذا وند ما يشــــــير إلى ذلك  يت  تقدير القيمة القابلة  
في حاب  دم التمون من تقدير القيمة القابلة لالســـــــترداد  ر انخ اض القيمة )إن وندت(.لالســـــــترداد لألصـــــــل وذلك لتحديد خســـــــائ

ألصــل محدد  تقوم الم(مو ة بتقدير القيمة القابلة لالســترداد للوحدة المنت(ة للنقد التي يعود إليها األصــل ن ســه.  ندما يوون من 
مشــتركة إلى وحدات منت(ة للنقد فردية  أو يت  توزيعها إلى أصــغر  الممون تحديد أســ  توزيح معقولة وثابتة  يت  توزيح األصــوب ال

 م(مو ة من الوحدات المنت(ة للنقد التي يمون تحديد أس  توزيح معقولة وثابتة لها.
 

إن المونودات غير الملموســـة بأ مار اســـتخدام غير محددة والمونودات غير الملموســـة التي ل  تصـــبح متوفرة لالســـتخدام بعد يت  
 رلا دنخ اض القيمة سنويًا  لى األقل و ند ونود ماشر  لى انخ اض قيمة األصل.اختبا

 
  إن القيمة القابلة لالسـترداد لي القيمة العادلة لألصـل ناقصـًا تكل ة البيح وقيمة ادسـتخدام  أيهما أ لى.  ند تقيي  قيمة ادسـتخدام 

لحالية باستخدام معدب خص  يعو  تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية يت  خص  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها ا
 ل  يت  تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بخصوصها. والتيلألمواب والمخاطر الخاصة باألصل 

 
القيـمة الـمدرنـة  يت  تخفي  القيـمة في حـاب ت  تـقدير القيـمة الـقابـلة لالســــــــــــــترداد ألصــــــــــــــل )أو الوحـدة المنت(ـة للنـقد( بـما يـقل  ن  

المدرنة لألصــــــل )أو الوحدة المنت(ة للنقد( إلى القيمة القابلة لالســــــترداد. يت  اد تراف بخســــــائر ادنخ اض مباشــــــرًة في الربح أو 
وإلى الحد   ادنخ اض كانخ اض إ ادة التقيي  الخســـــارة  إد إذا كان األصـــــل مدرج بمبلغ إ ادة تقييمه فيت   ندلا تســـــ(يل خســـــائر

الذي تكون  يه خســارة انخ اض القيمة أابر من فائ  إ ادة التقيي  ذات الصــلة  يت  تســ(يل خســارة انخ اض القيمة ال ائضــة في 
 الربح أو الخسارة.

 
ــائر انخ اض القيمة ــترناع خســ ــل )أو الوحدة المنت(ة للنقد( إلى القيمة ادحقاً   في حالة اســ لمعدلة    يت  زيادة القيمة المدرنة لألصــ

القابلة لالســــــــــــــترداد  بحيأ د تزيد القيمة المدرنة المعدلة  ن القيمة المدرنة لألصــــــــــــــل )أو الوحدة المنت(ة للنقد(  يما لو ل  يت  
ــابقة. يت   ــنوات الســـ ــائر انخ اض القيمة في الســـ ــائر انخ اض القيمة مباشـــــرًة في الربح أو ب اإل ترافاحتســـــاب خســـ اســـــترناع خســـ

ــارة  ــابقة. يت  معاملة أي زيادة إلى الحد الذالخســـ ــنوات الســـ ــارة انخ اض القيمة التي ت  اد تراف بها لألصـــــل في الســـ ي يلغي خســـ
 تت(اوز  ن لذا المبلغ كزيادة في إ ادة التقيي .

    المخزون 
ــافي القيمة القابلة للتحقيق  أيهما أقل. ترتكز تكل ة المخزون  لى   ــاسيت  قياس المخزون بالتكل ة أو صـــ صـــــادر   –أوًد  الوارد    أســـ

حيأ تشـــــــتمل تكل ة المخزون  لى التكل ة الم وترة ومصـــــــروفات الشـــــــحن والرســـــــوم ال(مركية والمصـــــــروفات األخرى المتكبدة  أوًد 
ــاله إلى موقعه الحالي ووفـــعه الرالن. يت   ــابات لبنود المخزون المتقادم وبطيء الحركة وفقًا ال  إحتســـابإليصـ مخصـــص في الحسـ

 ألحوام اإلدارة.
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 المالية األدوات
الم(مو ـة طرـفا في األحوـام  يت  اإل تراف ـبالمونودات المـالـية والمطلوـبات المـالـية في بـيان المركز الـمالي الموحـد  ـندـما تصــــــــــــــبح 

 التعاقدية لألداة.
 

يت  قياس المونودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يت  إفــافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشــرًة إلى شــراء  
بالقيمة العادلة من خالب الربح أو أو إصــــدار مونودات مالية أو مطلوبات مالية )باســــتثناء المونودات المالية والمطلوبات المالية  

الخســــــــــــارة( أو خصــــــــــــمها من القيمة العادلة للمونودات المالية أو المطلوبات المالية  أيهما أنســــــــــــك   ند اد تراف المبدئي. يت  
ربح أو اد تراف بتكـاليف المعـاملـة العـائـدة مبـاشــــــــــــــرة إلى اقتنـاء مونودات مـاليـة أو مطلوبـات مـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالب ال

 الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.

 الموجودات المالية
يت  اإل تراف وإلغاء اإل تراف ب(ميح مشــــــــــــتريات أو مبيعات المونودات المالية التي تت  بالطريقة اإل تيادية  لى أســــــــــــاس تاريخ 

يعات المونودات المالية التي تســتلزم تســلي  المتانرة. إن المشــتريات أو المبيعات التي تت  بالطريقة اإل تيادية لي مشــتريات أو مب
 المونودات فمن إطار زمني ت  تحديدط من خالب التشريح أو العرف السائد في السوق.

 
ــاس تصــــــــــــــنيف  يت  قـياس نميح المونودات المـالـية المعترف بهـا ـبالكـامـل دحـقًا إمـا ـبالتكلـ ة المطـ أة أو ـبالقيمـة العـادـلة  لى أســــــــــــ

 المونودات المالية.

 تصنيف المونودات المالية
 يت  قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية دحقًا بالتكل ة المط أة: 

 
ــيل التدفقات النقدية  • األصـــــــل المالي المحت ظ به فـــــــمن نموذج األ ماب الذي يهدف إلى ادحت ات بالمونودات المالية لتحصـــــ

 التعاقدية؛ و
نها تدفقات نقدية في تواريخ محددة تكون لي فقط مدفو ات أصـل الدين وال ائدة  لى  الشـروط التعاقدية لألصـل المالي ينتج   •

 المبلغ األصلي القائ .
 

 يت  قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية دحقًا بالقيمة العادلة من خالب الدخل الشامل اآلخر:
 
باألصـــل المالي فـــمن نموذج األ ماب الذي يهدف إلى كل  من تحصـــيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيح األصـــل   يت  اإلحت ات •

 المالي؛ و
الشـروط التعاقدية لألصـل المالي ينتج  نها تدفقات نقدية في تواريخ محددة تكون لي فقط مدفو ات أصـل الدين وال ائدة  لى   •

 .المبلغ األصلي القائ 
 

 يت  قياس نميح المونودات المالية األخرى دحقًا بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخسارة.  بشول افترافي 
 

 اد تراف المبدئي باألصل المالي:بشول نهائي  ند ومح ذلك  يمون للم(مو ة أن تقوم باختيار/ تحديد 
 
ــول نهائي بإدراج التغييرات الالحقة في القيمة العال  يمون • ــتثمار في حقوق الملكية  في الدخل  لم(مو ة اختيار بشـــــــ دلة لالســـــــ

 ؛ و الشروط الشامل اآلخر إذا ت  تحقيق بع 
تحديد بشول نهائي أداة الدين التي تستوفي التكل ة المط أة أو معايير القيمة العادلة من خالب الدخل الشامل  يمون للم(مو ة   •

ة إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخ   بشــــــــــــول كبير  دم  اآلخر كما ت  قياســــــــــــها بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخســــــــــــار 
 التطابق في المحاسبة. 
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 الموجودات المالية )يتبع(

 ( التكل ة المط أة وطريقة ال ائدة ال علية1)
 إن طريقة ال ائدة ال علية لي طريقة دحتساب التكل ة المط أة ألداة الدين وتوزيح دخل ال وائد خالب ال ترة المعنية.

 
بالنســــبة للمونودات المالية بخالف المونودات المالية المشــــتراة أو الناشــــئة ذات مخاطر ائتمانية منخ ضــــة )مثل المونودات ذات 
قيمة ائتمانية منخ ضــــــــــــة  ند اد تراف المبدئي(  فإن معدب ال ائدة ال علي لو المعدب الذي يخصــــــــــــ  بالضــــــــــــبط الدفعات النقدية 

ك نميح الرســـوم والنقاط المدفو ة أو المســـتلمة التي تشـــول نزءًا د يت(زأ من معدب ال ائدة ال علية  المســـتقبلية المتوقعة )بما في ذل
تكاليف المعاملة والعالوات األخرى أو الخصــومات( باســتثناء خســائر ادئتمان المتوقعة  من خالب العمر المتوقح ألداة الدين  أو  

مدرنة  ند اد تراف المبدئي. بالنســـــــــبة للمونودات المالية التي ت  شـــــــــراؤلا أو حيثما ينطبق  فترة أقصـــــــــر  إلى إنمالي القيمة ال
الناشـــــئة ذات مخاطر ائتمانية منخ ضـــــة  يت  احتســـــاب معدب ال ائدة ال علي المعدب من خالب خصـــــ  التدفقات النقدية المســـــتقبلية 

 الدين  ند اد تراف المبدئي.المقدرة  بما في ذلك خسائر ادئتمان المتوقعة  إلى التكل ة المط أة ألداة 
 

ــًا الدفعات  ــل المالي  ند اد تراف المبدئي ناقصـــــ ــل المالي لي القيمة التي يت  من خاللها قياس األصـــــ إن التكل ة المط أة لألصـــــ
ق  ويت   الرئيســـــــية  باإلفـــــــافة إلى اإلط اء المتراا  باســـــــتخدام طريقة ال ائدة ال علية ألي فرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ ادســـــــتحقا

ــل المالي قبل تعديل أي  ــل المالي لي التكل ة المط أة لألصــــــ ــارة. إن إنمالي القيمة المدرنة لألصــــــ تعديلها ألي مخصــــــــص خســــــ
 مخصص خسارة.

 
 يت  اد تراف بإيرادات ال وائد باســــــــــــتخدام طريقة ال ائدة ال علية ألدوات الدين المقاســــــــــــة دحقًا بالتكل ة المط أة وبالقيمة العادلة من
ــة  يت  احتســــاب  ــئة ذات مخاطر ائتمانية منخ ضــ ــتراة أو الناشــ ــبة للمونودات المالية غير المشــ ــامل اآلخر. بالنســ خالب الدخل الشــ

ــتثناء المونودات المالية  إيرادات ال وائد م ن خالب تطبيق معدب ال ائدة ال علي  لى إنمالي القيمة المدرنة للمونودات المالية  باســ
ــة القيمة  يت   ــبحت  يما بعد منخ ضــ ــبة للمونودات المالية التي أصــ ــة القيمة )انظر أدناط(. بالنســ ــبحت  يما بعد منخ ضــ التي أصــ

ــل المـالي. إذا تحســــــــــــــنـت  مخـاطر اد تراف بـإيرادات ال وائـد من خالب تطبي ق معـدب ال ـائـدة ال علي  لى التكل ـة المط ـأة لألصــــــــــــ
ادئتمان  لى األداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخ ضــــــــــــة في فترات التقرير الالحقة  بحيأ ل  يعد األصــــــــــــل المالي يعاني من 

دب ال ـائـدة ال علي  لى إنمـالي القيمـة المـدرنـة  مخـاطر ائتمـانيـة منخ ضـــــــــــــــة  يت  اد تراف بـإيرادات ال وائـد من خالب تطبيق معـ
 لألصل المالي.

 
بالنســـــــبة للمونودات المالية المشـــــــتراة أو الناشـــــــئة ذات مخاطر ائتمانية منخ ضـــــــة  تقوم الم(مو ة باد تراف بإيرادات ال وائد من 

راف المبدئي. د يعود ادحتســـــــــــــاب إلى  خالب تطبيق معدب ال ائدة ال علي المعدب  لى التكل ة المط أة لألصـــــــــــــل المالي منذ اد ت
ــل المالي ذات قيمة ائتمانية   ــنت مخاطر ادئتمان للمونودات المالية دحقًا بحيأ ل  يعد األصـــــ ــاس اإلنمالي حتى إذا تحســـــ األســـــ

 منخ ضة.
 

 ".إدرانها في بند "إيرادات التمويليت  اد تراف بإيرادات ال وائد في الربح أو الخسارة ويت  

 لدين المصن ة بالقيمة العادلة من خالب الدخل الشامل اآلخر( أدوات ا2)
يت  تصـنيف أدوات الدين المحت ظ بها من قبل الم(مو ة بالقيمة العادلة من خالب الدخل الشـامل اآلخر. يت  تحديد القيمة العادلة  

ة باإلفــافة إلى تكاليف المعاملة. دحقًا  (. يت  قياس أدوات الدين مبدئًيا بالقيمة العادل1)أ( )  31بالطريقة الموفــحة في إيضــا  
ــائر صــــــــرف العمالت األننبية )انظر أدناط(  مواســــــــك أو  إن التغييرات في القيمة المدرنة ألدوات الدين لذط نتي(ة ألربا  وخســــــ

ط( يت  اد تراف ( أ ال1خســــــائر انخ اض القيمة )انظر أدناط(  إيرادات ال وائد المحتســــــبة باســــــتخدام طريقة ال ائدة ال علية )انظر )
بها في الربح أو الخســارة. إن المبالغ التي ت  اإل تراف بها في الربح أو الخســارة لي ن   المبالغ التي كان من الممون اد تراف 
ــارة لو ت  قـياس أدوات اـلدين لـذط ـبالتكلـ ة المطـ أة. يت  إدراج نميح التغييرات األخرى في القيمـة المـدرنـة   بهـا في الربح أو الخســــــــــــ

دوات الدين لذط في الدخل الشامل اآلخر ويت  اإل تراف بها فمن احتياطي إ ادة تقيي  استثمارات.  ند إلغاء اإل تراف بأدوات أل
 الدين لذط  يت  إ ادة تصنيف المواسك أو الخسائر المتراامة المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
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 الدخل الشامل اآلخر( أدوات حقوق الملكية المصن ة بالقيمة العادلة من خالب 3)
 ند اد تراف المبدئي  يمون للم(مو ة أن تقوم باختيار بشول نهائي )لكل أداة  لى حدة( وذلك لتصنيف ادستثمارات في أدوات  

بتحديد القيمة العادلة من خالب الدخل الشـامل اآلخر إذا  ود يسـمح  .  بالقيمة العادلة من خالب الدخل الشـامل اآلخرحقوق الملكية 
اان ادســــــــــتثمار في حقوق الملكية محت ظ به للمتانرة أو إذا كان بدب طارت ت  اد تراف به من ِقبل الُمســــــــــتحوذ من خالب دمج 

  األ ماب.
 يت  ادحت ات بالمونودات المالية لغرض المتانرة إذا:

 
 ت  اقتنائها بشول مبدئي بهدف بيعها في المستقبل القريك؛ أو  •
مثـل نزء من مح ظـة أدوات مـاليـة محـددة تـديرلـا الم(مو ـة معـًا ولـديهـا دليـل فعلي لنمط أداة مـاليـة  نـد اإل تراف المبـدئي  ت •

 تحقق أربا   لى المدى القصير؛ أو
  اانت مشتقة )باستثناء المشتقات التي لها  قد فمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة(. •

ــتثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة ال ــافة يت  قياس ادســــ ــامل اآلخر مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلفــــ عادلة من خالب الدخل الشــــ
ــائر النات(ة من تغيرات القيمة العادلة في  ــك والخســـــــ ــها دحقًا بالقيمة العادلة ويت  إدراج المواســـــــ إلى تكاليف المعاملة. ويت  قياســـــــ

دما يت  اســـــــتبعاد لذط ادســـــــتثمارات فإن المواســـــــك  الدخل الشـــــــامل اآلخر ويت  تراامها في إحتياطي إ ادة تقيي  ادســـــــتثمارات و ن
والخســـــــائر المتراامة فـــــــمن إحتياطي إ ادة تقيي  ادســـــــتثمارات د يت  إ ادة تصـــــــني ها في الربح أو الخســـــــارة بل يت  تحويلها إلى  

  األربا  المستبقاة.
ــارة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية   ــتثمارات في أدوات حقوق الملكية في الربح أو الخسـ ــبة األربا  من ادسـ يت  اد تراف بأنصـ

يت  إدراج توزيعات األربا  في بند "إيرادات   إد إذا كانت أنصــبة األربا  تمثل بوفــو  تحصــيل نزء من تكل ة ادســتثمار.  9رق   
  .( في الربح أو الخسارة10 إيضا )" أخرى  -التمويل 

بالقيمة العادلة من خالب الدخل الشــــامل  حددت الم(مو ة نميح ادســــتثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحت ظ بها للمتانرة 
 (.25 إيضا  ند اد تراف المبدئي )انظر اآلخر 

 ( مونودات مالية بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخسارة4)
ياس المونودات المالية التي د تســــــــتوفي معايير القياس بالتكل ة المط أة أو بالقيمة العادلة من خالب الدخل الشــــــــامل اآلخر  يت  ق

  ( أ الط( يت  قياسها بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخسارة. 3( إلى )1)أنظر إيضا  )
   لى ونه التحديد:

ملكية بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخســــــــــارة  إد إذا قامت الم(مو ة  يت  تصــــــــــنيف ادســــــــــتثمارات في أدوات حقوق ال •
بتحـدـيد ادســــــــــــــتثـمار في حقوق الملكـية غير المحت ظ ـبه للمـتانرة أو الـبدب الطـارت الـناتج من اـندـماج األ ـماب ـبالقيـمة الـعادلة  

 ( أ الط(.3من خالب الدخل الشامل اآلخر  ند اد تراف المبدئي )أنطر إيضا  )
ــامل اآلخر  • ــتوفي معايير التكل ة المط أة أو معايير القيمة العادلة من خالب الدخل الشـــ ــنيف أدوات الدين التي د تســـ يت  تصـــ

( أ الط( بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخســارة. باإلفــافة إلى ذلك  قد يت  تحديد أدوات الدين  2( و)1)أنظر إيضــا  )
ــتوفي إما معايير التكل ة   ــامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالب التي تســـ المط أة أو معايير القيمة العادلة من خالب الدخل الشـــ

ــبة )ما  ــارة  ند اد تراف األولي إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخ   بشـــــــــول كبير  دم التطابق في المحاســـــــ الربح أو الخســـــــ
لوبات أو اد تراف بالمواســك والخســائر النات(ة يســمى " دم تطابق المحاســبة"( الذي قد ينشــأ من قياس المونودات أو المط

   نها  لى أس  مختل ة. ل  تحدد الم(مو ة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخسارة.
ف بأي يت  قياس المونودات المالية بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير  مح اد ترا

. يتضــــــمن محددة مواســــــك أو خســــــائر في القيمة العادلة في الربح أو الخســــــارة إلى الحد الذي د تكون  يه نزء من  القة تحوط
صـافي الموسـك أو الخسـارة المعترف بها في الربح أو الخسـارة أي أنصـبة أربا  أو فوائد موتسـبة  لى األصـل المالي ويت  إدرانها  

يت  تحديد القيمة العادلة بالطريقة  الموحد.  ثمار من خالب الربح او الخسـارة" في بيان الربح أو الخسـارةمن اإلسـت في بند "المواسـك
 )أ(. 31المبينة في إيضا  
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 الموجودات المالية )يتبع(
 )يتبع( األدوات المالية

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
أو  تعترف الم(مو ة بمخصـــص خســـارة لخســـائر ادئتمان المتوقعة لالســـتثمارات في أدوات الدين التي يت  قياســـها بالتكل ة المط أة

اآلخر  ذم  التأنير المدينة  الذم  المدينة الت(ارية ومونودات العقود باإلفـافة إلى  قود بالقيمة العادلة من خالب الدخل الشـامل  
. يت  تحديأ مبلغ خســــــــــــــائر ادئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعو  التغيرات في مخاطر ادئتمان منذ  الضــــــــــــــمانات المالية

 .اد تراف المبدئي باألداة المالية المعنية
  

ــول دائ  بخســــــارة ادئتمان المتوقعة  لى مدى العمر الزمني للذم  المدينة الت(ارية ومونودات العقود وذم   وتعترف الم(مو ة بشــــ
ــتخدام مخصــــــص ماتريو  بناًء  لى خبرة  ــائر ادئتمان المتوقعة  لى لذط المونودات المالية باســــ التأنير المدينة. يت  تقدير خســــ

ــابقة في م(اب خ ــادية العامة  وتقيي  كل الم(مو ة السـ ــة بالمدينين  والظروف ادقتصـ ــارة ادئتمان  وتعديلها وفًقا للعوامل الخاصـ سـ
 من ادت(اط الحالي والمتوقح للظروف في تاريخ التقرير  بما في ذلك القيمة الزمنية لألمواب حسبما يوون مالئمًا. 

 
ســـــــارة ادئتمان المتوقعة  لى مدى العمر الزمني  ندما تكون لناج بالنســـــــبة ل(ميح األدوات المالية األخرى  تعترف الم(مو ة بخ

زيادة نولرية في مخاطر ادئتمان منذ اد تراف المبدئي. ومح ذلك  إذا ل  تزد مخاطر ادئتمان لألداة المالية بشــــــول نولري منذ 
ــارة لتلك األداة المالية بمبلغ ي ــارة ادئتمان الموقعة ل ترة  اد تراف المبدئي  تقوم الم(مو ة بقياس مخصـــــــص الخســـــ   12عادب خســـــ

   شهرًا. 
خســارة ادئتمان المتوقعة  لى مدى العمر الزمني خســائر ادئتمان المتوقعة التي تنتج  ن نميح أحداث التخلف  ن الســداد   تمثل

خســــــارة  شــــــهر نزء من 12فترة خســــــارة ادئتمان المتوقعة  لى  المحتملة  لى مدى العمر المتوقح ألداة مالية. في المقابل  تمثل
ادئتمان المتوقعة  لى مدى العمر الزمني والذي من المتوقح أن ينتج  ن أحداث التخلف  ن الســـداد  لى األداة المالية المحتملة 

 شهر بعد تاريخ التقرير.  12خالب 
 ( الزيادة ال(ولرية في مخاطر ادئتمان1)

ألداة المـاليـة قـد ارت عـت بشــــــــــــــوـل نولري منـذ اد تراف المبـدئي  تقوم الم(مو ـة   نـد تقيي  مـا إذا كـانـت مخـاطر ادئتمـان  لى ا
بمقارنة مخاطر حدوث التخلف  ن السداد  لى األداة المالية في تاريخ التقرير مح خطر التخلف  ن سداد األداة المالية في تاريخ 

 من المعلومـات الكمـية والنوعـية التي تكون معقوـلة وـقابـلة                                                                    اد تراف المـبدئي.  ـند إنراء لـذا التقيي   ـتأخـذ الم(مو ـة ـباد تـبار كـل  
  للد    بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكل ة أو نهد كبير. 

ــتقبلية للم(ادت التي يعمل فيها  ــتقبلية التي ت  أخذلا باد تبار اآلفاق المســــــ ــمن المعلومات المســــــ ويت     لم(مو ة ل المدينون تتضــــــ
الحصــــوب  ليها من تقارير الخبراء ادقتصــــاديين والمحللين الماليين والهيئات الحوومية والمنظمات المماثلة األخرى  وكذلك األخذ 

  في اد تبار المصادر الخارنية المختل ة والمعلومات ادقتصادية المتوقعة التي تتعلق بالعمليات األساسية للم(مو ة.
المعلومات التالية في اد تبار  ند تقيي  ما إذا كانت مخاطر ادئتمان قد زادت بشـول لام منذ اد تراف   لى ونه التحديد  تاخذ

  المبدئي: 
 تدلور نولري فعلي أو متوقح في األدوات المالية الخارنية )إن وندت( أو التصنيف ادئتماني الداخلي؛ •
ئتمان الخاصـة بأداة مالية معينة   لى سـبيل المثاب  زيادة حدوث تدلور نولري في ماشـرات األسـواق الخارنية لمخاطر اد •

لامة في لامش ادئتمان  أسـعار مقايضـة التخلف  ن سـداد ادئتمان بالنسـبة للمدين  أو طوب ال ترة الزمنية أو المدى الذي 
 تكون  يه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من التكل ة المط أة؛

متوقعة في األ ماب أو األوفــــــــــاع المالية أو ادقتصــــــــــادية التي من المتوقح أن تتســــــــــبك في التغيرات الســــــــــلبية القائمة أو ال •
 انخ اض لام في قدرة المدين  لى الوفاء بالتزامات ديونه؛

 تدلور نولري فعلي أو متوقح في النتائج التشغيلية للمدين؛ •
 المدين؛ الزيادات ال(ولرية في مخاطر ادئتمان  لى األدوات المالية األخرى لن    •
حدوث تغير ســــلبي فعلي أو متوقح نولري في البيئة التنظيمية وادقتصــــادية أو التكنولونية للمدين  مما يادي إلى انخ اض  •

 .الدينلام في قدرة المدين  لى الوفاء بالتزامات 
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 )يتبع( األدوات المالية

 الموجودات المالية )يتبع(
 )يتبع( انخفاض قيمة الموجودات المالية

 ( الزيادة ال(ولرية في مخاطر ادئتمان )يتبح(1)
أن لدى المونودات المالية مخاطر ائتمانية منخ ضـــــــــــة  ندما يوون لألصـــــــــــل تصـــــــــــنيف ائتماني خارني "درنة الم(مو ة  تعتبر  

ــتثمار" وفًقا للتعريف   ــنيف داخلي "  المتعارف  ليهادسـ ــل تصـ ــنيف خارني  يوون لألصـ ألداء". ا الميًا أو في حالة  دم توفر تصـ
 .اج مبالغ ت(اوزت فترة ادستحقاقاألداء أن الطرف المقابل لديه وفح مالي قوي ود يوند لن

 
ــتخدمة لتحديد ما إذا كانت لناج زيادة نولرية في مخاطر ادئتمان  الم(مو ة  تقوم  ــول منتظ  بمراقبة فعالية المعايير المســــــــــ بشــــــــــ

ت(ـاوز ومرانعتهـا حســــــــــــــبمـا يوون مالئمـا للتـأاـد من أن المعـايير ـقادرة  لى تحـدـيد الزـيادة ال(ولرـية في مخـاطر ادئتمـان قبـل أن ي
 المبلغ فترة استحقاقه. 

 ( تعريف التخلف  ن السداد2)
ما يلي بمثابة حدث تخلف  ن الســــداد ألغراض إدارة مخاطر ادئتمان الداخلية حيأ تشــــير الخبرة التاريخية إلى  الم(مو ة  تعتبر  

 :أن األصوب المالية التي تستوفي بأي من المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشول  ام
 
  ندما يوون لناج خرق للعهود المالية من قبل المدين؛ أو •
تشــير المعلومات التي ت  تطويرلا داخليًا أو التي ت  الحصــوب  ليها من مصــادر خارنية إلى أنه من غير المحتمل أن يدفح  •

 .(الم(مو ةالمدين للدائنين بالكامل  بما في ذلك الم(مو ة )دون األخذ باد تبار أي فمانات تملكها 

 ( مونودات مالية ذات قيمة ائتمان منخ ضة 3)
يعتبر األصــل المالي ذات قيمة ائتمانية منخ ضــة  ند وقوع حدث أو أاثر له تأثير ســلبي  لى التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة 

بيانات يمون مالحظتها حوب يتضـــــمن الدليل  لى أن المونودات المالية لي ذات قيمة ائتمان منخ ضـــــة القيمة لألصـــــل المالي.  
 األحداث التالية:

 
  صعوبات مالية لامة يوانها المقترض أو المصدر؛ (أ

 ( أ الط(؛ 2)رانح ) مثل التخلف  ن السداد أو ت(اوز فترة ادستحقاقخرق للعقد   (ب
ــاديةللمقترض أن يقوم الدائن )الدائنين( (ج ــباب اقتصـ يوانها المقترض  بمنح المقترض  تعاقديةأو    نتي(ة لصـــعوبات مالية ألسـ

 امتياز )امتيازات( والتي ل  يون ليأخذلا الدائن )الدائنين( باد تبار  بخالف ذلك؛ 
 يصبح من المحتمل أن يتعرض المقترض لإلفالس أو أي إ ادة تنظي  مالي أخر؛ أو (د
 سوق نشط لهذا األصل المالي بسبك الصعوبات المالية.  دم ونود (ه
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 الموجودات المالية )يتبع(
 )يتبع( قيمة الموجودات الماليةانخفاض  

 ( القياس واد تراف بخسائر ادئتمان المتوقعة4) 
يعتبر قياس خسـائر ادئتمان المتوقعة دلياًل  لى احتمالية التخلف  ن السـداد  أو الخسـارة بافتراض التخلف  ن السـداد )أي ح(  
ــارة  ــداد والخســـ ــتند تقيي  احتمالية التخلف  ن الســـ ــداد. ويســـ ــداد( والتعرض للتخلف  ن الســـ ــارة إذا كان لناج تخلف  ن الســـ الخســـ

البيانات التاريخية المعدلة بناًء  لى المعلومات المســــتقبلية كما لو موفــــح أ الط. أما بالنســــبة   بافتراض التخلف  ن الســــداد  لى
ــداد  لمونودات مــاليــة  فــإن لــذا يمثلــه إنمــالي القيمــة المــدرنــة للمونودات في تــاريخ التقرير  لعقود  للتعرض للتخلف  ن الســـــــــــــ

مالية  يتضــمن التعرض المبلغ المســحوب كما في تاريخ التقرير  باإلفــافة إلى أي مبالغ إفــا ية متوقعة يت  ســحبها الضــمانات ال
في المستقبل حسك تاريخ التخلف  ن السداد المحدد بناًء  لى ادت(اط التاريخي  وفه  الم(مو ة لالحتيانات التمويلية المستقبلية 

 ومات المستقبلية ذات العالقة. المحددة للمدينين  وغيرلا من المعل
 

ــارة ادئتمان المتوقعة كال رق بين نميح التدفقات النقدية التعاقدية  ــبة للمونودات المالية  يت  تقدير خســـ ــتحقةبالنســـ لم(مو ة  ل  المســـ
 صلي. استالمها  مخصومة  لى أساس سعر ال ائدة ال علي األالم(مو ة وفقًا للعقد ونميح التدفقات النقدية التي تتوقح 

 
إذا قامت الم(مو ة بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يعادب خسارة ادئتمان المتوقعة  لى مدى العمر الزمني في فترة 
ــروط   ــتوِف الشــ ــارة ادئتمان المتوقعة  لى مدى العمر الزمني ل  تســ ــابقة  لكنها تحدد في تاريخ التقرير الحالي أن خســ التقرير الســ

ــارة ادئتمان المتوقعة ل ترة  تقوم الم(مو ة   ــارة بمبلغ يعادب خسـ ــتثناء    12بقياس مخصـــص الخسـ شـــهرًا في فترة التقرير الحالية  باسـ
 المونودات التي أستخدم فيها نهج مبسط. 

 
رنة  تعترف الم(مو ة بموسـك أو خسـارة انخ اض القيمة في الربح أو الخسـارة ل(ميح األدوات المالية مح تعديل مقابل لقيمتها المد

  باســــــتثناء ادســــــتثمارات في أدوات الدين التي يت  قياســــــها بالقيمة العادلة من خالب الدخل  مخصــــــص خســــــارةمن خالب حســــــاب 
الشــــامل اآلخر  والتي يت  اد تراف بمخصــــص الخســــارة في الدخل الشــــامل اآلخر والمتراا  في احتياطي ادســــتثمار  ود يخ   

 المركز المالي الموحد.  القيمة المدرنة لألصل المالي في بيان

 إلغاء اإل تراف بالمونودات المالية
تقوم الم(مو ة بإلغاء اد تراف بأصــــــل مالي فقط  ند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باســــــتالم التدفقات النقدية من األصــــــل أو 

ة أخرى. أما في حالة  دم قيام  ندما تحوب الم(مو ة األصــــــــل المالي  وبشــــــــول نولري كافة مخاطر ومنافح الملكية إلى منشــــــــأ
الم(مو ة بالتحويل أو ادحت ات بشـول نولري بمخاطر ومنافح الملكية واسـتمرارلا بالسـيطرة  لى األصـل المحوب  فإن الم(مو ة  

ة  تقوم باد تراف بحصــتها المســتبقاة في األصــل المحوب والمطلوبات المتعلقة به التي قد ي(ك  لى الم(مو ة دفعها. أما في حال 
احت ات الم(مو ة بشــول نولري بوافة مخاطر ومنافح الملكية لألصــل المالي المحوب  فإن الم(مو ة تســتمر باد تراف باألصــل 

 المالي واد تراف بالقروض المرلونة بالمبالغ المستلمة.
 

ــه بالتكل ة المط أة  يت  اد تراف بأي فرق بين المبلغ ا ــل مالي ت  قياســــــ ــل وإنمالي البدب   ند إلغاء اد تراف بأصــــــ لمدرج لألصــــــ
المســتل  أو الذي ســوف يت  اســتالمه في الربح أو الخســارة. باإلفــافة إلى ذلك   ند إلغاء باإلســتثمار في أداة دين مصــن ة بالقيمة 

سـتثمارات العادلة من خالب الدخل الشـامل اآلخر  يت  إ ادة تصـنيف الربح أو الخسـارة المتراامة سـابًقا في احتياطي إ ادة تقيي  اد
باختيارلا  ند الم(مو ة في الربح أو الخســـــــــــارة. في المقابل   ند إلغاء اإل تراف بادســـــــــــتثمار في أداة حقوق الملكية التي قامت 

اإل تراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالب الدخل الشامل اآلخر  فإنه د يت  إ ادة تصنيف المواسك أو الخسائر المتراامة سابًقا 
 ي إ ادة تقيي  ادستثمارات في الربح أو الخسارة  ولكن يت  تحويلها إلى األربا  المستبقاة.في احتياط
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 المطلوبات المالية 
يت  قـياس نميح المطلوـبات المـالـية دحـقًا ـبالتكلـ ة المطـ أة ـباســــــــــــــتخـدام طريـقة الـ اـئدة ال علـية أو ـبالقيمـة العـادـلة من خالب الربح أو 

 الخسارة.

 مطلوبات مالية ت  قياسها دحقاً بالتكل ة المط أة
ــتري في م(مو ة ا ماب  )( ليســــت بدب  1يت  قياس المطلوبات المالية التي ) ( ل   3( غير محت ظ بها للمتانرة أو )2محتمل للمشــ

  يت  تحديدلا بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخسارة دحًقا بالتكل ة المط أة باستخدام طريقة ال ائدة ال علية.
 

 التكل ة المط أة للمطلوبات المالية وتوزيح مصـاريف ال وائد  لى مدى ال ترة المعنية.  إن طريقة ال ائدة ال علية لي طريقة إلحتسـاب
إن معدب ال ائدة ال علي لو المعدب الذي يخصـــ  تمامًا الدفعات النقدية المســـتقبلية )بما في ذلك نميح الرســـوم والنقاط المدفو ة أو 

ــول نزًءا د يت(زأ من معدب ال ائدة ال ع ــتلمة التي تشــــ ــومات أخرى( من خالب العمر المســــ لي وتكاليف المعاملة و الوات أو خصــــ
 أو حيثما يوون مالئما فترة أقصر  إلى التكل ة المط أة لاللتزام المالي. المتوقح لاللتزام المالي

 
تقرير  يت  تحديد مواســــك  يت  قياســــها بالتكل ة المط أة في نهاية كل فترة التي  بالنســــبة للمطلوبات المالية المقومة بعمالت أننبية و 

وخسـائر صـرف العمالت األننبية بناًء  لى التكل ة المط أة لألدوات. يت  إدراج مواسـك وخسـائر صـرف العمالت األننبية في بند  
 .الموحد الربح أو الخسارة بيان " فيإيرادات أخرى "

 إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
ام المـالي  نـدمـا وفقط  نـدمـا يت  إســــــــــــــتي ـاء ادلتزام أو إلغـائـه أو إنتهـاء صــــــــــــــالحيتـه. يت  بـإلغـاء اد تراف بـادلتز  الم(مو ـةتقوم  

 اإل تراف بال رق بين القيمة المدرنة لاللتزام المالي الذي ت  إلغاء اد تراف به والمبلغ المدفوع والمستحق في الربح أو الخسارة.
 

ــين الحاليين أداة  ــبة  ن    ندما تتبادب الم(مو ة مح أحد المقرفــــ دين واحدة إلى أخرى بشــــــروط مختل ة اختالًفا كبيًرا  يت  المحاســــ
ــلي واد تراف بالتزام مالي نديد. وبالمثل  تقوم الم(مو ة بإحتســـــــــاب أي تعديل نولري   كإنهاءلذا التبادب  لاللتزام المالي األصـــــــ

بالتزام نديد. من الم ترض أن تكون الشــــــــروط  لشــــــــروط ادلتزام الحالي أو نزء منه كتســــــــوية لاللتزام المالي األصــــــــلي واد تراف 
مختل ة اختالًفا كبيًرا إذا كانت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصــــــــومة بمونك الشــــــــروط ال(ديدة  بما في ذلك أي رســــــــوم يت  

  ةالمخصـوم   ةالحالي  القيمة ن    %10دفعها بعد خصـ  أي رسـوم مسـتلمة ومخصـومة باسـتخدام المعدب ال علي األصـلي د تقل  ن  
لاللتزام   الـمدرنة( القيـمة  1  يوون ال رق بين: )صــــــــــــــلي. إذا ل  يون التـعديل نولرًيالـتدفـقات النـقدية المتبقـية من ادلتزام الـمالي األل

( يت  اد تراف بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل في الربح أو الخســــــــــارة كأربا  أو خســــــــــائر التعديل 2قبل التعديل؛ و )
 والخسائر األخرى. المواسكفمن 

 المقاصة
فقط  ندما  يوون للم(مو ة    الموحد  تت  مقاصــــــــة المونودات والمطلوبات المالية ويت  بيان صــــــــافي المبلغ في بيان المركز المالي

حق قانوني قابل للن اذ بمقاصــة المبالغ وتنوي إنراء تســوية  لى أســاس صــافي المبلغ أو تحصــيل المونودات وتســوية المطلوبات 
 .بصورة متزامنة
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  المخصصات
يت  اد تراف بالمخصـصـات  ندما يترتك  لى الم(مو ة  نتي(ة لحدث سـابق  التزام حالي قانوني أو فـمني يمون تقديرط بصـورة  

  .ويوون من المرنح أن يلزم إنراء تدفقات نقدية خارنة لتسوية ادلتزامموثوقة 
 

يت  تحديد المخصـصـات من خالب خصـ  التدفقات النقدية المسـتقبلية المتوقعة بمعدب يعو  تقييمات السـوق الحالية للقيمة الزمنية 
 تمويل.  للماب والمخاطر التي ينطوي  ليها ادلتزام. يت  اد تراف بعو  الخص  كتكل ة

   تعويضات الموظفين

 تعويضات الموظ ين قصيرة األنل
يت  قياس ادلتزامات المتعلقة بالتعويضـات قصـيرة األنل للموظ ين  لى أسـاس غير مخصـوم ويت  تحميلها كمصـروفات  ند تقدي   

ية قصــيرة األنل أو خطط مشــاركة الخدمات ذات الصــلة. يت  اد تراف بادلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقح دفعه بمونك  الوات نقد
في األربا  إذا كان  لى الم(مو ة التزام حالي قانوني أو فــــــمني لدفح لذا المبلغ مقابل الخدمات الســــــابقة التي قدمها الموظف  

 ويمون تقدير ادلتزام بصورة موثوقة.

  تعويضات نهاية الخدمة للموظ ين غير المواطنين
ــركات الم(مو ة في د ــات نهاية الخدمة للموظ ين وفقًا  يما يتعلق بشـــ ــد مخصـــــص تعويضـــ ولة اإلمارات العربية المتحدة  يت  رصـــ

ألحوام قانون العمل ادتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ويت  احتســـــــابه  لى أســـــــاس ادلتزام الذي قد ينشـــــــأ  يما لو ت  إنهاء 
 خدمات كافة الموظ ين في تاريخ التقرير.

   ة للموظ ين المواطنينتعويضات نهاية الخدم
 يما يتعلق بالموظ ين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة   تقدم الشـــــركة مســـــالمات لصـــــندوق معاشـــــات وموافآت التقا د  
  الذي ت  تأســـيســـه من قبل الهيئة العامة للمعاشـــات والتأمينات ادنتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويت  احتســـابها كنســـبة 

 مئوية من رواتك الموظ ين. تقتصر التزامات الشركة  لى تلك المسالمات ويت  احتسابها كمصروفات  ند استحقاقها.
 

ــات وموافآت   ــندوق معاشـــ ــات المتعلقة بالموظ ين من مواطني دوب اإلمارات العربية المتحدة إلى صـــ ــالمات المعاشـــ ــداد مســـ يت  ســـ
. يت  تحميل تلك المســــــــالمات 2000( لســــــــنة  2دي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )التقا د إلمارة أبوظبي وفقًا للقانون ادتحا

  لى األربا  أو الخسائر خالب فترة الخدمة للموظ ين.
 

ــتوى   ــ  ومســــــــ ــافي تأثير معدب الخصــــــــ ــات نهاية الخدمة للموظ ين حيأ تتوقح اإلدارة أن صــــــــ ل  يت  إنراء تقيي  ااتواري لتعويضــــــــ
 المستقبلية  لى القيمة الحالية دلتزام التعويضات لن يوون نولريًا.  ادمتيازات والرواتك 
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  يتطلك من أ ضــاء م(ل  اإلدارة إصــدار أحوام )بخالف 3 ند تطبيق الســياســات المحاســبية للم(مو ة  الموفــحة في إيضــا  
ب القي  المـدرنـة  تلـك التي تتضــــــــــــــمن تقـديرات( والتي لهـا تـأثير لـام  لى المبـالغ المعترف بهـا وإنراء تقـديرات وافترافـــــــــــــــات حو 

للمونودات والمطلوبات  ند  دم ونود مصـــــــادر أخرى متوفرة. تســـــــتند التقديرات وادفترافـــــــات المرتبطة بها إلى الخبرة التاريخية 
 والعوامل األخرى التي تعتبر ذات العالقة. قد تختلف النتائج ال علية  ن لذط التقديرات.

 
بشــول مســتمر. ويت  اإل تراف بالتغيرات  لى التقديرات المحاســبية في ال ترة التي ت   األســاســيةيت  مرانعة التقديرات واإلفترافــات  

فيـها تـعدـيل التـقدير في حـاب ـكان التـعدـيل ماثرًا  لى تـلك ال ترة فقط أو في فترة التـعدـيل وال ترات المســــــــــــــتقبلـية في حـاب ـكان التغير  
  ماثرًا  لى ال ترة الحالية وال ترات المستقبلية.

 (  لى التقديرات الهامة واألحوام الحساسة19 –روس كورونا )اوفيد في تأثير
وقد انتشــــــــر في بر الصــــــــين وخارنها  مما تســــــــبك في   2020( في أوائل  19 –ت  تأايد ونود فيروس كورونا المســــــــت(د )اوفيد 

تعطـيل األ ـماب والنشــــــــــــــاط ادقتصــــــــــــــادي. تعتبر الم(مو ـة أن لـذا ال يروس ـكان ـله ـتأثير محـدود  لى أ ـماب الم(مو ـة بخالف 
ــاد الكلي في تقديرات الم(مو ة لل مليات الطائرات الت(ارية.  معيار الدولي  ت  إدراج تأثير ت شـــــي لذا الوباء  لى توقعات ادقتصـــ

 .حوب مخصصات خسائر ادئتمان المتوقعة وقياس انخ اض قيمة المونودات غير المالية 9للتقارير المالية رق  

 للمجموعةاألحلام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية 
أ ضـــاء  (  التي قام  من صـــل أدناطوالتي يت   رفـــها بشـــول ك التي تشـــتمل  لى تقديرات )  باســـتثناء تلاألحوام الحســـاســـةما يلي   ي

ــبية للم(مو ة والتي كان لها أاثر تأثير نولري  لى المبالغ م(ل  اإلدارة  ــات المحاســـــ ــياســـــ ــياق تطبيق الســـــ ــمن ســـــ باتخاذلا فـــــ
 .الموحدة المعترف بها في البيانات المالية

 أحوام  ند تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء
ــول  ام باإليرادالم(مو ة  تعترف   ــائح أو الخدمات إلى  بشـ ــيطرة  لى البضـ ــتمر للسـ ات مح مرور الوقت أثناء قيامها بالتحويل المسـ

العمالء. نظرا ألن العمالء يســـتلمون ويســـتهلكون في الوقت ن ســـه ال وائد المقدمة وأن  ملية تحويل الســـيطرة تت  مح مرور الوقت  
ــًا باإليرادات بناًء  لى مدى تحويل / إن(از  ند تحديد طريقة قياس إن(از التزامات األداء  نقل كل التزام أداء. يت  اد تراف أيضــــ

 لذط  ت  األخذ باد تبار طبيعة لذط البضائح والخدمات باإلفافة إلى طبيعة أدائها.

 تصنيف المشروع المشترج
لخدمات الطيران ذ.م.م." لو مشروع مشترج تابح للشركة و"انستا اس بي     إن "أنستا ويستالند9اما لو مبين في اإليضا  رق   

% من أنســــتا ويســــتالند لخدمات الطيران ذ.م.م.  إد أنه لي  لديها ســــيطرة أو 70ايه".  لى الرغ  أن الشــــركة تمتلك حصــــة تبلغ 
س بي ايه" بمونك العقد المبرم بينهما أن  تأثير نولري  لى أنستا ويستالند لخدمات الطيران ذ.م.م. حيأ ت  ادت اق مح"انستا ا

األنشــطة الخاصــة بالمشــروع المشــترج "أنســتا ويســتالند لخدمات الطيران ذ.م.م." تتطلك موافقة باإلنماع من األطراف المشــاركة 
ــتا ويســـتالند لخدمات الطيران ذ.م.م." لي شـــركة ذات مســـاولية محدودة شـــولها القانوني ي(يز ال  صـــل بين في الســـيطرة. إن "أنسـ

أطراف المشـروع المشـترج والشـركة ن سـها.  الوة  لى ذلك  د يوند ات اق تعاقدي أو أية معطيات أو ظروف أخرى تشـير إلى أن  
أطراف المشـروع المشـترج له  حقوق في مونودات المشـروع المشـترج و ليه  التزامات ت(اط مطلوباته. و ليه  يت  تصـنيف "أنسـتا 

 ذ.م.م." كمشروع مشترج خاص بالشركة.ويستالند لخدمات الطيران 

 تصنيف الترتيك المشترج
% بين 50-50. حيأ تســـــــتند المســـــــالمات وتقاســـــــ  األربا   لى أســـــــاس  CAE Incالشـــــــركة ات اقية تعاون وخدمات مح   أبرمت

 وبالتاليرتيك.   ن ادلتزامات التي يتكبدلا الت  ة بشــول مشــترجيمســاول  وتتحمللألطراف حقوق مباشــرة في المونودات و الطرفين.  
ــترك ــنيف لذا الترتيك كعملية مشـــــــــ حقها المباشـــــــــــر في المونودات والمطلوبات واإليرادات ب باإل تراف  وتقوم الم(مو ة  ةت  تصـــــــــ

 المشتركة. والمصاريف
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 )يتبع( للمجموعة األحلام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية

 تصنيف الشركة التابعة
ــبة   ــة بنسـ ــبة  50تمتلك الشـــركة حصـ ــة األخرى بنسـ ــة الحصـ ــركة روياب نت ذ.م.م.  بينما تمتلك ليئة طيران الرئاسـ % في ملكية شـ

%. يت  المحاســـبة  ن شـــركة شـــركة روياب نت ذ.م.م. كشـــركة تابعة للم(مو ة  لى أســـاس أن الم(مو ة قادرة  لى ممارســـة 50
 ية في م(ل  اإلدارة وا تمادلا  لى الشركة للد   ال ني والعمليات.السيطرة  لى لذط المنشأة نتي(ة تمثيل األغلب

  تصنيف العقارات
أثناء تصـــــنيف العقارات  قامت اإلدارة بوفـــــح العديد من األحوام. يتطلك وفـــــح أحوام لتحديد ما إذا كان العقار مالل أن يوون 
 قار اســتثماري أو ممتلكات ومعدات و/أو أصــل محت ظ به بغرض البيح. تقوم الم(مو ة بوفــح معايير تمونها من ممارســة تلك 

ــقة وفقًا لتعري ات ــورة متسـ ــح لذط   األحوام بصـ ــتثمارية والممتلكات والمعدات والمونودات المحت ظ بها للبيح.  ند وفـ العقارات ادسـ
في اد تبار المعايير الت صـــــــــيلية والتونيهات ذات الصـــــــــلة بتصـــــــــنيف العقارات الواردة في المعيار  باألخذاألحوام  قامت اإلدارة 
  الدولي للتقارير المالية والمعيار  40لمعيار المحاســــبي الدولي رق   وا  16والمعيار المحاســــبي الدولي رق   2المحاســــبي الدولي رق   

  .  وبصورة خاصة  ادستخدام المحدد للعقار من قبل اإلدارة5رق  

 الزيادة الهامة في مخاطر ادئتمان
شـهرًا    12ة لمدة  يت  قياس الخسـارة ادئتمانية المتوقعة كمخصـص يعادب الخسـارة ادئتمانية المتوقع   3اما لو موفـح في إيضـا  

. ينتقل األصــــــــــــل إلى  3أو المرحلة   2  أو الخســــــــــــارة ادئتمانية  لى مدى العمر الزمني لمونودات المرحلة  1لمونودات المرحلة  
 9المرحلة الثانية في حاب زيادة مخاطر ادئتمان بشـــــــــــول لام منذ اد تراف المبدئي. د يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رق   

يشــــــول زيادة لامة في مخاطر ادئتمان. و ند تقيي  ما إذا كانت مخاطر ادئتمان ألي من المونودات قد ارت عت بشــــــول   ما الذي
 المستقبلية. والقبلة للد  لام  تأخذ الم(مو ة في اد تبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة 

 تقيي  نموذج األ ماب
يعتمد تصنيف وقياس المونودات المالية علی نتائج اختبار مدفو ات المبلغ األصلي وال ائدة  لى المبلغ األصلي القائ  واختبار 

تحدد الم(مو ة نموذج األ ماب  لى مستوى يعو    (. 3)يرنى ادطالع  لى أقسام األصوب المالية في إيضا     نموذج األ ماب
المالية مًعا لتحقيق لدف أ ماب معين. ويتضمن لذا التقيي  الحو  الذي يعو  نميح األدلة ذات  ايفية إدارة م(مو ات المونودات  

الصلة بما في ذلك كيفية تقيي  أداء المونودات وقياس أدائها  والمخاطر التي تاثر  لى أداء المونودات وكيفية إدارتها وكيف يت  
لمالية المقاسة بالتكل ة المط أة أو القيمة العادلة من خالب الدخل الشامل  تعوي  مدراء المونودات. تراقك الم(مو ة المونودات ا

اآلخر والتي ت  استبعادلا قبل استحقاقها ل ه  سبك استبعادلا وما إذا كانت األسباب مت قة مح الهدف من األ ماب المحت ظ بها.  
المتواصل للم(مو ة حوب ما إذا كان ن التقيي   موذج األ ماب الذي يت  بمونبه ادحت ات بالمونودات  وتعتبر المراقبة نزًءا من 

  المالية المتبقية مناسًبا  وإذا كان من غير المناسك ما إذا كان لناج تغيير في نموذج األ ماب وبالتالي يت  إدخاب تغييًرا مستقبلًيا 
 لتصنيف تلك المونودات. ل  يون مطلوب إنراء مثل لذط التغييرات خالب ال ترات المعروفة. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 )يتبع(أحلام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
المتعلقة بالمســـــتقبل والمصـــــادر الرئيســـــية األخرى للتقدير غير الماكد في نهاية فترة التقرير والتي   الرئيســـــية  ادفترافـــــات   يما يلي

 مدرنة خالب السنة المالية القادمة.تحمل مخاطر مهمة قد تتسبك في تعديالت نولرية  لى قي  المونودات والمطلوبات ال

 ومونودات العقودمخصص خسائر انخ اض قيمة الذم  المدينة الت(ارية 
تقوم الم(مو ة باد تراف بمخصـــــــصـــــــات الخســـــــائر  يما يتعلق بخســـــــائر ادئتمان المتوقعة من الذم  المدينة الت(ارية ومونودات 
العقود. يت   ادًة قياس مخصـــــصـــــات الخســـــائر من الذم  المدينة الت(ارية بقيمة تعادب خســـــائر ادئتمان المتوقعة  لى مدى  مر 

 .مو ة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادلة خسائر ادئتمان المتوقعة  لى مدى  مر األداة األداة. تقوم الم(
 

ــول ملحوت منذ اد تراف المبدئي و ند   لتحديد ما إذا كانت مخاطر ادئتمان للذم  المدينة الت(ارية ومونودات العقود قد زادت بشــ
المعلومات المعقولة والدا مة المالئمة والمتاحة دون تكل ة أو م(هود  تقدير خســـــــــــائر ادئتمان المتوقعة  تأخذ الم(مو ة باد تبار

ــابـقة للم(مو ـة وتقيي  ال(ـدارة ادئتمـانـية ة والتحلـيلوالنوعـي  ةزاـئد  ويتضــــــــــــــمن ذـلك المعلومـات الكمـي   وذـلك بـناًء  لى الخبرة الســــــــــــ
 .والمعلومات ادستشرا ية

 
تعتبر الخسارة بافتراض التعثر لي تقدير للخسارة النات(ة  ن التخلف  ن السداد. وتستند إلى ال رق بين التدفقات النقدية التعاقدية 
ــينات ادئتمانية  ــا ية والتحســ ــمانات اإلفــ ــتحقة وتلك التي يتوقعها المقترض  مح األخذ في اإل تبار التدفقات النقدية من الضــ المســ

 المتكاملة. 
 

ــارة ادئتمانية المتوقعة. إن احتمالية التعثر لي تقدير دحتماب التخلف  ن  تمث ــيا في قياس الخســــــــ ل احتمالية التعثر مدخال رئيســــــــ
 السداد  لى مدار فترة زمنية محددة  ويشمل إحتسابها البيانات التاريخية وادفترافات والتوقعات بالظروف المستقبلية.

 
ن المتعلـقة ـباـلذم  الـمديـنة الت(ـارـية ومونودات العقود ـقد زادت بصــــــــــــــورة نولرـية وفـقًا ألحـوام  ت ترض الم(مو ـة أن مخـاطر ادئتـما

ــداد   ــتحقاق المبلغ  وخلفية العميل وونود مناز ات وأنماط الســـ نولرية. تضـــــح اإلدارة في اد تبار  وامل محددة من بينها فترة اســـ
ــأن ال(دار  ــيل التاريخية الحديثة والمعلومات األخرى المتاحة بشـ ة ادئتمانية للطرف المقابل. قامت اإلدارة بتقدير مدى إموانية تحصـ

الذم  المدينة الت(ارية وقامت بتكوين المخصــص الالزم للذم  المدينة التي تعرفــت دنخ اض في القيمة. يبلغ مخصــص خســائر 
 مليون درل (. 82,2: 2020مليون درل  ) 75,4مبلغ  2021ديسمبر  31انخ اض قيمة الذم  المدينة الت(ارية كما في 

 مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة 
ــنح( وقامت  ــائح تامة الصــ ــدة المخزون المتعلقة بقطح الغيار واألنزاء الدوارة )بضــ ــيل أرصــ قامت اإلدارة بتقدير مدى إموانية تحصــ

التقادم الســابق. يبلغ مخصــص انخ اض  بتكوين المخصــص الالزم للمخزون المتقادم اســتنادًا إلى البيئة ادقتصــادية الحالية وتاريخ
 .مليون درل ( 29,3: 2020مليون درل  ) 29,3مبلغ  2021ديسمبر  31قيمة المخزون المتقادم وبطيء الحركة كما في 

 لممتلكات والمعداتللطائرات وا األ مار اإلنتانية
لممتلكات والمعدات دحتســـاب ادســـتهالج. يت  وفـــح لذط التقديرات  للطائرات واقامت الم(مو ة بتحديد األ مار اإلنتانية المقدرة  

ــتخدام المتوقح للمونودات والتلف المادي لها. تقوم اإلدارة بمرانعة القي  المتبقية واأل مار اإلنتانية األخذ بعد  في اد تبار ادســـــــــ
   تعديل مصـروفات ادسـتهالج المسـتقبلية  ندما ترى اإلدارة أن األ مار اإلنتانية مختل ة  ن التقديرات السـابقةبصـورة سـنوية ويت

  .(5)إيضا  

  القيمة العادلة للعقارات ادستثمارية
ــين في تقيي  العقارات من  ــتقلين متخصـــــــصـــــ ــتثمارية من قبل خبراء مســـــ خالب تطبيق طرق يت  تحديد القيمة العادلة للعقارات ادســـــ

التقيي  المتعارف  ليها. ترتكز تلك التقديرات  لى بع  ادفترافـــــــــات التي تخضـــــــــح لعدم اليقين وقد تختلف بصـــــــــورة مادية  ن  
 .النتائج ال علية
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 حلام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(أ 4

 )يتبع( المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

 انخ اض قيمة الطائرات والممتلكات والمعدات واأل ماب الرأسمالية قيد اإلن(از
يت  تقيي  الممتلكات المصــــــــن ة فــــــــمن بند الممتلكات والمعدات واأل ماب الرأســــــــمالية قيد اإلن(از للتحقق من إنخ اض القيمة من 
ــتبعاد أو  ــًا تكاليف ادســــ ــترداد  والتي تمثل القيمة العادلة المقدرة ناقصــــ خالب مقارنة القيمة المدرنة مح قيمتها المقدرة القابلة لالســــ

  سـ(لت طيران 2021ديسـمبر    31ام في مسـتوى الوحدة المنت(ة للنقد ال ردية  أيهما أ لى. للسـنة المنتهية في القيمة في ادسـتخد
)وحدات منت(ة للنقد من صـــــــــــلة( بمبلغ   Bell  412و   DHC 300   DHC 400  طائرات  أبوظبي خســـــــــــارة انخ اض القيمة في

ــائر انخ اض القيمة من الطائرات ني ذ.م روياب نتســـــــ(لت (. مليون درل   10,4:  2020مليون درل  )  29,9   5000.م. خســـــ
ت اصـــــيل خســـــائر انخ اض القيمة  ت  بيانمليون درل (.    10,86:  2020مليون درل  )  12,5  بمبلغ)وحدة منت(ة للنقد من صـــــلة(  

 البيانات المالية الموحدة. حوب 5 إيضا في 

 انخ اض قيمة ادستثمار في مشروع مشترج 
منتظمة بمرانعة اســــــتثمارلا في المشــــــاريح المشــــــتركة لمعرفة ما إذا كان لناج ماشــــــرات  لى ادنخ اض في تقوم اإلدارة بصــــــورة  

ــركة  ــتركة قد تعرض دنخ اض في القيمة يتطلك تقيي  اإلدارة لقدرة الشـ ــاريح المشـ ــتثمار في المشـ القيمة. إن تحديد ما إذا كان ادسـ
ــيولة المتوفرة ــتثمر بها  لى تحقيق أربا  والسـ ــغيلية   المسـ لديها وقدرتها  لى الوفاء بالتزاماتها وقدرتها  لى تحقيق تدفقات نقدية تشـ

من تاريخ ادســتحواذ حتى المســتقبل المنظور. يت  اد تراف بال رق بين القيمة القابلة لالســترداد المقدرة والقيمة الدفترية لالســتثمار 
أنه د يلزم تكوين مخصص دنخ اض قيمة استثمارلا في المشاريح امصروفات فمن األربا  أو الخسائر. إن اإلدارة  لى قنا ة  

 (.9المشتركة )إيضا  

 تحديد مدة  قد اإلي(ار
                                                                                   ً         ً                          ند تحديد مدة  قد اإلي(ار  تأخذ اإلدارة في اد تبار نميح الحقائق والظروف التي تخلق حافز ا اقتصادي ا لممارسة خيار التمديد  

اإلنهاء. يت  تضــــــــمين خيارات التمديد )أو ال ترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة  قد اإلي(ار إذا  أو  دم ممارســــــــة خيار 
                  ً                                                                                                      ـاان  ـقد اإلي(ـار ماـكد ا إلى حـد ـما )أو ل  يت  إنهـاـئه(. ل  ـتدرج الـتدفـقات النـقدـية المســــــــــــــتقبلـية المحتمـلة في التزاـمات اإلي(ـار ألـنه  

 .ي(ار سيت  تمديدلا )أو  دم إنهاؤلا(لي  من الماكد بشول معقوب أن  قود اإل
 

يت  مرانعة التقيي  في حالة حدوث حدث لام أو تغيير لام في الظروف التي تاثر  لى لذا التقيي  والتي تكون فــــــــــمن ســــــــــيطرة 
 المستأنر.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
  
 
 ومعدات   ممتلكاتطائرات و  5

  المجموع 

مشاريع  
رأسمالية قيد 

  اثاث وتركيبات   أخرى   اإلنشاء 

قطع غيار 
طائرات تجارية 
رئيسية وقابلة  

  طائرات تجارية   للصيانة 
طائرات شحن  
  وقطع الغيار 

مبنى طائرات 
  شحن 

الطائرات  
وقطع العمودية 

الغيار الرئيسية  
  القابلة للصيانة 

تحسينات على 
المنشآت  
المستأجرة  
للطائرات  
   مباني   التجارية 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
                       
 التكلفة                      

 2020يناير   1الرصيد في   140,110  13,236  2,029,860  15,017  177,110  1,231,612  21,916  19,135  388,304  16,411  4,052,711
 إفافات   -  75  15,390  -  21,297  -  859  57  6,834  88,725  133,237

 إستبعادات  -  - ) ( 8,334  -  -  -  -  - ) (3  - ) ( 8,337
 تحويالت   -  -  77,752  -  -  -  4,074  -  - ) ( 81,826  -

 شطك   -  -  -  -  -  -  -  - ) ( 16,237 ) (670 ) ( 16,907
                       
                       

 2021يناير   1الرصيد في   140,110  13,311  2,114,668  15,017  198,407  1,231,612  26,849  19,192  378,898  22,640  4,160,704
 إفافات   -  3,119  9,184  -  5,487  -  2,872  57  4,836  267,132  292,687
 إستبعادات  -  - ) ( 5,823  - ) ( 14,700  -  -  - ) (552  - ) ( 21,075

 تحويالت   -  -  140,283  -  -  -  -  -  26,353 ) ( 166,636  -

289,889 ) ( -  -  -  -  289,889 ) ( -  -  -  -  -  
تحويل إلى أصل محت ظ به للبيح  

(4 ) 
                       
                       

 2021ديسمبر  31الرصيد في   140,110  16,430  2,258,312  15,017  189,194  941,723  29,721  19,249  409,535  123,136  4,142,427
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
  
 
 ممتلكات ومعدات )يتبع( طائرات و  5
 

  المجموع 

مشاريع  
رأسمالية قيد 

  وتركيبات اثاث   أخرى   اإلنشاء 

قطع غيار 
طائرات تجارية 
رئيسية وقابلة  

  طائرات تجارية   للصيانة 
طائرات شحن  
  وقطع الغيار 

مبنى طائرات 
  شحن 

الطائرات  
العمودية وقطع 
الغيار الرئيسية  
  القابلة للصيانة 

تحسينات على 
المنشآت  
المستأجرة  
للطائرات  
   مباني   التجارية 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم 
اإلستهالك المتراكم وإنخفاض                        

 القيمة 
 2020يناير   1الرصيد في   67,661  12,945  801,889  6,606  110,193  371,686  3,407  17,831  303,687  -  1,695,905

 محمل للسنة  3,767  267  54,928  600  9,186  57,578  1,392  482  28,619  -  156,819
 إستبعادات نتي(ة حذوفات  -  - ) ( 4,829  -  -  -  -  - ) (3  - ) ( 4,832

 إنخ اض القيمة   -  -  10,411  -  -  10,855  -  -  -  -  21,266
 شطك     -  -  -  -  -  -  - ) ( 11,043  - ) ( 11,043

                       
                       

 2021يناير  1الرصيد في   71,428  13,212  862,399  7,206  119,379  440,119  4,799  18,313  321,260  -  1,858,115
 محمل للسنة  3,767  312  71,736  600  16,733  24,178  1,660  593  24,359  -  143,938
 إستبعادات نتي(ة حذوفات  -  - ) ( 2,090  - ) ( 14,700  -  -  - ) (552  - ) ( 17,342
 إنخ اض القمة   -  -  29,931  -  -  12,499  -  -  -  -  42,430

38,205 ) ( -  -  -    38,205 ) ( -  -  -  -  -  
تحويل إلى أصل محت ظ به للبيح  

(4 ) 
                       
                       

 2021ديسمبر  31الرصيد في   75,195  13,524  961,976  7,806  121,412  438,591  6,459  18,906  345,067  -   1,988,936
                       
 القيمة المدرجة                      

 2020ديسمبر   31في   68,682  99  1,252,269  7,811  79,028  791,493  22,050  879  57,638  22,640  2,302,589
                       
                       

 2021ديسمبر  31في   64,915  2,906  1,296,336  7,211  67,782  503,132  23,262  343  64,468  123,136  2,153,491
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ممتلكات ومعدات )يتبع( طائرات و  5
 
ــنةخالب   ( 1 ــغيلالتكاليف  الوارت اع   المونودات  نتي(ة دنخ اض قي  الســـــ   أنرت الم(مو ة مرانعة 5000لطائرات ني ية تشـــــ

أدت المرانعة  .  يت  اسـتخدام لذط األصـوب في قطاع الطائرات الت(ارية للم(مو ةللمبلغ القابل لالسـترداد من لذا األسـطوب.  
قـدرت .  والتي ت  اد تراف بهـا في الربح أو الخســـــــــــــــارةمليون درل     12,5بمبلغ  إلى اد تراف بخســـــــــــــــارة انخ ـاض القيمـة  

ــتند إلى أســـعار الســـوق الحديثة للمونودات ذات  الم(مو ة كذلك ال ــتبعاد األســـطوب  والتي تسـ ا تكاليف اسـ ــً قيمة العادلة ناقصـ
ا تكاليف ادســــــتبعاد.  األ مار والتقادم المماثل أقل من القيمة في اإلســــــتخدام وبالتالي ت  تحديد  لي  إن القيمة العادلة ناقصــــــً

ســاس القيمة في اإلســتخدام والتي تســتخدم التدفقات النقدية المتوقعة بناًء المبلغ القابل لالســترداد لألصــوب ذات الصــلة  لى أ
المالية المعتمدة من قبل المديرين والتي تغطي المبلغ المتبقي للعمر اإلنتاني. كان معدب الخصـــ  المســـتخدم    الموازنات لى  

ثير ارت اع تكاليف التشـــغيل بناًء  لى ات اقيات . ت  تعديل التدفقات النقدية وفًقا لتأســـنوًيا %7في قياس القيمة في اإلســـتخدام  
التدفقات النقدية باسـتخدام معدب نمو ثابت بنسـبة  اسـتقراءت    2022 سـنةبعد  ولكن   19  - كوفيد  نتي(ةمح مورديها  معدلة

 .لخبرة اإلداريةمعدب النمو طويل األنل لسوق الطيران المستأنرة بناًء  لى اسنوًيا. د يت(اوز معدب النمو لذا متوسط  2%
 

  أنرت الم(مو ة مرانعة للمبلغ القابل  5000لطائرات ني   19  -نتي(ة كوفيد    نتي(ة للخسـائر التشـغيلية 2020 سـنةفي  
ا تكاليف ادســــتبعاد   أ لى من القيمة في اإلســــتخدام وبالتالي ت  تحديد لالســــترداد لهذا األســــطوب. كانت القيمة العادلة ناقصــــً

ــتبعاد وت  اإل تراف بان ا تكل ة ادســ ــً ــاس قيمتها العادلة ناقصــ ــلة  لى أســ ــوب ذات الصــ ــترداد لألصــ خ اض القيمة القابلة لالســ
 مليون درل . 10,86بمبلغ  القيمة بمبلغ 

 
أنرت الم(مو ة     Bell 412و   DHC    DHC 400  300    نتي(ة للخســـــائر التشـــــغيلية ألســـــطوب طائراتالســـــنةخالب   ( 2

مرانعة للمبلغ القابل لالســترداد من ذلك األســطوب. يت  اســتخدام لذط األصــوب في قطاع طائرات الهليووبتر واألننحة الثابتة  
مليون درل   والتي ت  اد تراف بها في    29,9  بمبلغللم(مو ة. أدت المرانعة إلى اد تراف بخســــــــــــــارة انخ اض في القيمة 

ا تكاليف اســـتبعاد األســـطوب  والتي تســـتند إلى أســـعار الســـوق  كذلك رت الم(مو ة  الربح أو الخســـارة. قد القيمة العادلة ناقصـــً
ا تكاليف ادســــــــــــــتبعاد إن  للمونودات ذات األ مار والتقادم المماثل.   الحديثة في  أ لى من القيمة  لي القيمة العادلة ناقصــــــــــــــً

ــتخدام ــترداد ل اإلســـــ ــلة من قبل اإلدارة  لى أســـــــاس قيمتها العادلة  وبالتالي ت  تحديد القيمة القابلة لالســـــ لمونودات ذات الصـــــ
 ناقًصا تكل ة ادستبعاد والتي تستند إلى األسعار المقارنة لطائرات مماثلة.

 
ا تكاليف إسـتبعاد أسـطوب     2020سـنة   خالب ( 3   بناًء  لى التقييمات DHC 200قامت الم(مو ة بتقدير القيمة العادلة ناقصـً

ا تكاليف ادســتبعاد  التي ت  إنراؤلا ب أ لى من القيمة    كانتواســطة  روض أســعار الســوق النشــطة. إن القيمة العادلة ناقصــً
ا تكل ة  في اإلســــــتخدام وبالتالي ت  تحديد المبلغ القابل لالســــــترداد لألصــــــوب ذات الصــــــلة  لى أســــــاس قيمتها العادلة ناقصــــــً

 مليون درل . 10,4 تراف بانخ اض القيمة بمبلغ  ادستبعاد وت  اإل
 

ــنةخالب   ( 4 ــتبعاد طائرة من الطائرات الت(ارية للم(مو ة بقيمة السـ  مدرنة تبلغ  قرر م(ل  إدارة شـــركة روياب نت ذ.م.م. إسـ
ــددمليون درل  ولي في   251,7 مليون درل  ت     298. اســــــــــــــتلمـت الم(مو ـة دفعـة مـقدمـة بمبلغ  المعـامـلةادنتهـاء من   صــــــــــــ

ــا   نها    المدرنة. تت(اوز  ائدات البيح القيمة  الموحد مالء" في بيان المركز المالي   من دفعات مقدمةبند " فـــــمناإلفصـــ
 محت ظ به للبيح.كيت  اد تراف بخسائر انخ اض القيمة  ند تصنيف األصل  ل لألصل وبالتالي 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ممتلكات ومعدات )يتبع( طائرات و  5
 
ال(دوى ادقتصـــــــــــادية    نتي(ةقامت الم(مو ة بإنراء مرانعة لبع  الطائرات مما أدى إلى زيادة العمر اإلنتاني لهذط البنود  ( 5

 تغيير في العمر اإلنتاني إلى انخ اض ادســــتهالج. أدى تأثير اللتلك المونودات إلى ما بعد العمر اإلنتاني المتوقح ســــابقاً 
مليون. تت    6,0  بمبلغ  2022  لســــــنة المحمل  ادســــــتهالج ينخ  ومن المتوقح أن    2021  لســــــنةمليون  5,3 بمبلغ المحمل

مليون    5,8  المحمـل بمبلغالـدخـل المانـل    فيمقـابـل    إنخ ـاضالحووميـة  وبـالتـالي لنـاج    ةالمنحـ  في إطـارتغطيـة الطـائرات  
 (22مليون )إيضا   6,5 بمبلغ 2022 لسنة المحمل الدخل المانل نخ  يومن المتوقح أن  2021 سنةدرل  في 

 
ــة بلغــــت   ( 6 ــدرنــ ــة مــ ــدات بقيمــ ــات والمعــ الممتلكــ لبنوج لمليون درل (    1,130:  2020مليون درل  )  932,3ت  رلن بع  

 المقرفة.
 

 الم(مو ة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.يت  تشغيل الطائرات والممتلكات والمعدات من مقر  ( 7
 
 
 عقارات إستثمارية  6
 

تمثل العقارات ادستثمارية ادستثمار في  قار يقح في مدينة خلي ة  أبوظبي  و قارات تقح في الروفة  أبوظبي  والسطوة  دبي  
 والمنيرة  أبوظبي. 

  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

 318,131  375,610  يناير 1الرصيد في 
 42,900  -  المنيرة -شراء  قارات إستثمارية  

 123  140  الروفة -العقارات ادستثمارية  
 31,333  33  مباني نميرا ناردن سيتي -العقارات ادستثمارية  

 -  445  م(مح مدينة زايد السونى - قارات استثمارية  
 (4,500 ) -  خلي ةمدينة  –النقص في القيمة العادلة 

      (12,377 ) -  خسارة إنخ اض قيمة  قار إستثماري قيد اإلنشاء
     

      375,610  376,228  ديسمبر 31في 
 

بناًء  لى تقيي    2021ديســـــمبر   31في   إنراؤط ت الذي  تقيي   الت  الوصـــــوب إلى القيمة العادلة لالســـــتثمارات العقارية  لى أســـــاس  
 .2021 ديسمبر 31في كما في القيمة العادلة للعقارات ادستثمارية  لام. تعتقد اإلدارة أنه د يوند تغيير داخي قامت به اإلدارة

 
دون انراء اي تعديالت   الحديثةنهج الســـوق القابل للمقارنة اســـتنادا إلى أســـعار الســـوق  مالقيمة العادلة باســـتخدام   ت  الوصـــوب إلى

ادستثمارية للم(مو ة   العقارات  كانت نميح 2021 ديسمبر  31في  كما البيانات التي يمون مالحظتها في السوق.     لى  نولرية
ــمن ــتو  فــ ــل الهرمي للقيمة العادلة ) 2  ى المســ ــمبر    31من التســــلســ ــتو : ا2020ديســ ــنةخالب    (.2 ى لمســ   ت  اد تراف 2020 ســ

 مليون درل . 12,4بخسائر انخ اض القيمة النات(ة  ن تقيي  العقارات ادستثمارية قيد اإلنشاء خالب ال ترة بمبلغ 
 

 .السنةأسلوب التقيي  خالب  فيأي تغيير   يون لناجل  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 )يتبع(  عقارات إستثمارية 6
 

 

التسلسل  
الهرمي للقيمة 

 العادلة 
 تقنيات التقييم 

 والمدخالت الرئيسية
مدخالت غير قابلة للمالحظة  

 الحساسية  وعالقتها بالقيمة العادلة 
     

معدب الرسملة  مح األخذ باإل تبار  نهج رسملة الدخل  2المستوى  روفة ال قار سوني يقح في 
الرسملة المحتملة لدخل اإلي(ار  طبيعة  

  العقار  الظروف السائدة في السوق 
 (. %7: 2020) %7 بواقح

ستادي الزيادة الطفي ة في معدب الرسملة  
المستخدمة إلى انخ اض نولري في القيمة  

 العادلة  والعو  بالعو . 

ستادي أي زيادة طفي ة في سعر القدم  أسعار السوق المقارنة نهج السوق  2المستوى  أرض تقح في مدينة خلي ة 
في  ةنولري زيادةالمربح المستخدم إلى 

 القيمة العادلة  والعو  بالعو . 
معدب الرسملة  مح األخذ باإل تبار  نهج رسملة الدخل  2المستوى   قار سوني يقح في السطوة 

الرسملة المحتملة لدخل اإلي(ار  طبيعة  
العقار  الظروف السائدة في السوق  

 (. %6: 2020) %6بواقح 

ستادي الزيادة الطفي ة في معدب الرسملة  
المستخدمة إلى انخ اض نولري في القيمة  

 العادلة  والعو  بالعو . 

معدب الرسملة  مح األخذ باإل تبار  نهج رسملة الدخل  2المستوى   قار سوني يقح في المنيرة
الرسملة المحتملة لدخل اإلي(ار  طبيعة  

العقار  الظروف السائدة في السوق  
 (. %7: 2020) %7بواقح 

ستادي الزيادة الطفي ة في معدب الرسملة  
المستخدمة إلى انخ اض نولري في القيمة  

 العادلة  والعو  بالعو . 

 
 
 في موجودات ماليةإستثمارات  7
 

  يما يلي استثمارات الم(مو ة كما في نهاية تاريخ التقرير:
  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

 34,598  284,195  خالب الربح أو الخسارة المصن ة بالقيمة العادلة من –سندات الملكية 
           122,749  141,775  العادلة من خالب الربح أو الخسارةالمصن ة بالقيمة   -سندات الدين الت(ارية 

      157,347  425,970  ديسمبر 31في 
 

  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

 21,236  157,347  يناير 1الرصيد في 
 112,053  273,760  شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخسارة

 -  (23,173 ) استثمارات بالقيمة العادلة من خالب الربح أو الخسارة إستبعاد
التغير في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالب الربح او  

 13,791  19,823  الخسارة
           10,267  (1,787 ) أننبية تحويل  مالتصافي فرق 

      157,347  425,970  ديسمبر 31في 
 



 شركة طيران أبوظبي 

 

50  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 في موجودات مالية )يتبع(إستثمارات  7
 

 تتمثل استثمارات الم(مو ة في ادستثمار في األسه  والسندات كما يلي:
 

  2021  2020 
 ألف درلـ    ألف درهـم  
     

 24,409  26,153  اإلمارات العربية المتحدة  –استثمار في أدوات الدخل الثابت 
 443  538  استثمارات في سندات استحقاق قصيرة األنل

 26,822  33,949  المملكة المتحدة -استثمارات في سندات الشركات 
 -  4,631  الوديات المتحدة األمريوية  -استثمارات في سندات الشركات 
 14,907  35,786  (EX-UK) األوروبية –استثمارات في سندات الشركات 
 4,437  4,717  (EX-JAPAN) آسيا والمحيط الهادت -استثمارات في سندات الشركات 

 51,240  54,577  األسواق الناشئةسندات  وائد  الية و سندات ذات في استثمار  
 -  25,132  متعددة ال ئات مونوداتاستثمار في 

 3,741  3,604  استثمار في سندات متعددة ال ئات
 5,033  2,904  الوديات المتحدة األمريوية –استثمار في أسه  
 -  805  المملكة المتحدة –استثمار في أسه  
      5,156  254,333  اإلمارات العربية المتحدة –استثمار في أسه  

     
  425,970  157,347      
 

ــتثمارات في مونودات مالية بمبلغ   مليون درل ( مقابل قرض ألنل   63,1:  2020ديســــــمبر   31مليون درل  )  141,8ت  رلن اســــ
 للم(مو ة.

 
 للقيمة العادلة للمونودات المالية.للحصوب  لى معلومات حوب التسلسل الهرمي  29رانح إيضا  
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 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 الموجوداتحق إستخدام  8

   مباني  طائرات  المجموع
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 التكلفة       
 2020يناير  1في   129,817  9,030  138,847

        ت  إلغاء اإل تراف بها  ند نهاية مدة اإلي(ار  -  ( 5,986)  ( 5,986)
       

        2021يناير  1في   129,817  3,044  132,861
       

        2021ديسمبر  31في   129,817  3,044  132,861
 المتراكم  اإلطفاء      

 2020يناير  1في   7,535  5,493  13,028
 إط اء للسنة   7,218  3,282  10,500

        ت  إلغاء اإل تراف بها  ند نهاية مدة اإلي(ار  -  ( 5,986)  ( 5,986)
       

 2021يناير  1في   14,753  2,789  17,542
        إط اء للسنة   7,207  255  7,462

       
        2021ديسمبر  31في   21,960  3,044  25,004

       
        2021ديسمبر  31القيمة المدرجة في   107,857  -  107,857

       
        2020ديسمبر  31القيمة المدرنة في   115,064  255  115,319

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 ال(زء غير المتداوب   104,883  112,091
      ال(زء المتداوب   2,974  3,228

     
      ديسمبر  31القيمة المدرجة في   107,857  115,319

 
 سنة(. 25: 2020سنة ) 25 لي اإلي(ار فترةمتوسط  إن تقوم الم(مو ة بتأنير العديد من األصوب بما في ذلك المباني.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 إستثمارات في مشاريع مشتركة  9
 

% من رأس الماب في شــــركة أنســــتا ويســــتالند لخدمات الطيران ذ.م.م.  ولو مشــــروع مشــــترج ت  70تمتلك الم(مو ة حصــــة تبلغ 
تأســــيســــه في إمارة أبوظبي  دولة اإلمارات العربية المتحدة كشــــركة ذات مســــاولية محدودة. تقوم شــــركة أنســــتا ويســــتالند لخدمات 

 يد وتعديل وتحديأ الطائرات العمودية وبيح قطح غيار الطائرات العمودية ومستلزماتها.  الطيران ذ.م.م. بتن يذ أ ماب إصال  وت(د
 

ــًا للمعلومات المالية المتعلقة بالمشــــاريح المشــــتركة ومطابقة المعلومات المالية الملخصــــة مح القيمة  يتضــــمن ال(دوب التالي ملخصــ
 المدرنة لحصة الم(مو ة في المشاريح المشتركة.

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 إنمالي المونودات   170,462  191,859
      إنمالي المطلوبات ) ( 72,713 ) ( 102,242

     
      صافي الموجودات   97,749  89,617

     
      اإليرادات  112,745  100,583

     
      ربح السنة   8,132  6,847

 
ــوية   ــترج المعترف بها في البيانات المالية  ت  تسـ ــروع المشـ ــة في المشـ ــة أ الط إلى القيمة المدرنة للحصـ المعلومات المالية الملخصـ
 الموحدة:

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درل  

     
      صافي المونودات  97,749  89,617

     
      %( 70المشروع المشترج )القيمة المدرنة لحصة الم(مو ة في   68,424  62,732

 
 

 عمليات مشتركة  10
 

. حوب األحوام الحســـاســـة المســـتخدمة من قبل اإلدارة(  4مح ســـي ايه ئي انك )رانح إيضـــا   لدى الم(مو ة  ملية لامة مشـــتركة
ــة  الم(مو ة    تمتلك ــبةحصــ ــأة في ملكية أنهزة المحاااة في  %50  بنســ  لى    للم(مو ة الحصــــوب. يحق للتدريك  لى الطيران  منشــ

 العملية المشتركة. مصاريفمن  تناسبيةتحمل حصة تمن األربا  الموتسبة وأن  حصة تناسبية
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

  مم مدينة تجارية  11
  2021  2020 
      ألف درلـ   درهـمألف   

 810,204  775,898  ذم  مدينة ت(ارية  
           8,962  6,262  (12مستحق من أطراف ذات  القة )إيضا  

  782,160  819,166 
           (82,235 ) (75,387 ) ينزب: مخصص خسائر انخ اض القيمة المعترف به 

  706,773  736,931      
 

 يلي التغير في مخصص خسائر انخ اض القيمة المعترف به للذم  المدينة الت(ارية: يما  
 

  2021  2020 
      ألف درلـ   ألف درهـم  

 81,346  82,235  يناير 1في 
 12,640  4,934  محمل للسنة

 (4,284 ) (1,024 ) شطك
           (7,467 ) (10,759 ) مبالغ مستردة

      82,235  75,387  ديسمبر 31في 
 

ت  بـيان المعلوـمات حوب تعرض الم(مو ـة لمخـاطر ادئتـمان ومخـاطر الســــــــــــــوق وخســــــــــــــائر انخـ اض قيـمة اـلذم  الـمديـنة الت(ـارـية 
 .29واألخرى في إيضا  

 
ــداد   ــتحقة متأخرة الســ ــدة األطراف ذات العالقة مبالغ مســ ــمن الذم  المدينة الت(ارية للم(مو ة وأرصــ تبلغ يوم   180ألاثر من تتضــ

 مليون درل ( مستحق معظمها من نهات ذات صلة بالحوومة. 368,8: 2020مليون درل  ) 362,8قيمتها المدرنة 
 

 أ مار الذم  المدينة الت(ارية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات  القة
 

  2021  2020 
      ألف درلـ   ألف درهـم  

 140,101  187,018  ل  تت(اوز فترة استحقاقها
 236,144  131,492  يوماً  90إلى  31مستحقة من 
 74,165  100,892  يوماً  180إلى  91مستحقة من 

           368,756  362,758  يوماً  180مستحقة ألاثر من 
  782,160  819,166      
 

 ادفترافات الهامة التي تمت خالب فترة التقرير الحالية.ل  يون لناج أي تغيير في أساليك التقدير أو 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 أطراف  ات عالقة    12
 

الرئيســيين ومنشــآت األ ماب التي لديه  القدرة في الســيطرة  ليها أو تشــتمل األطراف ذات العالقة من المســالمين وموظ ي اإلدارة 
ممارســـــة تأثير لام  ليها في القرارات المالية والتشـــــغيلية. ت  اســـــتبعاد األرصـــــدة والمعامالت بين الشـــــركة وشـــــركاتها التابعة  ولي  

 أطراف ذات  القة   ند التوحيد ول  يت  اإلفصا   نها في لذا اإليضا .
 

 :األرصدة والمعامالت الهامة مح األطراف ذات العالقة بالم(مو ة  يما يتعلق بالخدمات المقدمة  يما يلي
 

 المعامالت واألرصدة مح أطراف ذات  القة من خالب الشركة
  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

      78,944  96,576  خدمات مقدمة
     

      1,355  2,196   القةمبالغ مستحقة من أطراف ذات 
     

      28,189  16,895  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات  القة
 

 المعامالت واألرصدة مح أطراف ذات  القة من خالب روياب نيت ذ.م.م
  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

      24,457  47,269  خدمات مقدمة
     

      6,725  4,066  أطراف ذات  القةمبالغ مستحقة من 
     

      -  10,000  أطراف ذات  القة إلىمبالغ مستحقة  
 

 المعامالت واألرصدة مح أطراف ذات  القة من خالب مااسيموس للطيران ذ.م.م
  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

      10,569  7,938  خدمات مقدمة
     

      882  -  مبالغ مستحقة من أطراف ذات  القة



 شركة طيران أبوظبي 

 

55  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 أطراف  ات عالقة )يتبع(   12
 

 إجمالي المعامالت واألرصدة مع األطراف  ات العالقة
 

 المعامالت مح األطراف ذات  القة:  يما يلي 
  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

      113,970  151,783  خدمات مقدمة
     

      8,962  6,262  مبالغ مستحقة من أطراف ذات  القة
     

      28,189  26,895  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات  القة
 

 اإلدارة الرئيسيينتعويضات موظفي 
 

إن موافأة أ ضــاء م(ل  اإلدارة  ول  أ ضــاء اإلدارة الرئيســيين للم(مو ة  مبينة أدناط بشــول إنمالي لكل فئة من ال ئات المحددة  
 .24في المعيار المحاسبي الدولي رق  

  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

      17,669  18,735  للموظ ينرواتك ومزايا أخرى قصيرة األنل 
     

      8,891  12,984  (26أتعاب أ ضاء م(ل  اإلدارة )إيضا  رق  
     

      1,194  1,144  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظ ين
 
 

 موجودات العقود ومصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى  13
  2021  2020 
      ألف درلـ   ألف درهـم  

 54,570  164,339  (24)إيضا   مونودات العقود
 26,934  55,838  مصاريف مدفو ة مقدماً 

 22,779  24,892  وسلفيات    تأمينات
           4,835  13,781  ذم  مدينة أخرى 

  258,850  109,118      
 

مخصــص الخســارة  لى المبالغ المســتحقة من العمالء بمبلغ يســاوي الخســائر بقياس   بشــول دائ أ ضــاء م(ل  إدارة الشــركة   يقوم
  طبيعة العميل  القطاع للتخلف  ن الســــــــــدادالتاريخية    الخبرة  مح األخذ في اد تبار العمر الزمنيادئتمانية المتوقعة  لى مدى 

ــات الهامة التي ت  إنراؤلا   يه  حيثما كان ذلك    يعملون الذي   ــاليك التقدير أو ادفترافــــــ ــًبا. ل  يون لناج أي تغيير في أســــــ مناســــــ
 خالب فترة التقرير الحالي في تقيي  مخصص الخسارة للمبالغ المستحقة من العمالء بمونك  قود خدمة النقل.

 
 : د شــــيء2020ديســــمبر   31د شــــيء درل  )  بمبلغقامت اإلدارة بتقيي  الخســــائر ادئتمانية المتوقعة  لى مونودات العقد أ الط  

 .(درل 
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56  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك   14
 

 النقدية الموحد مبالغ بيان المركز المالي الموحد التالية:تتضمن األرصدة لدى البنوج والنقد المدرنة في بيان التدفقات 
 

  2021  2020 
      ألف درلـ   ألف درهـم  

 4,160  5,365  نقد في الصندوق 
 272,167  190,701  ودائح قصيرة األنل

           306,554  430,650  حسابات بنكية نارية
 582,881  626,716  نقد وأرصدة لدى البنوج 

           (272,167 ) (190,701 ) ينزب: ودائح بتواريخ استحقاق ألاثر من ثالثة أشهر
      310,714  436,015  النقد ومرادفات النقد

 
مليون درل ( محت ظ بها لدى بنوج أننبية خارج  7,9:  2020مليون درل  )  12,7تتضـــمن األرصـــدة لدى البنوج والنقد  لى مبلغ 

  الدولة ويت  ادحت ات بالرصيد المتبقي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

ــح لرقابة  الية من  ــة للتخلف  ن الســـداد ألن لذط البنوج تخضـ يت  تقيي  األرصـــدة لدى البنوج بأنها ذات مخاطر ائتمانية منخ ضـ
وب المعنية. بناًء  لى ذلك  تقوم إدارة الم(مو ة بتقدير مخصـــص الخســـارة  لى األرصـــدة لدى البنوج في  قبل البنوج المركزية للد

شـــــهًرا. ل  يون أي من األرصـــــدة لدى البنوج في نهاية فترة   12نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادب مخصـــــص الخســـــارة اإلئتمانية لمدة 
 تبار الخبرة التاريخية في التعثر والتصـــــــــني ات ادئتمانية الحالية للبنك  التقرير متخلف  ن إســـــــــتحقاق الســـــــــداد  مح األخذ في اد

 قامت إدارة الم(مو ة بتقيي   دم ونود انخ اض في القيمة  وبالتالي ل  تق  بتس(يل أي مخصصات خسارة  لى لذط األرصدة.
 
 

 رأس المال 15
 

  يما يلي هيول رأس الماب:
  2021  2020 
 درلـ ألف   ألف درهـم  

     المصدر والمدفوع بالكامل:
 درل   1سه  قيمة كل  منها  444,787,200

      444,787  444,787  درل (  1سه  قيمة كل  منها  444,787,200: 2020) 
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57  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إحتياطيات 16
 

  المجموع 
إحتياطيات  

  إحتياطي عام   أخرى 
 إحتياطي  

  قانوني
 إحتياطي  

  تأمين

إحتياطي  
 إستبدال 
  أسطول 

إحتياطي  
تحويل  
  العمالت 

 إحتياطي  
   إعادة التقييم

   ألف درهم  ألف درهم  درهمألف    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
                 

 2020يناير  1الرصيد في   28,219 ) ( 16,345  1,012,686  417,769  222,394  102,586  151,824  1,919,133
 أننبية   مالتفرق تحويل   -  1,190  -  -  -  -  -  1,190

 إلحتياطي قانوني في شركات تابعةالمحوب    -  -  -  -  -  -  17,152  17,152
                  إ ادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت   -  10,539  -  -  -  -  -  10,539

                 
 2021يناير  1الرصيد في   28,219 ) ( 4,616  1,012,686  417,769  222,394  102,586  168,976  1,948,014

                  أننبية   مالتفرق تحويل   - ) ( 740  -  -  -  -  - ) ( 740
                 

                  2021ديسمبر   31الرصيد في   28,219 ) ( 5,356  1,012,686  417,769  222,394  102,586  168,976  1,947,274
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58  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إحتياطيات )يتبع( 16

 احتياطي إعادة التقييم ()أ
  قامت الم(مو ة اســـــــــتنادًا إلى  روض األســـــــــعار المتاحة في لذا الم(اب بإ ادة تقيي  نزء من طائراتها 1993يناير    1اما في  

. يمثل احتياطي إ ادة  1988يناير    1(. كما ت  إنراء إ ادة تقيي  مماثل في 5العمودية وقطح الغيار الرئيســـــــــية القابلة )إيضـــــــــا   
 .التقيي  مبلغ الزيادة  ن صافي القيمة الدفترية الناتج  ن  ملية إ ادة التقيي 

 احتياطي تحويل العمالت ()ب
عملة  الإلى    بها  العملة المسـتخدمةالعمليات األننبية للم(مو ة من  مونوداتج وصـافي  نتائ تحويليمثل احتياطي تحويل العمالت  

 الم(مو ة.المستخدمة من قبل 

 احتياطي استبدال االسطول ()ج
يتكون احتياطي اســــــــــتبداب ادســــــــــطوب من مبالغ مخصــــــــــصــــــــــة من األربا  والتي يرى م(ل  اإلدارة أنها مطلوبة لضــــــــــمان توفر 

 .بداب الطائرات العمودية المونودة حاليًا  ند الضرورةاحتياطيات كا ية دست

 احتياطي التأمين ()د
يتكون احتياطي التأمين من المبالغ المخصــــــــــــــصــــــــــــــة من األربا  والتي يرى م(ل  اإلدارة أنها مطلوبة لكي تتمون الم(مو ة من 

 .بتةتغطية نزء من التأمين  لى اسطوب الطائرات العمودية والطائرات ذات األننة الثا

 احتياطي قانوني )هـ( 
% من 50من األربا  الســنوية إلى احتياطي قانوني حتى يصــل لذا ادحتياطي إلى  %  10يتطلك النظام األســاســي للشــركة تحويل 

الشـركات التابعة وفًقا للقانون ادتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  يتطلك منلشـركة. باإلفـافة إلى ذلك   لرأس الماب المدفوع  
% من أربا  الشـــركات التابعة إلى  10بشـــأن الشـــركات الت(ارية والنظام األســـاســـي للشـــركات التابعة  تحويل   2015( لســـنة 2رق  )

ــل لـذا ادحتيـاطي إلى احتيـاطي قـانوني غير قـابـل للتوزيح   لـذا  إن ب المـدفوع للشــــــــــــــركـات التـابعـة.  % من رأس المـا50حتى يصــــــــــــ
ــاس ادحتياطي غير قابل للتوزيح.  ــابه  لى األسـ ــركة  والذي يت  احتسـ يمثل ادحتياطي القانوني للم(مو ة ادحتياطي القانوني للشـ

 باإلفافة إلى حصة الم(مو ة في ادحتياطي القانوني للشركات التابعة.المبين أ الط 
 

 .ادحتياطيات القانونية للشركات التابعة إلى ادحتياطي المقيد حيأ أن لذط المبالغ غير متاحة للتوزيحت  تحويل 

 احتياطي عام ( و)
 تت  التحويالت من وإلى ادحتياطي العام استنادًا إلى قرارات م(ل  اإلدارة وموافقة المسالمين.
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59  
 المالية الموحدة  إيضاحات تتعلق بالبيانات 

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 أنصبة أرباح 17
 

ــه  العادي درل    0,15توزيعات أربا  نقدية بقيمة    2022  فبراير  9اقتر  م(ل  اإلدارة خالب ادنتماع المنعقد بتاريخ  %  15)للسـ
والتي بلغت  % من القيمة ادســمية(  10  )للســه  العاديدرل     0,10:  2020)مليون درل    66,7والتي بلغت من القيمة ادســمية(  

  2021وف يســعى م(ل  اإلدارة إلى الحصــوب  لى موافقة المســالمين  لى توزيعات األربا  النقدية لســنة  ســ .مليون درل   44,5
 .2022مارس  10خالب انتماع ال(معية العمومية السنوي الذي سيعقد في 

 
 

 ة حقوق الملكية غير المسيطر  18
  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

 376,589  354,460  يناير  1في 
 (22,129 ) 56,604  السنة  ربح/ )خسارة( الحصة من

      -  (10,000 ) توزيعات أربا 
     

      354,460  401,064  ديسمبر  31في 
 

غير مســـــيطرة لامة قبل حذف    حقوق ملكية لهايلخص ال(دوب التالي المعلومات ذات الصـــــلة بالشـــــركات التابعة للم(مو ة والتي  
 أي معامالت داخلية بين شركات الم(مو ة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 حقوق الملكية غير المسيطرة )يتبع( 18
 

 رويال جيت  .م.م.
  2021  2020 
 ألف درلـ   ألف درهـم  
     

 %50  %50  نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة
 906,918  744,125   المونودات غير المتداولة

 439,651  844,479   المونودات المتداولة
 (442,927 ) (282,180 )  المطلوبات غير المتداولة

      (194,722 ) (504,297 )  المطلوبات المتداولة
     

      708,920  802,127  صافي الموجودات
     

      354,460  401,064  صافي المونودات العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
     

 320,086  512,602  اإليرادات
     

 (44,259 ) 113,208  األربا / )الخسائر(
      -  -  الدخل الشامل اآلخر

     
      (44,259 ) 113,208   ةالشامل الدخل/ )الخسارة( مجموع

     
 (22,129 ) 56,604  األربا  المخصصة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

      -  -  المخصص إلى حقوق الملكية غير المسيطرة الشامل اآلخرالدخل 
     

 38,851  150,561  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 2,856  (73,997 ) األنشطة ادستثمارية (/ النات(ة منالمستخدمة في)التدفقات النقدية 

      (70,877 ) (97,382 ) التمويليةالتدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
     

      (29,170 ) (20,818 ) صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 
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61  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 للموظفين مخصص تعويضات نهاية الخدمة  19
 

  يما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظ ين:
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 يناير 1في   147,113  154,693
 المحمل للسنة   17,879  19,190
 المبالغ المدفو ة خالب السنة  ) ( 28,326 ) ( 27,038

      تحويل من نهة ذات  القة   -  268
     

      ديسمبر 31في   136,666  147,113
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 ال(زء المتداوب    -  20,418

      ال(زء غير المتداوب   136,666  126,695
     

      ديسمبر 31في   136,666  147,113
 

إلى أطراف   وتحويله بإ ادة هيولة  قود توظيف بع  الموظ ين    ذ.م.م.روياب نت  شركة    قامت شركة تابعة   2020في سنة 
 . ت  تصنيف موافآت نهاية الخدمة لهادء الموظ ين فمن المطلوبات المتداولة.أخرى 

 
 

 قروض ألجل  20
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 ال(زء المتداوب    260,357  206,061
      ال(زء غير المتداوب   443,252  539,825

     
      ديسمبر 31في   703,609  745,886

 
 إن الحركة في قروض ألنل لي كما يلي:

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 يناير 1في   745,886  724,692
 مبالغ مسحوبة خالب السنة   209,328  103,054
 مدفو ة خالب السنة مبالغ  ) ( 250,990 ) ( 81,860

      خسارة أسعار الصرف  ) (615  -
     

      ديسمبر 31في   703,609  745,886
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 قروض ألجل  )يتبع( 20

 مليون درل  285بقيمة  ألنل قرض
  أبرمت الم(مو ة ترتيك إ ادة هيولة مح بنك محلي لتسـديد نميح الدفعات المسـتحقة التي ت  الحصـوب  ليها من 2019في سـنة 

ــابقةبنك محلي آخر  ــنوات الســـ ــديد القرض  في الســـ ــابق. ت  تســـ ــديد القرض    الســـ ــحوبة من القرض ال(ديد. يت  تســـ من األمواب المســـ
ــديدق  20ال(ديد  لى   ــنوي. ت  تسـ ــف سـ ــط نصـ ــلي المبلغ الدفعة األولى من سـ ــمبر    31في    األصـ ــاب ال ائدة 2019ديسـ . يت  احتسـ

  214,0    بلغ الرصـــيد القائ  لهذا التســـهيل2021ديســـمبر    31% ســـنوًيا. في  1,25 لى أســـاس ايبور لثالثة أشـــهر باإلفـــافة إلى  
 .(مليون درل  245 :2020مليون درل  )

 ننيه استرلينيمليون  29قرض بقيمة 
مليون درل    25,3  اســــتخدمت الم(مو ة تســــهيالت قائمة مح بنك أننبي لتمويل مشــــتريات ســــندات الشــــركات بمبلغ الســــنةخالب  

القرض  إن  % سنوًيا. 0,75ليبور لمدة ثالثة أشهر زائد    لى أساس(. يت  سداد القرض  ند الطلك. يت  احتساب ال ائدة  7)إيضا   
 ديســمبر 31 لى ادســتثمارات في ســندات دين الشــركات المحت ظ بها لدى البنك. كما في    لدرنة األولىرلن من امقابل  مضــمون 
 .مليون درل ( 63,1: 2020) مليون درل  87,8  بلغ الرصيد القائ  لهذا التسهيل 2021

 مليون درل  200تسهيل ألنل بمبلغ 
ــنةخالب   ــتخدمت الم(مو ة منها    200بمبلغ    اتالم(مو ة ترتيك مح بنك محلي لتمويل شـــــــراء طائر  أبرمت  الســـــ مليون درل  اســـــ

يت  احتساب . قسط ربح سنوي متساوي  28يت  سداد القروض  لى .  2021  ديسمبر  31مليون درل  كما في    94تسهيالت بقيمة 
% ســنوًيا بعد 1الســنة األولى  لى مبلغ التســهيل المســتخدم و % ســنوًيا خالب 1,15 أشــهر زائد  ســتةإيبور لمدة    لى أســاسال ائدة 
 مليون درل . 83,9  بلغ الرصيد القائ  لهذا التسهيل 2021 ديسمبر 31كما في  ذلك.

 مليون درل  90قرض قصير األنل بمبلغ 
ــداد  طائرات نديدة.  الم(مو ة ترتيك مح بنك محلي لتمويل شـــراء    أبرمت  الســـنةخالب   ــتة خالبالقرض  يت  سـ أشـــهر من تاريخ  سـ

إيبور لمدة    لى أسـاسو مليون درل     40حتى   % سـنوًيا1,35إيبور لمدة ثالثة أشـهر زائد    لى أسـاسالسـحك. يت  احتسـاب ال ائدة 
  بلغ الرصــــــــيد القائ  لهذا  2021  ديســــــــمبر  31. كما في  مليون درل   40للمبلغ الذي يزيد  ن  ســــــــنويًا    %1,40 ثالثة أشــــــــهر زائد

 مليون درل . 90التسهيل 

 مليون درل  لروياب نيت ذ.م.م 297,7 بقيمةقروض ألنل 
ــين ألنل من أحد البنوج المحلية بمبلغ  ــوب  لى قرفــــ ــداد   297,7ت  الحصــــ ــراء طائرتين ت(اريتين. يت  ســــ مليون درل  لتمويل شــــ

ــهر زائدًا   40القرض  لى   ــائدة بين بنوج لندن لمدة ثالثة أشــ ــعار ال ائدة الســ ــاوي. تحتســــك ال ائدة وفقًا ألســ ــنوي متســ ــط ربح ســ قســ
مليون   133,4:  2020مليون درل  )  116,9ض ألنل و القر   لهذط  بلغ الرصيد القائ  2021ديسمبر    31% سنويًا. كما في 1,75
تمت إ ادة هيولة القروض ألنل خالب ال ترة. ك(زء من إ ادة الهيولة  حصـــــــلت الم(مو ة  لى امتيازات لتأنيل شـــــــروط   .درل (

 السداد التعاقدية األصلية كما لو مت ق  ليه مح البنك المعني.

 مليون درل  لروياب نيت ذ.م.م 429,2 بقيمةقرض ألنل 
مليون درل  لتمويل شـــــراء طائرة ت(ارية. يت  تســـــديد القرض   429,2وب  لى قرض ألنل من أحد البنوج المحلية بقيمة ت  الحصـــــ

%  1,3قســط ربح ســنوي متســاوي. يت  احتســاب ال ائدة وفقًا ألســعار ال ائدة الســائدة بين بنوج لندن لمدة ثالثة أشــهر زائدًا   40 لى  
 .مليون درل ( 264,4: 2020مليون درل  ) 111القرض ألنل  لهذا  بلغ الرصيد القائ  2021ديسمبر  31كما في   .سنوياً 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 مطلوبات عقود االيجار  21
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 يناير  1الرصيد في   144,254  153,564

      مبالغ مدفو ة   (6,925)  ( 9,310)
     

 ديسمبر 31الرصيد في   137,329  144,254
     
      متداوب  (6,265)  ( 6,332)
     

      غير متداوب  131,064  137,922
     
 تحليالت اإلستحقاق     

 سنة  14,855  15,119
 سنة  2  14,855  14,855
 سنوات3  14,855  14,855
 سنوات  4  14,855  14,855
 سنوات  5  14,855  14,855

      سنوات  5أاثر من   171,919  190,378
     

264,917  246,194   
      ينزب: فوائد غير محققة   ( 108,865)  ( 120,663)
     

144,254  137,329        
 

 .د توانه الم(مو ة مخاطر سيولة لامة  يما يتعلق بالتزامات اإلي(ار. تت  مراقبة التزامات اإلي(ار فمن وظي ة خزانة الم(مو ة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إيرادات مؤجلة 22
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 يناير 1في   178,648  213,994
      إط اء إيرادات مانلة ) ( 12,143 ) ( 35,346

     
      ديسمبر 31في   166,505  178,648

 
 اإليرادات المدرنة في بيان المركز المالي الموحد: يما يلي 

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 ال(زء المتداوب    12,143  35,295
      ال(زء غير المتداوب    154,362  143,353

     
      إجمالي اإليرادات المؤجلة  166,505  178,648
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إيرادات مؤجلة )يتبع( 22
 

ــنة  ــة  طرف ذي  القة  بتحويل  2014خالب ســ طائرات ت(ارية إلى الم(مو ة بمونك المنحة التي    5  قامت ليئة طيران الرئاســ
مليون درل . ســـــــــــــــابقــًا  كـانـت لـذط   489,1. ت  اد تراف بـاإليرادات المانلــة المتعلقــة بـالطــائرات بقيمــة  2014ينــاير    1تبــدأ في  

 .الطائرات الت(ارية فمن  قود اي(ار تشغيلي
 

مليون درل  فــــمن الربح أو الخســــارة لتتوافق    52,3  قامت الم(مو ة باد تراف بإيرادات مانلة مط أة بقيمة  2017خالب ســــنة  
 مح التكاليف التي كانت تهدف إلى التعوي   لى أساس منتظ .

 
ــنة خالب الربح  ــتئ(ار طائرة  مما2017الثالأ من سـ ــركة ببيح وإ ادة اسـ إلى تأنيل متحصـــالت زائدة  ن القيمة   أدى    قامت الشـ

 .مليون درل  9,6العادلة للطائرة بمبلغ 
 

 حووميـة ممـا أدى إلى زـيادة العمر اإلنتـانيالمنحـة ال  في إطـارمرانعـة لبع  الطـائرات  ـبإنراء  الم(مو ـة   ـقامـتخالب الســــــــــــــنـة   
. أدى تأثير التغيير في العمر اإلنتاني إلى انخ اض ال(دوى ادقتصـــــــادية إلســـــــتخدامها بعد العمر اإلنتاني المتوقح ســـــــابقاً  نتي(ة

  2021 ســـــــنةمليون درل  في    5,8  المحمل بمبلغ  ومبلغ الدخل المانل  2021 لســـــــنةمليون درل    5,3مبلغ ب المحمل  ادســـــــتهالج
 .(5)إيضا  

 
 

 تجارية وأخرى  مم دائنة  23
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 ذم  دائنة ت(ارية  118,688  85,598
      ( 12مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات  القة )إيضا  رق     26,895  28,189

     
113,787  145,583        

 
. قامت الم(مو ة بوفح سياسات إلدارة يوم(  30:  2020) يوم  30إن معدب فترة ادئتمان  لى مشتريات البضائح والخدمات لو 

 المخاطر للتأاد من دفح ادلتزامات الدائنة في حدود فترة ادئتمان المحددة.



 شركة طيران أبوظبي 

 

66  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 من عقود مع العمالء إيرادات 24
 
 ( مصادر اإليرادات1)
 

ت  ـتأســــــــــــــي  الم(مو ـة دمتالج الطـائرات العمودـية والطـائرات ـثابـتة ال(ـناحين داخـل وخـارج دوـلة اإلمـارات العربـية المتحـدة وكـذـلك  
 .الم(ابللقيام بعمليات تأنير الطائرات والطيران الت(اري والشحن ال(وي وغير ذلك من األنشطة المتعلقة بهذا 

 
تقوم الم(مو ة بتحقيق إيرادات بشــــــــول رئيســــــــي من خالب تقدي  خدمات الطيران. تتضــــــــمن المصــــــــادر األخرى لإليرادات تدريك  

 واإليرادات اإلي(ارية من العقارات ادستثمارية باإلفافة إلى الخدمات اإلدارية وادستشارية. الطياريين
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درل  

     
      إيرادات من عقود مع العمالء    1,682,082  1,558,504

 
 ( تحليل اإليرادات من العقود مع العمالء2)
 

ــًا ال(دوب   ــمن أيضــــ ــية. يتضــــ ــاس م(ادت الخدمات الرئيســــ يت  في ال(دوب التالي تحليل اإليرادات من العقود مح العمالء  لى أســــ
 .34التالي مطابقة بين اإليرادات التي يت  تحليلها مح القطا ات التي تصدر بها تقارير الم(مو ة والمبينة فمن إيضا  رق  

 

 2021ديسمبر  31

عمليات  
الطائرات 
العمودية 

والطائرات  ات 
 األجنحة الثابتة 

 
عمليات  
الطائرات 
 التجارية

 
 

 الشحن الجوي 

 
 
 

 المجموع حذوفات  أخرى  االستثمارات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 601,361 - - - 193,303 402,200 5,858 األننحة الثابتة
 358,184 - - - - - 358,184 األننحة الدوارة

 305,966 - - - 221,690 84,276 - التأنير من الباطن
 416,571 ( 31,872) 44,911 18,304 19,048 26,126 340,054 أخرى 

        
        

 1,682,082 ( 31,872) 44,911 18,304 434,041 512,602 704,096 المجموع
        
 

 2020ديسمبر  31

 مليات  
الطائرات  
العمودية 

والطائرات ذات  
 األننحة الثابتة

 
 مليات  
الطائرات  
 الت(ارية

 
 

 الشحن ال(وي 

 
 
 

 الم(موع  حذوفات أخرى  ادستثمارات 
 ألف درل  ألف درل  ألف درل  ألف درل  ألف درل  ألف درل  ألف درل  
        

 409,021 - - - 175,353 227,334 6,334 األننحة الثابتة
 294,126 - - - - - 294,126 األننحة الدوارة

 437,443 - - - 408,120 29,323 - التأنير من الباطن
 417,914 ( 27,276) 38,424 14,238 21,928 63,429 307,171 أخرى 

        
        

 1,558,504 ( 27,276) 38,424 14,238 605,401 320,086 607,631 المجموع
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إيرادات من عقود مع العمالء)يتبع( 24
 
 ( أرصدة العقود3)
 

 ومطلوبات العقود مح العمالء.علومات حوب الذم  المدينة ومونودات ميقدم ال(دوب التالي ال
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 ( 11الذم  المدينة المدرنة فمن "الذم  المدينة الت(ارية واألخرى" )إيضا    775,898  810,204
 ( 13مونودات العقود )إيضا    164,339  54,570
      مطلوبات العقود   12,611  13,075

     
877,849  952,848        

 
ــأنها  ــية بحق الم(مو ة في الحصـــوب  لى مقابل  ن األ ماب المن(زة ول  يصـــدر فواتير بشـ ــاسـ ترتبط مونودات العقود بصـــورة أسـ

بخسائر انخ اض القيمة بشول   2021ديسمبر   31تاريخ التقرير. ل  تتأثر قيمة مونودات العقود خالب ال ترة المنتهية في    اما في
ابير. يت  تحويل مونودات العقود إلى ذم  مديـنة  ـندما تصــــــــــــــبح الحقوق غير مشــــــــــــــروطة. يت  ذلك  ادًة  ـندما تقوم الم(مو ة  

 .بإصدار فاتورة للعميل
 

المدفوع مقدمًا من  مالء مقابل  قود يت  بمونبها تقدي  خدمات في المســتقبل  ويت    بالبدبالعقود بصــورة أســاســية  ترتبط مطلوبات  
 اد تراف بها كإيرادات  ند تقدي  الخدمات للعمالء.

 
 

 تكاليف تشغيلية 25
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 التشغيلية وتكاليف الصيانةالتكاليف   553,142  654,860
 تكاليف الموظ ين  314,758  318,068
 ادستهالج   136,094  148,813
           مصاريف أخرى   183,761  93,794

1,215,535  1,187,755        
 

 مليون درل (. 44,7: 2020مليون درل  ) 49,2تشتمل تكاليف التشغيل والصيانة  لى استهالج المخزون بمبلغ 
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68  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 26
2020  2021   
   ألف درهم  درل  ألف 

     
 تكاليف الموظ ين  102,841  101,873

 ادستهالج   15,031  8,006
 رسوم التراخيص واألتعاب المهنية   11,215  11,765
 ( 12أتعاب أ ضاء م(ل  اإلدارة )إيضا    12,984  8,891

           أخرى   40,085  50,168
180,703  182,156        

 
 العائد األساسي والمخفض على السهم 27
 

العائد األســاســي  لى الســه  من خالب قســمة األربا  للســنة العائدة إلى مســالمي الشــركة  لى المتوســط المرنح لعدد   يت  إحتســاب
 األسه  القائمة خالب السنة.

 
 يعو  ال(دوب التالي األربا  ومعلومات األسه  المستخدمة في إحتساب العائد  لى السه :

 
  2021  2020      

      176,815  250,229  أربا   ائدة إلى مالكي الشركة )ألف درل ( 
     

      444,787,000  444,787,000  المتوسط المرنح لعدد األسه  المصدرة
     

      0,40  0,56  العائد للسه  الواحد )درل (
 

 وبالتالي فإن ربحية السه  المخ ضة تعادب ربحية السه  األساسية.د يوند لدى الم(مو ة أسه  من المحتمل أن تكون مخ ضة  
 
 

 قطع األراضي الممنوحة 28
 

  المنافح ادقتصادية المستقبلية
 

 .قامت حوومة أبوظبي في سنوات سابقة بمنح الشركة قطعتي أرض تقح في مدينة خلي ة  أبوظبي
 

  تســــــــ(يلها مركز تدريك و ليه  فقد ت    تشــــــــغيلغرض لســــــــتخدامها  دت  تحديد قطح األرافــــــــي الممنوحة في مدينة خلي ة  أبوظبي  
 درل . 1بقيمة اسمية تبلغ  (5)إيضا  ممتلكات ومعدات طائرات و ا
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69  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة –األدوات المالية  29
 

 أ( تصنيفات وفئات األدوات المالية وقيمها العادلة 
 

والمطلوبات المالية  بما في ذلك مســــتوياتها في النظام المتدرج للقيمة العادلة. د يتضــــمن ال(دوب معلومات حوب القيمة العادلة  يوفــــح ال(دوب التالي القي  المدرنة والقي  العادلة للمونودات المالية  
 للمونودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة المدرنة تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

 
 القيم العادلة   القيم المدرجة  2021ديسمبر  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  درهم ألف  ألف درهم  

          الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في 

 أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط   
 26,153 - 26,153 -  26,153 - - 26,153 وشرق أوروبا والشرق األوسط  

 538 - - 538  538 - 538 - استثمارات في سندات استحقاق قصيرة األنل
 33,949 - - 33,949  33,949 - 33,949 - المملكة المتحدة -استثمارات في سندات الشركات 
الوديات المتحدة  –استثمارات في سندات الشركات 

 4,631 -  -  4,631  4,631 -  4,631 -  األمريوية 
 األوروبية  –استثمارات في سندات الشركات 

 (EX-UK) - 14,907 - 14,907  14,907 - - 14,907 
آسيا والمحيط  -استثمارات في سندات الشركات 

 4,437 - 4,437  4,437 - - 4,437 - (EX-JAPANالهادت )
استثمار في سندات ذات  وائد  الية وسندات  

 54,577 - - 54,577  54,577 - 54,577 - األسواق الناشئة 
 25,132 - - 25,132  25,132 - 25,132 - متعددة ال ئات  مونوداتاستثمار في 

 3,604 - - 3,604  3,604 - 3,604 - استثمار في سندات متعددة ال ئات 
 2,904 -  -  2,904  2,904 -  -  2,904 الوديات المتحدة األمريوية  –استثمار في أسه  

 805 - - 805  805 - -  805 المملكة المتحدة  –أسه  استثمار في 
 254,333 - - 254,333  254,333 - -  254,333 اإلمارات العربية المتحدة –استثمار في أسه  

          
          
 284,195 141,775 - 425,970  399,817 26,153 - 425,970 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة )يتبع( –األدوات المالية  29
 

 أ( تصنيفات وفئات األدوات المالية وقيمها العادلة )يتبع(
 

 القيم العادلة   القيم المدرجة  2021ديسمبر  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  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  706,773 706,773 - - ذم  مدينة ت(ارية 

 - - - -  178,120 178,120 - - مونودات العقود ومونودات متداولة أخرى 
 - - - -  626,716 626,716 - - نقد وأرصدة لدى البنوج

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

          
          

          المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  145,583 145,583 - - الذم  الدائنة الت(ارية واألخرى 

 - - - -  703,609 703,609 - - قروض ألنل 
 - - - -  137,329 137,329 - - التزامات  قود إي(ار 

 - -  - -  204,525 204,525 - -  مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
          

          
 - - 1,191,046 1,191,046  - - - - 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة )يتبع( –األدوات المالية  29
 
 تصنيفات وفئات األدوات المالية وقيمها العادلة )يتبع( أ(
 

 القي  العادلة   القي  المدرنة  2020ديسمبر  31في 
القيمة العادلة من  

خالب الربح أو  
أدوات   –الخسارة 
 الملكية حقوق 

القيمة العادلة من خالب 
 أدوات – الربح أو الخسارة

 الدين 
 المقاسة 

 الم(موع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   الم(موع  بالتكل ة المط أة
 ألف درل   درل  ألف  ألف درل   ألف درل    ألف درل   ألف درل   ألف درل   ألف درل   

          المونودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في 

 أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط   
 24,409 - 24,409 -  24,409 - - 24,409 وشرق أوروبا والشرق األوسط  

 443 - - 443  443 - 443 - استثمارات في سندات استحقاق قصيرة األنل
 26,822 - - 26,822  26,822 - 26,822 - المملكة المتحدة -استثمارات في سندات الشركات 
 األوروبية  –استثمارات في سندات الشركات 

 (EX-UK) - 35,786 - 35,786  35,786 - - 35,786 
آسيا والمحيط  -استثمارات في سندات الشركات 

 4,717 - 4,717  4,717 - - 4,717 - (EX-JAPANالهادت )
استثمار في سندات ذات  وائد  الية وسندات  

 51,240 - - 51,240  51,240 - 51,240 - األسواق الناشئة 
 3,741 - - 3,741  3,741 - 3,741 - استثمار في سندات متعددة ال ئات 

 5,033 - - 5,033  5,033 - 5,033 - المملكة المتحدة  –استثمار في أسه  
 5,156 - - 5,156  5,156 - 5,156 - اإلمارات العربية المتحدة –استثمار في أسه  

          
          
 24,409 132,938 - 157,347  132,938 24,409 - 157,347 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة )يتبع( –األدوات المالية  29
 
 تصنيفات وفئات األدوات المالية وقيمها العادلة )يتبع( أ(
 

 القي  العادلة   القي  المدرنة  2020ديسمبر  31في 
القيمة العادلة من  

خالب الربح أو  
أدوات   –الخسارة 
 الملكية حقوق 

القيمة العادلة من خالب 
 أدوات – الربح أو الخسارة

 الدين 
 المقاسة 

 الم(موع  بالتكل ة المط أة

 

 الم(موع  3المستوى  2المستوى  1المستوى 
 ألف درل   درل  ألف  ألف درل   ألف درل    ألف درل   ألف درل   ألف درل   ألف درل   

          المونودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  736,931 736,931 - - ذم  مدينة ت(ارية 

 - - - -  59,405 59,405 - - مونودات العقود ومونودات متداولة أخرى 
 - - - -  582,881 582,881 - - نقد وأرصدة لدى البنوج

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

          
          

          المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 - - - -  (113,787) )113,787( - - الذم  الدائنة الت(ارية واألخرى 

 - - - -  (745,886) (745,886) - - قروض ألنل 
 - - - -  (144,254) (144,254) - - التزامات  قود إي(ار 

 - - - -  ( 159,759) ( 159,759) - - مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
          

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

          
 

 .الحالية والسابقة السنةخالب  2والمستوى  1ل  تكن لناج تحويالت بين المستوى 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة )يتبع( –األدوات المالية  29
 

 )يتبع(أ( تصنيفات وفئات األدوات المالية وقيمها العادلة 
 

 قياسات القيمة العادلة
 

القيمة العادلة لي الســـعر الذي يت  اســـتالمه لبيح األصـــل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشـــاركين في الســـوق في  
تقدير تاريخ القياس  بغ  النظر  ما إذا كان لذا الســـــــــعر يمون مالحظته مباشـــــــــرة أو تقديرط باســـــــــتخدام تقنية تقيي  أخرى.  ند 

القيمة العادلة لألصـــــل أو ادلتزام  تأخذ الشـــــركة في اد تبار خصـــــائص األصـــــل أو ادلتزام إذا أخذ المشـــــاركون في الســـــوق تلك 
 .الخصائص في اد تبار  ند تسعير األصل أو ادلتزام في تاريخ القياس

 
 .إن أساليك التقيي  وادفترافات مطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة

 
بــالقيمــة العــادلــة في نهــايــة فترة التقرير. يقــدم ال(ــدوب التــالي معلومــات حوب كيفيــة   للم(مو ــةاس بع  المونودات المــاليــة  يت  قيــ

 تحديد القي  العادلة لهذط المونودات المالية:

 تقنية التقييم والمدخالت الرئيسية   الموجودات المالية/ المطلوبات المالية 
تقنية التقييم 

  والمدخالت الرئيسية 

مدخالت غير هامة غير  
قابلة للمالحظة وعالقتها  

 بالقيمة العادلة 
  استثمار في صندوق الواحة لالستثمار في

  أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط   
 وشرق أوروبا والشرق األوسط    

 تحديد نهج السوق من خالب   
 صافي قيمة المونودات 

 د ينطبق   د ينطبق 

 أسعار العطاءات المعروفة    استثمارات في سندات استحقاق قصيرة األنل 
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

المملكة   -استثمارات في سندات الشركات 
 المتحدة 

 أسعار العطاءات المعروفة   
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

 أسعار العطاءات المعروفة    
 في سوق نشط.

 ينطبق د   د ينطبق 

الوديات   –استثمارات في سندات الشركات 
 المتحدة األمريوية 

 أسعار العطاءات المعروفة   
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

األوروبية   –استثمارات في سندات الشركات 
 (EX-UK) 

 أسعار العطاءات المعروفة   
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

آسيا   -الشركات استثمارات في سندات  
 ( EX-Japanوالمحيط الهادت ) 

 أسعار العطاءات المعروفة   
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

استثمار في سندات ذات  وائد  الية وسندات  
 األسواق الناشئة 

 أسعار العطاءات المعروفة   
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

 أسعار العطاءات المعروفة    استثمار في مونودات متعددة ال ئات 
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

 أسعار العطاءات المعروفة    متعددة ال ئات  سنداتاستثمار في 
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

الوديات المتحدة   –استثمار في أسه  
 األمريوية 

 أسعار العطاءات المعروفة   
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

 أسعار العطاءات المعروفة    المملكة المتحدة   –استثمار في أسه  
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

 أسعار العطاءات المعروفة    اإلمارات العربية المتحدة  –استثمار في أسه  
 في سوق نشط.

 د ينطبق   د ينطبق 

 
القي  المدرنة للمونودات والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات  باستثناء ما لو م صل في ال(دوب التالي  تعتبر اإلدارة أن  

 المالية تقارب قيمها العادلة.
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74  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 العادلة )يتبع(إدارة المخاطر والقيم  –األدوات المالية  29
 

 ب( إدارة المخاطر المالية
 

ــواق المالية المحلية والدولية  وتراقك وتدير  ــوب إلى األســــ ــق الوصــــ ــركة  وتنســــ تقدم وظي ة م(ل  إدارة الم(مو ة خدمات إلى الشــــ
ــات حســــــــــــــك درنـة وح(    المخـاطر المـالـية المتعلـقة بعملـيات الم(مو ـة من خالب تـقارير المخـاطر اـلداخلـية التي تحـلل التعرفــــــــــــ

المخاطر. تشــــــمل لذط المخاطر مخاطر الســــــوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر أســــــعار ال ائدة ومخاطر أســــــعار األســــــه ( 
 .ومخاطر ادئتمان ومخاطر السيولة

 
تســـعى الم(مو ة إلى تقليل آثار لذط المخاطر إلى الحد األدنى  ن طريق اســـتخدام األدوات المالية المشـــتقة للتحوط من التعرض 
للمخاطر. يخضـح اسـتخدام المشـتقات المالية لسـياسـات الم(مو ة المعتمدة من قبل م(ل  اإلدارة   والتي توفر مبادت مدونة حوب  

ومخاطر أســــــعار ال ائدة   ومخاطر ادئتمان   واســــــتخدام المشــــــتقات المالية واألدوات المالية    مخاطر صــــــرف العمالت األننبية  
ــول  ــات وحدود التعرض من قبل المدققين الداخليين بشــــ ــياســــ ــيولة الزائدة. تت  مرانعة ادمتثاب للســــ ــتثمار الســــ ــتقة   واســــ غير المشــــ

 لية بما فيها األدوات المالية المشتقة لغرض المضاربة.مستمر. د تقوم الم(مو ة بالدخوب أو الت(ارة في األدوات الما
 

يقوم م(ل  إدارة الم(مو ة باإلشــراف  لى ل(نة إدارة المخاطر بالم(مو ة  ولي ليئة مســتقلة تقوم بمراقبة المخاطر والســياســات  
من خالب الـتدقيق اـلداخلي.  المنـ ذة للتخفيف من التعرض للمخـاطر. يت  مســــــــــــــا ـدة ل(ـنة الـتدقيق في الم(مو ـة في دورلـا الرـقابي  

يتولى التدقيق الداخلي كاًل من المرانعات المنتظمة والمخصــــــصــــــة لضــــــوابط وإنراءات إدارة المخاطر  والتي يت  رفح نتائ(ها إلى  
 ل(نة التدقيق.

 مخاطر السوق ( 1)
ة وأسـعار ال ائدة. إن مخاطر إن أنشـطة الم(مو ة تعرفـها إلى مخاطر مالية متعلقة بالتغيرات في أسـعار صـرف العمالت األننبي

ــعار   ــعار ال ائدة وأسـ ــرف العمالت األننبية وأسـ ــعار صـ ــوق  مثل أسـ ــعار السـ ــوق لي المخاطر التي تاثر  لى التغيرات في أسـ السـ
 .األسه    لى دخل الم(مو ة أو قيمة األدوات المالية

 
 .بها لذط المخاطر وقياسهال  يطرأ أي تغيير  لى تعرض الم(مو ة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار 

 مخاطر العملة
تقوم الم(مو ة بإبرام بع  المعامالت بعمالت أننبية  وبالتالي فإن لناج تعرض لمخاطر التقلبات في أســـــعار صـــــرف العمالت 
األننبية. يتمثل تعرض الم(مو ة لمخاطر صـرف العمالت األننبية بصـورة رئيسـية في المعامالت التي تبرمها الم(مو ة بال(نيه 

  اإلماراتي ثابت حاليًا أمام الدودر األمريوي بسعر صرف محدد. اإلسترليني حيأ أن سعر صرف الدرل  
 

 للعملة األننبية للم(مو ة والمونودات النقدية المحددة في تاريخ التقرير: المدرنة يما يلي القي  
 

 المطلوبات   الموجودات   
  2021  2020  2021  2020 
 ألف درل   ألف درهم  ألف درل   ألف درهم  
         

          63,054  87,766  130,674  154,487  ننيه استرليني
 

%% لو 5% في وحدات العملة مقابل ال(نيه اإلسـترليني. إن معدب 5توفـح ال قرة التالية حسـاسـية الم(مو ة لزيادة/ نقص بمعدب 
معدب الحســــــــاســــــــية المســــــــتخدم  ند تقدي  تقرير  ن مخاطر العملة األننبية داخلًيا لموظ ي اإلدارة الرئيســــــــيين ويمثل تقيي  اإلدارة 

أســعار صــرف العمالت األننبية. يتضــمن تحليل الحســاســية البنود النقدية المقومة بالعمالت األننبية للتغير المحتمل المعقوب في 
 .% في أسعار العمالت األننبية5 بنسبةفقط ويقوم بتعديل ترنمتها في نهاية السنة من أنل تغيير 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31منتهية في  للسنة ال
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة )يتبع( –األدوات المالية  29
 

 ب( إدارة المخاطر المالية )يتبع(
 ( مخاطر السوق )يتبع(1) 

 )يتبح( مخاطر العملة
% مقابل الدرل  اإلماراتي مح إبقاء نميح المتغيرات 5  لو كان ال(نيه اإلســــــــــترليني أقل / أ لى بنســــــــــبة 2021ديســــــــــمبر    31في  

مليون درل (  ويعود ذلك بشـول رئيسـي إلى    3,4:  2020مليون درل  )  3,3لسـنة بمبلغ  ل  الدخل الشـاملاألخرى ثابتة  لزاد/ نقص 
مواســــك / خســــائر صــــرف العمالت األننبية  ند تحويل العملة المقومة بال(نيه اإلســــترليني والنقد المعادب. الربح أاثر حســــاســــية 

 .بسبك الزيادة في أسعار العمالت األننبية 2020من  2021للحركة في أسعار صرف ال(نيه اإلسترليني / درل  في  ام 
 

من ونهة نظر اإلدارة  فإن تحليل الحســــاســــية د يمثل المخاطر الكامنة في صــــرف العمالت األننبية ألن التعرض في نهاية فترة 
 التقرير د يعو  التعرض خالب السنة.

 مخاطر أسعار األسه 
طر التغير في أســـعار اة مخإن الم(مو ة معرفـــة لمخاطر أســـعار األســـه  النات(ة  ن اســـتثمارات األســـه . تقوم الم(مو ة بمراقب

% من التغير نظرًا للطبيعة المتغيرة للســـــوق المدرج به األســـــه . إن تحاليل 15األســـــه  من خالب تحليل حســـــاســـــية يأخذ باد تبار  
 .الحساسية أدناط ت  تحديدلا استنادًا إلى التعرض لمخاطر أسعار األسه  في تاريخ التقرير

 
 %  لزاد/ إنخ   الدخل الشامل لدى الم(مو ة كما يلي:15بنسبة  في حاب كانت أسعار األسه  أ لى/أقل

 
  2021 

 ألف درهم
 2020 

      ألف درل 
      23,602  42,629  في مونودات ماليةاستثمارات  

 مخاطر أسعار ال ائدة
 .فائدة ثابتة و ائمةحيأ أن منشآت الم(مو ة تقترض أمواب بأسعار إن الم(مو ة معرفة لمخاطر أسعار ال ائدة 

 
صافي   زاد/لنقص  ثابتة نقطة أساس خالب السنة مح إبقاء كافة المتغيرات األخرى   50لو كانت معددت ال وائد أ لى/ أقل بمعدب 

مليون   4,5:  2020مليون درل  )  3,5بما يقارب    2021ديســــــــــمبر   31وحقوق الملكية لدى الم(مو ة للســــــــــنة المنتهية في    الربح
  ارت عت حساسية الم(مو ة ت(اط أسعار ال ائدة بما يتوافق مح الزيادة في سندات الدين التي تخضح ل ائدة. .درل (

  ( مخاطر االئتمان2)
ادئتمان بمخاطر تعرض الم(مو ة لخســــــــــــــارة مالية في حاب ل  يتمون العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من  تتمثل مخاطر

الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشـأ مخاطر ادئتمان بصـورة رئيسـية من الذم  المدينة من العمالء واألرصـدة لدى البنوج وأدوات الدين  
 .الت(ارية لدى الم(مو ة

 
قليل مخاطر ادئتمان  قامت الم(مو ة بتطبيق ســــــــياســــــــة التعامل مح أطراف ذات ندارة ائتمانية فقط والحصــــــــوب  لى  من أنل ت

فــمانات كا ية   ند ادقتضــاء  كوســيلة للتخفيف من مخاطر الخســارة المالية النات(ة  ن التخلف  ن الســداد. تتعامل الم(مو ة  
تثمار وما فوق. يت  توفير معلومات التصـــــــــنيف ادئتماني من قبل وكادت  فقط مح منشـــــــــآت ت  تصـــــــــني ها بما يعادب درنة ادســـــــــ

المعلومات المالية األخرى المتاحة لل(مهور وسـ(الت   الم(مو ة ندما تكون متاحة  وإذا ل  تكن متاحة  تسـتخدم تصـنيف مسـتقلة 
ها ادئتماني لألطراف المقابلة لها بشـــــــول  لتقيي   مالئها الرئيســـــــيين. يت  مراقبة تعرض الم(مو ة وتصـــــــني بها  الخاصـــــــة    المتانرة

 .المعتمدةمستمر  ويت  توزيح القيمة اإلنمالية للمعامالت المبرمة بين األطراف المقابلة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة )يتبع( –المالية األدوات  29
 

 ب( إدارة المخاطر المالية )يتبع(
 )يتبع( ( مخاطر االئتمان2)

فريق متخصـــــص مســـــاوب  ن تحديد حدود ادئتمان نظام تســـــ(يل ائتمان خارني لتقيي     قبل قبوب أي  ميل نديد  يت  اإلســـــتعانة
نودة ائتمــان العميــل المحتملــة وتحــديــد حــدود ائتمــان العميــل. تحــاوب الم(مو ــة الســــــــــــــيطرة  لى في ادئتمــان من خالب مراقبــة 

يي  ال(دارة ادئتمانية لتلك األطراف المقابلة  التعرفـــــات ادئتمانية  والحد من المعامالت مح أطراف مقابلة ليســـــت ذات  القة  وتق
ليست ذات  القة. ت  تقيي  األرصدة لدى البنوج  لى أنها ذات مخاطر ائتمانية منخ ضة نتي(ة التخلف  ن السداد حيأ أن لذط 

 البنوج تخضح لرقابة  الية من قبل البنك المركزي.
 

مليون درل    520,4ة بالحوومة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لو إن رصــــــــــــيد الذم  المدينة الت(ارية من والمنشــــــــــــآت المرتبط
( من إنمـالي اـلذم  الت(ـارـية المـديـنة كمـا في نهـاـية فترة التقرير. %69:  2020) %67مليون درل ( واـلذي يمـثل    558,3:  2020)

مليون درل ( مســتحقة   9,0:  2020ل  )مليون در   6,3إن رصــيد الذم  الت(ارية المدينة كما في نهاية الســنة يتضــمن أرصــدة بمبلغ  
 من أطراف ذات  القة.

 
ــني ات ائتمانية  الية   ــائلة محدودة ألن األطراف المقابلة لي بنوج ذات تصــ وكادت  من قبلإن مخاطر ادئتمان  لى األمواب الســ

 .التصنيف ادئتماني الدولية
 

تعرض لقصـى  إن الحد األباإلفـافة إلى ذلك  تتعرض الم(مو ة لمخاطر ادئتمان  يما يتعلق بالضـمانات المالية المقدمة للبنوج. 
 .لم(مو ة في لذا الصدد لو الحد األقصى للمبلغ الذي يمون للم(مو ة دفعه إذا ت  طلك الضمانا
 

للم(مو ة. كما فاء بالتزاماته التعاقدية مما يادي إلى خســارة مالية تشــير مخاطر ادئتمان إلى خطر تخلف الطرف المقابل  ن الو 
دون األخذ في اد تبار أي فــمانات للمخاطر ادئتمانية القصــوى  إن الحد األقصــى لتعرض الم(مو ة     2021ديســمبر    31في  

تنشأ الضمانات و ن األطراف المقابلة لتزام ماد دم الوفاء ب نتي(ة  سيتسبك في خسارة مالية للم(مو ة  أو تحسينات ائتمانية أخرى 
ــح في بيان المركز   المدرنةالقيمة  المالية التي تقدمها الم(مو ة من  للمونودات المالية المعترف بها ذات الصــــــــلة كما لو موفــــــ

 .المالي الموحد
 

الي  وكذلك أقصـى تعرض العقود و قود الضـمان الم مونوداتتوفـح ال(داوب أدناط نودة ادئتمان للمونودات المالية للم(مو ة   
 للمخاطر ادئتمانية للم(مو ة من خالب تصني ات مخاطر ادئتمان:

 

 2021ديسمبر  31

تصنيفات 
االئتمان 
 الخارجية 

تصنيفات 
االئتمان 
 الداخلية

خسائر ائتمانية  إيضاح
شهًرا   12متوقعة لمدة 

أو على مدى العمر  
 الزمني 

 إجمالي 
 مخصص خسارة  القيمة المدرجة 

صافي القيمة 
 المدرجة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم      
 

مستحق من أطراف ذات  
  القة 

خسائر ائتمانية متوقعة  12 (1) د ينطبق
 لى مدى العمر  

 الزمني 

6,262 - 6,262 

خسائر ائتمانية متوقعة  11 (2) د ينطبق ذم  حوومية مدينة
 لى مدى العمر  

 الزمني 

520,407 (708 ) 519,699 

خسائر ائتمانية متوقعة  11 (3) د ينطبق ذم  غير حوومية مدينة
 لى مدى العمر  

 الزمني 

255,491 (74,679 ) 180,812 

خسائر ائتمانية متوقعة  13 (2) د ينطبق مونودات العقود
 لى مدى العمر  

 الزمني 

164,339 - 164,339 

خسائر ائتمانية  14 د ينطبق Aa3 أرصدة لدى البنوج
 شهًرا  12متوقعة لمدة 

626,716 - 626,716 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة )يتبع( –األدوات المالية  29
 

 ب( إدارة المخاطر المالية )يتبع(
 )يتبع( االئتمان ( مخاطر2)

 2020ديسمبر  31

تصني ات  
ادئتمان 
 الخارنية 

تصني ات  
ادئتمان 
 الداخلية

خسائر ائتمانية متوقعة  إيضا  
شهًرا أو  لى   12لمدة 

 مدى العمر الزمني 
 إنمالي  

 مخصص خسارة القيمة المدرنة 
صافي القيمة 

 المدرنة 
 ألف درل  ألف درل  ألف درل      

 
أطراف ذات  مستحق من 

  القة 
خسائر ائتمانية متوقعة  12 (1) د ينطبق

 لى مدى العمر  
 الزمني 

8,962 - 8,962 

خسائر ائتمانية متوقعة  11 (2) د ينطبق ذم  حوومية مدينة
 لى مدى العمر  

 الزمني 

558,274 (8,598) 549,676 

خسائر ائتمانية متوقعة  11 (3) د ينطبق ذم  غير حوومية مدينة
مدى العمر   لى 
 الزمني 

251,930 (73,637 ) 178,293 

خسائر ائتمانية متوقعة  13 (2) د ينطبق مونودات العقود
 لى مدى العمر  

 الزمني 

54,570 - 54,570 

خسائر ائتمانية  14 د ينطبق Aa3 أرصدة لدى البنوج
 شهًرا  12متوقعة لمدة 

582,881 - 582,881 

 
ــط في المعيار الدولي للتقارير المالية   ( 1) ــبة للذم  المدينة من األطراف ذات العالقة  قامت الم(مو ة بتطبيق النهج المبســـ بالنســـ

لقياس مخصـــــص الخســـــارة للخســـــائر اإلئتمانية المتوقعة  لى مدى الحياة. تقوم الم(مو ة بتحديد الخســـــائر ادئتمانية  9رق   
ــارة نتي(ة التخلف  ن    المتوقعة بناًء  لى احتماب التخلف ــداد والخســـــ ــدادال ن الســـــ حوومة أبوظبي حيأ أن لذط   من قبل  ســـــ

  وـبالـتالي  ل  تحـدد الم(مو ـة الـتأثير  الحـديـثةاألطراف مضــــــــــــــموـنة من قـبل حووـمة أبوظبي. تمـثل لـذط األرصــــــــــــــدة المـعامـلة 
 .المادي لمخصص الخسارة  لى أرصدة األطراف ذات العالقة

ــبة للذم  المدينة ال ( 2) ت(ارية من العمالء الحووميين  قامت الم(مو ة بتطبيق النهج المبســــــــط في المعيار الدولي للتقارير بالنســــــ
لقياس مخصــــــــص الخســــــــارة للخســــــــائر اإلئتمانية المتوقعة  لى مدى الحياة. تقوم الم(مو ة بتحديد الخســــــــائر  9المالية رق   

 ن الســداد من قبل حوومة أبوظبي %  لى أســاس احتمالية التخلف والخســارة نتي(ة التخلف  1,54ادئتمانية المتوقعة بمعدب  
 .ألن لذط األطراف مضمونة من قبل حوومة أبوظبي

  قامت الم(مو ة بتطبيق النهج المبســط في المعيار الدولي للتقارير المالية رق   غير الحوومية  بالنســبة للذم  المدينة الت(ارية ( 3)
خسـارة للخسـائر اإلئتمانية المتوقعة. تقوم الم(مو ة بتحديد الخسـائر ادئتمانية المتوقعة لهذط البنود بناًء لقياس مخصـص ال  9

للعمالء  مح تعديلها حســـــك ادقتضـــــاء لتعو     وفـــــح التخلف  ن الســـــداد لى خبرة الخســـــارة اإلئتمانية التاريخية بناًء  لى  
تقبلية. ك(زء من التقيي  ال ردي  قدرت الم(مو ة الخســـــــائر ادئتمانية  الظروف الحالية وتقديرات الظروف ادقتصـــــــادية المســـــــ

  ولو تحليل للوفـــــح المالي الحالي للعميل  مح تعديله حســـــك العوامل  لالمتوقعة بالرنوع إلى خبرة التعثر الســـــابقة مح العمي
المراســـالت والتوقعات المســـتقبلية  الخاصـــة بالعميل  والظروف ادقتصـــادية والســـياســـية العامة الســـارية  لى العميل إلى نانك

% مقابل نميح الذم  المدينة بعد التقيي  ال ردي لبع  29اما في تاريخ التقرير. إ ترفت الم(مو ة بمخصـص خسـارة بنسـبة 
 العمالء بناًء  لى مخاطر ادئتمان ال ردية الخاصة به .

 
لة من خالب الدخل الشـــامل اآلخر مقابل الدخل الشـــامل ت  إدراج مخصـــص الخســـارة  لى ســـندات الشـــركات المقاســـة بالقيمة العاد

خسـارة  ند إسـتبعاد أدوات الدين. تمثل  الأو   الربحإلى حسـاب    تحريرطفي احتياطي إ ادة تقيي  ادسـتثمار الذي ت   والمتراامةاآلخر 
ــل    7لو موفــــــح في إيضــــــا   للمونودات المالية للم(مو ة بالقيمة العادلة من خالب الربح او الخســــــارة كما  المدرنةالقيمة  أفضـــ

 تعرض لكل منها لمخاطر ادئتمان. د تحت ظ الم(مو ة بأي فمان  لى أي من لذط األرصدة.



 شركة طيران أبوظبي 

 

78  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 المخاطر والقيم العادلة )يتبع(إدارة  –األدوات المالية  29
 

 ب( إدارة المخاطر المالية )يتبع(
 )يتبع( ( مخاطر االئتمان2)

 ديسمبر: 31 يما يلي أقصى تعرض لمخاطر ادئتمان كما في 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 الذم  المدينة الت(ارية   706,773  736,931
 وأرصدة لدى البنوجنقد   626,716  582,881
           مونودات العقود ومونودات متداولة أخرى   178,120  59,405

1,379,217  1,511,609        

  ( مخاطر السيولة3)
بمطلوباتها تتمثل مخاطر الســــــــــــــيولة في المخاطر التي قد تنتج  ن موانهة الم(مو ة لصــــــــــــــعوبة  ند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة 

ــيولة  لى   ــاولية النهائية  ن إدارة مخاطر السـ ــل مالي آخر. تقح المسـ ــويتها من خالب تقدي  مبالغ نقدية أو أصـ المالية التي يت  تسـ
 اتق م(ل  اإلدارة  الذي وفـــــح إطار  مل مناســـــك إلدارة مخاطر الســـــيولة إلدارة متطلبات التمويل قصـــــيرة ومتوســـــطة وطويلة 

م الم(مو ـة ـبإدارة مخـاطر الســــــــــــــيوـلة من خالب المحـافظـة  لى ادحتـياطـيات الكـا ـية والتســــــــــــــهيالت البنكـية األنـل للم(مو ـة. تقو 
والتمويـل  من خالب المراقبـة المســــــــــــــتمرة للتـدفقـات النقـديـة المتوقعـة وال عليـة  ومن خالب مطـابقـة بيـانـات اســــــــــــــتحقـاق المونودات  

 والمطلوبات المالية.
 

ــتحقاقات التعاقدية  يتضـــــــمن ال(دوب أدناط ملخص حوب بي ــتحقاق الخاص باألدوات المالية لدى الم(مو ة. ت  تحديد ادســـــ ان ادســـــ
ــتحقاق من  ــتحقاق التعاقدي. تت  مراقبة بيان ادســـ ــاس ال ترة المتبقية في نهاية فترة التقرير إلى تاريخ ادســـ لألدوات المالية  لى أســـ

ن ادســــــــتحقاق الخاص بالمطلوبات في نهاية فترة التقرير اســــــــتنادًا إلى  قبل اإلدارة لضــــــــمان ادحت ات بســــــــيولة كا ية.  يما يلي بيا
 ترتيبات السداد التعاقدية:

 

 
معدل الفائدة  

 المجموع  القيمة المدرجة الفعلي 
  3أقل من 

 أشهر
أشهر   3من 

 إلى سنة 
من سنة إلى  
 خمس سنوات

أكثر من  
  خمس
 سنوات

 ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   2021
        

 - - - 145,583 145,583 145,583  أدوات د تخضح ل ائدة 
 أدوات تخضح لمعدب 

 فائدة متغير   
و   20إيضاح 
21 840,938 840,938 201,457 65,165 397,183 177,133 

        
        
  986,521 986,521 347,040 65,165 397,183 177,133 

        
2020        

        
 - - - 113,787 113,787 113,787  أدوات د تخضح ل ائدة 
 أدوات تخضح لمعدب 

 فائدة متغير   
و   20إيضاح 
21 40890,1 40890,1 6133,41 82,015 467,140 207,569 

        
        
  71,003,92 1,003,927 247,203 82,015 467,140 207,569 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة )يتبع( –األدوات المالية  29

 إدارة مخاطر رأس المال ()ج
 
تقوم الم(مو ة بإدارة رأســـمالها لضـــمان قدرتها  لى ادســـتمرار وفقًا لمبدأ ادســـتمرارية مح تحقيق أ لى  ائد للمســـالمين من خالب  

. يتألف هيول رأس 2020ادستراتي(ية العامة للم(مو ة بال تغيير  ن    بقيتالوصوب إلى الحد األمثل من الدين وحقوق الملكية.  
  وحقوق الملكية التي تتضـــــــــــمن رأس الماب  لدى البنوجلذي يتضـــــــــــمن قروض ألنل والنقد واألرصـــــــــــدة  ماب الم(مو ة من الدين ا

 وادحتياطيات واألربا  المحت(زة.
 

 .د تخضح الم(مو ة ألي متطلبات رأس الماب الم روفة من الخارج
 

من لذط المرانعة  تأخذ الل(نة    تقوم ل(نة إدارة المخاطر بالم(مو ة بمرانعة هيول رأس الماب  لى أســــاس نصــــف ســــنوي. ك(زء
ـباإل تـبار تكلـ ة رأس الـماب والمخـاطر المرتبطـة بـول فـئة من فـئات رأس الـماب. ـكان معـدب اإلقراض  المحـدد كصــــــــــــــافي اـلدين إلى  

 حقوق الملكية  في نهاية السنة كما يلي:
 
 

  2021  2020 
 ألف درل    ألف درهم  
     

 745,886  703,609  ( 1الدين ) 
 ( 582,881 ) ( 626,716 ) (  14النقد واألرصدة لدى البنوج )إيضا  

     
     

 163,005  76,893  صافي الدين 
     
     

 3,133,241  3,338,251  ( 2حقوق الملكية )
     
     

 % 5  %2  نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 
     
 
 (.20( يت  تعريف الدين كقروض طويلة وقصيرة األنل )إيضا  1)
 .الشركة( تض  حقوق الملكية  لى كامل رأس الماب واإلحتياطيات العائدة لمالكي 2)
 
 

 مطلوبات طارئة 30
 

ــا فـــــي  ــان لدى الم(مو ة مطلوبات طارئة قائمة  يما يتعلق بخطابات فمان بمبلغ 2021ديسمبر   31امـــ مليون درل    76,4  كـــ
 مليون درل (. 236: 2020)
 
 

 إلتزامات 31
 

ــمبر   31اما في   ــتحواذ  لى2021ديسـ مليون   11,7  بمبلغممتلكات ومعدات و  طائرات   كان لدى الم(مو ة إلتزامات مقابل ادسـ
 درل (.مليون  142: 2020درل  )

 



 شركة طيران أبوظبي 

 

80  
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 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 مطابقة حركة المطلوبات مع التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية 32
 

  حقوق الملكية  المطلوبات 
 المجموع أرباح مستبقاة   إلتزامات عقود اإليجار إيجار تمويلي التزام بموجب عقد  قروض ألجل  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 1,518,260 628,120  144,254 -  745,886 2021يناير  1الرصيد في 
       

       التغيرات في التدفقات النقدية التمويلية 
 209,328 -  - - 209,328 متحصالت من قروض ألنل 

 ( 250,990) -  - - ( 250,990) تسديد قروض ألنل
 ( 6,925) -  ( 6,925) - - تسديد التزام إي(ار تمويلي 
 ( 44,479) ( 44,479)  - - - توزيعات األربا  المدفو ة

       
       

 ( 93,066) ( 44,479)  ( 6,925) - ( 41,662) إجمالي التغيرات في األنشطة التمويلية 
       

       التغيرات األخرى 
 (615) -  - - (615) إنمالي التغيرات المتعلقة بالمطلوبات 

       
       

 250,229 250,229  - - - إنمالي التغيرات المتعلقة بحقوق الملكية 
       
       

 1,674,808 833,870  137,329  - 703,609 2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 )يتبع( مطابقة حركة المطلوبات مع التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية 32
 

  حقوق الملكية  المطلوبات 
 المجموع أرباح مستبقاة   إلتزامات عقود اإليجار التزام بموجب عقد إيجار تمويلي  قروض ألجل  
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 1,446,209 567,953  153,564 -  724,692 2020يناير  1الرصيد في 
       

       التمويلية التغيرات في التدفقات النقدية 
 103,054 -  - - 103,054 متحصالت من قروض ألنل 

 (81,860) -  - - (81,860) تسديد قروض ألنل
 (9,310) -  (9,310) - - تسديد التزام إي(ار تمويلي 
 (88,957) (88,957)  - - - توزيعات األربا  المدفو ة

       
       

 (77,073) (88,957)  (9,310) - 21,194 التمويلية إجمالي التغيرات في األنشطة 
       

       التغيرات األخرى 
 - -  - - - إنمالي التغيرات المتعلقة بالمطلوبات 

       
       

 149,124 149,124  - - - إنمالي التغيرات المتعلقة بحقوق الملكية 
       
       

 1,518,260 628,120  144,254  - 745,886 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 

 معلومات قطاعية  33
 

من معـايير التقـارير المـاليـة الـدوليـة    8للمعيـار رق   إن المعلومـات المتعلقـة بقطـا ـات التشــــــــــــــغيـل لـدى الم(مو ـة مبينـة أدنـاط وفقـًا  
ــغيلية". يقتضــــي المعيار رق    ــغيلية  لى أســــاس    8"القطا ات التشــ من معايير التقارير المالية الدولية أن يت  تحديد القطا ات التشــ

يســــــــــــيين  ن اتخاذ القرارات التقارير الداخلية حوب موونات الم(مو ة التي تت  مرانعتها بصــــــــــــورة دورية من قبل المســــــــــــاولين الرئ
 التشغيلية لتوزيح الموارد  لى القطا ات وتقيي  أدائها.

 
 تقس  الم(مو ة  ألغراض التشغيل  إلى أربعة قطا ات أ ماب رئيسية ولي:

 
 مليات تأنير الطائرات و مليات الصـــــــــــيانة ألطراف   توفر مليات الطائرات العمودية والطائرات ثابتة ال(ناحين  والتي   (1)

 أخرى؛ 
  مليات الطائرات الت(ارية  والتي تقدم خدمات النقل الت(اري وإدارة الطائرات؛ (2)
الشـحن ال(وي  والتي تقدم خدمات الشـحن ال(وي لعمالء محليين ودوليين وذلك باسـتخدام أسـطوب الطائرات الخاص بها  (3)

 طائرات مستأنرة؛ و أو 
 ة استثمارات الم(مو ة.ادستثمارات  والتي تتمثل في إدارة مح ظ (4)
 

تمثل لذط القطا ات األســــــــاس الذي تبني  ليه الم(مو ة تقاريرلا  ن المعلومات حوب القطا ات الرئيســــــــية. يت  تن يذ المعامالت 
 بين القطا ات وفقًا ألسعار تحددلا اإلدارة مح األخذ باد تبار تكل ة األمواب.

 
 معلومات حوب القطا ات الخافعة للتقرير:

 

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  موعالمج

 عمليات 
الطائرات  
 التجارية 

عمليات  
الطائرات  
العمودية  
 والطائرات 

 ات األجنحة  
 البيان  الثابتة 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
            2021  
               

 اإليرادات  704,095  512,602  434,041  18,305  44,911 ) ( 31,872  1,682,082
               

               
 السنة  )خسارة(  /ربح  100,645  113,206  113,565  32,557  6,606 ) ( 59,746  306,833

               
               
            2020  
               

 اإليرادات  607,631  320,086  605,401  14,238  38,423 ) ( 27,275  1,558,504
               

               
 السنة  )خسارة(  /ربح  116,346  ( 39,758)  157,618  18,774  762 ) ( 99,056  154,686
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 إن مونودات ومطلوبات قطا ات األ ماب لي كما يلي:
 

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموع

 عمليات 
الطائرات  
 التجارية 

عمليات  
الطائرات  
العمودية  
 والطائرات 

 ات األجنحة  
   الثابتة 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
            2021  
               

 المونودات  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

               
               
            2020  
               

 المونودات  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

               
 

تحليل نغرافي تمارس الم(مو ة نشـــــاطاتها بشـــــول رئيســـــي من خالب مركزلا في دولة اإلمارات العربية المتحدة  وبالتالي د يوند 
 إفافي لإليرادات واألربا  ومواسك القيمة العادلة والمونودات والمطلوبات.

 
 

   أحداث الحقة   34
 

ــنةدحًقا لنهاية  ــدد الدخوب في ات اقية بيح وإ ادة  الســ ــتئ(ار  إن الشــــركة بصــ ــمبر   31في    كما لطائراتها المحت ظ بها للبيح إســ ديســ
 .2022 سنةشروط ات اقية اإلي(ار  ومن المتوقح أن تكتمل في ل  يت  اإلنتهاء من . 2021

 
 

   الموحدة إعتماد البيانات المالية   35
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