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 مرحليةالمالية المعلومات ال تقرير مراجعة 
 شركة طيران أبوظبي إدارةإلى أعضاء مجلس 

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

الشـامل، العينرات ، الدخل  للربح ظو الخسـااةالموجزة الموحدة   ات المالية يانوكٍل من ال  2021  سـ عم ر  30كما في  "المجموعة" ،  
ظشــــار المنعاية في  ل    عســــعةالالثالثة ظشــــار وفعرة لفعرة   واإلرضــــاحات العوةــــيتية المخعااة في حقوق الملكية والعدفقات النقدرة

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

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

".  عضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء اإلســعفســااات، بشــ ل ا يســي من مدقق التســابات المســعقل للمنشــ ة 
ــل   األشخاص المسوولنن عن األموا المالية والمتاس ية، وإ باع مجراءات  تلنلية وإجراءات مراجعة ظخرى. من نطاق المراجعة ظقــــ

عدقنق، وبالعالي، فرناا ال  م ننا من التصــول على   دند حول جمي  جوذريا من نطاق الايام بالعدقنق وفقا  للمعاينر الدولنــــــــــــــــة لل
 األموا الاامـة العي رم ن ظن ي نناا العدقنق. لها، فرننا ال ن دي اظي  دقنق بش ناا.

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

 ".المالية المرحلية العقااير " 34النواحي الجوذرية، وفقا  للمعياا المتاس ي الدولي اق  
 

  ديلويت آند  وش )الشرق األوسط 
  
  
  

  موق  من ق ل:
  متمد خميس العح

  717اق  القند 
  2021 نوفم ر 1

 ظبو  ي
 اإلمااات العربية المعتدة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2021 سبتمبر 30كما في 
 

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

    ألف درهم  يلف دا  
 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

  ا رات ومم لكات ومعدات 4  2,062,281  2,302,589
 عقااات اس ثمااية  5  375,737  375,610
  س ثمااات في موجودات مالية  6  285,125  157,347
 حق  س خدام الموجودات    106,691  112,091

             مش رك  مشروع س ثمااات في   7  66,067  62,732
             مجموع الموجودات غير المتداولة    2,895,901  3,010,369

 الموجودات المتداولة      
 المخزون     546,594  534,621
  م  مدينة لجااية 8  652,552  736,931
 موجودات عقود، مصاايف مدفوعة مقدما وموجودات م داولة يخرى    252,718  109,118

 الموجودات حق  س خدام     2,974  3,228
 موجودات مصنفة كمر فظ بتا لل ي  4  251,684  - 

             نقد وياصدة لدى ال نوك  9  740,656  582,881
             مجموع الموجودات المتداولة    2,447,178  1,966,779
       مجموع الموجودات   5,343,079  4,977,148

      
 حقوق الملكية       

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

  ح يا يات   1,947,142  1,948,014
             ياباح مس بقاة    743,176  628,120

 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة   3,247,425  3,133,241
             حقوق الملكية غير المسيطرة    397,705  354,460

             مجموع حقوق الملكية    3,645,130  3,487,701
 المطلوبات      
 المطلوبات غير المتداولة      

 مخصص م افآت نتاإة خدمة المو فأن   133,666  126,695
 قروض ألجل  12  472,323  539,825
 مطلوبات عقود اإلإجاا    130,773  137,922
             اإليرادات المةجلة    116,923  143,353
       مجموع المطلوبات غير المتداولة    853,685  947,795



Signed by:Sheikh Ahmed Al Dhaheri

Reason:Witnessing Sheikh Ahmed Al Dh
Signed at:2021-11-01 09:46:37 +00:00
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 الموجز الموحد )غير مدقق(  الربح او الخسارةبيان  

  2021  سبتمبر 30للفترة المنتهية في  
 

 المنتهية في  تسعة أشهرال
 سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 سبتمبر  30

   

  ات إيضاح   2021  2020  2021  2020
    ألف درهم  يلف دا    ألف درهم  يلف دا  

          
 اإليرادات   442,102  301,840  1,158,370  1,197,552

            لكاليف لشتألية مباشرة   (297,138) )  209,209  (830,757) )  952,837
          

 إجمالي الربح   144,964  92,631  327,613  244,715
 مصاايف عمومية وإدااية    (47,016) )  37,189 ) (123,691 )  126,451

2,575  ( -  2,425  -   
 س رداد/ )مخصص  خسا ر    مانية  
 م وقعة على الام  المدينة ال جااية

  ا رات ومم لكات ومعداتخسااة عند بي     - )  6  (3,325) )  5,202

12,377  ( -  -  -   
الميمة على  س ثماا عقااي   خسااة  نخفاض

 قأد اإلنشاء

10,855  ( (29,931)  -  (29,931)  4 
 نخفاض الميمة على  ا رات ومم لكات 

 ومعدات
   فاء  يرادات مةجلة    8,823  8,823  26,471  26,471

 مش رك  مشروعالرصة في ابح  7  1,678  206  3,335  2,157
  يرادات لمويل   2,069  3,177  5,290  7,192

 لكاليف لمويل   (6,323) )  9,460  (17,558) )  26,757
   يرادات يخرى    8,592  2,952  14,102  8,476

8,305  (1,171)  1,718  (4,315)  6 

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

 العادلة 

-  1,645  -  162  6 
م سب من  س بعاد  س ثماا بالميمة العادلة 

           من خالل الدخل الشامل اآلخر 
          

            ربح الفترة   78,703  65,277  202,780  113,099
          
 الفترة عائد إلى: )خسارة( /ربح         

 مالكي الشركة   52,633  60,214  159,535  136,348
           حقوق الملكية غأر المسيطرة   26,070  5,063  43,245 )  23,249

          
113,099  202,780  65,277  78,703              

          

0,31  0,36  0,14  0,12  13 
العائد األساسي والمخفض على السهم  

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

 
 أشهر المنتهية في  ستةال

 سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  الثالثة 

 سبتمبر  30
   

2020  2021  2020  2021    
    ألف درهم  يلف دا    ألف درهم  يلف دا  

          
           الفترة ربح   78,703  65,277  202,780  113,099

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

 الربح يو الخسااة 
          
           عمالت يجن ية لرويل )خسااة / م سب   (1,797)  2,620  (872)   2,609)

          
           للف رة اآلخرالشامل  )الخسااة / الدخل   (1,797)  2,620  (872)   2,609)

          
           مجموع الدخل الشامل للفترة   76,906  67,897  201,908  110,490

          
 عائد إلى: ةالشامل )الخسارة( /مجموع الدخل         

 مالكي الشركة   50,836  62,834  158,663  133,739
           حقوق الملكية غأر المسيطرة   26,070  5,063  43,245   23,249)

          
110,490  201,908  67,897  76,906              
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 
 رأس 
  المال 

 عالوة
  احتياطيات    أسهم

 أرباح 
  مستبقاة  

حقوق الملكية  
العائدة لمالكي 

  الشركة  
 حقوق الملكية  
 المجموع  غير المسيطرة 

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

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

 113,099    23,249 ) 136,348  136,348  -  -  - ابح الف رة 
   2,609 ) -    2,609 ) -    2,609 ) -  - للف رة  الخسااة الشاملة األخرى 

              
              

 110,490    23,249 ) 133,739  136,348    2,609 ) -  - مجموع الدخل الشامل  
   88,957 ) -    88,957 )   88,957 ) -  -  -   13ياباح ) إضاح  لوزيعات

 -  -  -    10,539 ) 10,539  -  -  عادة لصنيف اح يا ي لرويل عمالت 
              
              

 3,442,315  353,340  3,088,975  604,805  1,927,063  112,320  444,787 )غأر مدقق  2020 س  م ر 30الرصأد في 
              
              

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

 202,780  43,245  159,535  159,535  -  -  - ابح الف رة 
   872 ) -    872 ) -    872 ) -  - للف رة  الدخل الشامل اآلخر

              
              

 201,908  43,245  158,663  159,535    872 ) -  - مجموع الدخل الشامل  
   44,479 ) -    44,479 )   44,479 ) -  -  -   13ياباح ) إضاح  لوزيعات

              
              

 3,645,130  397,705  3,247,425  743,176  1,947,142  112,320  444,787 )غير مدقق(  2021 سبتمبر 30الرصيد في 
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 الموحد )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية الموجز  

 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
  إيضاحات  يونيو 30أشهر المنتهية في  التسعة

2020  2021    
    ألف درهم  يلف دا  

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     
 ابح الف رة   202,780  113,099

 لعديالت لـ:     
  س تالك - 4  127,438  119,224

 الام  المدينة ال جااية خسا ر    مانية م وقعة على -   -  2,575
 لمو فأنانتاإة خدمة  م افآتمخصص  -   12,845  14,575
 مم لكات ومعدات ا رات و خسااة  نخفاض قيمة  - 4  29,931  10,855

   فاء  يرادات مةجلة -   (26,471)   26,471)
   ا رات ومم لكات ومعدات بي  من خسااة -   3,325  5,202

 خسااة  نخفاض قيمة عقاا اس ثمااي قأد اإلنشاء - 5  -  12,377
 م سب من  س بعاد  س ثماا بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخسااة -   (1,645)  -
 الرصة في ابح مشروع مش رك -   (3,335)   2,157)
 لرويل عمالت يجن ية صافي فرق  -   1,339  -

 حق  س خدام الموجودات  فاء  -   5,653  8,311
 فوا د على مطلوبات عقود ال  جأر -   5,218  10,012
 لكاليف لمويل -   12,340  16,745

  يرادات لمويل -   (5,290)   7,192)
 صافي ال تأر في الميمة العادلة  -بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخسااة   س ثمااات - 6  (1,171)   8,305)

            
268,850  362,957    

 ال تأرات في:     
 مخزون  -   (11,973)   41,434)

  م  مدينة لجااية -   84,380  1,579
 مقدما  وموجودات م داولة يخرى مدفوعة مصاايف موجودات العقود،  -   (143,600)   67,565)
  م  دا نة لجااية  -   (19,552)   22,934)

  مس رقة ومطلوبات م داولة يخرى  مصاايف -   (9,430)  20,104
 دفعات مقدمة من عمالء - 4  298,055  -
            

 األنشطة التشغيلية الناتج منالنقد    560,837  158,600
 المدفوعة لمو فأنانتاإة خدمة  م افآت   (26,292)   18,671)

            
 األنشطة التشغيلية الناتج من صافي النقد   534,545  139,929

      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     
 ومعدات مم لكات ا رات و  اإلس روا  على 4  (173,079)   97,742)
 شراء  س ثمااات عقااية 5  (127)   73,067)
 مدفوعات مقابل  س ثمااات في موجودات مالية 6  (135,317)   105,053)
 ومعدات مم لكات ا رات و م رصالت من  س بعاد    23  -
 بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخسااة م رصالت من  س بعاد  س ثمااات   9,016  -

  يرادات لمويل مس لمة   5,290  7,192
 ودا   ب واايخ  س رقاق أللثر من ثالثة يشتر  9  332  147,198

            
 األنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد   (293,862)   121,472)

      
 األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من      

 م رصالت من قرض ألجل   209,328  59,337
 لسديد قرض ألجل   (222,651)   54,183)
 فوا د مدفوعة على  ل زامات عقود اإلإجاا   (5,218)   10,012)
 د اإلإجااو عق اتل زامإل مدفوعات   (7,216)   9,206)
 ينصبة ياباح مدفوعة  14  (44,479)   88,957)
 لكاليف لمويل مدفوعة   (12,340)   20,057)

            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (82,576)   123,078)

            
       )النقص( في النقد ومرادفات النقد الزيادة/ صافي    158,107   104,622)
 تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبيةتأثير     -   2,609)

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

 سبتمبر 30النقد ومرادفات النقد في نهاية  9  468,821  188,118
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 معلومات عامة 1
 

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

 الشركة مداجة في سوق يبو  ي لألوااق المالية.
 

الطا رات العمودإة والطا رات  ات األجنرة   إلم الك ولشــتألل ســســت الشــركة وشــركالتا ال ابعة )إشــاا  لأتا معا  "بالمجموعة"   لقد  
الثاب ة و ل  داخل وخااج دولة اإلمااات العربية الم ردة والميام يإضـــــا بعمليات ل جأر الطا رات والطأران ال جااي والشـــــرن الجوي 

 ، يبو  ي، اإلمااات العربية الم ردة. 2723للشركة  و ص.ب.  العنوان المسجللقة بتاا المجال.  ن واألنشطة األخرى الم ع
 

بشـ ن الشـركات   2015  لسـنة  2ب عديل بعض يح ام القانون االلرادي اق  )  2020لسـنة    26صـدا المرسـوم بقانون الرادي اق   
ــ  م ر    27ال جااية في  ي طلب من الشــــــــــركات لعديل و ــــــــــعتا وفق ا لألح ام و .  2021يناير    2في    ودخل حأز ال نفأا  2020ســــــــ

 . لعمل المجموعة على لقأي  ال  ثأر حأثما ينط ق  ل  لضمان االم ثال لل تأأرات في القانون.2022يناير  2برلول 
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

ــعةلف رة ال ال يانات المالية الموجزة الموحدة   ال  ل   عداد ــتر المن تية في    ســ ــ  م ر  30يشــ ــ ي   2021  ســ بناء  على المعياا المراســ
م  الم طلـبات الم علـقة بتـا من األنظمـة المعمول بتـا في دوـلة اإلمـااات العربـية  ول وافق" ال ـقااير المـالـية المرحلـية"  34اـلدولي اق  

 الم ردة.
 

ل  عرض  ـال ال ـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـبدا   اإلـمااات العربـية الم رـدة )"اـلدا  " ، و ي العمـلة ال شــــــــــــــتألـية وعمـلة عرض 
 ة بالدا   اإلمااالي  لى يقرب عدد صريح باأللف، ما ل  ُياكر خالف  ل .ال يانات المالية للشركة. ل  لقريب كافة المبالغ الم أن

 
ــاحات ال ل ضــــــمن ال يانات المالية الموجزة الموحدة جمي  المعلومات ــنوية وينبتي ين   واإلفصــــ الالزمة لل يانات المالية الموحدة الســــ

ــنة المن تية في   ــافة لال ،  ن الن ا   2020دإســـــــم ر    31لقري جنبا   لى جنب م  ال يانات المالية الموحدة للمجموعة للســـــ . باإل ـــــ
ن لوقعتا للســـنة المالية ال ي ال لع  ر بالضـــرواة مةشـــر على الن ا   ال ي إم   2021  ســـ  م ر  30يشـــتر المن تية في     ســـعةاللف رة  

 .2021دإسم ر  31س ن تي في 

 األح ام، ال قديرات وإدااة المخا ر
ــات   ال ياناتي طلب  عداد  ال  ــياســ ــات لةثر على لط أق الســ ــداا يح ام ولقديرات واف را ــ المالية الموجزة الموحدة، من اإلدااة  صــ

 ن    .قد لخ لف الن ا   الفعلية عن  ال ال قديرات  والمصـــــــــــــاايف.واإليرادات  المداجة للموجودات والمطلوباتالمراســـــــــــــ ية والمبالغ  
األح ام التامة ال ي و ـــع تا اإلدااة ل ط أق الســـياســـات المراســـ ية للمجموعة والمصـــادا الر يســـية لل قدير غأر المةكد م وافقة م  

 .2020دإسم ر  31لل  ال ي ل  لط يقتا في ال يانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المن تية في 
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 لل  المسـ خدمة في  عداد ال يانات ال ال يانات المالية الموجزة الموحدة م وافقة م    المسـ خدمة في  عداد ن السـياسـات المراسـ ية 
 واإلإضاحات المرفقة بتا.، 2020دإسم ر  31للسنة المن تية في  الموحدة للمجموعةالمالية 

 
 .2021يناير  1خالل السنة المالية ال ي ل دي في  ال ي يصبرت سااية المفعول ةالمعايأر وال فسأرات الصادا  على  تلعديال  ي

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

الدولي   والمعياا  4الدولي لل قااير المالية  المعياا  ،7 اق   المالية الدولي لل قااير المعياا،  39 اق   الدوليي المراســــــ  المعياا
ي    إقافتا فقط  ال، ولو ـيح ين مراسـبة ال رو   عادة ال شـ أل  وسـألة عملية لل عديالت ال ي ي طل تا 16 اق   ل قااير الماليةل

 عادة لش أل عن  النالجةال ي لسمح للمس خدمأن بفت    يعة ومدى المخا ر   ، وإدخال اإلفصاحات عادة لش أل اي وا ن يجة
 لى  اي وازفي ال رول من   المنشــــــ ةل ل  المخا ر باإل ــــــافة  لى لقدم  المنشــــــ ةوكيفية  دااة   المنشــــــ ة عرض له  لالاي   اي وا

 .ال رول اا   المنش ةدير لمعدالت مرجعية بديلة، وكيف 

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

   ا ما لرديد  على  الشــــــركات مســــــاعدة خالل  من  الم طلبات  لط أق  في  االلســــــاق  لعزيز   لى ال عديالت لتدف.   2023يناير  
 لكون  ين إر مل يو مســــــــــ رقة) كم داولة مةكد غأر لســــــــــوية لاايخ لتا  ال ي األخرى  والمطلوبات  الديون   لصــــــــــنيف إجب لان

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

  .  2022يناير  1)إســري لط يقه من    3لعديالت على المعياا الدولي لل قااير المالية اق    –  المفاهيمي اإل اا  حول المراج  •
  في   ـام  لتأأر  دون   3  اق   المــاليــة  لل قــااير  الـدولي  المعيــاا  في  المفــاهيمي  لإل ـاا  قـدإ   مرج   لرــديـ    لى  ال عــديالت  لتــدف

 ؛المعياا  م طلبات
 

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

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

 ؛  الخسااة
 

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

ــ أل  على)  العقود  ب نفأا  مباشـــــرة المرلبطة األخرى  ــاايف لخصـــــيص المثال ســـ ــ اإل مصـــ   والمنشـــــآت  المم لكات من ل ند  تالكســـ
 ؛  العقد لنفأا في المس خدمة والمعدات

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

 لجمي    والعرض للمـياس  لوحـأدا   يلثر  نتجـا   ويوفر  ـباإلل زاـمات  للوـفاء الرـالـية ـبالميـمة الـ  مأن  مطلوـبات  قـياس  ي    ين  17 المـالـية
  الدولي المعياا إرل. ال  مأن لعقود م ســـــــق مراســـــــ ي م دي  على قا     دف  ل رقأق الم طلبات  ال لصـــــــمي  ل . ال  مأن  عقود

 ؛ 2023 يناير 1 في كما ال  مأن عقود 4 اق  المالية لل قااير الدولي المعياا مرل 17 اق  المالية لل قااير
 

 اســ ثمااات 28 اق   الدولي المراســ ي والمعياا  الموحدة  المالية  ال يانات  10  اق   المالية لل قااير  الدولي المعياا  على  لعديالت •
 الزمألة  والشركات  المس ثمر بأن  األصول  في المسا مة  يو  بي  بمعالجة الم علقة   2011)  مش ركة  ومشااي   زمألة  شركات  في
 به . مسموح ال ط أق لى يجل غأر مسمى. ال يزال  ال ط أق)ل  ل جأل لاايخ  .المش ركة المشااي  يو
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 )ي ب   وال ي ل  إرن موعد لط يقتا بعد المصداةالمعايأر الجديدة وال عديالت )ب  
.  لشــمل  2022يناير    1من   ا)إســري لط يقت لل قااير الماليةعلى المعايأر الدولية    2020-2018دواة ال رســأنات الســنوية   •

الدولي لل قااير المالية للمرة  المعياا: لط أق  1ل قااير المالية اق  لال رســـــــــأنات الســـــــــنوية لعديالت على المعياا الدولي  دواة 
يناير  1من  إســـــــــري لط يقهالية )األدوات الم 9 ، المعياا الدولي لل قااير المالية  2022يناير    1من   إســـــــــري لط يقهاألولى )
ــ ي الدولي  ال ط أقلاايخ ل  ي   بعد لرديد عقود اإلإجاا )  16 ، المعياا الدولي لل قااير المالية اق   2022   والمعياا المراسـ

  .2022يناير  1من  إسري لط يقهالزااعة ) 41اق  
 
بيان المعياا الدولي لل قااير المالية و  1  اق   الدولي يمعياا المراســ الال عديالت على    -اإلفصــاح عن الســياســات المراســ ية  •

 . ل طلب ال عديالت ين لفصـــح المنشـــ ة عن ســـياســـالتا المراســـ ية الجو رية،  2023يناير  1من    لط يقه)إســـري    2الممااســـة  
جو رية. ي   المراســ ية  الســياســة  اللرديد  للمنشــ ةكيف إم ن   األخرى  ال عديالت  لو ــحبدال  من ســياســالتا المراســ ية التامة.  

ــ   ــ ية جو رية. لدع  ال عديل، و ـ ــة المراسـ ــياسـ ــافة يمثلة على م ى إر مل ين لكون السـ ــادات ويمثلة ال  ـ ا  اشـ ــ  مجلس يإضـ
ــة   ــرة في بيان الممااســــ ــ ية الم ونة من ياب  خطوات" المو ــــ ــرح وإثبات لط أق "عملية األ مية النســــ  بالمعيااالخاص  2لشــــ

 ل قااير المالية.لالدولي 
 

. لســ  دل  2023يناير    1من   لط يقه)إســري  8  اق   الدولي يمعياا المراســ اللعديالت على    -لعريف ال قديرات المراســ ية  •
ال عديالت لعريف ال تأأر في ال قديرات المراســـــــــــــ ية ب عريف ال قديرات المراســـــــــــــ ية. بموجب ال عريف الجديد، فان ال قديرات 

ــ  لعدم ال  لد من المياس". لقوم  ــ ية  ي "المبالغ النقدإة في ال يانات المالية ال ي لخضــــــ ــآتالمراســــــ  قديرات الب طوير  المنشــــــ
ســ ية   ا كانت الســياســات المراســ ية ل طلب قياس بنود في ال يانات المالية بطريقة لنطوي على عدم ال  لد من المياس. مراال

ا لخط .  لو ح ال عديالت ين ال تأأر في ال قدير المراس ي النال  عن معلومات جديدة يو لطواات جديدة ال إعد لصرير 
 

 .للمجموعة المرحليةالم وق  ين إ ون للمعايأر وال عديالت الجديدة الماكواة يعالل يي ل ثأر على المعلومات المالية غأر من 
 

على المعايأر المنشــواة يو لفســأرات صــاداة عن لجنة لفســأرات المعايأر    ي   لط يقتايخرى   ولعديالت جديدة  معايأر  ناكال لوجد 
 للمجموعة. المرحليةلم وق  ين إ ون لتا ل ثأر  ام على المعلومات المالية الدولية لل قااير المالية ومن ا
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 ساس ال وحأدي
 م أن يدنال: كما  ول ضمن ال يانات المالية الموجزة الموحدة المركز المالي واألداء المالي للشركة والشركات ال ابعة لتا 

 

 
 يح ام مراس ية حساسة ومصادا ا يسية لل قدير غأر المةكد 

 ال تأرات في األح ام وال قديرات غأر المةكدة
ــ خدمة في  عداد  ال ال يانات المالية   ن   ــ خدمة في  عداد   الموجزةاألح ام وال قديرات التامة المســـــــــ الموحدة م وافقة م  لل  المســـــــــ

 باس ثناء ال تأأرات المو رة يدنال: 2020دإسم ر  31المن تية في ال يانات المالية السنوية للمجموعة للسنة 

 انخفاض قيمة الطا رات والمم لكات والمعدات  
م   المداجةي   لقأي  الطا رات المصــــــــنفة  ــــــــمن الطا رات والمم لكات والمعدات ل رديد انخفاض الميمة من خالل مقاانة الميمة  

ــ رداد ــ بعاد والميمة   وال ي لمثل الميمة،  قيم تا المقداة القابلة لإلســ ا لكاليف االســ ــ  ــ خدامالعادلة المقداة ناقصــ ــ وى  في اإلســ على مســ
ــ  م ر    30. للف رة المن تية في ة ييتما يعلىالوحدة المن جة للنقد الفردإ في ميمة  ال، ســـــــجلت المجموعة خســـــــااة انخفاض 2021ســـــ

ســــــــــــــ  م ر   30ملأون دا   ) 29,9  بم لغ)وحـدات من جـة للنقـد منفصـــــــــــــــلة    Bell 412و    400[ي{   ،  دا   DHC 300 ـا رات  
ــاح   ل  بيان .  G 5000الطا رات ملأون دا   على    10,9:  2020 ــا ر انخفاض الميمة في  إضـ ــأل خسـ المعلومات  حول 4لفاصـ

 المالية المرحلية.

   نسبة الملكية  

 إسم الشركة التابعة 
  سبتمبر 30

2021 
ديسمبر    31

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  2020
     

مةسـسـة فردإة   –للطأران   مالسـيموس
  .م.م

 الشرن الجوي  اإلمااات العربية الم ردة 100% 100%
     

      خدمات النقل الجوي ال جااي  اإلمااات العربية الم ردة %50 %50 اويال جت  .م.م.
       ية س ثماا عقااات لمل    ج ل  ااق  %100 %100  أربال  أل جاادنز المردودة

 إلدااة العقااات والصيانةيي دي يي 
      عقااية ومرافقخدمات  اإلمااات العربية الم ردة %100 %100  .م.م. العامة

      خدمات الشرن الجوي  يوكرانيا %100 %100 مالسيموس الخطو  الجوية  .م.م.
  شركة  إه دي  إه الدولية للعقااات

شــــــــــــــركــــــة  أران   ق ــــــل  من  مملوكــــــة 
      خدمات ل جأر وإدااة العقااات اإلمااات العربية الم ردة %100 %100 فردإة  .م.ممةسسة  – يبو  ي

      ال دايب على الطأران اإلمااات العربية الم ردة %100 %100 مركز لدايب شركة  أران يبو  ي
لالســــ شــــااات    مســــ  م ر  إه دي  إه مأل

مملوكة من ق ل شركة  أران يبو  ي 
 مةسسة فردإة  .م.م –

ــااات ولقدإ  خدمات   اإلمااات العربية الم ردة 100% 100% ــ شـــــــ االســـــــ
اســ شــااية في مجاالت الطأران  
ــيافة والنفط  ــني  والضـــــــــ وال صـــــــــ
ــة  الــــمــــلــــكــــيـــــ وحــــقــــوق  ــاز  والــــتـــــ

 الخاصة.
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

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

ملأون   97,7:  2020  ســـــــــ  م ر  30ملأون دا   )  173,1  م لغ  ، لك دت المجموعة2021  ســـــــــ  م ر  30الف رة المن تية في  خالل  
ملأون   127,4المم لكات والمعدات خالل الف رة الطا رات و مم لكات ومعدات. بلغ اســـــ تالك  ا رات و  اإلســـــ روا  علىدا    عند  

ــ  م ر  30دا   ) ــااة انخفاض  .ملأون دا    119,2:  2020  ســـــــــ لقأي  الطا رات خالل الف رة بم لغ من ميمة الل  االع راف بخســـــــــ
 ملأون دا   . 10,9: 2020س  م ر  30ملأون دا   ) 29,9

 
ا لكاليف    ب قدير  المجموعة قامت ، بناء  على  Bell 412و   DHC 300  ،DHC 400 ا رات    ســــــــــــ بعادالميمة العادلة ناقصــــــــــــ 

ا لكاليف االســ بعاد   يعلى من الميمة  ي  ال قأيمات ال ي ل   جراؤ ا باســ خدام عروض يســعاا الســوق النشــطة. الميمة العادلة ناقصــ 
ا لكلفة االسـ بعاد  في اإلسـ خدام وبال الي ل  لرديد الميمة القابلة لالسـ رداد للموجودات  ات الصـلة على يسـاس قيم تا العادلة ناقصـ 

 ملأون دا  . 29,9انخفاض الميمة بم لغ ب اإلع رافول  
 

، قرا مجلس  دااة شـــــــركة اويال جت  .م.م.  ســـــــ بعاد  ا رة من الطا رات ال جااية 2021  ســـــــ  م ر  30خالل الف رة المن تية في  
ــددملأون دا   و ي في    251,7 ل لغمداجة للمجموعة بميمة  م  . من الم وق  ين ي   بي   اا األصــــــــل المعاملةاالن تاء من   صــــــ

  298. اســ لمت المجموعة دفعة مقدمة بم لغ  الموجز الموحدمر فظ به لل ي  في بيان المركز المالي  كوقد ل  لصــنيفه   الســنةنتاإة 
ا دات ال ي  . ل جاوز عدحالمو  عمالء" في بيان المركز المالي الموجز دفعات مقدمة منبند "   ـمنملأون دا   ل  اإلفصـاح عنتا 

 .مر فظ به لل ي كبخسا ر انخفاض الميمة عند لصنيف األصل ي   االع راف  ل لألصل وبال الي  المداجةالميمة 
 

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

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

 
من ق ل مميمأن    2020دإســــم ر   31في    جراؤل ل الاي   قأي  الل  الوصــــول  لى الميمة العادلة لالســــ ثمااات العقااية على يســــاس 

جمعية المميمأن المتنأأن ولديت  مة الت مناسـبة وخ رات حديثة  في  مسـ قلأن ليس لت  صـلة بالمجموعة.  ن المميمأن    يعضـاء
  30في  كمـا  في الميمـة العـادلـة للعقـااات االســــــــــــــ ثمـاايـة     ـامفي لقأي  عقـااات في مواق  ممـاثلـة. لع قـد اإلدااة ينـه ال يوجـد لتأأر  

 .2021  س  م ر
 

دون اجراء اي لعديالت  الرديثةنت  الســـوق القابل للمقاانة اســـ نادا  لى يســـعاا الســـوق  مالميمة العادلة باســـ خدام   ل  الوصـــول  لى
االســـــــ ثمااية للمجموعة   العقااات، كانت جمي  2021 ســـــــ  م ر 30ال يانات ال ي إم ن مالحظ تا في الســـــــوق. في    على  جو رية
  .2 ى : المس و 2020دإسم ر  31من ال سلسل الترمي للميمة العادلة ) 2 ى المس و   من

 
ــا ر انخفاض الميمة من لقأي    ــ ثمااي  ل  االع راف بخســـ ــاء خالل الف رة بم لغ  عقاا  ســـ ــيءقأد اإلنشـــ ــ  م ر  30) ال شـــ :  2020  ســـ

  .دا   ملأون  12,4

 2020دإسم ر  31  2021 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف دا ـ   ألف درهـم  
     

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

 123  95  الرو ة -العقااات االس ثمااية  
 31,333  32  مباني جمأرا جاادن سأ ي -س ثمااية  االعقااات ال

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

     
  375,737  375,610      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

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

 
 ييما يلي حركة اإلس ثماا في الموجودات المالية:

 
 :للشركاتاس ثمااات المجموعة في األست  والسندات  ييما يلي

 
الفئات    موجودات اس ثمااات في    ا نل    مقابل قرض ألجل  : ال شيء   2020س  م ر    30)ملأون دا      24,2  بم لغم عددة 

 للمجموعة. 

 2020دإسم ر  31  2021 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف دا ـ   ألف درهـم  
     

 34,598  142,377  الخسااةخالل الربح يو  المصنفة بالميمة العادلة من –سندات الملكية 
      122,749  142,748  المصنفة بالميمة العادلة من خالل الربح يو الخسااة  -سندات الدين ال جااية 

     
  285,125  157,347      

 2020دإسم ر  31  2021 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف دا ـ   ألف درهـم  
     

 21,236  157,347  يناير 1الرصأد في 
 112,053  135,317  الربح او الخسااةبالميمة العادلة من خالل   شراء اس ثمااات

 -  (7,371)  الربح او الخسااةبالميمة العادلة من خالل  اس ثمااات اس بعاد
إلس ثمااات بالميمة العادلة من خالل الربح او   الميمة العادلةال تأر في 
 13,791  1,171  الخسااة

      10,267  (1,339)  صافي فرق لرويل عمالت يجن ية
     

  285,125  157,347      

 2020دإسم ر  31  2021 سبتمبر 30  
 )مدققة    )غير مدققة(  
 يلف دا ـ    ألف درهـم  
     

 24,409  26,286  اإلمااات العربية الم ردة  –اس ثماا في يدوات الدخل الثابت 
 443  4,540  اس ثمااات في سندات اس رقاق قصأرة األجل

 26,822  25,238  المملكة الم ردة -اس ثمااات في سندات الشركات 
 EX-UK   28,885  35,786) األواوبية –اس ثمااات في سندات الشركات 
 EX-JAPAN   4,708  4,717) آسيا والمريط التادئ -اس ثمااات في سندات الشركات 

 51,240  51,585  األسواق الناشئةسندات عوا د عالية و سندات  ات في اس ثماا  
 -  24,161  م عددة الفئات موجوداتاس ثماا في 

 3,741  3,631  اس ثماا في سندات م عددة الفئات
 5,033  2,482  الوالإات الم ردة األمري ية –اس ثماا في يست  
      5,156  113,609  اإلمااات العربية الم ردة –اس ثماا في يست  

     
  285,125  157,347      
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

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

مشــــ رك ل   مشــــروع% من ايس المال في شــــركة يجســــ ا ويســــ الند لخدمات الطأران  .م.م.، و و 70لم ل  المجموعة حصــــة ل لغ 
دولة اإلمااات العربية الم ردة كشــــركة  ات مســــةولية مردودة. لقوم شــــركة يجســــ ا ويســــ الند لخدمات  ،ل ســــيســــه في  مااة يبو  ي

  الطأران  .م.م. ب نفأا يعمال  صـالح ولجديد ولعديل ولردي  الطا رات العمودإة وبي  قط  يياا الطا رات العمودإة ومسـ لزمالتا. 
 وفقا لطريقة حقوق الملكية. 2021 س  م ر 30لوبات كما في ل  لسجأل حصة المجموعة في الن ا   والموجودات والمط

 
 
 تجارية مدينة ذمم  8

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

 

 2020دإسم ر  31  2021 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف دا ـ   ألف درهـم  
     

 810,204  691,522   لجاايةمدينة  م  
      8,962  43,265  مس رق من ي راف  ات عالقة

     
  734,787  819,166 

       82,235 ) (82,235)  خسا ر انخفاض الميمة مخصص ينزل: 
     
  652,552  736,931      

 2020دإسم ر  31  2021 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف دا ـ   ألف درهـم  
     

 4,160  7,205  نقد في الصندوق 
 272,167  271,835  ودا   قصأرة األجل

      306,554  461,616  حسابات بنكية جااية
     

 582,881  740,656  لدى ال نوك واألاصدةالنقد 
       272,167 ) (271,835)  يشتر ثالثةلثر من ألاس رقاق  ب واايخودا   ينزل: 

     
      310,714  468,821  الموحدالموجز  في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد  
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

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

بنوك  لدىملأون دا    مر فظ بتا   7,9:  2020دإســـــــم ر   31ملأون دا   )  11,5م لغ  على  النقد والودا   لدى ال نوك  ي ضـــــــمن
 ات  نتا بوي   االح فاظ بالرصـأد الم بقي داخل دولة اإلمااات العربية الم ردة. ي   لقأي  األاصـدة لدى ال نوك   خااج الدولةيجن ية 

ــة  ــداد ألن  ال ال نوك لخضـــــ  لرقابة عالية من ق ل ال نوك المركزية   ل خلفلمخا ر ا  مانية منخفضـــ بناء  . للدول المعنيةعن الســـ
مخصــص  إعادلالخســااة على األاصــدة لدى ال نوك في نتاإة ف رة ال قرير بم لغ  مخصــص ل ، لقوم  دااة المجموعة ب قدير   على

ــااة اإل  مانية ــتر ا. ل     12لمدة   الخسـ ــدة لدى ال نوك في نتاإة ف رة ال قرير   إ نشـ ــ رقاق الســـداديي من األاصـ ، م   م خلف عن  سـ
وال صــــــــــــــنيفـات اال  مـانيـة الرـاليـة لل نـ ، قـامـت  دااة المجموعـة ب قأي  عـدم وجود   في ال عثر  ال ـاايخيـة  الخ رةاألخـا في االع بـاا  

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

 رأس المال 10

 
 

 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين 11
 

 جتات لى   ولرويلت باعادة هي لة عقود ال و يف لبعض المو فأن   اويال جت  .م.م. ابعة الشــــركة  ال، قامت 2020 ســــنةخالل  
 . ل  لصنيف م افآت نتاإة الخدمة لتةالء المو فأن  من المطلوبات الم داولة.يخرى 

 
 

 قروض ألجل  12

 

 سبتمبر 30  
2021 

 دإسم ر 31 
2020 

 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف دا ـ   ألف درهـم  
     

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

 2020دإسم ر  31  2021 سبتمبر 30  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف دا ـ   ألف درهـم  
     

 206,061  259,263  الجزء الم داول
      539,825  472,323  الجزء غأر الم داول

     
      745,886  731,586  المجموع
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( قروض ألجل 12
 

  ن الرركة في قروض ألجل  ي كما يلي:

 
 ملأون دا   90قرض قصأر األجل بم لغ 

 
ــ  م ر  30خالل الف رة المن تية في   ــراء  يبرمت،  2021  ســـــــ ــداد   ا رات جديدة. المجموعة لرلأب م  بن  مرلي ل مويل شـــــــ ي   ســـــــ

% ســنوي ا. كما في 1,35 ي وا لمدة ثالثة يشــتر زا د  على يســاسيشــتر من لاايخ الســرب. ي   اح ســاب الفا دة    ســ ة خاللالقرض  
 ملأون دا  . 90اا ال ستأل ، بلغ الرصأد القا   لت2021 س  م ر 30

 
 ملأون دا   200لستأل ألجل بم لغ 

 
ملأون   200بم لغ   اتالمجموعة لرلأب م  بن  مرلي ل مويل شـــــــــراء  ا ر  يبرمت،  2021  ســـــــــ  م ر  30خالل الف رة المن تية في  

قســط   28ي   ســداد القروض على  .  2021  ســ  م ر  30ملأون دا   كما في    94دا   اســ خدمت المجموعة منتا لســتأالت بميمة 
% ســــنوي ا خالل الســــنة األولى على م لغ 1,15 يشــــتر زا د  ســــ ة ي وا لمدة  على يســــاسي   اح ســــاب الفا دة .  اب  ســــنوي م ســــاوي 

 ملأون دا  . 87,3، بلغ الرصأد القا   لتاا ال ستأل 2021 س  م ر 30كما في  % سنوي ا بعد  ل .1ال ستأل المس خدم و 
 

 ملأون دا   29بم لغ  GBPقرض 
 

ــ  م ر    30خالل الف رة المن تية في   ــتأالت قا مة م   2021ســــ ــ خدمت المجموعة لســــ ــندات ، اســــ ــ ريات ســــ بن  يجن ي ل مويل مشــــ
لأ وا لمدة ثالثة  على يســـاس . ي   ســـداد القرض عند الطلب. ي   اح ســـاب الفا دة 6ملأون دا   ) إضـــاح   25,3الشـــركات بم لغ  

على االسـ ثمااات في سـندات دين الشـركات المر فظ   ا ن من الداجة األولىمقابل   مضـمون القرض  ن  % سـنوي ا. 0,75يشـتر زا د 
 ملأون دا  . 87,4، بلغ الرصأد القا   لتاا ال ستأل 2021س  م ر  30ا لدى ال ن . كما في بت
 

مقابل ال ســــــــتأالت الخاصــــــــة بالمجموعة  ي وفق ا للشــــــــرو  المفصــــــــح عنتا في  ال ي ل  األخرى   وال ســــــــديداتجمي  القروض   ن  
 .2020دإسم ر  31ال يانات المالية الموحدة للسنة المن تية في 

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

   ألف درهم  يلف دا   
     

 يناير 1في   745,886  724,692
 السنةالف رة/ مبالغ مسروبة خالل   209,328  103,054

 السنة الف رة/ مبالغ مدفوعة خالل  ( 222,651) )   81,860
      الصرف يسعاا  خسااة  (977)  -
     

      المجموع  731,586  745,886



  17                     شركة طيران أبوظبي 

 
   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 األساسي والمخفض على السهمالعائد   13
 

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

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

 

 
 ابرية الست  األساسية. لعادل المخفضة، وبال الي فان ابرية الست  ين لكون مخفضة مر ملال منلمجموعة يست  ا ال يوجد لدى

 
 

 أرباح  توزيعات 14
 

ــنوية المنعقد  ــا مون في  ج ماع الجمعية العمومية الســــــــــ دا     0,10على لوزيعات ياباح نقدإة بميمة  2021مااس    9وافق المســــــــــ
 .ملأون دا    89: 2020) ملأون دا   44,4% من الميمة اإلسمية  وال ي بلتت 10للست  العادي )

 
 

 مطلوبات طارئة 15
 

ملأون دا     72، كـــــــــان لدى المجموعة مطلوبات  اا ة قا مة ييما ي علق بخطابات  مان بم لغ  2021  س  م ر  30لمـــــــــا فـــــــــي 
 ملأون دا   . 236: 2020دإسم ر  31)
 
 

 إلتزامات 16
 

 ايسمالية ل زامات 
 

  لقديرية ل لغ  بميمة مم لكات ومعدات ا رات و مقابل االســــــ روا  على   ل زامات، كان لدى المجموعة 2021  ســــــ  م ر  30لما في  
 ملأون دا   . 142: 2020دإسم ر  31ملأون دا   ) 7,1

 أشهر المنتهية   الثالثة  
 سبتمبر  30في 

 أشهر المنتهية  تسعةال 
   سبتمبر 30في 

  2021  2020  2021  2020 
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  )غأر مدققة   )غير مدققة(  

   ياباح عا دة  لى مالكي الشركة
          136,348  159,535  60,214  52,633  )يلف دا     
         

          444,787  444,787  444,787  444,787  )يلف   الم وسط المرجح لعدد األست  المصداة
         

          0,31  0,36  0,14  0,12  العا د للست  الواحد )دا   



  18                     شركة طيران أبوظبي 

 
   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 قطاعالمعلومات  17
 

.  شــتأليةال  القطاعات  -8 ن المعلومات الم علقة بقطاعات ال شــتأل للمجموعة م أنة يدنال وفقا  للمعياا الدولي لل قااير المالية اق  
 حول م وناتالقطـاعات ال شــــــــــــــتألـية على يســــــــــــــاس ال ـقااير الداخلـية  لرـديدب ن ي      8ي طـلب المعـياا الدولي لل ـقااير المـالـية اق  

 من ق ل صان  القراا ال شتألي الر يسي و ل  ل وزي  الموااد على القطاع ولقأي  يدا ه.  بصواة دواية  مراجع تا  ال ي ي و المجموعة  

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

 
 يات الصيانة لأل راف األخرى؛ عمليات الطا رات العمودإة والطا رات  ات األجنرة الثاب ة ال ي لقوم ب  جأر الطا رات وعمل . 1
 عمليات الطا رات ال جااية، وال ي لقوم بخدمات النقل ال جااي وإدااة الطا رات؛  . 2
ــ خدام يســـطول الطا رات . 3 ــرن الجوي لعمالء مرلأأن ودولأأن و ل  باسـ ــرن الجوي، وال ي ل مثل في خدمات الشـ  عمليات الشـ

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

ــاس الاي ل ني عليه المجموعة   ــية. ي   لنفأا المعامالت ما بأن  لمثل  ال القطاعات األســـ لقااير ا عن المعلومات القطاعية الر يســـ
 القطاعات وفقا ألسعاا لردد ا اإلدااة م  األخا بعأن االع باا لكلفة األموال.
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  قطاعالمعلومات  17
 

  ن المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة مداجة يدنال:
 

 
  ن موجودات ومطلوبات قطاعات األعمال  ي كما يلي:

 

 
العربية الم ردة، وبال الي ال يوجد لرلأل جترافي لمااس المجموعة نشـــــا التا بشـــــ ل ا يســـــي من خالل مركز ا في دولة اإلمااات 

   افي لإليرادات واألاباح والموجودات والمطلوبات.

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموعة

 عمليات 
الطائرات  
 التجارية 

عمليات  
الطائرات  
العمودية  
 والطائرات 

ذات األجنحة  
   الثابتة 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم
               
 )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30            
             

 اإليرادات  523,767  335,173  279,416  13,055  31,916  ( 24,957)  1,158,370
               

               
 ابح الف رة  88,344  86,487  68,183  13,709  3,327  ( 57,270)  202,780

               
               
 )غأر مدقق  2020  س  م ر 30            
             

 اإليرادات  444,281  228,996  506,315  -  38,445    20,485)  1,197,552
               

               
 الف رة  )خسااة   /ابح  122,028    46,496)  119,278  16,300    1,207)    96,804)  113,099

               

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموعة

 عمليات 
الطائرات  
 التجارية 

عمليات  
الطائرات  
العمودية  
 والطائرات 

ذات األجنحة  
   الثابتة 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
 )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30            
               

 الموجودات  3,282,911  1,466,128  798,315  660,861  236,188  (1,101,324)  5,343,079
               

               
 المطلوبات  955,361  733,431  26,330  -   23,883  ( 41,056)  1,697,949

               
               
 )مدقق  دإسم ر 31            
               

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

               
 المطلوبات  803,949  636,569  42,377  -  22,468 )   15,916  1,489,447
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 أطراف ذات عالقة    18
 

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

 ي إمااسون ل ثأرا   داايا  جو ريا  علأتا باإل افة  لى المدااء الر يسأأن.علأتا بواسط ت  وعا اللت  يو ال 
 

  ن المعامالت الجو رية م  األ راف  ات عالقة خالل الف رة كانت كما يلي:
 

 
 

 نتائج موسمية  19
 

  30 في ةييشتر المن ت  سعةاللف رة  الموجز الموحد   الربح او الخسااةفي بيان   ل  ي ـــــــــــــ  لسجأل ييـــــــــــــة  يرادات  ات   يعة موسمية
 .2020و  2021  س  م ر

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2021  2020  2021  2020 
 )غأر مدققة   )غير مدققة(  )غأر مدققة   مدققة()غير   
 يلف دا ـ   ألف درهـم  يلف دا ـ   ألف درهـم  
         

          69,981  102,303  17,313  49,500  اإليرادات 
         

         مكافآت المدراء الرئيسيين
اوالب ومزاإا المو فأن األخرى قصأرة  

          13,729  12,706  3,965  4,131  األجل 
         

          5,308  6,183  1,713  1,739  يلعاب يعضاء مجلس اإلدااة 
         

          590  1,980  218  611  مخصص م افآت نتاإة الخدمة للمو فأن
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

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

علومات حول الميمة العادلة  والمي  العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في  ل  مســــ ويالتا في النظام الم داج للميمة العادلة. ال ي ضــــمن الجدول م  المداجةيو ــــح الجدول ال الي المي   
 عادلة بصواة معقولة.لقااب الميمة ال المداجةللموجودات المالية والمطلوبات المالية غأر المقاسة بالميمة العادلة   ا كانت الميمة 

 
 القيم العادلة   القيم المدرجة  2021 سبتمبر 30
 
 

القيمة العادلة من  
أو  الربحخالل 

سندات   –  الخسارة
 الملكية

 القيمة العادلة من 
الربح أو خالل 

سندات   – الخسارة
 الدين 

المقاسة بالتكلفة  
 المجموع المطفأة

 

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

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

الدخل الثابت ب سواق وسط وشرق يواوبا والشرق  
 26,286 - 26,286 -  26,286 - - 26,286 األوسط 

 4,540 - - 4,540  4,540 - 4,540 - اس ثمااات في سندات اس رقاق قصأرة األجل
 25,238 - - 25,238  25,238 - 25,238 - المملكة الم ردة -اس ثمااات في سندات الشركات 
-EXاألواوبية )  –اس ثمااات في سندات الشركات 

UK  
 
- 

 
28,885 

 
- 

 
28,885  

 
28,885 

 
- 

 
- 

 
28,885 

آسيا والمريط   -اس ثمااات في سندات الشركات 
   EX-Japan) التادئ

 
- 

 
4,708 

 
- 

 
4,708  

 
4,708 

 
- 

 
- 

 
4,708 

عوا د عالية وسندات  سندات  ات اس ثماا في 
 األسواق الناشئة 

 
- 

 
51,585 

 
- 

 
51,585  

 
51,585 

 
- 

 
- 

 
51,585 

 24,161   24,161  24,161 - 24,161 - م عددة الفئات  موجوداتاس ثماا في 
 3,631 - - 3,631  3,631 - 3,631 - اس ثماا في سندات م عددة الفئات 

 2,482 - - 2,482  2,482 - - 2,482 المملكة الم ردة  –اس ثماا في يست  
 113,609 - - 113,609  113,609 - - 113,609 اإلمااات العربية الم ردة  –اس ثماا في يست  

                    
 142,377 142,748 - 285,125  258,839 26,286 - 285,125 

          
          

          المقاسة بالقيمة العادلة غير الموجودات المالية 
 - - - -  652,552 652,552 - - الام  المدينة ال جااية 

 - - - -  252,718 252,718 - - الموجودات الم داولة األخرى موجودات العقود و 
 - - - -  740,656 740,656 - - النقد والودا   لدى ال نوك

                    
 - - 1,645,926 1,645,926  - - - - 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المراس ي والمي  العادلة
 

 القيم العادلة   القيم المدرجة  2021 سبتمبر 30
 
 

القيمة العادلة من  
أو   الربح خالل 

سندات    – الخسارة
 الملكية 

 القيمة العادلة من 
الربح أو  خالل 

سندات    –الخسارة
 الدين 

المقاسة بالتكلفة  
 المجموع  المطفأة 

 

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

          
          المقاسة بالقيمة العادلة غير المالية    المطلوبات

 - - - -  93,705 93,705 - - واألخرى  ال جااية  الدا نةالام  
 - - - -  731,586 731,586 - - قروض ألجل 

 - - - -  137,038 137,038 - - ال زامات عقود  إجاا  
           - - - -  151,192 151,192 - - مصاايف مس رقة ومطلوبات م داولة يخرى 

          
 - - 1,113,521 1,113,521  - - - - 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المراس ي والمي  العادلة
 

 القيم العادلة   القيم المدرجة  2020ديسمبر  31في 
القيمة العادلة من   

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 

 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من خالل  
  –الدخل الشامل اآلخر  

 الدين أدوات
 المقاسة 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع  بالتكلفة المطفأة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

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

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

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

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

 EX-JAPAN  - 4,717 - 4,717  4,717 - - 4,717التادئ )
وسندات  اس ثماا في سندات  ات عوا د عالية 

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

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

          
          
 34,598 122,749 - 157,347  132,938 24,409 - 157,347 
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   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المراس ي والمي  العادلة
 

 القيم العادلة   القيم المدرجة  2020ديسمبر  31في 
القيمة العادلة من   

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 
 الملكية حقوق 

القيمة العادلة من خالل  
  –الدخل الشامل اآلخر  

 الدين أدوات
 المقاسة 

 المجموع  بالتكلفة المطفأة 

 

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

          الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  736,931 736,931 - -  م  مدينة لجااية 

 - - - -  109,118 109,118 - - موجودات العقود وموجودات م داولة يخرى 
 - - - -  582,881 582,881 - - نقد وياصدة لدى ال نوك

          
          
 - - 1,428,930 1,428,930  - - - - 

          
          

          المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  (113,787) )113,787( - - الام  الدا نة ال جااية واألخرى 

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

 - -  - -  (159,759) (159,759) - -  مصاايف مس رقة ومطلوبات م داولة يخرى 
          

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

          



  25                     شركة طيران أبوظبي 

 
   المرحلية المالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20
 

 )ي ب   ال صنيف المراس ي والمي  العادلة
 

 خالل الف رة 2والمس وى  1ل  إ ن  ناك يي لرويالت بأن المس وى 
 
 

   المرحليةالمالية  المعلوماتإعتماد   21
 

 .2021 نوفم ر 1مجلس اإلدااة ب اايخ   ا من ق لوإجازة  صداا اإلدااة  من ق ل المرحليةالمالية  المعلوماتل   ع ماد 
 
 


