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

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

ــ "الم مو ة"       الدخل الشـامل   الخسـاإة بو  للربحالموجزة الموحدة   ات الماليةييانوكٍل من ال  2022  سـيامير  30كما في معًا بـــــــــــــ
وملخص للســـياســـات الم اســـيية الاامة    بشـــار المنااية في  لل الااإ    اســـعةاللفارة   الاغررات في حقوق الملكية والادفقات النقدشة

وفقًا للمعياإ   المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةهذه  و رض  م ين اإلداإة مســـةولة  ن ي داد  ومعلومات يشضـــاحية بخر  
ــانااه حوم هذه المعلومات المالية المرحلية  م ين مســــــــةولرانا"الاقاإ ر المالية المرحلية"  34الم اســــــــيي الدولي إق     هي يبداء اســــــ

 اسانادًا يلى مراجعانام الموجزة الموحدة

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

  االســــافســــاإاتالقيا. بإجراء  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة"م هاضــــمن مراجعة  مدقق ال ســــابات المســــاقل للمنشــــ ة 
ــيية  وحهيا  يجراءات ه لرلية وحجراءات مراجعة بخر م ين   ــةولرن  ن ااموإ المالية والم اسـ ــخاي المسـ ــي من ااشـ ــرل إييسـ بشـ

ــــل جوهر ا من نطاق القيا. بالادقرق وفقًا للمعا رر الدولرــــة للادقرق  وبالاالي  فإناا ال همرننا من ال ىوم  لى  نطاق المراجعة بق
 ه كرد حوم جميع ااموإ الاامـة الاي شمرن بن  يرناا الادقرقم لذا  فإننا ال نيدي إبي هدقرق بش ناام

 االساناـاه
المرفقــة ل   ا    المعلومــات المــاليــة المرحليــة الموجزة الموحــدةبــ ن    اال اقــادونــا يلى  اســــــــــــــانــادًا يلى مراجعانــا  ل   ايرن لنــا مــا  ــد 

 "مالمالية المرحلية الاقاإ ر " 34ي دادها  من جميع النواحي ال وهر ة  وفقًا للمعياإ الم اسيي الدولي إق  
 

  د لو ت آند هو. )الشرق ااوسط 
  
  
  

  عياده م مد ولرد القوهلي
  1056إق  القرد 

  2022بكاوبر  31
 ببوبيي

 اإلماإات العربية الما دة
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2  
 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2022 سبتمبر 30كما في 
 

    سبتمبر  30  درسمشر 31
2021  2022    

  إيضاحات   ألف درهم  ظلف داذ 
    )غير مدقق(   )مدقق  

 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

 اامرات وممعلكات ومعدات 4  2,167,533  2,153,491
  قااات اسعثماا ة  5  385,279  376,228
  سعثمااات في موجودات مالية  6  392,691  425,970
 حق  سعخدا  الموجودات    124,042  107,857
             مشعركاسعثماا في مشرو    7  73,685  68,424

             مجموع الموجودات غير المتداولة    3,143,230  3,131,970
 الموجودات المتداولة      

 مخزون     577,769  549,393
 ام  مدونة   اا ة 8  967,366  706,773
 وموجودات معداولة ظخر  مصاا ف مدفو ة مقدما  و موجودات  قود     236,541  258,850
 موجودات مصنفة كملعفظ باا للشيع 4  -  251,684
             نقد وظاصدة لد  الشنوك  9  524,246  626,716

             مجموع الموجودات المتداولة    2,305,922  2,393,416
       الموجوداتمجموع     5,449,152  5,525,386

      
 حقوق الملكية       

 اظس الما   10  444,787  444,787
  الوة ظسا     112,320  112,320

 احعياايات   1,936,845  1,947,274
             ظاباح مسعءقاة    1,018,567  833,870

 العائدة لمالكي الشركةحقوق الملكية     3,512,519  3,338,251
             حقوق الملكية غير المسيطرة    466,413  401,064

             مجموع حقوق الملكية    3,978,932  3,739,315
 المطلوبات      
 المطلوبات غير المتداولة      

 المو فننمخصص ميافآت ناارة خدمة     145,052  136,665
 قروض ؤجل  12  390,632  443,252
 مطلوبات  قود اإلر اا  11  179,036  131,064
              ورادات موجلة    152,804  154,362
       مجموع المطلوبات غير المتداولة    867,524  865,343
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4  
 الموجز الموحد )غير مدقق(  الخسارة  أو  الربحبيان  

  2022  سبتمبر 30للفترة المنتهية في  
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال
 سبتمبر 30

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

   

2021  2022  2021  2022    
  ات إيضاح   ألف درهم  ظلف داذ   ألف درهم  داذ ظلف  

          
  ورادات   543,437  442,102  1,395,174  1,158,370

             كاليف  شغنلية مءاشرة    ( 363,971)     297,138)   ( 970,261)     830,757) 
          

 إجمالي الربح   179,466  144,964  424,913  327,613
 مصاا ف  مومية ورداا ة     ( 48,078)     47,016)   ( 134,030)     123,691) 
 خسااة من بيع اامرات وممعلكات ومعدات   ( 831)   -  ( 1,126)     3,325) 
 بيع موجودات ملعفظ باا للشيع من ميسب    -  -  4,202  -

-  384  -  384   
خسامر  معمانية   مخصص صافي  يس

 معوقعة  لى الهم  المدونة الع اا ة 
 اامرات وممعلكات ومعدات  نخفاض قيمة 4  -    29,931)   -    29,931) 

  افاء  ورادات موجلة   3,735  8,823  14,012  26,471
 حصة ابح مشرو  مشعرك 7  3,926  1,678  5,261  3,335
  ورادات  مو ل   1,587  2,069  4,379  5,290

  كاليف  مو ل   ( 8,879)     6,323)   ( 22,962)     17,558) 
   ورادات ظخر     5,502  8,592  13,550  14,102

 (1,171     (3,638 )   (4,315    17,254  6 
 سعثمااات بالقيمة العادلة من خال  الربح ظو  

 صافي العغنر في القيمة العادلة  -الخسااة

1,645  11,823  162  6,770   
ميسب من اسعءعاد اسعثماا بالقيمة العادلة  

           من خال  الربح ظو الخسااة 
          

            ربح الفترة   160,836  78,703  316,768  202,780
          
 ربح الفترة عائد إلى:          

 مالكي الشركة   130,740  52,633  251,419  159,535
           حقوق الملكية غنر المسيطرة   30,096  26,070  65,349  43,245

          
202,780  316,768  78,703  160,836              

          

0,36  0,57  0,12  0,29  13 
العائد األساسي والمخفض على السهم  

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

 
 أشهر المنتهية في  تسعةال

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في  الثالثة 

 سبتمبر 30
   

2021  2022  2021  2022    
    ألف درهم  ظلف داذ   ألف درهم  ظلف داذ 

          
           الفترة ربح   160,836  78,703  316,768  202,780

          
 الدخل الشامل اآلخر         
  ادة  صنيفاا الحقاً   قد ظو رمينالشنود العي           

  لى الربح ظو الخسااة 
          
  مالت ظجنشية   لو ل  خسااة   ( 5,024)     1,797)   ( 10,429)     872) 
          

          
           للفعرة  ة اؤخر  الشامل  الخسااة   ( 5,024)     1,797)   ( 10,429)     872) 

          
           مجموع الدخل الشامل للفترة   155,812  76,906  306,339  201,908

          
 عائد إلى: المجموع الدخل الشامل           

 مالكي الشركة   122,574  50,836  240,990  158,663
 حقوق الملكية غنر المسيطرة   33,238  26,070  65,349  43,245

          
          

201,908  306,339  76,906  155,812              



                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 عالموجزة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتال وع زظ من ذه   جزءالمرفقة  اإلرضاحات شيل 

6  
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 
 

 
 رأس 
  المال 

 عالوة
  احتياطيات    أسهم

 أرباح 
  مستبقاة  

حقوق الملكية  
العائدة لمالكي 

  الشركة  
 حقوق الملكية  
  غير المسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية  

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

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

 202,780  43,245  159,535  159,535  -  -  - ابح الفعرة 
   872)  -    872)  -    872)  -  - للفعرة  ة اؤخر  الشامل الخسااة

              
              

 201,908  43,245  158,663  159,535    872)  -  - م مو  الدخل الشامل  
   44,479)  -    44,479)    44,479)  -  -  -   14ظاباح ) رضاح  ظنصءة

              
              

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

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

 316,768  65,349  251,419  251,419  -  -  - ابح الفعرة 
   10,429)  -    10,429)  -    10,429)  -  - الخسااة الشاملة اؤخر  للفعرة 

              
              

 306,339  65,349  240,990  251,419    10,429)  -  - الشامل  الدخلم مو  
 (66,722)  -  (66,722)   (66,722)   -  -  -   14ظاباح ) رضاح  ظنصءة

              
              

 3,978,932  466,413  3,512,519  1,018,567  1,936,845  112,320  444,787 )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق( 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
  إيضاحات  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال

2021  2022    
    ألف درهم  ظلف داذ 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     
 ابح الفعرة   316,768  202,780

  عدوالت لـ:     
 اسعاالك - 4  100,240  127,438

 الهم  المدونة الع اا ةخسامر  معمانية معوقعة  لى مخصص صافي  يس  -   (384)  -
 مخصص ميافآت ناارة خدمة المو فنن -   15,105  12,845

 اسعءعاد موجودات ملعفظ باا للشيعمن ميسب  -   (4,202)  -
 اامرات وممعلكات ومعدات  نخفاض قيمةخسااة  - 4  -  29,931

  افاء  ورادات موجلة -   (14,012)   26,471)
 بيع اامرات وممعلكات ومعداتمن خسااة  -   1,126  3,325

 اسعءعاد اسعثماا بالقيمة العادلة من خال  الربح ظو الخسااةمن ميسب  -   (11,823)   1,645)
 حصة ابح مشرو  مشعرك -   (5,261)   3,335)

 صافي فرق  لو ل  مالت ظجنشية -   25,690  1,339
 الموجودات افاء حق  سعخدا   -   9,210  5,653
 فوامد  لى مطلوبات  قود الع جنر -   10,489  5,218
  كاليف  مو ل -   12,473  12,340

  ورادات  مو ل -   (4,379)   5,290)
 صافي العغنر في القيمة العادلة  - سعثمااات بالقيمة العادلة من خال  الربح ظو الخسااة  - 6  3,638   1,171)
            

362,957  454,678    
 العغنرات في:     
 مخزون  -   (28,376)   11,973)

 ام  مدونة   اا ة - 8  (260,209)  84,380
 مصاا ف مدفو ة مقدمًا وموجودات معداولة ظخر  موجودات العقود   -   22,309   143,600)
  ام  دامنة   اا ة وظخر   -   (27,195)   19,552)
  مصاا ف مسعلقة ومطلوبات معداولة ظخر   -   13,941   9,430)

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

 التشغيليةالنقد الناتج من األنشطة    167,028  560,837
 ميافآت ناارة خدمة المو فنن المدفو ة   (6,718)   26,292)
            

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   160,936  534,545
      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     
 ومعداتاالسعلواا  لى اامرات وممعلكات  4  (116,033)   173,079)
 دفعات السعثمااات  قاا ة 5  (9,051)   127)
 دفعات السعثمااات في موجودات مالية 6  (41,761)   135,317)

 معلصالت من اسعءعاد اامرات وممعلكات ومعدات   625  23
 معلصالت من اسعءعاد  سعثمااات بالقيمة العادلة من خال  الربح ظو الخسااة   57,535  9,016
  ورادات  مو ل مسعلمة   4,379  5,290
 ودامع بعواا    سعلقاق ؤكثر من ثالثة ظشار  9  (2,719)  332

            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   (107,025)   293,862)
      
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 معلصالت من قرض ؤجل 12  90,000  209,328
  سدود قرض ؤجل 12  (156,803)   222,651)
 مطلوبات  قود اإلر اا فوامد مدفو ة  لى   (10,489)   5,218)
  سدود مطلوبات  قود اإلر اا   (4,366)   7,216)
 ظنصءة ظاباح مدفو ة  14  (66,722)   44,479)
 مدفو ة كلفة  مو ل    (10,094)   12,340)
            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (158,474)   82,576)
            

       في النقد ومرادفات النقد  الزيادة /صافي )النقص(   (105,189)  158,107
 وناور 1النقد ومرادفات النقد في    436,015  310,714

            
 سبتمبر 30النقد ومرادفات النقد في نهاية  9  330,826  468,821
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8  
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 معلومات عامة 1
 

بدولة اإلمااات العربية المعلدة  ظبو شي  ســــــســــــت في  وانية)"الشــــــركة"  ذي شــــــركة مســــــاذمة شــــــركة انران ظبو شي .ع ع   ن  
ــي  والقواننن ظاقا    ــنوات    11و  9   8   10   3بموجب المراســــــــ  لى العواليع  ن    2004و   2003   1999   1985   1982للســــــــ

 ظسا  الشركة مداجة في سوق ظبو شي لألوااق الماليةع
 

الطامرات العمودرة والطامرات اات اؤجنلة   و شــغنل  المعالكلقد   ســســت الشــركة وشــركا اا العابعة )رشــاا  لناا معًا "بالم مو ة"   
الثابعة والت داخل وخاا  دولة اإلمااات العربية المعلدة والقيا  ظرضـــــا بعمليات   جنر الطامرات والطنران الع ااي والشـــــلن ال وي 

 ااات العربية المعلدةع   ظبو شي  اإلم2723للشركة ذو اعبع  العنوان المس لواؤنشطة اؤخر  المععلقة باها الم ا ع  ن 
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

ــعةلفعرة ال  الموجزة الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  ذه        داد ــار المنعاية في   عســ ــشعمشر  30ظشــ بناًء  لى المعياا    2022  ســ
مع المعطلءــات المععلقــة باــا من اؤنظمــة المعمو  باــا في دولـة    و عوافق"  العقــاا ر المــاليــة المرحليــة"  34الملــاســــــــــــــشي الــدولي اق   
 اإلمااات العربية المعلدةع

 
بـداذ  اإلمـااات العربيـة المعلـدة )"الـداذ "   وذي العملـة العشــــــــــــــغنليـة   الموجزة الموحـدة  المرحليـة  المـاليـة  المعلومـات    رض ذـه   

ع     قرـ ب كـاـفة المـءالم المشنـنة ـباـلداذ  اإلـمااا ي  لى ظقرب  ـدد صــــــــــــــليح ـباؤلف  ـما ل  للم مو ـةو مـلة  رض الشـياـنات المـالـية  
 ُوهكر خالف التع

 
الالزمة للشيانات المالية الموحدة الســــــنو ة   واإلفصــــــاحات  جميع المعلومات الموجزة الموحدة المرحلية  المالية المعلوماتال  عضــــــمن  

ع باإلضـافة لهلت   ن  2021درسـمشر   31و نءغي ظن  قرظ جنءًا  لى جنب مع الشيانات المالية الموحدة للم مو ة للسـنة المنعاية في  
ال  ععشر بالضـرواة موشـر  لى النعامج العي رمين  وقعاا للسـنة المالية   2022  سـشعمشر  30ظشـار المنعاية في    عسـعةالالنعامج لفعرة  

 ع2022درسمشر  31العي سعنعاي في 

 اؤحيا   العقدورات وردااة المخاار
ــات  وثر  لى  طشنق الموجزة الموحدة  المرحلية  المالية  المعلوماتوعطلب   داد ذه     من اإلدااة  صـــــداا ظحيا  و قدورات وافعراضـــ

ــ ــشية والمءالم  الســــــــ ــات الملاســــــــ قد  خعلف النعامج الفعلية  ن ذه   والمصــــــــــاا فعواإلورادات   المداجة للموجودات والمطلوباتياســــــــ
 ن اؤحيا  الاامة العي وضـععاا اإلدااة لعطشنق السـياسـات الملاسـشية للم مو ة والمصـادا الرميسـية للعقدور غنر الموكد  عالعقدورات

 ع2021درسمشر  31معوافقة مع  لت العي     طشيقاا في الشيانات المالية السنو ة الموحدة للم مو ة للسنة المنعاية في 
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ــشية   ــياســــات الملاســ ــعخدمة في   داد ن الســ ــعخدمة في معوافقة مع   الموجزة الموحدة المرحلية  المالية  المعلوماتذه     المســ  لت المســ
 واإلرضاحات المرفقة بااع  2021درسمشر  31للسنة المنعاية في  الموحدة للم مو ةالمالية  الشيانات  داد 

 
 ع2022وناور  1خال  السنة المالية العي  شدظ في  العي ظصءلت ساا ة المفعو  ةالمعاونر والعفسنرات الصادا   لى  ت عدوال  ظ

  2022وناور  1)رسري  طشيقه من  3 المعياا الدولي للعقاا ر المالية اق  عدوالت  لى  - اإلشااة  لى اإلااا المفاهيمي •
دون  غننر جوذري في   3 عمـل الععـدوالت  لى  لـدـوج مرجع ـقدر  لااـاا المـفاهيمي في المعـياا اـلدولي للعـقاا ر المـالـية اق   

 المعطلءات في المعيااع
 

)رســـــــري   16قشل االســـــــعخدا  المقصـــــــود ) عدوالت  لى المعياا الملاســـــــشي الدولي اق    العامدات  -ممعلكات وآالت ومعدات   •
  2022وناور  1 طشيقه من 

ــناف المنع ة  ــ  من  كلفة ظي بند من بنود الممعلكات واتالت والمعدات ظي  امدات من بيع اؤصـــــــــ  منع الععدوالت ظن  خصـــــــــ
وبالعالي   لييون قاداًا  لى العمل بالطر قة المقصـودة من قشل اإلدااةع  ظثناء  حضـاا الت اؤصـل  لى الموقع واللالة الالزمة له

 الخسااةعاو   ععرف المنش ة بعامدات المشيعات ذه  والعكاليف اات الصلة في الربح
 
وناور  1)رســـــري  طشيقه من   37عدوالت  لى المعياا الملاســـــشي الدولي اق    كلفة  نفنه العقد )  -  المثقلة باإللعزاماتالعقود  •

2022  
ــرة بالعقد"ع رمين ظن  كون العكاليف العي  ععلق   ــمل "العكاليف العي  ععلق مءاشـــــــــــ  لدد الععدوالت ظن " كلفة الوفاء" بالعقد  شـــــــــــ

 خصـيص العكاليف اؤخر  او  مءاشـرة بالعقد  ما  كاليف  ضـاةية للوفاء باها العقد ) لى سـشنل المثا  العمالة والمواد المءاشـرة 
اشـــــــرة بعنفنه العقود ) لى ســـــــشنل المثا   خصـــــــيص مصـــــــاا ف االســـــــعاالك لشند من الممعلكات واتالت والمعدات  المر ءطة مء

 المسعخدمة في  نفنه العقد ع
 
  2022وناور  1)رسري  طشيقه من  2020-2018 لى المعاونر الدولية للعقاا ر المالية  العلسننات السنو ة •

:  طشنق المعاونر الدولية للعقاا ر المالية 1ى المعياا الدولي للعقاا ر المالية اق    شــــمل دواة العلســــننات الســــنو ة  عدوالت  ل
 1اؤدوات المالية )رســــــــــري  طشيقه من  9   المعياا الدولي للعقاا ر المالية  2022وناور    1للمرة اؤولى )رســــــــــري  طشيقه من 

ــشي  قود اإلر ا  16   المعياا الدولي للعقاا ر المالية اق   2022وناور   ا )ل  وع  بعد  لدود  اا   العطشنق  والمعياا الملاســــــــ
  ع2022وناور  1الزاا ة )رسري  طشيقه من  41الدولي اق  

 والعي ل  رلن مو د  طشيقاا بعد المصداةالمعاونر ال دودة والععدوالت )ب  
 1)رســـــــري  طشيقه من  1 عدوالت  لى المعياا الدولي للعقاا ر المالية اق   –غنر معداولة   ظو   صـــــــنيف المطلوبات كمعداولة •

  اا ما  لدود   لى  الشــــــركات مســــــا دة خال   من  المعطلءات   طشنق  في  اال ســــــاق   عز ز   لى الععدوالت  ادفع   2023وناور  
  كون  ظن رلعملاو  مســــــــــعلقة) كمعداولة موكد غنر  ســــــــــو ة  اا   لاا  العي اؤخر   والمطلوبات  الدوون    صــــــــــنيف ر ب كان

 ؛معداولة غنر ظو  واحدة سنة خال  السداد مسعلقة
 

 للعقاا ر   الدولي المعياا  وعطلبع   2023وناور    1:  قود الع منن )رســــــــــــري  طشيقه من 17الدولي للعقاا ر المالية اق    المعياا •
 ل ميع   والعرض للقـياس   وحـنداً  ظكثر  نا ـاً  و وفر  ـباإللعزاـمات  للوـفاء اللـالـية ـبالقيـمة الـع منن  مطلوـبات  قـياس  وع   ظن  17 المـالـية
  الدولي المعياا رللع الع منن لعقود معســـــــق ملاســـــــشي مشدظ   لى قام   ذدف  لعلقنق المعطلءات ذه   صـــــــمي    ع الع منن   قود

 ؛ 2023 وناور 1 في كما الع منن  قود 4 اق  المالية للعقاا ر الدولي المعياا ملل 17 اق  المالية للعقاا ر
 

 اســعثمااات 28 اق   الدولي الملاســشي والمعياا  الموحدة  المالية  الشيانات  10  اق   المالية للعقاا ر  الدولي المعياا   لى   عدوالت •
 الزمنلة  والشركات  المسعثمر بنن  اؤصو   في المساذمةاو    بيع بمعال ة المععلقة   2011)  مشعركة  ومشاا ع  زمنلة  شركات  في
 ؛به  مسموح العطشنق لى ظجل غنر مسمىع ال وزا   العطشنق)     جنل  اا    عالمشعركة المشاا ع ظو
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 )وعءع  والعي ل  رلن مو د  طشيقاا بعد المصداةالمعاونر ال دودة والععدوالت )ب  
بيان المعياا الدولي للعقاا ر المالية و  1  اق   الدولي يمعياا الملاســشالالععدوالت  لى    -اإلفصــاح  ن الســياســات الملاســشية  •

ع  عطلب الععدوالت ظن  فصـــح المنشـــ ة  ن ســـياســـا اا الملاســـشية ال وذر ة    2023وناور  1من     طشيقه)رســـري    2الممااســـة  
 وذر ةع وع  الملاســشية  الســياســة  ال لدود  للمنشــ ةكيف رمين   اؤخر   الععدوالت   وضــحبداًل من ســياســا اا الملاســشية الاامةع  

ــشية جوذر ةع   ــة الملاسـ ــياسـ ــافة ظمثلة  لى معى رلعمل ظن  كون السـ ــع  ضـ ــاللد   الععدول  وضـ ــادات وظمثلة   اً م لس ظرضـ  اشـ
ــة   ــلة في بيان الممااســــ ــشية الميونة من ظابع خطوات" الموضــــ ــرح ورثءات  طشنق " ملية اؤذمية النســــ  بالمعيااالخاا  2لشــــ

 ؛لعقاا ر الماليةلالدولي 
 

ع  ســعشد   2023وناور    1من    طشيقه)رســري  8  اق   الدولي يمعياا الملاســشال عدوالت  لى    - عر ف العقدورات الملاســشية  •
الععدوالت  عر ف العغننر في العقدورات الملاســـــــــــــشية بععر ف العقدورات الملاســـــــــــــشيةع بموجب الععر ف ال دود  فإن العقدورات 

ــع لعد  الع كد من القياس"ع  قو   ــشية ذي "المءالم النقدرة في الشيانات المالية العي  خضــــــ ــآتالملاســــــ عقدورات البعطو ر  المنشــــــ
ملاســشية  اا كانت الســياســات الملاســشية  عطلب قياس بنود في الشيانات المالية بطر قة  نطوي  لى  د  الع كد من القياسع ال

 ؛ ولخط  اً  طواات جدودة ال رعد  صليلاو   وضح الععدوالت ظن العغننر في العقدور الملاسشي النا ج  ن معلومات جدودة
 
المععلق بالضـــــــــرامب الموجلة المععلقة بالموجودات والمطلوبات النا  ة من   12لاســـــــــشي الدولي اق    عدوالت  لى المعياا الم •

 قد  الععدوالت اســــعثناء آخر من اإل فاء من اال عراف المشدميع بموجب  ع   2023وناور    1)رســــري  طشيقه من   معاملة واحدة
 للمعامالت العي  ودي  لى فروق ضر شية موقعة قابلة للخص  ومعساو ةع الععدوالت  ال  طشق المنش ة   فاء اال عراف المشدمي 

ا عمادًا  لى قانون الضــــرامب المعمو  به  قد  نشــــ  الفروق الضــــر شية الموقعة والقابلة للخصــــ   ند اال عراف المشدمي ب صــــل 
ر ءةع  لى سـشنل المثا   قد ونشـ  ذها الربح الخاضـع للضـاو   والعزا  في معاملة ال  مثل اندما  ظ ما  وال  وثر  لى الملاسـءة

 16 ند اال عراف بالعزا   قد اإلر اا وما رقابله من حق اسعخدا  الموجودات الهي رطشق المعياا الدولي للعقاا ر المالية اق   
ــشي الدولي اق    ــ ة اال عرا12في  اا   بدء  قد اإلر ااع الحقًا للععدوالت  لى المعياا الملاســ ف ب صــــل   وععنن  لى المنشــ

ــعرداد الواادة في المعياا  ــع لمعاونر االسـ ــر شي موجل رخضـ ــل ضـ ــلة  مع  داا  ظي ظصـ ــر ءة الموجلة اات الصـ ومطلوبات الضـ
 ع12الملاسشي الدولي اق  

 
 الموجزة الموحـدة المرحلـية المـالـية  المعلومـاتالمعوقع ظن ريون للمعـاونر والععـدوالت ال ـدـودة المـهكواة ظ ال  ظي ـ  ثنر  لى  غنر  من 

 عللم مو ة
 

 فســنرات صــاداة  ن ل نة  فســنرات المعاونر   ظو  لى المعاونر المنشــواة  وع   طشيقااظخر    و عدوالت جدودة  معاونر ذناكال  وجد 
 للم مو ةع الموجزة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتالدولية للعقاا ر المالية ومن المعوقع ظن ريون لاا   ثنر ذا   لى 
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 ساس العوحندظ
 مشنن ظدنا : كما ذو عضمن الشيانات المالية الموجزة الموحدة المركز المالي واؤداء المالي للشركة والشركات العابعة لاا 

 

 
 ظحيا  ملاسشية حساسة ومصادا اميسية للعقدور غنر الموكد 

 العغنرات في اؤحيا  والعقدورات غنر الموكدة
ــعخدمة في   داد   ــعخدمة في   داد ذه  الشيانات المالية الموجزة الموحدة معوافقة مع  لت المســـــــــ  ن اؤحيا  والعقدورات الاامة المســـــــــ

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

   نسبة الملكية  

 إسم الشركة التابعة 
  سبتمبر 30

2022 
ديسمبر    31

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  2021
     

موسـسـة فردرة   –ماكسـيموس للطنران  
 اع ع 

 الشلن ال وي  اإلمااات العربية المعلدة 100% 100%
     

      خدمات النقل ال وي الع ااي  اإلمااات العربية المعلدة %50 %50 او ا  جت اع ع ع
        ة سعثماا  قااات  ملت   جشل اااق  %100 %100 ذنربا  ذنل جاادنز الملدودة
 والصيانةظي دي ظي إلدااة العقااات 

       قاا ة ومرافقخدمات  اإلمااات العربية المعلدة %100 %100 اع ع ع العامة
      خدمات الشلن ال وي  ظوكرانيا %100 %100 ماكسيموس الخطوط ال و ة اع ع ع
  شركة  ره دي  ره الدولية للعقااات

انران   شــــــــــــــركــــــة  قشــــــل  من  مملوكــــــة 
      خدمات   جنر وردااة العقااات اإلمااات العربية المعلدة %100 %100 موسسة فردرة اع ع  – ظبو شي

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

 موسسة فردرة اع ع  –

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

 الخاصةع
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 المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية ب إيضاحات تتعلق 

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

  173,1:  2021  ســـــــــــــشعمشر  30ملنون داذ  )  116,035 مشلم     كشدت الم مو ة2022  ســـــــــــــشعمشر  30الفعرة المنعاية في  خال   
الممعلكات والمعدات خال  ذه  الفعرة الطامرات و معداتع بلم اســــــعاالك الممعلكات و الطامرات و ال   لى االســــــعلوااملنون داذ    ند  

ملنون داذ    1,75الممعلكات والمعدات  الطامرات و    ســــعءعاد  بلم .ملنون داذ    127,4:  2021  ســــشعمشر  30ملنون داذ  )  100,2
 ي ع  اال عراف بل  والطامرات خال  الفعرةعملنون داذ  ع ل  وع   ســ نل ظي خســااة انخفاض في  قني   3,3:  2021ســشعمشر    30)

 عخال  الفعرة الطامراتانخفاض قيمة نا  ة  ن خسااة 
 

ك صــل  اً اامر اا الع اا ة  المصــنفة ســابق اســعا اا)شــركة  ابعة  صــفقة بيع ور ادة   او ا  جت اع ع عشــركة  ظبرمتخال  الفعرة   
ــعءعادمن عامدات  بلغت الملنون داذ  و   251,6  المداجةملعفظ به للشيعع بلغت القيمة  القيمة العادلة   ن  ملنون داذ ع   283,7  االسـ

 ظو  ملنون داذ  في بيــان الربح  4,2ع    اال عراف بــ ابــاح من الشيع بمشلم  الشيعملنون داذ  في  ــاا      256,4  ذي بمشلم  للطــامرة
 ملنون داذ  مع حق اسعخدا  اؤصلع 27,4ع     عدول الرصند الءالم الموجز الموحدالخسااة 

 
 .اإلمااات العربية المعلدة دولة الم مو ة في مقرالممعلكات والمعدات في المقا  اؤو  من و الطامرات وع   شغنل  

 
 
 ةاستثماري اتعقار  5
 

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

 

 
بناًء  لى  قني    2021درســـــمشر    31في    جراؤ    الهي  عقني   ال   الوصـــــو   لى القيمة العادلة لالســـــعثمااات العقاا ة  لى ظســـــاس 

 ع2022 سشعمشر 30في كما في القيمة العادلة للعقااات االسعثماا ة  ذا ع  ععقد اإلدااة ظنه ال ووجد  غننر ي قامت به اإلدااةلداخ
 

 عدوالت  ظي  جراءدون  اللدوثةناج الســـوق القابل للمقاانة اســـعنادا  لى ظســـعاا الســـوق  مالقيمة العادلة باســـعخدا       الوصـــو   لى
االســـــــعثماا ة للم مو ة   العقااات  كانت جميع 2022 ســـــــشعمشر 30الشيانات العي رمين مالحظعاا في الســـــــوقع في     لى  جوذر ة
  ع2   : المسعو 2021درسمشر  31من العسلسل الارمي للقيمة العادلة ) 2   المسعو  ضمن

 
ــامر فيين ذناك  ر   ل ــعثمااي خال  الفعرةمن  مععرف باا  القيمة  انخفاض   خســــ ــشعمشر  30)   قني  العقاا االســــ : ال شــــــيء 2021  ســــ

 داذ  ع

 درسمشر  31   سبتمبر 30  
  2022  2021 
  مدقق)  (مدقق)غير   
 ظلف داذـ   ألف درهـم  
     

 375,610  376,228  وناور 1في الرصند 
 -  8,952  المننرة -شراء  قااات اسعثماا ة  

 140  99   الروضة – قااات اسعثماا ة  
 33  -  مءاني جمنرا جاادن سنعي - قااات اسعثماا ة  
      445  -  م مع مدونة زاود السينى - قااات اسعثماا ة  

     
  385,279  376,228      



                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 

13  
 المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية ب إيضاحات تتعلق 

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

 
  ن حركة االسعثماا في الموجودات المالية ذي كما ولي: 

 

 درسمشر  31   سبتمبر 30  
  2022  2021 
 ظلف داذـ   ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   
     

 284,195  311,803  الخسااة ظو خال  الربح المصنفة بالقيمة العادلة من –سندات الملكية 
      141,775  80,888  الخسااة ظو المصنفة بالقيمة العادلة من خال  الربح   -سندات الدون الع اا ة 

     
  392,691  425,970      

 درسمشر  31   سبتمبر 30  
  2022  2021 
 ظلف داذـ   ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   
     

 157,347  425,970  وناور 1الرصند في 
 273,760  41,761  مشعر ات خال  الفعرة/ السنة

  23,173 ) (45,712)  السنةاسعءعاد خال  الفعرة/ 
ظو   بالقيمة العادلة من خال  الربح - السعثمااات العغنر في القيمة العادلة

 19,823  (3,638)  الخسااة
       1,787 ) (25,690)  صافي فرق  لو ل  مالت ظجنشية

     
  392,691  425,970      
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
  في موجودات مالية إستثمارات 6
 
 :ذي كما ولي للشركاتاسعثمااات الم مو ة في اؤسا  والسندات   ن
 

 
 
 مشترك عو مشر إستثمار في  7
 

مشــــعرك     مشــــرو % من اظس الما  في شــــركة ظجســــعا و ســــعالند لخدمات الطنران اع ع ع  وذو 70 معلت الم مو ة حصــــة  شلم 
دولة اإلمااات العربية المعلدة كشــــركة اات مســــوولية ملدودةع  قو  شــــركة ظجســــعا و ســــعالند لخدمات     ســــيســــه في  مااة ظبو شي

  الطنران اع ع ع بعنفنه ظ ما   صـالح و  دود و عدول و لدوج الطامرات العمودرة وبيع قطع يياا الطامرات العمودرة ومسـعلزما ااع 
 وفقا لطر قة حقوق الملكيةع 2022 سشعمشر 30لوبات كما في     س نل حصة الم مو ة في النعامج والموجودات والمط

 درسمشر  31   سبتمبر 30  
  2022  2021 
 ظلف داذـ    ألف درهـم  
  مدقق)  ( مدقق)غير   
     

 254,333  270,709  اإلمااات العربية المعلدة –اسعثماا في ظسا  
 26,153  27,968  اإلمااات العربية المعلدة  –اسعثماا في ظدوات الدخل الثابت 

 54,577  36,212  اؤسواق الناشاةسندات  وامد  الية و سندات اات في اسعثماا 
 33,949  25,341  المملكة المعلدة -اسعثمااات في سندات الشركات  

 3,604  2,920  اسعثماا في سندات مععددة الفاات
 EX-UK    6,530  14,907) اؤواوبية –اسعثمااات في سندات الشركات  
 EX-JAPAN   3,546  4,437) والمليط الاادئآسيا  -اسعثمااات في سندات الشركات  
 4,631  3,568  الوالرات المعلدة اؤمر يية  -اسعثمااات في سندات الشركات  

 25,132  -  مععددة الفاات موجوداتاسعثماا في 
 2,904  7,062  الوالرات المعلدة اؤمر يية  –اسعثماا في ظسا  
 805  1,573  المعلدةالمملكة  –اسعثماا في ظسا  

 538  2,771  اسعثمااات في سندات اسعلقاق قصنرة اؤجل
 -  1,965  ظسا  -اسعثماا في اؤسواق الناشاة 

 -  809  وواو -اسعثماا في ظسا  
 -  160  اسعثماا  قااي  صندوق اسعثماا في 

      -  1,557  فاات اؤصو  الشدولة
     
  392,691  425,970      
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

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

 
 وومًا ع 60: 2021درسمشر  31وومًا ) 60 ن معد  فعرة اإلمعمان  لى الهم  المدونة الع اا ة ذو 

 
 
  لدى البنوك وأرصدةنقد   9
 

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

 

 
بنوك  لد ملنون داذ   ملعفظ باا  12,7:  2021درســـــــمشر    31ملنون داذ  )  9,2مشلم   لى  النقد والودامع لد  الشنوك  وعضـــــــمن
اات  ناا بو ع  االحعفاظ بالرصـند المعءقي داخل دولة اإلمااات العربية المعلدةع وع   قني  اؤاصـدة لد  الشنوك   خاا  الدولةظجنشية 

ــة  ــداد ؤن ذه  الشنوك  خضـــــع لرقابة  الية من قشل الشنوك المركز ة لمخاار امعمانية منخفضـــ بناًء ع للدو  المعنيةلعخلف  ن الســـ
مخصــص  رعاد الخســااة  لى اؤاصــدة لد  الشنوك في ناارة فعرة العقر ر بمشلم  مخصــصر الت   قو   دااة الم مو ة بعقدو   لى

ــااة اإلمعمانية ــار   12لمدة   الخسـ ــدة لد  الشنوك في ناارة فعرة العقر ر   رينع ل   اً شـ ــعلقاقظي من اؤاصـ   مع  الســـداد معخلف  ن  سـ
والعصــــــــــــــنيفـات االمعمـانيـة اللـاليـة للشنـت  قـامـت  دااة الم مو ـة بعقني   ـد  وجود   في الععثر  العـاا خيـة  الخشرةاؤخـه في اال عءـاا  

 ظي مخصصات خسااة  لى ذه  اؤاصدةع  ق  بعس نلانخفاض في القيمة  وبالعالي ل  

 درسمشر  31   سبتمبر 30  
  2022  2021 
 ظلف داذـ   درهـمألف   
       مدقق)  (مدقق)غير   

 775,898  1,034,910  ام  مدونة   اا ة  
           6,262  5,989  اات  القة جااتمسعلق من 

  1,040,899  782,160 
            75,387)  (73,533)  امعمان معوقعةونز : مخصص خسامر 

  967,366  706,773      

 درسمشر  31   سبتمبر 30  
  2022  2021 
 ظلف داذـ   ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   
     

 5,365  10,105  نقد في الصندوق 
 190,701  193,420  ودامع قصنرة اؤجل

           430,650  320,721  ظاصدة حسابات جاا ة
 626,716  524,246  لد  الشنوك وظاصدةنقد 

            190,701)  (193,420)  كثر من ثالثة ظشارؤاسعلقاق  بعواا  ودامع ونز : 
      436,015  330,826  الموحدالموجز  في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد  
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30ة في للفترة المنتهي
 
 

 رأس المال 10

 
 

 اإليجار مطلوبات عقود  11

 
 اإلر اا:ةيما ولي اللركة في مطلوبات  قود 

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

 سبتمبر 30  
2022 

 درسمشر 31 
2021 

 ظلف داذـ   ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   

     المصدر والمدفوع بالكامل:
      444,787  444,787  داذ   1سا  قيمة كٍل مناا  444,787,200

    سبتمبر 30  درسمشر  31
2021  2022   

   ألف درهـم  ظلف داذـ  
   ( مدقق)غير    مدقق)
     

 جزء معداو   7,172  6,265
      جزء غنر معداو   179,036  131,064

     
      المجموع  186,208  137,329

    سبتمبر 30  درسمشر  31
2021  2022   

   ألف درهـم  ظلف داذـ  
   ( مدقق)غير    مدقق)
     

 وناور 1في   137,329   144,254
  ضافات خال  الفعرة/ السنة   53,245   -
 مءالم مدفو ة   (14,855)    6,925)
      فوامد  لى مطلوبات  قود اإلر اا  10,489  -
     

      في نهاية الفترة/ السنة  186,208  137,329
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 المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية ب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 قروض ألجل  12

 
  ن اللركة في قروض ؤجل ذي كما ولي:

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

 ع2021درسمشر  31المالية الموحدة للسنة المنعاية في 
 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 13
 

الشــركة  لى المعوســط المرجح لعدد  مســاذميقســمة اؤاباح للفعرة العامدة  لى   من خال   العامد اؤســاســي  لى الســا  احعســابوع  
 اؤسا  القاممة خال  الفعرةع

 
 العامد  لى السا : احعسابرعيس ال دو  العالي اؤاباح ومعلومات اؤسا  المسعخدمة في 

 

 
 ابلية السا  اؤساسيةع  عاد  المخفضة  وبالعالي فإن ابلية السا  ظن  كون مخفضة ملعملال منلم مو ة ظسا  ا ال ووجد لد 

 درسمشر  31   سبتمبر 30  
  2022  2021 
 ظلف داذـ   ألف درهـم  
  مدقق)  (مدقق)غير   
     

 260,357  228,083  جزء معداو 
      443,252  390,632  جزء غنر معداو 

     
      703,609  618,715  المجموع

    سبتمبر 30  درسمشر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ظلف داذ  
   ( مدقق)غير    مدقق)
     

 وناور 1في   703,609  745,886
 السنةالفعرة/ مءالم مسلوبة خال    90,000  209,328

 السنة  الفعرة/ خال   سدودات  ( 156,803)    250,990)
      الصرف ميسب  (18,091)    615)
     

      المجموع  618,715  703,609

 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثة  
   سبتمبر

  2022  2021  2022  2021 
  مدقق)غنر    (مدقق)غير    مدقق)غنر    (مدقق)غير   
         

          159,535  251,419  52,633  130,740  )ظلف داذ    امد  لى مالكي الشركة ابح
         

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

          0,36  0,57  0,12  0,29  العامد للسا  الواحد )داذ  
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 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 أرباح   أنصبة 14
 

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

 
 

 مطلوبات طارئة 15
 

ــا فـــــي   ــان لد  الم مو ة مطلوبات ااامة قاممة ةيما وععلق بخطابات ضمان بمشلم  2022  سشعمشر  30كمـــ ملنون داذ    66,2  كـــ
 ملنون داذ  ع 76,4: 2021درسمشر  31)
 
 

 التزامات 16
 

 اظسماليةالعزامات 
 

ملنون   72  بمشلم ممعلكات ومعداتاامرات و مقابل االســـــــــعلواا  لى  العزامات  كان لد  الم مو ة 2022  ســـــــــشعمشر  30كما في  
 ملنون داذ  ع 11,7: 2021درسمشر  31داذ  )

 
 

 قطاعالمعلومات  17
 

ع عشــغنليةال  القطا ات  -8 ن المعلومات المععلقة بقطا ات العشــغنل للم مو ة مشننة ظدنا  وفقًا للمعياا الدولي للعقاا ر المالية اق  
 حو  ميوناتالقطـا ات العشــــــــــــــغنلـية  لى ظســــــــــــــاس العـقاا ر الداخلـية   لـدودب ن وع     8وعطـلب المعـياا الدولي للعـقاا ر المـالـية اق  

 من قشل صانع القراا العشغنلي الرميسي والت لعوز ع الموااد  لى القطا  و قني  ظدامهع  بصواة دوا ة  مراجععاا  العي وعو الم مو ة  

 
 ؤغراض العشغنل      نظي  الم مو ة  لى ظابع قطا ات ظ ما  اميسية: 

 
 يات الصيانة لألاراف اؤخر ؛  مليات الطامرات العمودرة والطامرات اات اؤجنلة الثابعة العي  قو  بع جنر الطامرات و مل ع 1
  مليات الطامرات الع اا ة  والعي  قو  بخدمات النقل الع ااي وردااة الطامرات؛  ع 2
ــلن ال وي لعمالء مللننن ودولننن والت  ع 3 ــلن ال وي  والعي  عمثل في خدمات الشـ ــعخدا  مليات الشـ  ظســـطو  الطامرات باسـ

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

ــيةع وع   نفنه المعامالت ما بنن   ــاس الهي  شني  ليه الم مو ة  قاا رذا  ن المعلومات القطاعية الرميســـ  مثل ذه  القطا ات اؤســـ
  كلفة اؤموا ع القطا ات وفقا ؤسعاا  لددذا اإلدااة مع اؤخه بعنن اال عءاا

 
 
 



  19                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  قطاعالمعلومات  17
 

  ن المعلومات القطاعية لعمليات الم مو ة مداجة ظدنا :
 

 
 اؤ ما  ذي كما ولي: ن موجودات ومطلوبات قطا ات 

 

 
 مااس الم مو ة نشـــــااا اا بشـــــيل اميســـــي من خال  مركزذا في دولة اإلمااات العربية المعلدة  وبالعالي ال ووجد  للنل جغرافي 

  ضافي لاورادات واؤاباح والموجودات والمطلوباتع

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموعة

 عمليات 
الطائرات  
 التجارية 

عمليات الطائرات   
العمودية  
 والطائرات 

ذات األجنحة  
   الثابتة 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
 )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30            
             

  ورادات  530,799  511,981  324,230  16,220  40,719  ( 28,775)  1,395,174
               

               
 ابح الفعرة  123,342  130,698  79,575  21,418  8,983  ( 47,248)  316,768

               
               
 )غنر مدقق  2021  سشعمشر 30            
             

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

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

               

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموعة

 عمليات 
الطائرات  
 التجارية 

عمليات الطائرات   
العمودية  
 والطائرات 

ذات األجنحة  
   الثابتة 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
 )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30            
               

 الموجودات  3,377,569  1,396,772  880,514  777,970  240,694  (1,224,365)  5,449,152
               

               
 المطلوبات  1,042,499  510,295  39,987  -   51,684  (174,245)  1,470,220

               
               
 )مدقق  2021 درسمشر 31            
               

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

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

               



  20                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 الموجزة الموحدةالمعلومات المالية المرحلية ب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  جهات ذات عالقة  18
 

ع  جاات اات  القة بالدخو  في معامالت وفقًا لشـــــروط وظحيا  معفق  لناا مع  اال عيادرة قو  الم مو ة ضـــــمن ســـــياق اؤ ما   
من مســاذمي الم مو ة وظ ضــاء م لس اإلدااة ومو في اإلدااة الرميســننن واؤ ما  العي وع  الســيطرة   عالقةالاات   ال اات ع لف 

 العي رمااسون   ثنرًا  داا ًا جوذر ًا  لناا باإلضافة  لى المدااء الرميسنننع ظو  لناا بواسطعا  و امال ا 
 

 كما ولي:خال  الفعرة كانت  عالقةالاات  ال اات ن المعامالت ال وذر ة مع 
 

 
 

 نتائج موسمية  19
 

  30 في ةيظشار المنعا عسعةاللفعرة  الموجز الموحد   الربح ظو الخسااةفي بيان   ل  وعـــــــــــــ   س نل ظوـــــــــــــة  ورادات اات اشيعة موسمية
 ع2021و 2022  سشعمشر

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2022  2021  2022  2021 
  مدقق)غنر    (مدقق)غير    مدقق)غنر    (مدقق)غير   
 ظلف داذـ   ألف درهـم  ظلف داذـ   ألف درهـم  
         

          102,303  150,372  49,500  20,213  إيرادات 
         

         مكافآت المدراء الرئيسيين
 اوا ب ومزارا المو فنن اؤخر  

          12,706  13,079  4,131  4,378  قصنرة اؤجل   
         

          6,183  11,752  1,739  3,807  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
         

          1,980  2,733  611  334  الخدمة للموظفين مخصص مكافآت نهاية 



  21                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر  –األدوات المالية  20

 العصنيف الملاسشي والقي  العادلة
علومات حو  القيمة العادلة  والقي  العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  بما في الت مســــعو ا اا في النظا  المعدا  للقيمة العادلةع ال وعضــــمن ال دو  م  المداجةووضــــح ال دو  العالي القي   

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

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

  أو خالل الربح
أدوات   –الخسارة 

 الملكية حقوق 

القيمة العادلة من  
  أو الربحخالل 

  أدوات – الخسارة
 الدين

 المقاسة 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع بالتكلفة المطفأة 

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

 اسعثماا في صندوق الواحة لالسعثماا في ظدوات الدخل الثابت  
 27,968 - 27,968 -  27,968 - - 27,968 ب سواق وسط وشرق ظواوبا والشرق اؤوسط  

 2,771 - - 2,771  2,771 - 2,771 - اسعثمااات في سندات اسعلقاق قصنرة اؤجل
 25,341 - - 25,341  25,341 - 25,341 - المملكة المعلدة  -اسعثمااات في سندات الشركات 
 3,568 - - 3,568  3,568 - 3,568 - الوالرات المعلدة اؤمر يية  –اسعثمااات في سندات الشركات 
 EX-UK   - 6,530 - 6,530  6,530 - - 6,530اؤواوبية ) –اسعثمااات في سندات الشركات 
 آسيا والمليط الاادئ  -اسعثمااات في سندات الشركات 

  (EX-JAPAN   - 3,546 - 3,546  3,546 - - 3,546 
 36,212 - - 36,212  36,212 - 36,212 - اسعثماا في سندات اات  وامد  الية وسندات اؤسواق الناشاة 

 2,920 - - 2,920  2,920 - 2,920 - مععددة الفاات  سنداتاسعثماا في 
 7,062 - - 7,062  7,062 - - 7,062 الوالرات المعلدة اؤمر يية  –اسعثماا في ظسا  
 1,573 - - 1,573  1,573 - - 1,573 المعلدة المملكة  –اسعثماا في ظسا  
 270,709 - - 270,709  270,709 - - 270,709 اإلمااات العربية المعلدة –اسعثماا في ظسا  

 1,965 - - 1,965  1,965 - - 1,965 ظسا  -اسعثماا في اؤسواق الناشاة 
 809 - - 809  809 - - 809 وواو  -اسعثماا في ظسا  

 160 - - 160  160 - - 160 اسعثماا  قااي  صندوق اسعثماا في 
 1,557 - - 1,557  1,557 - - 1,557 فاات اؤصو  الشدولة 

          
          
 311,803 80,888 - 392,691  364,723 120,235 - 392,691 
          



  22                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20

 )وعءع  العصنيف الملاسشي والقي  العادلة
 للقيمة العادلة العسلسل الارمي   القي  المداجة  )مدقق  2021درسمشر  31
القيمة العادلة من   

  ظوخال  الربح 
ظدوات   –الخسااة 
 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من  
الربح ظو  خال  
  ظدوات – الخسااة
 الدون

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

 ظلف داذ   ظلف داذ   ظلف داذ   ظلف داذ    ظلف داذ   ظلف داذ   ظلف داذ   ظلف داذ   
          

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

 538 - - 538  538 - 538 - اسعثمااات في سندات اسعلقاق قصنرة اؤجل
 33,949 - - 33,949  33,949 - 33,949 - المملكة المعلدة  -اسعثمااات في سندات الشركات 
 4,631 - - 4,631  4,631 - 4,631 - الوالرات المعلدة اؤمر يية  –اسعثمااات في سندات الشركات 
 اؤواوبية  –اسعثمااات في سندات الشركات 

 (EX-UK   - 14,907 - 14,907  14,907 - - 14,907 
-EXآسيا والمليط الاادئ ) -اسعثمااات في سندات الشركات 

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

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

 2,904 - - 2,904  2,904 - - 2,904 الوالرات المعلدة اؤمر يية  –اسعثماا في ظسا  
 805 - - 805  805 - - 805 المملكة المعلدة  –اسعثماا في ظسا  
 254,333 - - 254,333  254,333 - - 254,333 اإلمااات العربية المعلدة –اسعثماا في ظسا  

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



  23                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20

 )وعءع  العصنيف الملاسشي والقي  العادلة

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

  أوخالل الربح 
أدوات   –الخسارة 

 الملكية حقوق 

القيمة العادلة من  
الربح أو  خالل 

  أدوات – الخسارة
 الدين

 المقاسة 
 المجموع بالتكلفة المطفأة 

 

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

          الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  967,366 967,366 - - ام  مدونة   اا ة 

)باسعثناء   موجودات العقود وموجودات معداولة ظخر  
 - - - -  183,796 183,796 - -                   ً               مصاا ف مدفو ة مقدما  ودفعات مقدمة 

 - - - -  524,246 524,246 - - نقد وظاصدة لد  الشنوك
          

          
 - - 1,675,408 1,675,408  - - - - 

          
          

          المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 - - - -  118,388 118,388 - - ام  دامنة   اا ة وظخر  

 - - - -  618,715 618,715 - - قروض ؤجل
 - - - -  186,208 186,208 - -  قود  ر اا   مطلوبات

 - - - -  246,366 246,366 - - مصاا ف مسعلقة ومطلوبات معداولة ظخر  
          

          
 - - 1,169,677 1,169,677  - - - - 

          



  24                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية ب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  –األدوات المالية  20

 )وعءع  العصنيف الملاسشي والقي  العادلة
 العسلسل الارمي للقيمة العادلة   القي  المداجة  )مدقق  2021درسمشر  31
القيمة العادلة من   

  ظوخال  الربح 
ظدوات   –الخسااة 
 الملكية  حقوق 

القيمة العادلة من  
الربح ظو  خال  
  ظدوات – الخسااة
 الدون

 المقاسة 
 الم مو   بالعكلفة المطف ة 

 

 الم مو   3المسعو   2المسعو   1المسعو  
 ظلف داذ   ظلف داذ   ظلف داذ   ظلف داذ    ظلف داذ   ظلف داذ   ظلف داذ   ظلف داذ   

          الموجودات المالية غنر المقاسة بالقيمة العادلة
 - - - -  706,773 706,773 - - ام  مدونة   اا ة 

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

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

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

          
          

          المطلوبات المالية غنر المقاسة بالقيمة العادلة
 - - - -  145,583 145,583 - - ام  دامنة   اا ة وظخر  

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

 - - - -  204,525 204,525 - - مصاا ف مسعلقة ومطلوبات معداولة ظخر  
          

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

          



  25                     ش.م.ع   شركة طيران أبوظبي

 
 المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية ب إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 أحداث الحقة  21
 

ــعلمتالحًقا للفعرة    ــةالم مو ة  رض من  اســ ــاء    شــــركة ظبو شي العنمو ة القابضــ شــــركة ظبو شي )"  عع عالخدمات الطنران والفضــ
ــة ــاء  العنمو ة القابضــــ ــركة ظبو شي لخدمات الطنران والفضــــ ــركة  ابعة مملوكة بالكامل لشــــ ــة .ع  ع   العنمو ة"   وذي شــــ  عالقابضــــ

 للطنران   ع )"ظمروك"   واال لادع ع"  لدمج حصــــعاا في المركز العســــيري المعقد  للصــــيانة واالصــــالح والعمرة االقابضــــةشــــركة )"
اؤصـــــــو  ب)رشـــــــاا  لناا معا "  )"جي  ي ظ "   ع وروســـــــشيس لوجيســـــــعكس اع ع لوبا   غ"   وشـــــــركة  ي آي  ي)"  عاع ع   الاندســـــــية
 "  مع الم مو ةعالمطروحة

 
ــلة  بما في الت الموافقات العنظيمية من قشل ذناة اؤوااق المالية  رخضـــــــع العرض الســـــــعال  جميع الموافقات الليومية اات الصـــــ

شـركة ظبو شي العنمو ة لم مو ة لمراجعة العرض المقعرح من قشل ر عمع م لس  دااة اسـوف  والسـلع  وكهلت موافقات المسـاذمننع  
 قشل  قدر  ظي  وصية للمساذمننعلخدمات الطنران والفضاء  القابضة

 
ــل  لى ا فاق بنن الطرفنن    ــركة انران ظبو شيال معية العمومية   ســـوف  قو في حالة العوصـ ــفقة  بالنظر في ا لشـ لموافقة  لى الصـ

بلـدو  ظي  ـ  كـندذـناك   ال ووجـد حـالـياً  ع  2023 لســـــــــــــــنة )الربع اؤو   2023ـمااس   31المنعاـية في  خال  فعرة الثالـثة ظشــــــــــــــار 
 معاملةع
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