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 مرحليةالمالية المعلومات التقرير مراجعة 
 شركة طيران أبوظبي إلى أعضاء مجلس إدارة

 مقدمـة
وشـــركا اا العابعة )رشـــاا ملياا معا  بـ  )"الشـــركة"  لشـــركة ايران ظبو  يقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق 

، الدخل الشـــــامل، الع يرات للربح ظو الخســـــااةالموجزة الموحدة  ات المالية يانوكٍل من ال 2020مااس  31كما في "المجموعة" ، 
ظشـــــــار المنعاية في الي العاااإلد من اإل ااة  الثالثةلفعرة  واإلرضـــــــاحات العولـــــــي ية المخعااة الملكية والعدفقات النقدرةفي حقوق 

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

 نطاق المراجعـة
العي رقوم باا  مراجعة المعلومات المالية المرحلية، " 2410لقد قمنا بمراجععنا وفقا  للمعياا الدولي حول عمليات المراجعة اق  

المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء اإلســعفســااات، بشــسل انيســي من "د  عضــمن مراجعة مدقق ال ســابات المســعقل للمنشــ ة 
ـــــل  األشخاص المس ولين عن األموا المالية والم اس ية، وإ  اع مجراءات   ليلية وإجراءات مراجعة ظخرىد من نطاق المراجعة ظقـ

فإناا ال  مسننا من ال صــول على   ديد حول جمي   جوعراا من نطاق القيام بالعدقيق وفقا  للمعايير الدوليـــــــــــــــــة للعدقيق، وبالعالي،
 األموا الاامـة العي رمسن ظن ي يناا العدقيقد للا، فإننا ال ن دي اظي  دقيق بش نااد

 االسعنعـاج
ــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يع  معدا عا، من  جمي  اســــعنا ا  ملى مراجععنا، ل  يع ين لنا ما يدعونا ملى اإلععقا  ب ن المعلومات الماليـ

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

   يلوات آند  وش )الشرق األوسط 
  
  
  

  موق  من ق ل:
  م مد خميس العح

  717اق  القيد 
  2020مايو  20

 ظبو  ي
 اإلمااات العربية المع دة
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2  
 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2020مارس  31كما في 
 

  إيضاحات  2020مارس  31  2019رإسم ر  31
    )غير مدقق(  )مدقق 

    ألف درهم  يلف راه 
 الموجودات     
 الموجودات غير المتداولة     

 مم لكات ومعدات ا رات و  4  2,340,098  2.356.806
 عقااات اس ثماا.ة 5  326,633  318.131

 في موجورات مالية س ثمااات  6  87,071  21.236
 حق  س خدام الموجورات   117,508  115.246

             في مشاا.  مش ركة ات س ثماا  7  58,262  57.939
             ع الموجودات غير المتداولةمجمو    2,929,572  2.869.358

 الموجودات المتداولة     
 المخزون     482,955   484.484
 كم  مدينة لجاا.ة 8    707,713  634.489
 مصاا.ف مدفوعة مقدما وموجورات م داولة يخرى موجورات عقور،     315,468   264.136
 نوكلدى ال  وياصدة نقد 9   457,137   717.208

             حق  س خدام الموجورات    5,073   10.573
             مجموع الموجودات المتداولة   1,968,346  2.110.890
       مجموع الموجودات   4,897,918  4.980.248

      
 حقوق الملكية      

 ايس المال 10   444,787   444.787
 ة يست عالو     112,320   112.320

  ح يا يات    1,924,926   1.919.133
             ياباح مس  قاة   528.035  567.953

 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة   3.010.068  3.044.193
             حقوق الملكية غير المسيطرة   371.277  376.589

             مجموع حقوق الملكية   3.381.345  3.420.782
 المطلوبات     
 المطلوبات غير المتداولة     

 مخصص م افآت نتاإة خدمة المو فين    157,840   154.693
 قروض ألجل 11   606,078   628.143
 مطلوبات عقور اإلإجاا     144,683   140.942
             اإليرارات الم جلة    169,853   178.699

       مجموع المطلوبات غير المتداولة   1,078,454  1.102.477
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 الموجز الموحد )غير مدقق( الربح او الخسارةيان ب

  2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 

  إيضاحات  مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2019  2020    

    ألف درهم  يلف راه 
      

 اإليرارات   550,370  442.845
        لكاليف لشغيلية م اشرة  ) (424,023 )  336.653

      
 إجمالي الربح   126,347  106.192

 مصاا.ف عمومية وإراا.ة   ) (47,188 )  40.062
 مم لكات ومعدات ا رات و  خسا ر  نخفاض القيمة على 4 ) (10.855 )  10.097

 قيد اإلنشاءي اس ثماا عقاا نخفاض قيمة  خسااة  5 ) (12.377  -
 الاصة في ابح مشاا.  مش ركة 7  323  273

   فاء  يرارات م جلة   8,824  8.833
  يرارات لمو.ل   2,128  1.961

 لكاليف لمو.ل  ) (9,119 )  12.169
   يرارات يخرى    3,688  4.110

1.241  2.505) ( 6 
صافي ال غير في القيمة العارلة إلس ثمااات بالقيمة العارلة من 

       خالل الربح يو الخسااة
      

        ربح الفترة   54.266  60.282
      
 ربح الفترة عائد إلى:     

 مالكي الشركة   59.578  42.175
       حقوق الملكية غير المسيطرة  ) (5.312  18.107

      
60.282  54.266          

      
        العائد األساسي والمخفض على السهم )بالدرهم(   0.13  0.09
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 الموجز الموحد )غير مدقق( ل الشاملبيـان الدخ

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 

    مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2019  2020    

    ألف درهم  يلف راه 
      

        ربح الفترة   54.266  60.282
      
 الدخل الشامل اآلخر     
      

     
صنيفتا لحقا   لى الربح يو ال نور ال ي لن ي    عارة ل

 الخسااة

132  -   
م سب القيمة العارلة إلس ثمااات في يروات حقوق الملكية 

       بالقيمة العارلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمصنفة 
      

     
 ال نور ال ي قد ي    عارة لصنيفتا لحقا  

  لى الربح او الخسااة 
       عمالت يجن يةفرق صرف   ) (4.746  4.102

      
       الدخل الشامل اآلخر للف رة  ) (4.746  4.234

      
       مجموع الدخل الشامل للفترة   49.520  64.516

      
 مجموع الدخل الشامل عائد إلى:     

 مالكي الشركة   54.832  46.409
       حقوق الملكية غير المسيطرة  ) (5.312  18.107

      
64.516  49.520          
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 

 
 رأس
  المال

 عالوة
  احتياطيات   أسهم

 أرباح 
  مستبقاة 

حقوق الملكية 
العائدة لمالكي 

  الشركة 
 حقوق الملكية 
 المجموع  غير المسيطرة

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

 3.198.871  321.578  2.877.293  446.653  1.873.533  112.320  444.787 )مدقق  2019يناير  1الرصيد في 
              

 60.282  18.107  42.175  42.175  -  -  - ابح الف رة
               4.234  -  4.234  -  4.234  -  - لشامل اآلخر للف رةالدخل ا

              
 64.516  18.107  46.409  42.175  4.234  -  - مجموع الدخل الشامل 

                88.957 ) -   88.957 )  88.957 ) -  -  -   13ياباح ) إضاح  لوز.عات
              

               3.174.430  339.685  2.834.745  399.871  1.877.767  112.320  444.787 )غير مدقق  2019مااس  31الرصيد في 
              

 3,420,782  376.589  3.044.193  567.953  1.919.133  112.320  444.787 )مدقق  2020يناير  1الرصيد في 
              

 54.266   5.312 ) 59.578  59.578  -  -  - ابح الف رة
               4,746) ) -   4.746 ) -   4.746 ) -  - الدخل الشامل اآلخر للف رة

              
 49.520   5.312 ) 54.832  59.578   4.746 ) -  - مجموع الدخل الشامل 

  88.957 ) -   88.957 )  88.957 ) -  -  -   13ياباح ) إضاح  لوز.عات
               -  -  -   10.539 ) 10.539  -  -  عارة لصنيف اح يا ي لاو.ل عمالت

              
               3.381.345  371.277  3.010.068  528.035  1,924,926  112,320  444,787 )غير مدقق( 2020مارس  31الرصيد في 
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 حد )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز المو 

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
  إيضاحات  مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

2019  2020    
    ألف درهم  يلف راه 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     
 ابح الف رة   54.266  60.282

 لعديالت لـ:     
  س تالك   41,496  41.344

 حق  س خدام الموجورات  فاء    3,238  3.118
 لمو فينانتاإة خدمة  م افآتمخصص    5,086  6.607
   فاء  يرارات م جلة  ) (8,824 )  8.833

 مم لكات ومعداتخسااة  نخفاض قيمة  ا رات و  4  10.855  10.097
 قيد اإلنشاء ي اس ثماا عقاا خسااة  نخفاض قيمة  5  12.377  -
  جاا.ةالمدينة الذم  المع رف بتا على  قيمةال نخفاض  خسا ر 8  5.000  -
 مم لكات ومعدات ا رات و م سب من  س  عار    2  -

 صافي ال غير في القيمة العارلة إلس ثماا بالقيمة العارلة من خالل الربح او الخسااة 6  2,505 )  1.241
 الاصة في ابح مشاا.  مش ركة 7 ) (323 )  273

 لكاليف لمو.ل   8,776  11.727
  يرارات لمو.ل  ) (2,128 )  1.961

 فوا د على مطلوبات عقور ال  جير   343  442
            

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التحركات في رأس المال العامل   132,669  121.309
 مخزون    1,529  )  4.005

 كم  مدينة لجاا.ة  ) 78,224)   110.317
 مدفوعة مقدما  وموجورات م داولة يخرى مصاا.ف   ) 51,332)  )  38.237

  كم  را نة لجاا.ة ويخرى   ) 28,250)  )  2.130
  مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى  مصاا.ف  ) 9,058)  )  24.631

            
 التشغيلالناتج من  )المستخدم في(/ النقد  ) (32,666  162.623

             المدفوعة لمو فينانتاإة خدمة  م افآت  ) (1,939 )  4.398
       الناتج من األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/صافي النقد   ) (34,605  158.225

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     
 ومعدات مم لكاتعلى  ا رات و س اواك اإل 4 ) 35,788) )  17.372

 رفعات لعقاا  س ثمااي  5 ) 20,879) )  4.473
 رفعات إلس ثمااات في موجورات مالية 6 ) 68,340)  -
 م اصالت من  س  عار  ا رات ومم لكات ومعدات   143  -

 م اصالت من  س  عار عقاا  س ثمااي    -  139.811
 م اصالت من  س  عار  س ثماا   -  1.362
  يرارات لمو.ل مس لمة   2,128  1.961

             ورا   ب واا.   س اقاق أل ثر من ثالثة يشتر 9  80,849  23.811
       األنشطة االستثمارية الناتج من /(المستخدم في) صافي النقد  ) (41,887  145.100

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     
 قروض ألجل  لسديدساب/ )   4,775  )  20.095
 لكاليف لمو.ل مدفوعة  ) 13,886) )  11.727

 لسديد  ل زام عقد اإلإجاا  ) 4,662) )  5.383
             ياباح مدفوعة  لوز.عات 13 ) 88,957) )  88.957

             صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  ) (102.730 )  126.162
       في النقد ومرادفات النقد  ةالزياد /صافي )النقص(  ) (179.222  177.163
             يناير 1النقد ومرارفات النقد في  9  295.349  183.638
 مارس 31النقد ومرادفات النقد في  9  116.127  360.801
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 
 معلومات عامة 1
 

 ن شـــــركة  يران ابو  ي )"الشـــــركة"  هي شـــــركة مســـــاهمة و نية ل ســـــســـــت في ابو  ي بدولة اإلمااات العربية الم ادة بموجب 
على ال واليإ  ن يســـــــــت   2004و  2003، 1999، 1985، 1982للســـــــــنوات  11و  9، 8، 10، 3المراســـــــــي  والقوانين ياقام 

 الشركة مداجة في سوق يبو  ي لألوااق الماليةإ
 

الطا رات العمورإة والطا رات كات األجناة  إلم الك ولشــغيلل ســســت الشــركة وشــركالتا ال ابعة )إشــاا  ليتا معا  "بالمجموعة"   لقد
الثاب ة وكلا راخل وخااج رولة اإلمااات العربية الم ادة والقيام يإضـــــا بعمليات ل جير الطا رات والطيران ال جااي والشـــــان الجوي 

 ، يبو  ي، اإلمااات العربية الم ادةإ 2723للشركة هو صإبإ  العنوان المسجلعلقة بتذا المجالإ  ن واألنشطة األخرى الم 
 
 
 أساس اإلعداد 2
 

بناء  على المعياا المااســــــــــ ي  2020مااس  31لف رة الثالثة يشــــــــــتر المن تية في  ال يانات المالية الموجزة الموحدة هذه ل   عدار
م  الم طل ات الم علقة بتا من األنظمة المعمول بتا في رولة اإلمااات العربية  ول وافق" ية المرحليةال قاا.ر المال" 34الدولي اق  

 الم ادةإ
 

ل  عرض هذه ال يانات المالية الموجزة الموحدة بداه  اإلمااات العربية الم ادة )"الداه " ، وهي العملة ال شــــــــــــغيلية وعملة عرض 
 كافة الم الغ الم ينة بالداه  اإلمااالي  لى يقرب عدر صايح باأللف، ما ل  ُيذكر خالف كلاإ ال يانات المالية للشركةإ ل  لقر.ب

 
الالزمة لل يانات المالية الموحدة الســـــنو.ة و.ن غي ين  واإلفصـــــاحات ل ل ضـــــمن ال يانات المالية الموجزة الموحدة جمي  المعلومات

إ باإلحــــــافة لذلا،  ن الن ا   2019رإســــــم ر  31لمجموعة للســــــنة المن تية في لقري جن ا   لى جنب م  ال يانات المالية الموحدة ل
ل لع  ر بالضـــــرواة م شـــــر على الن ا   ال ي إم ن لوقعتا للســـــنة المالية ال ي  2020مااس  31يشـــــتر المن تية في  الثالثةلف رة 

 إ2020رإسم ر  31س ن تي في 

 األح ام، ال قديرات وإرااة المخا ر
المالية الموجزة الموحدة، من اإلرااة  صــــداا يح ام ولقديرات واف راحــــات ل ثر على لط يق الســــياســــات  ال ياناتذه ي طلب  عدار ه

 ن  إقد لخ لف الن ا   الفعلية عن هذه ال قديرات والمصـــــــــــاا.فإواإليرارات  المداجة للموجورات والمطلوباتالمااســـــــــــ ية والم الغ 
ط يق الســياســات المااســ ية للمجموعة والمصــارا الر يســية لل قدير غير الم كد م وافقة م  األح ام التامة ال ي وحــع تا اإلرااة ل 

، باســـــــ ثناء ما هو 2019رإســـــــم ر  31للا ال ي ل  لط يقتا في ال يانات المالية الســـــــنو.ة الموحدة للمجموعة للســـــــنة المن تية في 
 إ3اق   في  إضاح موحح

 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

 ال يانات المسـ خدمة في  عدار للاهذه ال يانات المالية الموجزة الموحدة م وافقة م   المسـ خدمة في  عدارالمااسـ ية   ن السـياسـات
 إبتاواإلإضاحات المرفقة ، 2019رإسم ر  31للسنة المن تية في  الموحدة للمجموعةالمالية 
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31 للفترة المنتهية في
 
 
 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 المعايير المعدلة

 2020يناير  1للف رات السنو.ة ال ي ل دي في يو بعد  إسري لط يقتا
  8عرض ال يانات المالية والمعياا المااســـــــ ي الدولي اق   1لعديالت على المعياا المااســـــــ ي الدولي اق   -لعر.ف المارإة 

 ال قديرات واألخطاء المااس ية ال غييرات في
  العمال  ندماج 3على المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق  لعديالت  -لعر.ف األعمال 
 عديالت على المراج  حول اإل اا المفاهيمي في المعايير الدولية لل قاا.ر الماليةل 
  األروات المالية - 9ل قاا.ر المالية اق  لالدولي  والمعياا األروات المالية: اإلفصاحات 7ل قاا.ر المالية اق  لالمعياا الدولي 

 2021يناير  1للف رات السنو.ة ال ي ل دي في يو بعد  إسري لط يقتا
   عقور ال  مين17المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق : 
   اســـ ثمااات  28ياا المااســـ ي الدولي اق  والمع ال يانات المالية الموحدة 10لعديالت على المعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق

  الم علقة بمعالجة بي  يو المساهمة في األصول بين المس ثمر والشركات الزميلة 2011) في شركات زميلة ومشاا.  مش ركة
 يو المشاا.  المش ركةإ

 ساس ال وحيدي
 م ين يرناه: كما هوة والشركات ال ابعة لتا ل ضمن ال يانات المالية الموجزة الموحدة المركز المالي واألراء المالي للشرك

 
   نسبة الملكية 

 إسم الشركة التابعة
مارس  31

2020 
ديسمبر  31

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس 2019
     

م ســــســــة فررإة  –ما ســــيموس للطيران 
 كإمإم

 الشان الجوي  اإلمااات العربية الم ادة 100% 100%
     

      خدمات النقل الجوي ال جااي  اإلمااات العربية الم ادة %50 %50 او.ال جت كإمإمإ
       .ة س ثماا عقااات لملا  ج ل  ااق  %100 %100 هيربال هيل جاارنز المادورة

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

      خدمات الشان الجوي  يوكرانيا %100 %100 طوط الجو.ة كإمإمإما سيموس الخ
  شركة  إه ري  إه الدولية للعقااات

 مملوكة من ق ل شـــركة  يران يبو  ي
      خدمات ل جير وإرااة العقااات اإلمااات العربية الم ادة %100 %100 م سسة فررإة كإمإم –

      ال دا.ب على الطيران اإلمااات العربية الم ادة %100 %100 مركز لدا.ب شركة  يران يبو  ي
 إه ري  إه ميليونيوم لالســـــــــــــ شـــــــــــــااات 
مملوكة من ق ل شــــــــركة  يران يبو  ي 

 م سسة فررإة كإمإم –

الســـــــــــــ شـــــــــــــااات ولقدإ  خدمات  اإلمااات العربية الم ادة 100% 100%
اســـــ شـــــاا.ة في مجالت الطيران 
وال صــــــــــــــني  والضــــــــــــــيافة والنفط 

 حقوق الملكية الخاصةإوالغاز و 

 المصارا الر يسية لل قدير غير الم كداألح ام الاساسة و 
 في م  للا ال ي ل  لط يقتا م وافقةالاســـــاســـــة وال قديرات المســـــ خدمة في  عدار هذه ال يانات المالية الموجزة الموحدة األح ام   ن

 إ2019 إسم رر 31ال يانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المن تية في 
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 
 ومعدات ممتلكاتطائرات و  4
 

مليون راه    63.8: 2019رإسم ر  31مليون راه  ) 35.8 م لغ ، لك دت المجموعة2020مااس  31الف رة المن تية في خالل 
مليون راه   41.5المم لكات والمعدات خالل هذه الف رة الطا رات و لكات ومعداتإ بلغ اس تالك مم  ا رات و  اإلس اواك علىعند 

مليون  10.9لقيي  الطا رات خالل الف رة بم لغ  منل  الع راف بخسااة انخفاض القيمة  .مليون راه   41.3: 2019مااس  31)
 مليون راه  إ 10.1: 2019مااس  31راه  )

 
المجموعة في  مقرالمم لكات والمعدات في المقام األول من الطا رات، ي   لشــــــــــــغيل خالل الف رةإ  هام رإ ن هناك  ســــــــــــ  عال  

 .اإلمااات العربية الم ادة
 
 
 ةإستثماري اتعقار  5
 

ق  في مدينة او.ال جت كإمإمإ الذي إ الســــــــ ثماا في عقاا مملوك لشــــــــركة 2020مااس  31لمثل العقااات الســــــــ ثماا.ة في 
 .في الروحة، يبو  ي واثنين من العقااات قيد اإلنشاء في منطقة السطوة إلعارة ال طو.ر، ربي وعقااات لق و  ي، خليفة، يب

 
 2019رإسم ر  31  2020مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 410.363  318.131  يناير 1في الرصيد 
 189  27  ةالروح -العقااات الس ثماا.ة 

 38.390  20.852  عقاا اس ثمااي قيد اإلنشاء حافات ل
 -  (12.377 ) قيد اإلنشاء ي  س ثماا عقاا  نخفاض القيمة على 

  139.811 ) -   س  عار عقاا لندن
      9.000  -  مدينة خليفة –الز.ارة في القيمة العارلة 

     
  326.633  318.131      

 
من ق ل مقيمين  2019رإســــم ر  31في   جراؤه ل الذي  قيي  الل  الوصــــول  لى القيمة العارلة لالســــ ثمااات العقاا.ة على يســــاس 

جمعية المقيمين المتنيين ولديت  م هالت مناســ ة وخ رات حديثة  في مســ قلين ليس لت  صــلة بالمجموعةإ  ن المقيمين ه  يعضــاء
مااس  31في كما في القيمة العارلة للعقااات الســ ثماا.ة  هاملةإ لع قد اإلرااة ينه ل يوجد لغيير في لقيي  عقااات في مواق  مماث

 إ2020
 

رون اجراء اي لعديالت  الاديثةنت  الســوق القابل للمقاانة اســ نارا  لى يســعاا الســوق مالقيمة العارلة باســ خدام  ل  الوصــول  لى
الســـــــــــ ثماا.ة للمجموعة  العقااات، كانت جمي  2020مااس  31ا في الســـــــــــوقإ في ال يانات ال ي إم ن مالحظ ت على جوهر.ة
  إ2 ى : المس و 2019رإسم ر  31من ال سلسل الترمي للقيمة العارلة ) 2 ى المس و  حمن

 
 مااس 31مليون راه  ) 12.4قيد اإلنشـــــــاء خالل الف رة بم لغ عقاا  ســـــــ ثمااي ل  الع راف بخســـــــا ر انخفاض القيمة من لقيي  

  إراه  : ل شيء2019
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 
  في موجودات مالية إستثمارات 6

 2019رإسم ر  31  2020مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 21.236  18.071  الخسااةيو  الربحخالل  لعارلة منالمصنفة بالقيمة ا –سندات الملكية 
      -  69.000  الخسااةيو  الربحخالل  منبالقيمة العارلة  -سندات الدين ال جاا.ة 

     
  87.071  21.236      

 
 فيما يلي حركة اإلس ثماا في الموجورات المالية:

 2019رإسم ر  31  2020مارس  31  
 مدققة )  )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 88.115  21.236  يناير 1الرصيد في 
الربح بالقيمة العارلة من خالل  -سندات الدين ال جاا.ة في  شراء اس ثمااات

 -  68.340  او الخسااة
  الدخلبالقيمة العارلة من خالل  -سندات الدين ال جاا.ة  س  عار 

  71.724 ) -  اآلخرالشامل  
إلس ثمااات بالقيمة العارلة من خالل الربح او  ال غير في القيمة العارلة

 2.820  (2.505 ) الخسااة
  الدخلخالل إلس ثمااات بالقيمة العارلة من  ال غير في القيمة العارلة

      2.025  -  الشامل اآلخر 
     

  87.071  21.236      
 

 :كما يلي ثماا في األست  والسندات ل مثل اس ثمااات المجموعة في الس
 

  2019  2018 
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

اس ثماا في صندوق الواحة لالس ثماا في يروات الدخل الثابت ب سواق وسط 
 21,236  18,071  وشرق يواوبا والشرق األوسط

 -  25,933  اس ثمااات في سندات اس اقاق قصيرة األجل
 -  9,341  المملكة الم ادة -ات الشركات اس ثمااات في سند

 -  EX-UK   13,646) األواوبية –اس ثمااات في سندات الشركات 
 -  EX-JAPAN   2,123) آسيا والمايط التارئ -اس ثمااات في سندات الشركات 

      -  17,957  األسواق الناشئةسندات عوا د عالية و سندات كات في اس ثماا 
     
  87,071  21,236      
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 
  ةمشترك مشاريعفي  اتإستثمار  7
 

مشـــ رك ل   مشـــروع٪ من ايس المال في شـــركة يجســـ ا و.ســـ الند لخدمات الطيران كإمإمإ، وهو 70لم لا المجموعة حصـــة ل لغ 
رولة اإلمااات العربية الم ادة كشـــركة كات مســـ ولية مادورةإ لقوم شـــركة يجســـ ا و.ســـ الند لخدمات  ،يبو  ي ل ســـيســـه في  مااة

 الطيران كإمإمإ ب نفيذ يعمال  صـالح ولجديد ولعديل ولادي  الطا رات العمورإة وبي  قط  غياا الطا رات العمورإة ومسـ لزمالتاإ
 وفقا لطر.قة حقوق الملكيةإ 2020مااس  31ات والمطلوبات كما في ل  لسجيل حصة المجموعة في الن ا   والموجور

 
 
 تجارية مدينة ذمم  8

 2019رإسم ر  31  2020مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 692,413  769.205   لجاا.ةمدينة كم  
           23,422  24,854  مس اق من ي راف كات عالقة

  794,059  715,835   
            81.346 ) (86.346 )  المع رف بهخسا ر انخفاض القيمة مخصص ينزل: 

  707.713  634,489      
 
 
  والودائع لدى البنوكالنقد  9
 

اجة في بيان المركز المالي إشـــــــــــ مل النقد ومرارفات النقد المداج في بيان ال دفقات النقدإة الموجز الموحد على الم الغ ال الية المد
 الموجز الموحد:

 2019رإسم ر  31  2020مارس  31  
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

 4,795  5,122  نقد في الصندوق 
 421,859  341,010  ورا   قصيرة األجل

           290,554  111,005  حسابات بنكية جاا.ة
 717,208  457,137  لدى ال نوك دةواألاصالنقد 

           421,859) ) 341,010) )  ثر من ثالثة يشترألاس اقاق  ب واا. ورا   ينزل: 
      295,349  116,127  الموحدالموجز في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد 
 

 لدىمليون راه   ما فظ بتا  271.4: 2019رإســــــــــم ر  31ه  )مليون را  3.66م لغ على النقد والورا   لدى ال نوك  ي ضــــــــــمن
و.   الح فاظ بالرصــــــــــيد الم  قي راخل رولة اإلمااات العربية الم ادةإ ي   لقيي  األاصــــــــــدة لدى ال نوك  خااج الدولةبنوك يجن ية 

للدول ق ل ال نوك المركز.ة ل خلف عن الســــــــدار ألن هذه ال نوك لخضــــــــ  لرقابة عالية من لمخا ر ا  مانية منخفضــــــــة كات  نتا ب
الخســــــااة على األاصــــــدة لدى ال نوك في نتاإة ف رة ال قر.ر بم لغ  مخصــــــصكلا، لقوم  رااة المجموعة ب قدير  بناء  علىإ المعنية
م خلف عن يي من األاصــــــــدة لدى ال نوك في نتاإة ف رة ال قر.ر  إ نشــــــــتر اإ ل   12لمدة  مخصــــــــص الخســــــــااة اإل  مانية إعارل

وال صـــــنيفات ال  مانية الاالية لل نا، قامت  رااة المجموعة  في ال عثر ال اا.خية الخ رة، م  األخذ في الع  اا الســـــدار  ســـــ اقاق
 يي مخصصات خسااة على هذه األاصدةإ لق  ب سجيلب قيي  عدم وجور انخفاض في القيمة، وبال الي ل  
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  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31المنتهية في للفترة 
 
 

 رأس المال 10
مارس  31  

2020 
 رإسم ر 31 

2019 
 )مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  

     المصدر والمدفوع بالكامل:
      444.787  444.787  راه   1ست  قيمة كٍل منتا  444.787.200

 
 

 قروض ألجل  11
 

 ي   لســــديدالمجموعة لرليب م  بنا يجن ي ل مو.ل شــــراء ســــندات الشــــركاتإ  يبرمت، 2020مااس  31ة في الف رة المن تيخالل 
لمدة ثالثة يشتر ي وا  للدى بنوك رولة اإلمااات العربية الم ادة )القرض عند الطلبإ ي   اح ساب الفا دة وفقا  ألسعاا الفا دة السا دة 

 الما فظ بتاعلى الســـ ثمااات في يوااق رين الشـــركات  اهن من الداجة األولىابل مق مضـــمون  القرض  ن٪ ســـنو. اإ 0.75زا دا  
ال ي لمت بموجب ال ســــــــــــتيالت ال نكية للمجموعة هي وفقا  للشــــــــــــروط األخرى  المدفوعة ن جمي  القروض والم الغ لدى ال ناإ 

 إ2019رإسم ر  31المداجة في ال يانات المالية الموحدة للسنة المن تية في 
 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 12
 

الشــركة على الم وســط المرجح لعدر  مســاهميقســمة األاباح للف رة العا دة  لى  من خالل ي    ح ســاب العا د األســاســي على الســت 
 األست  القا مة خالل الف رةإ

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

 
 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019 
 )غير مدققة   )غير مدققة(  
     

      42.175  59.578  )يلف راه   ياباح عا دة  لى مالكي الشركة
     

      444.787  444.787  )يلف  الم وسط المرجح لعدر األست  المصداة
     

      0.09  0.13   العا د للست  الواحد )راه 
 

 اباية الست  األساسيةإ لعارل المخفضة، وبال الي فان اباية الست  ين لكون مخفضة ما ملال منلمجموعة يست  ا ل يوجد لدى



  14                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 أرباح  توزيعات 13
 

راه   0.20على لوز.عات ياباح نقدإة بقيمة 2020 ف راير 25ي  ج ماع الجمعية العمومية الســــــــنو.ة المنعقد وافق المســــــــاهمون ف
 إمليون راه   89: 2019) مليون راه  89٪ من القيمة اإلسمية  وال ي بلغت 20للست  العاري )

 
 

 مطلوبات طارئة 14
 

مليون راه   63.7قا مة فيما ي علق بخطابات حمان بم لغ ، كــــــان لدى المجموعة مطلوبات  اا ة 2020مااس  31 مــــــا فــــــي 
 مليون راه  إ 66.6: 2019رإسم ر  31)
 
 

 إلتزامات 15
 

 ايسمالية ل زامات 
 

 250.4 لقدير.ة ل لغ بقيمة مقابل الســــــــــــ اواك على مم لكات ومعدات  ل زامات، كان لدى المجموعة 2020مااس  31 ما في 
 مليون راه  إ 178: 2019رإسم ر  31مليون راه  )



  15                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 قطاعالمعلومات  16
 

إ  شــغيليةال القطاعات -8 ن المعلومات الم علقة بقطاعات ال شــغيل للمجموعة م ينة يرناه وفقا  للمعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق  
 حول م وناتالقطاعات ال شــــــــــــغيلية على يســــــــــــاس ال قاا.ر الداخلية  لاديدب ن ي    8ياا الدولي لل قاا.ر المالية اق  ي طلب المع
 من ق ل صان  القراا ال شغيلي الر يسي وكلا ل وز.  المواار على القطاع ولقيي  يرا هإ بصواة روا.ةال ي ي   مراجع تا و المجموعة 

 
 موعة  لى ياب  قطاعات يعمال ا يسية: ألغراض ال شغيل، ل  لنظي  المج

 
 عمليات الطا رات العمورإة والطا رات كات األجناة الثاب ة ال ي لقوم ب  جير الطا رات وعمليات الصيانة لأل راف األخرى؛  إ1
 عمليات الطا رات ال جاا.ة، وال ي لقوم بخدمات النقل ال جااي وإرااة الطا رات؛  إ2
 ثل في خدمات الشـــان الجوي لعمالء ماليين وروليين وكلا باســـ خدام يســـطول الطا راتعمليات الشـــان الجوي، وال ي ل م إ3

 يو  ا رات مس  جرة؛ و  الخاص بتا
 لمجموعةإل اإلس مثاا.ةمافظة ال رااة  ل ضمناإلس ثمااات، وال ي  إ4
 

ةإ ي   لنفيذ المعامالت ما بين لمثل هذه القطاعات األســـــاس الذي ل ني عليه المجموعة لقاا.رها عن المعلومات القطاعية الر يســـــي
 القطاعات وفقا ألسعاا لادرها اإلرااة م  األخذ بعين الع  اا لكلفة األموالإ

 
  ن المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة مداجة يرناه:

 

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموعة

 عمليات 
الطائرات 
 التجارية

عمليات  
الطائرات 

مودية الع
 والطائرات 

ذات األجنحة 
   الثابتة

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
 )غير مدقق( 2020مارس  31            
             

 اإليرارات  158,296  122,696  261,524  -  14,794 ) (6,940  550.370
               

               
 ابح الف رة  90,473 ) (10.626  64,842  -  2.617 ) (93.040  54.266

               
               
 )غير مدقق  2019مااس  31            
             

 اإليرارات  148.361  160.229  128.915  -  11.667 )  6.327  442.845
               

               
 ابح الف رة  9.156  36.215  12.179  -  2.732  -  60.282

               



  16                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( قطاعالمعلومات  16
 

  ن موجورات ومطلوبات قطاعات األعمال هي كما يلي:
 

  الشحن الجوي   اإلستثمارات  أخرى   الحذوفات  المجموعة

 عمليات 
الطائرات 
 التجارية

عمليات  
الطائرات 
العمودية 
 والطائرات 

ذات األجنحة 
   الثابتة

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
               
 )غير مدقق( 2020مارس  31            
               

 الموجورات  3.017.746  1.390.152  779.985  413.704  273.007 ) (976.676  4,897,918
               

               
 المطلوبات  730.348  704.862  74.005  41.736  - ) (34.378  1.516.573

               
               
 مدقق ) رإسم رمااس  31            
               

 الموجورات  3,138,489  1,439,679  802,991  339,367  266,336 )  1,006,614  4,980,248
               

               
 المطلوبات  784.323  729.827  73.013  -  37.655 )  65.352  1.559.466

               
 

يســــي من خالل مركزها في رولة اإلمااات العربية الم ادة، وبال الي ل يوجد لاليل جغرافي لمااس المجموعة نشــــا التا بشــــ ل ا 
  حافي لإليرارات واألاباح والموجورات والمطلوباتإ



  17                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 أطراف ذات عالقة   17
 

بالدخول في معامالت وفقا  لشــــروط ويح ام م فق عليتا م  ي راف كات عالقةإ  اإلع يارإةســــياق األعمال  لقوم المجموعة حــــمن
ل  لف األ راف كات عالقة من مسـاهمي المجموعة ويعضـاء مجلس اإلرااة ومو في اإلرااة الر يسـيين واألعمال ال ي ي   السـيطرة 

  راا.ا  جوهر.ا  عليتا باإلحافة  لى المدااء الر يسيينإ عليتا بواسط ت  وعا اللت  يو ال ي إمااسون ل ثيرا  
 

  ن المعامالت الجوهر.ة م  األ راف كات عالقة خالل الف رة كانت كما يلي:
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019 
 )غير مدققة   )غير مدققة(  
 يلف راهـ   ألف درهـم  
     

      45.148  33.904  اإليرارات 
     

      442  -  اتطا ر .ل على عقور  إجاا لمو.لية للكاليف لمو 
     

     مكافآت المدراء الرئيسيين
      5.519  4.831  اوالب ومزاإا المو فين األخرى قصيرة األجل

     
      1.790  1.883  يلعاب يعضاء مجلس اإلرااة

     
      279  369  للمو فين مخصص م افآت نتاإة الخدمة

 
 نتائج موسمية 18

 
ـــــــــــة  يرارات كات   يعة موسمية ـــــــــــ  لسجيل ييـ  31 في ةييشتر المن تالثالثة لف رة الموجز الموحد  الربح او الخسااةفي بيان  ل  ي ـ

 إ2019و  2020مااس 



  18                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر –األدوات المالية  19
 ال صنيف المااس ي والقي  العارلة

ت حول القيمة العارلة علوماوالقي  العارلة للموجورات المالية والمطلوبات المالية، بما في كلا مســــ و.التا في النظام الم داج للقيمة العارلةإ ل ي ضــــمن الجدول م المداجةيوحــــح الجدول ال الي القي  
 لقااب القيمة العارلة بصواة معقولةإ المداجةللموجورات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العارلة  كا كانت القيمة 

 
 القيم العادلة  القيم المدرجة 2020مارس  31
 
 

القيمة العادلة من 
أو  الربحخالل 

سندات  – الخسارة
 الملكية

 عادلة منالقيمة ال
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
ندوق الواحة لالس ثماا في يروات اس ثماا في ص

الدخل الثابت ب سواق وسط وشرق يواوبا 
 18,071  - 18,071 -  18,071 - - 18,071 والشرق األوسط

 25,933  - - 25,933   25,933  - 25,933  - اس ثمااات في سندات اس اقاق قصيرة األجل
المملكة  -اس ثمااات في سندات الشركات 

 9,341  - - 9,341   9,341  - 9,341  - الم ادة
األواوبية  –اس ثمااات في سندات الشركات 

(EX-UK  
 
- 

  
13,646 

 
- 

  
13,646 

   
13,646 

 
- 

 
- 

  
13,646 

آسيا والمايط  -اس ثمااات في سندات الشركات 
  EX-Japan) التارئ

 
- 

 
 2,123 

 
- 

 
 2,123 

  
 2,123 

 
- 

 
- 

 
 2,123 

د عالية وسندات عوا سندات كات اس ثماا في 
 األسواق الناشئة

 
- 

  
17,957 

 
- 

  
17,957 

   
17,957 

 
- 

 
- 

  
17,957                     

 18,071 69,000 - 87.071  69.000 18,071 - 87,071 
          
          

          المقاسة بالقيمة العادلةغير الموجودات المالية 
 - - - -  707,713 707,713 - - الذم  المدينة ال جاا.ة

 - - - -  265,475 265,475 - - الموجورات الم داولة األخرى 
                     - - - -  457.137 457.137 - - النقد والورا   لدى ال نوك

 - - 1,430,325 1,430,325  - - - - 
          



  19                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31ترة المنتهية في للف
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  19
 

 )ي     ال صنيف المااس ي والقي  العارلة
 

 القيم العادلة  القيم المدرجة 2020مارس  31
 
 

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 

          
          المقاسة بالقيمة العادلةغير المالية  المطلوبات

 - - - -  (110,554) (110,554) - - واألخرى  ال جاا.ة الدا نةالذم  
      (729,468) (729,468)   قروض ألجل

      (148,902) (148,902)   ال زامات عقور  إجاا 
           - - - -  (164,661) (164,661) - - مصاا.ف مس اقة ومطلوبات م داولة يخرى 

          
 - - (1,153,585) (1,153,585)  - - - -           



  20                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  19
 

 )ي     ال صنيف المااس ي والقي  العارلة
 

 العادلةالقيم   القيم المدرجة 2019ديسمبر  31في 

 

القيمة العادلة من خالل 
 – الخسارةأو  الربح

 سندات الملكية

القيمة العادلة من خالل 
 – الربح أو الخسارة

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع المقاسة بالتكلفة المطفأة الدينسندات 
 ألف درهم مألف دره ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

  يروات الدخل الثابت ب سواق وسط   
 21.236 - 21.236 -  21.236 - - 21.236 وشرق يواوبا والشرق األوسط   

          
          
 21.236 - - 21.236  - 21.236 - 21.236 
          

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة 
 العادلة

         

 - - - -  634.489 634.489 - - كم  مدينة لجاا.ة
موجورات العقور وموجورات م داولة 

 - - - -  168.949 168.949 - - يخرى 
 - - - -  717.208 717.208 - - نقد وياصدة لدى ال نوك

          
          
 - - 1.520.646 1.520.646  - - - - 
          

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 
 العادلة

         

 - - - -   138.804)  138.804) - - الذم  الدا نة ال جاا.ة واألخرى 
 - - - -   724.692)  724.692) - - قروض ألجل

 - - - -   153.564)  153.564) - - ال زامات عقور  إجاا لمو.لي
          
          
 - - (1.017.060) (1.017.060)  - - - - 
          



  21                    شركة طيران أبوظبي

 
  المرحليةالمالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 2020مارس  31للفترة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( –األدوات المالية  19
 

 )ي     والقي  العارلة ال صنيف المااس ي
 

 خالل الف رة 2والمس وى  1ل  إ ن هناك يي لاو.الت بين المس وى 
 
 

 الحساسةعلى التقديرات الهامة واألحكام ( 19 –فيروس كورونا )كوفيد  تأثير 20
 

لس ب في لعطيل  وخااجتا، ممابر الصين وقد ان شر في  2020يوا ل   في 19 –) وفيد  الم جدرل  ل  يد وجور فيروس كواونا 
نظر ا ل طوا لل عديل بعد لاا.  ال قر.رإ  موجبادث غير الإع  ر يعضـــــاء مجلس اإلرااة ين هذا األعمال والنشـــــاط الق صـــــاريإ 

إ المجموعةينه من غير المم ن عملي ا لقدإ  لقدير كمي لألثر الما مل ل فشي هذا الوباء على عمليات  فاننا نع  ر الوح  بسرعة،
حول  9على لوقعات الق صـــــار الكلي في لقديرات المجموعة للمعياا الدولي لل قاا.ر المالية اق  هذا الوباء لفشـــــي   ثيرل  رااجل  

 إغير المالية الموجوراتمخصصات خسا ر ال  مان الم وقعة وانخفاض قيمة 
 
 

  المرحليةالمالية  المعلوماتإعتماد   21
 

 إ2020مايو  20من ق ل مجلس اإلرااة ب اا.   المرحليةية المال المعلوماتل   ع مار وإجازة  صداا 
 
 


