
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الخطوط الجوية الملكية األردنية -ة عاليةشرك
 المساهمة العامة المحدودة

 )غير مدققة( الموحدة المرحلية المختصرة اليةالم القوائم
 2017أيلول  30



 

 

 
 
 
 
 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 كية األردنية )الملكية األردنية(الخطوط الجوية المل –شركة عالية إلى مجلس ادارة 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 
 

 مقدمة 
 
الخطووط الجويوة الملكيوة انردنيوة وشوركاتتا التاوعوة  ويشوار  –راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة عالية لقد 

 2017 أيلووو  30كوووم مووم ةائمووة المركوو  المووال  المرحليووة الموحوودة كمووا فوو  والتوو  تت 2017 أيلووو  30إلوويتم معووال والمجموعووةف كمووا فوو  
الموحودة وةائموة التودفقاف النقديوة المرحليوة الموحودة  المرحليوة وةائموة التييوراف فو  حقووم الملكيوةالمرحليوة الموحودة الشوام  وةائمة الدخ  

 عوم اعوداد وعورذ  ولق القووائم الماليوة المرحليوة مسووو دارة مجلو  اام إ فو  للوا التواريا وااياواحاف حولتوا المنتتيوة  أشوتر للتسعة
   التوصو  الون نتيجوة حوو   ولق القووائم ام مسووليتنا  التقارير المالية المرحليةف   34لمعيار المحاسوة الدول   وفقال الموحدة  المختصرة

 مراجعتنا  إلن استنادال  الموحدة المالية المرحلية المختصرة
 

 نطاق المراجعة
 
"مراجعة المعلوماف المالية المرحلية مم ةو  مدةم الحساواف  2410وفقال للمعيار الدول  المتعلم وعملياف المراجعة مراجعتنا جرف قود ل

المستق  للمنشأة"  إم مراجعة المعلوماف المالية المرحلية تتمث  ف  القيام واستفساراف وشك  أساس  مم انشخاص المسووليم عم 
جراءاف مراجعة انمور المالية    ام نطام أعما  المراجعة أة  وكثير مم نطام أعما  أخرىوالمحاسوية وتطويم إجراءاف تحليلية وا 

للمعايير الدولية للتدةيم ووالتال  ال تمكننا أعما  المراجعة مم الحصو  علن تأكيداف حو  كافة انمور التامة  التدةيم الت  تتم وفقال 
 خال  أعما  التدةيم، وعليه فإننا ال نودي رأي تدةيم حولتا الت  مم الممكم تحديد ا مم 

 
 النتيجة

 
المختصرة الموحدة المرفقة لم يتم اعداد ا مم  المالية المرحلية القوائمتجعلنا نعتقد وأم  تسترع انتوا نا أية أمورلم وناء علن مراجعتنا، 

  34لمعيار المحاسوة الدول  الجو رية وفقا كافة النواح  
 
 

 نسوف ويونوغ/انردمإر 
 

 
 وااح عصام ورةاوي

 591ترخيص رقم 
 المملكة انردنية التاشمية -عمام 

_____________________ 



 الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة -ة عاليةشرك
 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

  2017أيلول  30
 )آالف الدنانير(

 وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق الموحدة المرحليةمن هذه القوائم المالية  جزءا   14رقم لى إ 1 رقم يضاحات المرفقة منتبر اإلتع

 
 

 افإيااح
أيلول  30

2017  
كانوم  31
 2016انو  

  مدةقووووووووةف  )غير مدققة(  المـوجودات

     ولةمتداغير  تداوجو م

 226.520  298.678 4 ممتلكاف ومعداف
 674  891  مشاريع تحف التنفيل

 59.731  37.120  طائرافوتعدي  حساب شراء  علن دفعاف
 6.022  6.020  موجوداف مالية والقيمة العادلة مم خال  الدخ  الشام  انخر

 17.452  16.808  استثمار ف  شركاف حليفة
 25.243  27.266  موالغ محتج ة مقاو  عقود استئجار تشييل 

 15.080  15.080  اريوية موجلة موجوداف
  401.863  350.722 
     ولةمتدا تداوجو م

 32.815  26.381  أرصدة مدينة اخرى
 11.008  11.934  ولوا م، والصاف  غيار ةطع
 33.233  39.563  مدينة، والصاف  لمم

 141.974  103.355 5 نقد وأرصدة لدى الونوا
  181.233  219.030 

 1.064  -  عداف معدة للويعممتلكاف وم
 570.816  583.096  داتموجو ع المجمو 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حق ملكية حملة االسهم

 146.405  146.405 8   المارأ  
 -  25.000 8 دفعاف علن حساب  يادة رأ  الما 

 13.455  13.455 8 احتياط  إجواري
 3.771  3.771  احتياط  القيمة العادلة

 ف88.749   (83.332)  خسائر متراكمة
  105.299  74.882 

 229  258  حقوم غير المسيطريم
      75.111  105.557  حقوق الملكيةصافي 

     المطلوبات
     مطلوبات غير متداولة
 143.308  116.834 6 ةروذ طويلة انج  

 63.266  116.786 7 ة انج طويل تمويل ستئجار اعقود  وموجب إلت اماف
 71.445  25.842  دائنوم

 789  541  طويلة انج  أخرى مطلوواف

  260.003  278.808 

   متداولةت لوبامط
 

 
 35.067  35.240 6 أةساط ةروذ طويلة االج  تستحم الدفع خال  عام 

 70.232  76.422  مصاريف مستحقة 
 69.590  53.738  دائنوم وأرصدة دائنة أخرى
 63  -  مخصص اريوة الدخ 

 30.205  39.887  موجلوة إيراداف
 11.740  12.249 7 تمويل  ةصيرة االج ستئجار اوموجب عقود  إلت اماف

  217.536  216.897 

 495.705  477.539  مجموع المطلوبات

 570.816  583.096  ع حقوق الملكية والمطلوبات مجمو 



 الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة -ة عاليةشرك
 المرحلية الموحدةالشامل قائمة الدخل 

 )غير مدققة( 2017أيلول  30تهية في للثالثة أشهر والتسعة أشهر المن
 )آالف الدنانير(

 وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق الموحدة المرحليةمن هذه القوائم المالية  جزءا   14رقم لى إ 1 رقم يضاحات المرفقة منتبر اإلتع

 
 

 أيلو  30ف   للتسعة أشتر المنتتية  أيلو  30منتتية ف  للثالثة أشتر ال  
 2016  2017  2016  2017 افإيااح 
         

 088,474  486.686  000,187  202.434 9 اإليرادات
 ف883,415   (419.620)  ف307,152   (148.217)  تكاليف اإليرادات

 58.205  67.066  34.693  54.217  اجمالي الربح
         

 ف15.607   (14.981)  ف5.321   (5.224)  مصاريف إدارية 
 ف34،907   (34.037)  ف12.594   (12.698)  مصاريف ويع وتسويم

 7.691  18.048  16.778  36.295  التشغيليصافي الربح 
         

 ف395   -  ف395   -  خسائر ممتلكاف ومعداف معدة للويع
 2.069  655  684  (288)  حليفةالشركاف ال عما نتائج احصة الشركة مم 

 3.782  381  1.639  81  صاف  إيراداف أخرى
 ف2.987   (1.243)  ف896   - 14 مخصص التسريح االختياري 
 ف46   (3)  ف35   (1)  خسائر ويع ممتلكاف ومعداف

 ف853   1.309  ف844   438  فروةاف عملة فخسائرأرواح  
 ف11.955   (13.691)  ف4.023   (4.730)  ي تكاليف التمو 

 ف2.694   5.456  12.908  31.795  ربح )خسارة( الفترة قبل الضريبة
         

 ف17   ف10   -  - 10 مخصص اريوة الدخ 
 ف2.711   5.446  12.908  31.795  ربح )خسارة( الفترة 

         

 178  -  101  -  وةيااف ونود الدخ  الشام  انخرى وعد الاري

 ف2.533   5.446  13.009  31.795  مجموع الدخل الشامل للفترة
         

         ربح )خسارة( الفترة العائد الى:
 ف2.760   5.417  12.907  31.792  مسا م  الشركة

 49  29  1  3  حقوم غير المسيطريم
 ف2.711   5.446  12.908  31.795  
         

          موع الدخل الشامل للفترة العائد الى:مج
 ف2.582   5.417  13.008  31.792  الشركة مسا م 

 49  29  1  3  حقوم غير المسيطريم
 ف2.533   5.446  13.009  31.795  
         

 الحصة انساسية والمخفاة للستم مم روح  خسارةف الفترة العائد
 دينار 0.217  إلن مسا م  الشركة انم   

 
 دينار 0.088

 
 ف دينار0.019   دينار 0.037

 

 



 الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة -ة عاليةشرك
 الموحدةات فـي حقـوق الملكية المرحلية غيـر الت قائمة

 )غير مدققة( 2017أيلول  30للتسعة أشهر المنتهية في 
 )آالف الدنانير(

 وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق الموحدة المرحليةمن هذه القوائم المالية  جزءا   14رقم لى إ 1 رقم يضاحات المرفقة منتبر اإلتع

 
 

   حوم ملكيوة حملوة انستووم 
 

  رأ  الما

دفعاف علن 
حساب  يادة 
 رأ  الما 

 االحتياط 
 ااجواري

 احتياط 
 القيمة العادلة

 تحوطاف
 التدفقاف النقدية

 الخسائر
 المجموع المتراكمة

 حقوم غير
 المسيطريم

 مجموع
 ملكيةحقوم ال

          

          
          2017أيلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 75.111 229 74.882 ف88.749  - 3.771 13.455 - 146.405 2017الرصيد كما ف  أو  كانوم الثان  

 5.446 29 5.417 5.417 - - - - - الدخ  الشام  للفترةمجموع 
 25.000 - 25.000 - - - - 25.000 - ف8 إيااح  لما دفعاف علن حساب  يادة رأ  ا

 105.557 258 105.299 (83.332) - 3.771 13.455 25.000 146.405 2017 أيلول 30الرصيد كما في 

          
          2016أيلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 49.708 195 49.513 ف64.094  ف178  3.771 13.455 50.154 46.405 2016الرصيد كما ف  أو  كانوم الثان  

 ف2.533  49 ف2.582  ف2.760  178 - - - - الدخ  الشام  للفترةمجموع الخسارة و 
 13.702 - 13.702 - - - - 13.702 - دفعاف علن حساب  يادة رأ  الما 

 36.144 - 36.144 - - - - ف63.856  100.000  يادة رأ  الما 
 ف50  - ف50  ف50  - - - - -   الما تكاليف  يادة رأ

 96.971 244 96.727 ف66.904  - 3.771 13.455 - 146.405 2016 أيلول 30الرصيد كما في 

 
 
 



 لخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودةا -ة عاليةشرك
 التدفقات النقدية المرحلية الموحدة قائمة

 )غير مدققة( 2017أيلول  30أشهر المنتهية في  للتسعة
 )آالف الدنانير(

 وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق الموحدة المرحليةمن هذه القوائم المالية  جزءا   14رقم لى إ 1 رقم يضاحات المرفقة منتبر اإلتع

 
 أيلو  30أشتر المنتتية ف  للتسعة  
 2016  2017 إيااحاف 
     

      التشغيلية األنشطة

 ف2.694   5.456  )خسارة( الفترة قبل ضريبة الدخل ربح
     :تعديالت

 18.874  24.697  استتالكاف ممتلكاف ومعداف
 ف2.069   (655)  حصة الشركة مم أرواح شركاف حليفة 

 11.955  13.691  تكاليف التموي 
 46  3  خسائر ويع ممتلكاف ومعداف

 395  -  خسائر ممتلكاف ومعداف معدة للويع
 2.987  1.243 14  التسريح االختياريمخصص 

 12  -  مخصص تعويذ نتاية الخدمة
 ف225   (225)  الشركة االردنية لتمويم الطائراف –إطفاء إيراد موج  

     

     تغيرات رأس المال العامل

 ف4.883   (6.330)  لمم مدينة 
 ف224   (926)  ةطع غيار ولوا م 
 885,7  6.434  أرصدة مدينة أخرى

 1.490  9.907  إيراداف موجلة 
 ف34.447   (34.898)  دائنوم وأرصدة دائنة أخرى

 15.535  3.918  مصاريف مستحقة 
 ف203   (248)  تعويذ نتاية الخدمة المدفوع

 -  (1.217)  المدفوع مم مخصص التسريح االختياري
 ف249   (73)  اريوة الدخ  المدفوعة 
 185,14  20.777  من األنشطة التشغيلية  صافي التدفقات النقدية

     األنشطة االستثمارية
 ف20.280   (1.434)  شراء ممتلكاف ومعداف

 ف310   (630)  مشاريع تحف التنفيل

 -  284  ممتلكاف ومعداف معدة للويعالمتحص  مم ويع 
 ف2   2  موجوداف مالية والقيمة العادلة مم خال  ةائمة الدخ  الشام  فشراءويع  

 ف3.688   (2.023)  ة مقاو  عقود استئجار التيير ف  موالغ محتج  
 ف38.259   (7.907)  دفعاف علن حساب شراء وتعدي  طائراف

 1.459  1.299  تو يعاف أرواح مم شركاف حليفة
 ف5.043   19.156  ودائع ةصيرة انج 

 ف66.123   8.747  األنشطة االستثمارية (المستخدمة في) من النقدية اتالتدفق صافي
     نشطة التمويليةاأل 

 151.064  -  المتحص  مم القروذ 
 99.846  -   يادة رأ  الما  

 ف50   -  تكاليف  يادة رأ  الما  
 ف62ر285   (26.301)  تسديد ةروذ

 ف5.569   (11.241)  عقود استئجار تمويل  
 ف10.168   (11.445)  فوائد مدفوعة 

 838,172  (48.987)  األنشطة التمويلية من (فيالمستخدمة ) النقدية اتالتدفق صافي

 120.900  (19.463)  ال يادة ف  النقد وما ف  حكمه  النقصف صاف 
 34.571  92.874  النقد وما ف  حكمه ف  وداية الفترة

 155.471  73.411 5 الفترة نهايةفي حكمه في  النقد وما
 



 الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة –شركة عالية 
 الموحدة المختصرة لمالية المرحلية إيضاحات حول القوائم ا

 )غير مدققة( 2017أيلول  30
 (، باستثناء المبالغ بالدوالر األمريكي)آالف الدنانير

 

-1- 

 
 عـــام (1)
 

الملكية  –ية الملكية انردنية المسا مة العامة المحدودة "الشركة" كخلف ةانون  لموسسة عالية الخطوط الجو  –تأسسف شركة عالية 
 انردم  –  وتقع مكاتب اادارة العامة للشركة ف  عمام 2001شواط  5انردنية وتاريا 

 
ستقوا  وترحي  الطائراف الت  تتوط ف  وتقلع مم غاياف الشركة القيام وكافة عملياف النق  الجوي داخ  المملكة وخارجتا والقيام وعملياف إ

 مم مطاراف المملكة 
 

 2002انردم ومنح الشركة حقوم حصرية لتشيي  رحالف دولية جوية منتظمة مم عمام وتاريا   شواط  -ةامف سلطة الطيرام المدن  
  2010شواط  2ريا انتتف وتاو  نروع سنواف أخرى 2006شواط  5ولمدة أروع سنواف  تم تمديد المدة وتاريا 

 
          تم اعتماد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة مم ةو  مجل  إدارة الشركة ف  جلسته المنعقدة وتاريا 

 
 
 عداد القوائم الماليةإ اسس (2)

 
  التقارير المالية المرحليةف   34تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقال لمعيار المحاسوة الدول  رةم 

 
لمعايير  إم القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتامم كافة المعلوماف واايااحاف المطلووة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا

أشتر  التسعة  كما أم نتائج أعما  2016كانوم انو   31ويجب أم تقرأ مع التقرير السنوي للمجموعة كما ف   التقارير المالية الدولية
  2017كانوم انو   31ال تمث  والارورة موشرا علن النتائج المتوةعة للسنة الت  ستنتت  ف   2017 ايلو  30المنتتية ف  

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية

 

قة مع تلا الت  اتوعف ف  اعداد القوائم المالية للسنة متف ام السياساف المحاسوية المتوعة ف  اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة
 :2017كانوم الثان   1، واستثناء أم المجموعة ةامف وتطويم التعديالف التالية اعتوارال مم 2016كانوم انو   31المنتتية ف  

 
 اإلفصاحات -"قائمة التدفقات النقدية" –( 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

لتعديالف المحدودة ما تعلم وإاافة وعذ االيااحاف حو  المطلوواف الناتجة عم اننشطة التمويلية والت  تشم  التييراف تشم  ا
لم ينتج أي اثر عم تطويم  لق التعديالف علن القوائم المالية النقدية وغير النقدية  مث  أرواح أو خسائر العمالف انجنويةف  

 المرحلية المختصرة للمجموعة 
 

( "ضريبة الدخل": االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 غير المعترف بها

تشم  التعديالف المحدودة ما تعلم وقانوم اريوة الدخ  والا ما كام يقيد مصادر الروح الاريو  والت  يمكم االستفادة منتا 
لم ينتج أي اثر عم تطويم  لق وةاف ال منية الموةتة عند عكستا  واااافة إلن وعذ التعديالف المحدودة االخرى، لتخفيذ الفر 

 التعديالف علن القوائم المالية المرحلية المختصرة للمجموعة 
 
 
 أسس توحيد القوائم المالية (3)
 

 الشركةف والشركاف التاوعة التالية  ويشار  لخطوط الجوية الملكية انردنيةا –لشركة عالية تتامم القوائم المالية الموحدة القوائم المالية 
 :2017 أيلو  30إليتم معال والمجموعةف كما ف  

 
 بلد التأسيس نسبة الملكية 

 
 انردم ٪100 شركة االجنحة الملكية

 انردم ٪80 شركة الملكية انردنية للسياحة والسفر



 الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة –شركة عالية 
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عة حقوم ف  العوائد المتييرة الناتجة عم ارتواطتا والشركة المستثمر فيتا ولديتا القدرة علن تتحقم السيطرة عندما يكوم للمجمو 
التأثير علن  لق العوائد مم خال  ةدرتتا علن السيطرة علن الشركة المستثمر فيتا  وتتم السيطرة علن الشركة المستثمر فيتا فقط 

 عند تحقم ما يل :
 
ستثمر وتا  الحقوم القائمة الت  تمنح المجموعة القدرة علن توجيه النشاطاف لاف الصلة سيطرة المجموعة علن الشركة الم -

 للشركة المستثمر وتاف 
 تعرذ المجموعة أو حقوةتا ف  العوائد المتييرة الناتجة عم ارتواطتا والشركة المستثمر فيتا  -
 ن عوائد ا القدرة علن ممارسة السيطرة علن الشركة المستثمر فيتا والتأثير عل -
 

عندما تمتلا المجموعة أة  مم اغلوية حقوم التصويف أو ما شاوتتا ف  الشركة المستثمر فيتا، تقوم المجموعة وأخل جميع الحقائم 
 والظروف لاف العالةة وعيم االعتوار لتحديد فيما إلا كانف تمتلا سيطرة علن الشركة المستثمر فيتا ويتامم للا: 

 
 ة مع حملة حقوم تصويف اآلخريم ف  الشركة المستثمر فيتا الترتيواف التعاةدي -
 الحقوم الناتجة مم الترتيواف التعاةدية انخرى  -
 حقوم التصويف الحالية وحقوم التصويف المحتملة للمجموعة  -
 

م تد  علن التيير ف  تقوم المجموعة وإعادة تقييم فيما إلا كانف تسيطر علن الشركة المستثمر فيتا وف  حا  وجود ظروف أو حقائ
 أحد أو أكثر مم عنصر مم عناصر السيطرة الثالثة 

 
يراداف  يتم توحيد القوائم المالية للشركة التاوعة إوتداءل مم تاريا ممارسة السيطرة وحتن توةف  لق السيطرة  يتم توحيد ومصاريف وا 

 الشركاف التاوعة وحتن تتوةف  لق السيطرة الشركة التاوعة ف  ةائمة الدخ  الموحدة مم تاريا سيطرة المجموعة علن 
 

يتم تحمي  انرواح والخسائر وك  وند مم ونود الدخ  الشام  انخرى علن حقوم حملة انستم ف  الشركة انم وحقوم غير 
لا اةتاف الحاجة، يتم تعدي  القوائم المالية  للشركاف المسيطريم حتن لو أدى للا إلن عج  ف  رصيد حقوم غير المسيطريم  وا 

التاوعة لتتماشن سياساتتا المحاسوية مع السياساف المحاسوية للمجموعة  يتم استوعاد الموجوداف والمطلوواف وحقوم الملكية 
 واايراداف والمصروفاف وانرواح والخسائر المتعلقة والمعامالف فيما ويم المجموعة والشركاف التاوعة 

 
لملكية ف  الشركة التاوعة اللي ال ينجم عنه فقدام للسيطرة ف  حقوم الملكية  عند فقدام يتم تسجي  انثر الناتج عم تيير نسوة ا

 السيطرة علن الشركة التاوعة، تقوم المجموعة وما يل :
 
 ةف ومطلوواف الشركة التاوعةشتر إلياء ااعتراف وموجوداف  وما فيتا ال -
 وحقوم غير المسيطريم ااعتراف إلياء -
 واحتياط  ترجمة العمالف انجنوية ااعتراف إلياء -

 والقيمة العادلة للموالغ المستلمة ااعتراف -

 والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ وه ف  الشركة التاوعة ااعتراف -

 وانرواح أو الخسائر الناتجة عم عملية فقدام السيطرة ااعتراف -

 ونود الدخ  الشام  انخرى إلن انرواح والخسائرإعادة تصنيف حصة الشركة الت  تم تسجيلتا ساوقال ف   -
 

 المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة
 

 ٪60الشرم انوسط، والموسسة العامة للامام االجتماع  ما نسوته  –تملا حكومة المملكة انردنية التاشمية وشركة منف تريدينج 
 علن التوال  مم أستم الشركة  ٪10و ٪15و
 
 متلكات ومعداتم (4)
 

أيلو   30دينار   91.925وشراء ممتلكاف ومعداف وكلفة  2017 أيلو  30أشتر المنتتية ف   التسعةةامف المجموعة خال  فترة 
 ف دينار 20.280: 2016
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 النقد وما في حكمه (5)

 أيلول 30 
2017 

 كانوم انو  31 
2016 

  مدةقةف  )غير مدققة( 
    

 12.944  21.229 وانقد وأرصدة لدى الون
 62.202  34.513  ودائع ةصيرة االج *
 17.728  17.669 نقد ف  الطريم**
 92.874  73.411 النقد وما ف  حكمه

 49.100  29.944 تستحم وعد ثالثة أشتر***انج  ودائع ةصيرة 
 103.355  141.974 
 
 ٪5 - ٪4.5تراوح ما ويم يفائدة  ومعد  2017أيلو   30  الدينار انردن  كما فويتامم  لا الوند ودائع لدى الونوا  *

 ف 4٪- 2.875٪: 2016 
 

إيداعتا ف  حساواف الشركة لدى  أيلو  وتميمث   لا الوند النقد المتحص  مم مويعاف تلاكر ومويعاف أخرى تمف خال  شتر  **
  تشريم انو الونوا خال  شتر 

 
ما  سودان  أيألف جنيه  196.016  دينارف والجنيه السودان  20.708 دينار انردن  اليتامم  لا الوند ودائع لدى الونوا و ***

 ٪5.125و ٪4.5يتراوح ويم ومعد  فائدة  ،2016انو   كانوم 31و 2017أيلو   30دينار أردن ف كما ف   7.446يعاد  
 خمسة أشترف : 2016  ستة أشتر فترةوتستحم خال  ف 4.5٪: 2016 

 
 
 قروض (6)

 2016كانوم انو   31 2017 لولأي 30 
  مدةقةف )غير مدققة( 
 أةساط القروذ أقساط القروض 
 تستحق الدفع  

 خالل عام
 طويلة 
 األجل

تستحم الدفع 
 خال  عام

 طويلة 
      انج 

 145.713 35.847 118.654 36.020 ةرذ تجمع ونك *
 ف2.405  ف780  (1.820) (780) ين  : تكاليف مواشرة متعلقة والقروذ

 35.240 116.834 35.067 143.308 
 
 195مليوم دوالر أمريك  ما يعاد   275وتوةيع اتفاةية ةرذ تجمع ونك  وقيمة  2015كانوم انو   20ةامف الشركة وتاريا  *

ةسط   49   يسدد القرذ وموجب٪3مليوم دينار ووسعر فائدة معد  سعر االةراذ ف  أسوام لندم لثالثة أشتر ماافال إليتا 
  2021كانوم الثان   20ويستحم القسط انخير ف   2017كانوم الثان   20مليوم دينار وتاريا  3استحم القسط انو  والوالغ 

 

وموجب اتفاةية القرذ ةامف الشركة وااللت ام وتحوي  تحصيالف مويعاف وكالء السياحة والسفر والمحصلة عم طريم أياتا لثالثة 
 كامام لسداد القرذ ونا المشرم  ف  اواف الشركةالن حسوعشروم محطة 
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 وما وعد    كما يل : 2017 أيلو  30إم أةساط أص  القروذ المستحقة خال  الفترة المنتتية ف  

 
 المولغ  الفترة

   

 36.020  2018 أيلو  30 – 2017 انو  تشريم أو 
 41.308  2019 أيلو  30 – 2018 انو  تشريم أو 
 56.464  2020 أيلو  30 – 2019 انو  تشريم أو 
 20.882  2021أيلو   30 -  2020 تشريم انو أو  

 
 
 التزامات بموجب عقود استئجار تمويلي (7)
 

 2016كانوم االو   31  2017 أيلول 30 
  مدةقةف  )غير مدققة( 
 E-195  E-175  B-787  المجموع  E-195  E175  B-787  المجموع 
                

 63.266  61.290  1.976  -  116.786  116.786  -  - الت اماف طويلة االج 
 11.740  4.312  3.770  3.658  12.249  8.776  2.940  533 الت اماف ةصيرة االج 

 533  2.940  125.562  129.035  3.658  5.746  65.602  75.006 
 

 107م رق E 195عقد استئجار طائرة امبرير 
 

أعوام ويتم  10دينار لمدة  15.957دوالر أمريك  أي ما يعاد   22.500.000ومولغ  2007أيلو   17تم توةيع  لق االتفاةية وتاريا 
سنويا  يسدد القرذ  ٪0.75ف ماافا إليتا LIBORاحتساب الفائدة علن عقد االستئجار وسعر فائدة معد  االةراذ ف  أسوام لندم  

ولغ   2017رصيد القرذ خال  شتر أيلو   كام  ةامف المجموعة وسداد  2007كانوم انو   20نوي اوتداءل مم ةسط روع س 40علن 
  ف2016كانوم انو   31دينار كما ف   1.575لقرذ رصيد ا

 
 131رقم  E 195عقد استئجار طائرة امبرير 

 
أعوام ويتم  10دينار لمدة  15.957أمريك  أي ما يعاد   دوالر 22.500.000ومولغ  2007أيلو   17تم توةيع  لق االتفاةية وتاريا 

سنويا  يسدد القرذ  ٪0.75ف ماافا إليتا LIBORاحتساب الفائدة علن عقد االستئجار وسعر فائدة معد  االةراذ ف  أسوام لندم  
كانوم انو   31ار  دين 533مولغ  2017 أيلو  30  ولغ الرصيد كما ف  2008شواط  20ةسط روع سنوي اوتداءل مم  40علن 
 دينارف  2.083: 2016

 
 223رقم  E-175عقد استئجار طائرة امبرير 

 
أعوام ويتم  10دينار لمدة  14.894دوالر أمريك  أي ما يعاد   21.000.000ومولغ  2007أيلو   17تم توةيع  لق االتفاةية وتاريا 

سنويا  يسدد القرذ  ٪0.75ف ماافا إليتا LIBOR  أسوام لندم  احتساب الفائدة علن عقد االستئجار وسعر فائدة معد  االةراذ ف
كانوم انو   31دينار   1.470مولغ  2017 أيلو  30  ولغ الرصيد كما ف  2008آب  15ةسط روع سنوي اوتداءل مم  40علن 
 دينارف  2.873: 2016

 
 232رقم  E-175 عقد استئجار طائرة امبرير

 
أعوام ويتم  10دينار لمدة  14.894دوالر أمريك  أي ما يعاد   21.000.000ومولغ  2007أيلو   17تم توةيع  لق االتفاةية وتاريا 

سنويا  يسدد القرذ  ٪0.75ف ماافا إليتا LIBORاحتساب الفائدة علن عقد االستئجار وسعر فائدة معد  االةراذ ف  أسوام لندم  
كانوم انو   31دينار   1.470مولغ  2017 أيلو  30صيد كما ف    ولغ الر 2008أيلو   15ةسط روع سنوي اوتداءل مم  40علن 
 دينارف  2.873: 2016
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 37984رقم  B-787عقد إستئجار طائرة بوينغ 

 
عام  12دينار لمدة  65.602دوالر أمريك  أي ما يعاد   92.500.000ومولغ  2016تشريم الثان   15تم توةيع  لق ااتفاةية وتاريا 

  يسدد القرذ علن ٪3.25ماافال إليه  (LIBOR)دة علن عقد ااستئجار وسعر فائدة معد  ااةراذ ف  أسوام لندم ويتم إحتساب الفائ
 :2016كانوم انو   31دينار   62.386مولغ  2017 ايلو  30  ولغ الرصيد كما ف  2017شواط  15ةسط روع سنوي إوتداءل مم  48

 ف 65.602
 

 37985م رق B-787عقد إستئجار طائرة بوينغ 
 

عام  12دينار لمدة  65.270دوالر أمريك  أي ما يعاد   92.031.250ومولغ  2017كانوم الثان   15تم توةيع  لق ااتفاةية وتاريا 
  يسدد القرذ علن ٪3.25ماافال إليه  (LIBOR)ويتم إحتساب الفائدة علن عقد ااستئجار وسعر فائدة معد  ااةراذ ف  أسوام لندم 

 :2016كانوم انو   31دينار   63.176مولغ  2017 ايلو  30  ولغ الرصيد كما ف  2017نيسام  15سنوي إوتداءل مم ةسط روع  48
 ال يوجدف 

 
تم خال  شتر أيلو   لقاء عقود ااستئجار التمويل   B787وطائراف الووينغ  E-175و E-195ةامف الشركة ور م طائراف انمورير 

حيث ةامف المجموعة وسداد كام  رصيد القرذ المتعلم وعقد  107رةم  E195 م لطائرة االمورير استكما  إجراءاف فا الر  2017
  2017استئجار  لق الطائرة خال  شتر أيلو  

 
 وما وعد    كما يل : 2017 ايلو  30إم أةساط انص  المستحقة علن إستئجار الطائراف خال  الفترة المنتتية وتاريا 

 
 المولغ  الفترة

   
2018 أيلول 30 – 2017 تشرين االولول أ   12.249 

2019 أيلول 30 – 2018تشرين االول أول    9.155 
2020 أيلول 30 – 2019تشرين االول أول    9.552 
2021 أيلول 30 – 2020تشرين االول أول    9.965 
وما بعد               2021تشرين االول أول    88.114 

  129.035 
 

 حالية لاللت اماف وموجب عقود استئجار تمويل     كما يل :إم القيمة ال
 أيلول 30 

 2017  
كانون االول  31

2016 
  مدةقةف  )غير مدققة( 
    

 93.408  162.897 مجموع أةساط استئجار طائراف 
 ف18.402   (33.862) فوائد

 129.035  75.006 
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 حقوق المساهمين (8)
 
 رأس المال 

 
 أيلول 30

2017  
كانوم انو   31

2016 

  مدةقةف  )غير مدققة( رأ  الما  المصرح وه 
    

 246.405  246.405 ستم، ةيمة الستم االسمية دينار أردن  واحد  405,246

 146.405  146.405 رأ  الما  المدفوع 
 

 دفعات على حساب زيادة رأس المال 
 

دينار عم  37.968علن تخفيذ رأسما  الشركة ومقدار  2015ايار  2نعقد وتاريا الموافقف التيئة العامة ف  اجتماعتا غير العادي 
 لا وةد تم استكما  إجراءاف تخفيذ  ،دينار 46.405طريم اطفاء ج ء مم الخسائر المتراكمة ليصوح رأسما  الشركة وعد التخفيذ 

الحكومة واالكتتاب  تيئة العامة للشركة علن ةيامكما وافقف ال  2015تمو   26رأ  الما  لدى و ارة الصناعة والتجارة وتاريا 
 50مليوم دينار أي ومولغ  100مم الشريحة انولن مم  يادة رأ  الما  المقترحة والوالية  ٪50الخاص و/أو العام ونسوة 

تقوم الحكومة انخرى مم  لق الشريحة،  ٪50مليوم دينار، وف  حا  عدم موافقة المسا ميم اآلخريم علن االكتتاب ونسوة الو 
 مليوم دينار   100ومولغ  ٪100واالكتتاب والشريحة كاملة ونسوة 

 

مليوم دينار  50والطلب مم الونا المرك ي انردن  وفتح حساب خاص وتحوي  مولغ  2015آب  4ةامف و ارة المالية انردنية وتاريا 
وقيد المولغ لحساب خاص واسم حصة  2015انو   تشريم 22لتلا الحساب مم حساواف و ارة المالية وةام الونا المرك ي وتاريا 

وةامف المجموعة وتسجي  المولغ كموالغ محتج ة امم الموجوداف المتداولة وةيد القيمة  الحكومة مم  يادة رأسما  الملكية انردنية
دنية سيتم رفع الحج  عم  لا لحساب دفعاف علن حساب  يادة رأ  الما  امم حقوم الملكية  وموجب تعليماف و ارة المالية انر 

مليوم ستم مم أستم الملكية انردنية واسم حكومة  50المولغ عند ورود إشعار مم مرك  إيداع انورام المالية واللي يفيد وتسجي  
 5,106مليوم دينار ليصوح  60.1ومولغ  2016تم  يادة رأسما  الشركة خال  شتر كانوم الثان  المملكة انردنية التاشمية  

 مليوم دينار  146.4مليوم دينار ليصوح  39.9ومولغ  2016مليوم دينار، كما تم  يادته خال  شتر نيسام 
 

والموافقة علن ةيام حكومة المملكة انردنية التاشمية ممثلة وشركة إدارة  2017أيلو   6ةرر مجل  الو راء ف  جلسته المنعقدة وتاريا 
و/ أو العام والج ء انو  مم الشريحة الثانية مم رفع رأسما  الشركة حسب نسوة ملكيتتا ف   المسا ماف الحكومية واالكتتاب الخاص

 50أي ومولغ  ٪100ونسوة واالكتتاب  ،رأسما  الشركة، وام تقوم الحكومة ف  حا  عدم موافقة المسا ميم االخريم علن االكتتاب
مليوم  25ية الال مة حسب انصو  وام يتم تسديد ةيمة االكتتاب ومولغ مليوم دينار وام تقوم الشركة والسير ف  ااجراءاف القانون

مليوم  25 توق  والوالغمام يتم االكتتاب والمولغ ال دينار مم خال  رسملة ج ء مم الديوم المستحقة علن الشركة لصالح الخ ينة و
حكومة وما يوكد استمرار ا ف  تنفيل ورنامج إعادة دينار مم خال  المخصصاف المرصودة لتلق الياية علن ام تقوم الشركة وت ويد ال

 التيكلة وتحقيم روحية الشركة 
 
 االحتياطي االجباري 

 
 مم الروح ةو  اريوة الدخ  و و غير ةاو  للتو يع علن المسا ميم  ٪10يمث   لا الوند ما تم تحويله مم االرواح السنوية ونسوة 
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 اتيراداإل (9)
 
 أيلول 30في  للتسعة أشهر المنتهية  أيلول 30في للثالثة أشهر المنتهية  
 2017  2016  2017  2016 

        خدمات منتظمة 

 381.778  384.406  155.943  160.741 مسافروم
 25.368  25.045  7.053  8.248 شحم

 3.525  3.163  1.247  1.250 أمتعة  ائدة
 4.912  4.713  473,1  1.579 وريد جوي
 415.583  417.327  165.716  171.818 (12لخدمات المنتظمة )إيضاح مجموع ا

        

 390,13  23.601  154,5  12.702 ف12تأجير طائراف ورحالف خاصة  إيااح 
 547,8  8.686  369,3  3.529 الشركاف انخرى اف التجارية الستقوا  وترحي  طائرافيراداا

 467,3  3.078  180,1  1.140 للشركاف انخرى المقدمة ةاف الخدماف الفنية والصيانإيراد
 543,1  1.195  359  373 إيراداف خدماف الشركاف انخرى

 285,8  9.746  759,2  3.837 اف مستودع شحمإيراد
 316,3  3.522  240,1  1.399 اف ود  خدماف الدرجة انولنإيراد

 472,5  4.775  953,1  1.848 تييير حج  إيراداف
 564,2  3.010  969  1.270 اف مرك  التو يع الوطن   جاليلوفإيراد
 921,11  11.746  301,4  4.518 اف متنوعةإيراد

 202.434  000,187  486.686  088,474 
 
 
 ضريبة الدخل (10)
 

 2017 أيلو  30لمنتتية ف  الخطوط الجوية الملكية انردنية للتسعة أشتر ا –لم يتم احتساب مخصص لاريوة الدخ  لشركة عالية 
وفقال  2017أيلو   30للفترة المنتتية ف   عم اايراداف الخااعة لاريوة الدخ  الخسائر الاريوية للسنواف الساوقةوللا وسوب  يادة 

  2014ف لسنة 34لقانوم اريوة الدخ  رةم  
 

دينار اريوة الدخ   17دينار و 10والوالغ مجموعتا  2016و 2017 ايلو  30تمث  اريوة الدخ  الت  تم تسجيلتا للفترة المنتتية ف  
  2016و 2017 ايلو  30المستحقة علن شركة انجنحة الملكية لاف المسوولية المحدودة  شركة تاوعةف عم أرواح الفترة المنتتية ف  

 
ولم تقم دائرة اريوة الدخ  ومراجعة  2016الخطوط الجوية الملكية انردنية وتقديم كشف التقدير اللات  للعام  –ةامف شركة عالية 

 الموحدة المختصرة السجالف المحاسوية حتن تاريا اعداد القوائم المالية المرحلية 
 

  2014الخطوط الجوية الملكية االردنية والتوص  إلن تسوية نتائية مع دائرة اريوة الدخ  حتن عام  –ةامف شركة عالية 
 

وتم ةوو  ااةرار الاريو   2013الن تسوية نتائية مع دائرة اريوة الدخ  والمويعاف حتن عام ةامف شركة انجنحة الملكية والتوص  
 وفم نظام العيناف  2014لعام 

 
  2015ةامف شركة الملكية انردنية للسياحة والسفر والتوص  إلن تسوية نتائية مع دائرة اريوة الدخ  حتن عام 
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 االلتزامات المحتملة والرأسمالية (11)
 
 كفاالت بنكية: -
 

: 2016 كانوم انو  31دينار   19.525كفاالف ونكية ومولغ ف  الت اماف محتملة تتمث   2017أيلو   30علن المجموعة وتاريا 
 دينارف  300,24

 
 القضايا المقامة على المجموعة: -
 

: 2016 كانوم انو  31  2017أيلو   30 كما ف دينار  16.787 عدد مم القاايا وليفام المجموعة مدعن عليتا ف  
دينارف وتتمث  ف  مطالواف ةانونية متعلقة ونشاطاتتا  وةد تم تحلي  المخاطر المتعلقة وتلق القاايا واحتمالياف حدوثتا   15.466

 الت اماف مادية  القانونيوم يعتقدوم انه لم ينتج عنتا أي افام اادارة ومستشاريت ،والرغم انه ال يمكم تحديد نتائج  لق القاايا ودةة
 
 الرأسمالية: تااللتزاما -
 

: 2016 كانوم انو  31دوالر أمريك    508.539.929الت اماف رأسمالية ومولغ  2017أيلو   30علن المجموعة وتاريا 
 ف تتمث  ف  عقود تم توةيعتا428.600: 2016 كانوم انو  31  دينار 360.667دوالر أمريك ف أي ما يعاد   604.326.155
 لشراء طائراف 

 
 التزامات االيجار التشغيلي: -
 

إلت اماف مستقولية تتمث  ف  عقود الموحدة  المرحلية الخطوط الجوية الملكية انردنية وتاريا القوائم المالية -علن شركة عالية 
-Eرير ورة اموطائ ،  A-319أروع طائراف ايروص ،A-321طائرت  ايروص  ، A-320لسف طائراف ايروصإستئجار تشييلية 

  B-787وخم  طائراف ووينغ  175
 

 إم تفاصي  دفعاف اايجار التشييل  كما يل :
 

 واروودين رةوووالفت
  

 68.384 2018 أيلو  30 – 2017تشريم انو  أو  
 54.943 2019 أيلو  30 – 2018تشريم انو  أو  
 45.898 2020أيلو   30 – 2019تشريم انو  أو  
 41.223 2021أيلو   30 – 2020 و تشريم انأو  
 210.854 وما وعد 2021 تشريم انو أو  
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 اتيرادالتوزيع الجغرافي لإل (12)
 

إم جميع أعما  المجموعة تتعلم ونشاط الطيرام ووالتال  لي  لدى المجموعة أية معلوماف ةطاعية واستثناء التو يع الجيراف  
 داف الإلير 
 

 أيلـول 30ي للثالثة أشهر المنتهية ف
 2017  2016 
 

 الخدمات

 تأجير الطائرات 
 والرحالت الخاصة

   

 الخدماف

 تأجير الطائراف 
 والرحالف الخاصة

  

 المجموع  شحم  مسافروم  المنتظمة  المجموع  شحن  مسافرون  المنتظمة 

                

 753,23  605  874,2  274,20  29.981  745  8.098  21.138 المشرم
 941,43  141  921  879,42  47.914  277  2.138  45.499 اورووا

 741,41  28  -  713,41  45.144  100  250  44.794 الخليج العرو 
 099,41  312  -  787,40  44.325  1.021  -  43.304 اميركا
 674,15  -  -  674,15  13.374  -  3  13.371 اسيا

 662,4  63  210  389,4  3.782  -  70  3.712 افريقيا
 870,170  149,1  005,4  716,165  184.520  2.143  10.559  171.818 اتيرادمجموع اإل

 
 أيلـول 30شهر المنتهية في للتسعة أ

 2017  2016 
 

 الخدمات

 تأجير الطائرات 
 والرحالت الخاصة

   

 الخدماف

 تأجير الطائراف 
 والرحالف الخاصة

  

 المجموع  شحم  مسافروم  المنتظمة  المجموع  شحن  مسافرون  المنتظمة 

                

 594,61  314,1  293,4  987,55  69.980  2.369  11.852  55.759 المشرم
 842,105  518  230,1  094,104  111.666  1.132  3.871  106.663 اورووا

 849,104  121  24  704,104  108.234  489  908  106.837 الخليج العرو 
 223,97  674,1  805,3  744,91  99.287  2.720  -  96.567 اميركا
 048,44  -  -  048,44  39.651  -  190  39.461 اسيا

 417,15  165  246  006,15  12.110  -  70  12.040 افريقيا
 973,428  792,3  598,9  583,415  440.928  6.710  16.891  417.327 اتيرادمجموع اإل

 



 الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة –شركة عالية 
 الموحدة المختصرة لمالية المرحلية إيضاحات حول القوائم ا

 )غير مدققة( 2017أيلول  30
 (، باستثناء المبالغ بالدوالر األمريكي)آالف الدنانير

 

-10- 

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة (13)

 
 الموحدة:المرحلية فيما يل  ملخص انرصدة مع الجتاف لاف العالةة الظا رة ف  ةائمة المرك  المال  

 
 2017أيلول  30 

  )غير مدققة(
 2016 كانوم انو  31

  مدةقةف
 لمم دائنة  لمم مدينة  ذمم دائنة  ذمم مدينة 

        
 52.635  4.026  13.766  4.425 حكومة المملكة انردنية التاشمية 

 5.009  -  4.906  - صندوم ادخار موظف  ومستخدم  الشركة 
 -  674  421  11 الشركة انردنية لصيانة الطائراف

 1.659  -  3.029  - الشركة انردنية لتمويم الطائراف

 457  7  135  - التدريب التشويت الشركة انردنية لتدريب الطيرام و 

 -  105  -  164 المشرم لخدماف الطيرام
 4.600  22.257  4.812  59.760 

 
 الموحدة: المرحليةفيما يل  ملخص المعامالف مع الشركاف الحليفة الظا رة ف  ةائمة الدخ  

 

 

 للثالثة أشتر المنتتية
 أيلو  30ف  

 نتتيةللتسعة أشتر الم 
 أيلو  30ف  

 2017  2016  2017  2016 

        الشركة األردنية لصيانة الطائرات:
 119  118  42  27 اف خدماف منتظمةإيراد
        

 095,4  4.172  890  761 مصاريف صيانة وتصليحاف
 

        الشركة األردنية لتموين الطائرات:
 168,12  11.899  744,4  4.442 مصاريف خدماف المسافريم 

        
        الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي:

 46  4  10  - خرىإيراداف أ
        

 915  579  647  121 مصاريف تدريب الطياريم
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 الموحدة: المرحليةفيما يل  ملخص المعامالف مع حكومة المملكة انردنية التاشمية الظا رة ف  ةائمة الدخ   -

 

 

 لثالثة أشتر المنتتية ل
 أيلو  30ف  

 للتسعة أشتر المنتتية  
 أيلو  30ف  

 2017  2016  2017  2016 
        

 3.830  2.928  1.312  991 مسافروم -إيراداف خدماف منتظمة 
 1.117  1.070  297  421 شحم -إيراداف خدماف منتظمة 

 355  -  284  - تأجير طائراف رحالف خاصة
 1.412  1.893  3.998  5.302 
 

 منافع اإلدارة التنفيذية العليا:

 

 فيما يل  ملخص لمنافع  رواتب ومنافع أخرىف اادارة التنفيلية العليا للمجموعة:
 

 

 للثالثة أشتر المنتتية 
 أيلو  30ف  

 للتسعة أشتر المنتتية 
 أيلو  30ف   

 2017  2016  2017  2016 
        

 297  240  104  25 خرىرواتب ومنافع أ
 60  38  11  14 مكافآف وود  تنقالف أعااء مجل  اادارة

 

 

 مخصص عقد العمل الجماعي (14)
 

وتوةيع عقد عم  جماع  مع نقاوة العامليم ف  النق  الجوي والسياحة وناء علن طلب وعذ  2017ةامف الشركة خال  شتر آلار 
  2017نيسام  30وتنتت  وتاريا  2017آلار  15  حيث تودأ  لق ااتفاةية مم تاريا الموظفيم الراغويم وإنتاء خدماتتم طوعال 

واللي يمث  الموالغ  2017 أيلو  30دينار خال  الفترة المنتتية ف   1.243ووناءل علن للا، ةامف الشركة وتسجي  مخصص ومولغ 
: ةامف الشركة 2016 أيلو  30تا مم ةو  إدارة الشركة  المستحقة للموظفيم الراغويم وإنتاء خدماتتم والت  تمف الموافقة علي

 ف 2016 ايلو  30ولياية  2016نيسام  1دينار مقاو  اتفاةية عقد العم  الجماع  للفترة مم  2.987وتسجي  مخصص ومولغ 
 


