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 المرحلية الموحدة المختصرةتقرير حول مراجعة القوائم المالية 

 ملكية األردنية )الملكية األردنية(الخطوط الجوية ال –شركة عالية إلى مجلس ادارة 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 

 مقدمة 
 

وشركاتها التابعة )ويشار إليهم  الخطوط الجوية الملكية األردنية  –المختصرة المرفقة لشركة عالية الموحدة  لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية  

وقائمزة الزدخ   2021آذار  31كون من قائمة المركز  المزالي المرحليزة الموحزدة كمزا فزي والتي تت  2021آذار  31معاً بالمجموعة( كما في 

الموحزدة وقائمزة التزدفقا  النقديزة  المرحليزة الشام  المرحليزة الموحزدة وقائمزة التايزرا  فزي حقزوك الملكيزةقائمة الدخ  والمرحلية الموحدة 

دارة مسؤو  عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية خ واإليضاحا  حولها. إن مجلس اإلالمرحلية الموحدة للثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاري 

)التقارير المالية المرحليزة(. ان مسزؤوليتنا هزي  34وفقاً لمعيار التقارير المالي الدولي / معيار المحاسبة الدولي المختصرة الموحدة  المرحلية

 إلى مراجعتنا.المختصرة استناداً الموحدة لية التوص  الى نتيجة حو  هذه القوائم المالية المرح
 

 نطاق المراجعة
 

ً للمعيار الدولي المتعلق بعمليا  المراجعة  "مراجعة المعلوما  المالية المرحلية من قب  مدقق الحسابا    2410لقزد جر  مراجعتنا وفقا

اص المسؤولين عن األمور  باستفسارا  بشك  أساسي من األشخالمستق  للمنشأة". إن مراجعة المعلوما  المالية المرحلية تتمث  في القيام 

والمحاسبية وتطبيق إجراءا  تحليلية وإجراءا  مراجعة أخرى. ان نطاك أعما  المراجعة أق  بكثير من نطاك أعما  التدقيق التي تتم المالية 

ً وفق هامة التي من الممكن تحديدها على تأكيدا  حو  كافة األمور الللمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعما  المراجعة من الحصو   ا

 من خال  أعما  التدقيق، وعليه فاننا ال نبدي رأي تدقيق حولها. 

 

 عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ االستمرارية

 

مليون دينار كما   282,8 المتراكمة خسائر الشركة ا  حدة المختصرة، بل( حو  القوائم المالية المرحلية المو2-2) إيضاح كما هو مبين في 

  ,4146المتداولة بمبلغ هذا وقد تجاو   مطلوبا  الشركة المتداولة موجوداتها . شركةا  الراس م تجاو  والتي  1202 ر آذا 31ي ف

ر كمنشأة  . إن هذه األحداث والظروف تشير إلى وجود شك جوهري حو  قدرة الشركة على االستمرا1202رآذا  31مليون دينار كما في 

  لمتراكمة وتعديالته على أنه في حالة  يادة الخسائر ا 1997( لسنة 22( من قانون الشركا  رقم )266ة. هذا وتنص المادة رقم )مستمر

 يادة  ٪ من رأسمالها فيجب تصفية الشركة إال إذا قرر  الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي 75للشركة المساهمة العامة عن 

 ة وضع خسائر الشركة. لشركة او معالج رأسما  ا

 

تم استالم  ن. على مرحلتي دينار ن مليو 50رأس ما  الشركة بمبلغ   ارة المالية بالسير بإجراءا  رفعقرر مجلس الو راء األردني تفويض و

حصل   . 2021نية خال  عام وسيتم استالم المبلغ المتبقي الخاص بالمرحلة الثا 2020م مليون دينار خال  الربع األخير من عا 25مبلغ 

الستمرار في دعم  الحكومة بإيجابية لتنظر حكومة المملكة األردنية الهاشمية(، حيث الشركة على كتاب تطمين من و ارة المالية )ممثلة عن 

وتوليد   جوداتهاو متدعم استمرارية أنشطة الشركة وقدرتها على استرداد املة بدأ  الشركة بمشروع إعادة هيكلة ش. شركة في المستقب  ال

 . المرحلية الموحدة المختصرة حو  القوائم المالية  النتيجةهذا األمر ال يعد   تدفقا  نقدية لسداد الت اماتها. إن
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 النتيجة
 

من كافة  ادها المختصرة المرفقة لم يتم اعدالموحدة أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية تباهنا نا، لم تسترع ان بناء على مراجعت 

 . (34)  رقم يدولعيار المحاسبة الالنواحي الجوهرية وفقا لم
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 علي حسن سمارة 

 503ترخيص رقم 

 نية الهاشميةالمملكة األرد-عمان 

 2021أيار  9



 

 لمرفق  وتقرأ مع تقرير المراجعة ا   المختصرة الموحدة لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   15رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  حاتيضاتعتبر اإل

 الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة   الخطوط - عاليةشركة 
 لموحدةاالمرحلية  لماليقائمة المركز ا 

   2021 آذار 31
 دنانير( )آالف ال

 
 
 

 إيضاحا  
آذار   31

2021 
 

كانون األو    31

2020 

 )مدققة(   )غير مدققة(   المـوجودات 

     ولة غير متدا موجودات 

 433.676  416,696 5 الموجودا  ستخدام إق ح

 73,896  68,677 6 ممتلكا  ومعدا  

 4.813  3,218  ا ئرطاي  وتعد شراءدفعا  على حساب 

 2.265  2,265  لشام  اآلخر موجودا  مالية بالقيمة العادلة من خال  الدخ  ا

 16.755  16,997  استثمار في شركا  حليفة 

 22.959  23,559  ايجار عقود   اب ة مقتج غ محمبال

 12.322  12,322  موجودا  ضريبية مؤجلة 

  543,734  566,686 

     ة موجودات متداول

 10,498  10,289  أرصدة مدينة اخرى 

 8.210  8,011  افي قطع غيار ولوا م، بالص

 57.532  57,931  ذمم مدينة، بالصافي 

 53.508  53,396 7 دى البنوك رصدة لنقد وأ

  129,627  129,748 

 696,434  673,361  ودات مجموع الموج

     

     حقوق الملكية والمطلوبات 

     هم االس حملة  حق ملكية 

 274.610  274.610 9 رأس الما   

 (78.205)  ( 78.205) 9   ر األسهم خصم اصدا

 25.000  25.000 9 دة رأس الما   يا على حساب  مقدمة دفعا  

 14.808  14.808 9 اري احتياطي إجب 

 133  133  احتياطي القيمة العادلة 

 158  454  النقدية  تحوطا  التدفقا 

 (246,406)  ( 282,835)  مة خسائر متراك

  (46,035 )  (9,902) 

 223  216  نالمسيطري  غير حقوك 

 (9,679)  ( 45,819)  حقوق الملكية  العجز في

     

     ت المطلوبا 

     داولة غير مت  مطلوبات 

 95.428  109,573 8 قروض طويلة األج   

 336.683  333,097 5 طويلة األج    إيجارإلت اما  عقود 

 413  441  ة األج  رى طويل أخ با  لومط

  443,111  432.524 

     مطلوبات متداولة 

 -  124 7 بنوك دائنة

 26.380  29,495 8 ام  ع   ع خالفد  تستحق الاالج أقساط قروض طويلة 

 66.783  70,249  مصاريف مستحقة  

 73.195  67,384  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 36,754  43,553  إيرادا  مؤجلزة 

 70.477  65,264 5 الج  رة اقصي   إيجارإلت اما  عقود 

  276,069  273,589 

 706,113  719,180  مجموع المطلوبات 

 696,434  673,361  مطلوبات  الكية وملال حقوق   مجموع

 



 

 لمرفق  وتقرأ مع تقرير المراجعة ا   المختصرة الموحدة لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   15رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  حاتيضاتعتبر اإل

 الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة   - شركة عالية
 حدة المو  المرحلية قائمة الدخل

 ( ةق)غير مدق 2021 آذار 31ي المنتهية ف  ثالثة أشهرلل
 ( انيرآالف الدن )

 
 

 آذار   31في ر المنتهية  للثالثة أشه   

 2020  2021  إيضاحا   

      

 114,113  38,931  10 من العقود مع العمالء   رادااإلي 

 (116,925)  ( 60,085)   تكاليف اإليرادا  

 (2,812)  ( 21,154)   الخسارة  اجمالي 
      

 (4,965)  ( 3,181)   ة اري مصاريف إد

 (9,296)  ( 4,898)   وتسويق  مصاريف بيع 

 (17,073)  ( 29,233)     التشغيلية الخسارةصافي  
      

 328  242   حصة الشركة من نتائج أعما  الشركا  الحليفة 

 (321)  ( 181)   أخرى  مصاريف صافي 

 (910)  ( 1,503)  15 ي االختيارمخصص التسريح 

 (363)  70   ائر فروقا  عملة سخ)أرباح( 

 (7,778)  ( 6,078)   تكاليف تموي 

 651  247   إيرادا  فوائد 

 (25,466)  ( 36,436)   بة قبل الضري ترةالفصافي خسارة 

 -  -  11 مخصص ضريبة الدخ  

 (25,466)  ( 36,436)   للفترة صافي الخسارة  
      

      لى: العائد إ 

 (25,461)  ( 36,429)   مساهمي الشركة 

 ( 5)  ( 7)   سيطرينملغير احقوك 

   (36,436 )  (25,466) 

      

 ( دينار0,096)  ( دينار 0,133)   الى مساهمي الشركة   ةئدلفترة العاهم من خسارة اة األساسية والمخفضة للسالحص 

 



 

 لمرفق  وتقرأ مع تقرير المراجعة ا   المختصرة الموحدة لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   15رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  حاتيضاتعتبر اإل

 اهمة العامة المحدودة  مسال  الخطوط الجوية الملكية األردنية  - شركة عالية
 لية الموحدةمرحال  لالشام دخلة القائم

 ( ة)غير مدقق 2021 آذار 31في تهية المن  ثالثة أشهرلل
 ( انيرآالف الدن )

 
 

 آذار   31لمنتهية في ثالثة أشهر الل  

  2021  2020 

     

 (25,466)  ( 36,436)  الفترة  خسارة

لالحقة  ترا  افي الفالى قائمة الدخ    انيفهتص التي يمكنألخرى ا الدخ  الشام  بنود

 بعد الضريبة(: في الصا)ب 

 

   

 (465)  296  ا  التدفقا  النقدية  تحوطمن  (خسارة ال ) الربح صافي

     

في الفترا  الالحقة  قائمة الدخ   ا الى التي لن يتم تصنيفه األخرى  الشام  دخ  ال ودبن 

 )بالصافي بعد الضريبة(: 

 

   

 (390)  -  خر الدخ  الشام  اآل   خالن  يمة العادلة مالمالية بالق  العادلة للموجودا   مة لقي ي االتاير ف

 (26,321)  ( 36,140)  نة الشامل للس مجموع الدخل 

     إلى: العائد 

 (26,316)  ( 36,133)  مساهمي الشركة  

 ( 5)  ( 7)  حقوك غير المسيطرين  

  (36,140 )  (26,321) 

 



 

 لمرفق  وتقرأ مع تقرير المراجعة ا   المختصرة الموحدة لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   15رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  حاتيضاتعتبر اإل

 ودة  العامة المحد دنية المساهمة ة الملكية األرالجوي طوطالخ - شركة عالية
 ة الموحد المرحلية الملكيةالتغيـرات فـي حقـوق  ةئمقا
 ( ةغير مدقق) 2021 رآذا  31ية في المنته  ثالثة أشهرلل

 )آالف الدنانير( 

 
 

   حزق ملكيزة حملزة األسهززم  

 

 

 رأس الما  

خصم  

 إصدار 

دفعا  على  

حساب  يادة  

 ا  رأس الم

 االحتياطي 

 اإلجباري 

 احتياطي

 القيمة

 دلة عاال

تحوطا   

  قا التدف

 نقديةال

 الخسائر 

 المجموع  المتراكمة

 حقوك غير 

 المسيطرين

 مجموع 

 ملكية حقوك ال

 شهر المنتهيةأ ثةثالال لفترة

 2021آذار  31في   

          

 (9,679) 223 (9,902) (246,406) 158 133 14,808 25,000 (78,205) 274,610 2021الرصيد كما في أو  كانون الثاني 

 (36,140) ( 7) (36,133) (36,429) 296 - - - - - ة دخ  الشام  للفترع المجمو

 ( 45,819) 216 ( 46,035) ( 282,835) 454 133 14,808 25,000 ( 78,205) 274,610 2021آذار   31الرصيد كما في  

           

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 2020ار ذآ  31في   

          

 126,732 266 126,466 (85,389) 119 523 14,808 - (78,205) 274,610 2020ثاني كما في أو  كانون ال صيدالر

 (26,321) ( 5) (26,316) (25,461) (465) (390) - - - - ة مجموع الدخ  الشام  للفتر

 100,411 261 100,150 ( 110,850) ( 346) 133 14,808 - ( 78,205) 274,610 2020آذار   31الرصيد كما في  

 
 



 

 لمرفق  وتقرأ مع تقرير المراجعة ا   المختصرة الموحدة لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   15رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  حاتيضاتعتبر اإل

 خطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة  ال - ليةشركة عا 
 ةدحوالمالمرحلية التدفقات النقدية  قائمة

 ( ةققمد ر)غي  2021 آذار 31المنتهية في   ثالثة أشهرلل
 )آالف الدنانير( 

 
 آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2020  2021 حا  ضاإي  

     ة  التشغيلياالنشطة  

 (25,466)  ( 36,436)  ب  ضريبة الدخ  لفترة قخسارة ا

     

     تعديالت: 

 5,162  5,316  استهالكا  ممتلكا  ومعدا  

 17,135  17,116 5 موجودا  الاستهالكا  حق استخدام  

 (328)  ( 242)  حليفة  الشركا  نتائج أعما  الحصة الشركة من 

 7,778  6,078  تكاليف التموي 

 11  28  نهاية الخدمة  صص مخ

 910  1,503 15 مخصص التسريح االختياري 

 (651)  ( 247)  إيرادا  فوائد 

 ( 75)  ( 75)    ا لتموين الطائردنية الشركة األر –ء إيراد مؤج  فااط

     

     تغيرات رأس المال العامل 

 4,908  ( 399)  ذمم مدينة  

 ( 34)  199  ار ولوا م  غي ع قط

 726  851  أرصدة مدينة أخرى 

 (203)  6,874  مؤجلة   دا إيرا

 9,418  ( 4,216)  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 9,407  1,594  مصاريف مستحقة  

 (565)  -  ح االختياريالتسري  صصمخ وع منالمدف

 28,133  ( 2,056)  لية  التشغي  من األنشطة  ( المستخدمة في)النقدية صافي التدفقات 

     

     األنشطة االستثمارية 

 (1,196)  ( 97) 6 ا  ومعدا  ممتلكشراء 

 6,540  ( 600)  قود استئجار محتج ة مقاب  ع التاير في مبالغ

 907  35  بوضة فوائد مقإيرادا   

 22,172  ( 11,670)  يرة األج  ع قصودائ 

 801  -  تو يعا  ارباح من شركا  حليفة 

 29,224  ( 12,332)  ارية األنشطة االستثم من  ( المستخدمة في) لنقدية دفقات الت ا  فيصا

     

     األنشطة التمويلية 

 -  20,467  المتحص  من القروض  

 (5,849)  ( 3,341)  تسديد قروض 

 (17,219)  ( 13,366) 5 دفعا  الت اما  عقود استئجار 

 (1,938)  ( 1,278)  فوائد مدفوعة  

 (25,006)  2,482  األنشطة التمويلية  (المستخدمة في ) من  لنقدية ت اقالتدفصافي ا

 32,351  ( 11,906)  ال يادة في النقد وما في حكمه قص( )الن صافي  

 52,283  48,143  داية الفترة النقد وما في حكمه في ب 

 84,634  36,237 7 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 



 ية األردنية المساهمة العامة المحدودة الخطوط الجوية الملك - ة عاليةشرك
 تصرة لمخا  الموحدة المرحلية ةيلما القوائم الحول  حات إيضا

 مدققة( ر )غي 2021  آذار 31

 )آالف الدنانير، باستثناء المبالغ بالعمالت االجنبية( 

 -1- 

 

 عـــام   ( 1)
 

الملكية   –شركة" كخلف قانوني لمؤسسة عالية لجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة "الالخطوط ا –الية ع شركة تأسس  

 .األردن  –في عمان   ة للشركةماقع مكاتب اإلدارة الع. وت 2001شباط  5نية بتاريخ دراأل
 

وترحي  الطائرا  التي تهبط في   استقبا   القيام بعملياها وخارجمن غايا  الشركة القيام بكافة عمليا  النق  الجوي داخ  المملكة و

 را  المملكة. وتقلع من مطا
 

. 2021ر أيا 9 عقدة بتاريخن مجلسته ال ي دارة الشركة فإمن قب  مجلس  مختصرة الموحدة ال ية لحالمر تم اعتماد القوائم المالية   
 
 

 عداد القوائم المالية إسس  أ ( 2)
 

ً  حدة المختصرة مرحلية المولاالية تم إعداد القوائم الم  ة(.  )التقارير المالية المرحلي  ( 34)لمعيار المحاسبة الدولي رقم   المرفقة وفقا
 

بة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا  يضاحا  المطلوواإلما  المعلو ال تتضمن كافة  وحدة المختصرةية المالمرحلالية م المئ اإن القو

. كما أن نتائج أعما  الثالثة 2020كانون األو   31كما في  للمجموعة قرأ مع التقرير السنويويجب أن ت  وليةية الدلمعايير التقارير المال

 . 2021  كانون األو 31لسنة المنتهية في عة لمتوقائج الال تمث  بالضرورة مؤشرا على النت  2021آذار  31ية في هت أشهر المن 
 

إظهار المبالغ  يتم  . والذي يمث  العملة الرئيسية للمجموعةالمختصرة الموحدة ة المرحلي  لمالية وائم اإن الدينار األردني هو عملة إظهار الق

 .ال  االجنبيةالمبالغ بالعم اءإستثن ب (  ين درأ ناردي  000) باالف الدنانير
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  ( 2-1)
 

المختصرة متفقة مع تلك التي اتبع  في اعداد القوائم المالية   حدةالمو ة لي رحالم المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم الماليةسا  اي ان الس

كانون الثاني   1لتالية اعتباراً من بتطبيق التعديال  ا   موعة قام ، باستثناء أن المج2020و  كانون األ 31الموحدة للسنة المنتهية في 

2021: 
 

  ار الدولي إلعداد التقارير المالية ي تعديالت على المع :- (البنوكن وضة بي)سعر الفوائد المعر IBORالمرحلة الثانية من إصالح 

ار الدولي إلعداد  ي ، والمع (7)  رقم  تقارير الماليةار الدولي إلعداد الي ، والمع ( 39رقم ) ر المحاسبة الدوليا ومعي (، 9) رقم 

 (. 16) رقم  ار الدولي إلعداد التقارير الماليةي والمع (4)  رقم  التقارير المالية

 

عند استبدا  المرجع المستخدم   التقارير المالية على ثر المتعلقة باألو إعفاءا  مؤقتة  IBORإصالح ة الثانية من مرحلتوفر ال

 :العملية التالية التطبيقا  تشم  التعديال   الخالي من المخاطر.شبه مرجع يعتمد على العائد ب IBORة لتحديد سعر الفائد
 

  على التدفقا  النقدية الناتجة عن تاير سعر الفائدة المرجعي التعاقدية والتايرا   يرا  التامع تعام  ليتم ال العملي  التطبيق -

 . سعر الفائدة في السوك على الحركة كتاييرا  في سعر الفائدة المتاير، بما يعاد  

  مع وط ة التحتعدي  التعريفا  المستخدمة في توثيق عمليا  التحوط ووصف أدا المجموعةتتطلب اإلعفاءا  من  -

مرجع يعتمد على العائد عند استبدا  المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي ب للمجموعةمرارية عالقا  التحوط ستا

 ر. الخالي من المخاط

ائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطا  لمخاطر التاير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في استخدام سعر ف للمجموعة يجو  -

 . ر أسعار الفائدة بشك  منفص  طيد مخاتم تحدحا  
 

استخدام ب المجموعةسوف تقوم  .جموعةللم الموحدة المختصرةالمالية المرحلية  القوائمعلى جوهري لم يكن لهذه التعديال  أثر 

 .في الفترا  المستقبلية إذا أصبح  قابلة للتطبيق العملية التطبيقا  هذه 
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 سية مفاهيم المحاسبة األسا ( 2-2)

 

(  3)رقم  بناءاً على مبدأ االستمرارية. إال أنه، وكما هو مبين في اإليضاحة المختصرالموحدة المرحلية إعداد القوائم المالية  مت

خسائر الشركة   تجاو    (،19-السلبي لجائحة كورونا )كوفيد التي تبين األثرة المختصرالموحدة المرحلية حو  القوائم المالية 

هذا وقد تجاو   مطلوبا  الشركة المتداولة  . 2021آذار  31كما في رأس ما  الشركة مليون دينار  282,8 اة البال المتراكمة 

. إن هذه األحداث والظروف تشير إلى وجود شك جوهري 2021آذار  31مليون دينار كما في  146,4بلغ موجوداتها المتداولة بم

 1997( لسنة 22( من قانون الشركا  رقم )266قم )المادة رذا وتنص مرة. هأة مستحو  قدرة الشركة على االستمرار كمنش

٪ من رأسمالها فيجب تصفية الشركة إال إذا  75ركة المساهمة العامة عن مة للشوتعديالته على أنه في حالة  يادة الخسائر المتراك

 الشركة.  ع خسائر  لجة وضاو معا قرر  الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي  يادة رأسما  الشركة 

 

، ار على مرحلتين مليون دين 50قرر مجلس الو راء األردني تفويض و ارة المالية بالسير بإجراءا  رفع رأس ما  الشركة بمبلغ 

 رن دينامليو  25تم استالم مبلغ  شريطة الت ام الشركة بإعداد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة من النواحي التشايلية والتمويلية.

. وبالتالي، قام  الشركة  2021وسيتم استالم المبلغ المتبقي الخاص بالمرحلة الثانية خال  عام  2020ألخير من عام خال  الربع ا

. لم 2020كانون األو   31و  2021آذار  31 مليون دينار كدفعا  مقدمة على حساب  يادة رأس الما  كما في  25سجي  مبلغ بت

يخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. حصل  الشركة على كتاب تطمين من  تى تارشركة حيتم استكما  إجراءا  رفع رأس ما  ال

لهاشمية(، حيث تنظر الحكومة بإيجابية لالستمرار في دعم الشركة في و ارة المالية )ممثلة عن حكومة المملكة األردنية ا

درتها على استرداد موجوداتها وتوليد ركة وقطة الشبدأ  الشركة بمشروع إعادة هيكلة شاملة تدعم استمرارية أنشالمستقب . 

 قدية لسداد الت اماتها.تدفقا  ن

 

 كية األردنية ة المليوخطوط الجعلى ال (19 –)كوفيد  رونافايروس كوأثر تفشي  (3)

 

السفر وإغالك الحدود مع البلدان   تعليقبومختلف القطاعا  ( على الشركا  COVID-19جائحة فيروس كورونا )   أثر

اقتصادي إنكماش الال مة الحتواء الفيروس في حدوث بير والتداإلى جانب اإلجراءا   (Covid-19)جائحة    . تسبباألخرى

 في أ مة اقتصادية غير مسبوقة.   وتسبب

 

يدة جداللتحديا  اكبة موالتمويلية الو  ةالتشايليحي النواة تتضمن ملشاكلة إعادة هيعداد ا مشروعببدأ  الشركة , 2020 عام خال 

 في المستقب  القريب.استمرارية الشركة  ن لضما

  

 دية ملخص كما يلي: قنطة الشركة وسيولتها وتدفقاتها اللفيروس على أنشفشي اإن أثر ت 

 

دخل  إدارة   الهيكلة،مشروع إعادة  دبالت امن مع خطة الشركة في إعداو  النقديةلتدفقا  كج ء من خطة الشركة إلدارة ا −

 .جار ودفعا  القروضالطائرا  ومع المقرضين إلعادة جدولة دفعا  اإلي يمع مؤجر الشركة بمفاوضا  

 

 . أمكن حيثما ، كاليفوتخفيض الت الدفعا إلعادة جدولة موردين لا ة بمفاوضا  معدخل  إدارة الشرك −

 

فترة من  لمستحقة للأجي  االقساط اتجمع البنكي، حيث قام  بتال قرضوقع  الشركة اتفاقية تعدي  على ، 2020خال  عام  −

المتبقية بعد تاريخ   أقساط الدفعا س تناسبي مع على أسا يع هذه األقساط وتم تو  2020الى شهر أيلو   2020ر أذار شه

اط  ٪ من أقس50تم بموجبه إعادة جدولة خطاب تعدي  بتوقيع  2021ان نيس 1قام  الشركة بتاريخ   .2020أيلو   30

ن بعد تاريخ ح يرا وتو يعها بشك  نسبي مع أقساط الدفعا  المتبقية 2021 ح يران إلى  2021 نيسان القرض للفترة من 

2021. 

 

مليون دينار  20العربي بسقف  ية ممنوحة من البنكتسهيال  إئتمانقام  الشركة بالحصو  على ، 2019خال  عام  −

سقف  لتعدي  بي رعوقيع اتفاقية مع البنك البت 2020اذار  18ة بتاريخ . قام  الشرك٪ 5.625 سنوي وبمعد  فائدة

دينار  124  الشركة باستاال   قامروط واالحكام القائمة. أردني بنفس الش يون دينارمل 40التسهيال  االئتمانية ليصبح 

 .(7 إيضاح) (: ال يوجد2020كانون األو   31) 2021 اذار 31 التسهيال  كما في هذه ن م
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ينار مليون د 50بالموافقة على قرض جديد بقيمة  2020ان نيس 27 بتاريخ  قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة −

فترة الحظر. قام  الشركة باستاال  مبلغ  االلت اما  المستحق سدادها خال   ية للشركة ودفعيا  تموي  التدفقا  النقدلاا

  35مبلغ : بلغ الرصيد المستا  2020كانون األو   31) 2021 آذار 31في كما  مليون دينار من هذه التسهيال   50

 (.8إيضاح )أردني( ر دينا مليون 

 

تفويض و ارة المالية  ب 2020رين األو  تش 25 بتاريخ  ( المنعقدة126) رقمفي جلسته  ي راء األردنلو ا سمجل قرر  −

إعادة هيكلة  بخطة  الت ام الشركة شريطة ،ى شريحتين مليون دينار عل 50بالسير بإجراءا  رفع رأس ما  الشركة بمبلغ 

وسيتم   2020م ع األخير من عامليون دينار خال  الرب  25 مبلغ متالتم اس .تمويلية للشركة ال و ة التشايلي  نواحيالن تتضمشاملة 

مليون دينار  25 غة بتسجي  مبل، قام  الشرك. وبالتالي 2021  عام خال ثانية الخاص بالمرحلة ال المتبقي مبلغلااستالم 

لم يتم  .(9 إيضاح) 2020و  كانون األ 31و  2021 آذار 31 في كدفعا  مقدمة على حساب  يادة رأس الما  كما 

 .  المختصرة ةدالموحلمرحلية اهذه القوائم المالية إعداد ى تاريخ شركة حتما  ال رفع رأسا  إجراءا  استكم

 

سان وخة عن شهر آذار ونيخالشركة في تقاعد الشيمتعلق بتخفيض مساهمة ( وال1فاع رقم )قام  الشركة بتطبيق أمر الد −

أصبح  نسبة مساهمة الشركة في   .2021أيار من عام  حتى نهاية شهرستمر سيو  2020 من العاموكانون األو  وأيار 

 . ٪ 14,25ن عوضاً ع  ٪ 4,25اعي متالضمان االج

 

هر  نهاية ش ى تحوسيستمر  2020كانون األو  ( "برنامج استدامة" اعتباراً من 24)ة بتطبيق أمر الدفاع رقم الشركقام   −

بنسبة ي ع جتمامة للضمان االالمؤسسة العاوقد ساهم   ٪ 25ين بنسبة فاتب الموظرو    ض  ف  خ  . 2021من عام ار أي

 . وظفلك  م اردين 500ظفين وبما ال ي يد عن واتب المو من ر ٪ 37,5

. 

بدعم ماعي حماية" حيث قام  مؤسسة الضمان االجت" برنامج  (24( ورقم )14رقم )قام  الشركة بتطبيق أمر الدفاع   −

 2020 ي رين الثانشتحتى  اب  رواتب  بب الوباء من خال  منح قروض تاطي ج ًءا من الشركا  األكثر تضرراً بس

 .2021 ايارحتى  2021 كانون الثاني رواتب 

 

وحد  دينار 500ظفين وبما ال ي يد عن واتب المو من ر ٪ 37,5بنسبة ي المؤسسة العامة للضمان االجتماع اهم  وقد س

 . (8)إيضاح  وظفلك  مدينار شهرياً  220 يبلغ أدنى 

 

 ، تم تشكي  لجنة من 2020خال  .   على الدعم اال مللحصو  الحكومة و ة الجها  المعني تجري إدارة الشركة مناقشا  مستمرة مع

 نلضمادوك امرك ي االردني وصنيران المدني األردني والبنك الة تنظيم الطنق ، وهيئوو ارة العن و ارة المالية،  ممثلين 

العالم، لتسهي   " للحكوما  حو  IATAمع توصيا  اتحاد النق  الجوي الدولي "اعي لمراجعة خطة دعم الشركة تماشيا االجتم

ج  للشركا  في قطاع  ى طويلة األمتوسطة الفورية والتوفر المساعدا  ال ن يمكن ا راءا  الدعم من خال  البرامج التي إج

 الضرائب.شر وقروض أو ضمانا  قروض واعفاء من ي المبالالمالدعم وظفيها، عن طريق االطيران وم

 

 ئم المالية القوا  توحيد  سسأ ( 4)
 

والشركا   الخطوط الجوية الملكية األردنية )الشركة(  –لشركة عالية  القوائم المالية المختصرة الموحدة ة المرحلي المالية تتضمن القوائم 

ً اشة التالية )وي التابع  : 2021آذار  31في ( كما  عة وبالمجم ر إليهم معا
 

 بلد التأسيس   نسبة الملكية   
     

 األردن  ٪100  ية نحة الملكشركة االج

 األردن  ٪80   ية األردنية للسياحة والسفرالملكشركة 

 األردن  ٪100  المشرك لخدما  الطيران  كة شر
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جة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير ات الن  ةيرعوائد المتالاموعة حقوك في جعندما يكون للمتتحقق السيطرة 

 لى الشركة المستثمر فيها.طرة عالسي  على هذه العوائد من خال  قدرتها على

 

 مستثمر فيها فقط عند تحقق ما يلي: لشركة الرة على اوتتم السيط
 

منح المجموعة القدرة على توجيه النشاطا  ذا  الصلة للشركة  ت  لتية امالمستثمر بها )الحقوك القائ عة على الشركة سيطرة المجمو -

 المستثمر بها(. 

 مر فيها. المتايرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستث وائد ي الع تعرض المجموعة أو حقوقها ف -

 فيها والتأثير على عوائدها. لشركة المستثمرالقدرة على ممارسة السيطرة على ا  -

 

أق  من اغلبية حقوك التصوي  أو ما شابهها في الشركة المستثمر فيها، تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق   ةعالمجمو عندما تمتلك

 ضمن ذلك:  ويت ان  تمتلك سيطرة على الشركة المستثمر فيها    العالقة بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كوالظروف ذا 
 

 الشركة المستثمر فيها.  يخرين فلترتيبا  التعاقدية مع حملة حقوك تصوي  اآلا -

 الحقوك الناتجة من الترتيبا  التعاقدية األخرى.  -

 التصوي  المحتملة للمجموعة.  حقوك التصوي  الحالية وحقوك  -
 

  وجود ظروف أو حقائق تد  على التاير في أحد فيها وفي حا   طر على الشركة المستثمرتقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كان  تسي 

 من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.  رأو أكث 

 

طرة. يتم توحيد ايرادا  ومصاريف  سة السيطرة وحتى توقف هذه السي اريتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة إبتداءاً من تاريخ مم

 قف هذه السيطرة. وت وحتى ت   تاريخ سيطرة المجموعة على الشركا  التابعةالموحدة من  م الشا الشركا  التابعة في قائمة الدخ  
 

لمسيطرين  هم في الشركة األم وحقوك غير اسيتم تحمي  األرباح والخسائر وك  بند من بنود الدخ  الشام  األخرى على حقوك حملة األ

  ى لتتماش تم تعدي  القوائم المالية للشركا  التابعةقتض  الحاجة، ي حتى لو أدى ذلك إلى عج  في رصيد حقوك غير المسيطرين. وإذا ا

واإليرادا  والمصروفا   ة سياساتها المحاسبية مع السياسا  المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد الموجودا  والمطلوبا  وحقوك الملكي 

 ح والخسائر المتعلقة بالمعامال  فيما بين المجموعة والشركا  التابعة.واألربا
 

الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوك الملكية. عند فقدان السيطرة   ةعة التاب ألثر الناتج عن تاير نسبة الملكية في الشركيتم تسجي  ا

 وعة بما يلي: معلى الشركة التابعة، تقوم المج
 

 بموجودا  )بما فيها الشهرة( ومطلوبا  الشركة التابعة إلااء اإلعتراف  -

 المسيطرينراف بحقوك غير إلااء اإلعت  -

 األجنبية   العمال إلااء اإلعتراف باحتياطي ترجمة -

 اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة -

 به في الشركة التابعة ظاإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتف -

 اف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة اإلعتر -

 إلى األرباح والخسائر رى م  األخالتي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخ  الشايف حصة الشركة إعادة تصن  -
 

 المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة 
 

الشرك األوسط،   –وشركة من  تريدينج  الحكومية الستثمارا  اة الهاشمية ممثلة بشركة إدارة يتملك حكومة المملكة األردن

آذار   31الشركة كما في  من أسهمي ٪ على التوال5.33٪ و 4.99٪ و 82.03ا نسبته ان االجتماعي مالعامة للضموالمؤسسة 

 على التوالي(.٪ 5.33٪ و 4.99٪ و 82.03: 2020كانون االو   31) 2021
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 يجار عقود اال ( 5)
 

 31المنتهية في الفترة   لحركة عليها خالد اإليجار واة الدفترية لحق استخدام الموجودا  والت اما  عقو يوضح الجدو  ادناه القيم
 :2020 آذار

   لموجودات ا  امحق استخد   

  عقود التزامات 

  اإليجار* 
 المجموع 

 
 مكاتب 

محركات   

  ائرات ط
 طائرات 

  

           

 2021كانون الثاني  1ا في كم  374,672  37,167  21,837  433,676  407,160

 إضافا    -  -  163  163  163

 جار   على عقود اي تعديال  ( 27)  -  -  ( 27)  ( 27)

  اكاستهال  (15,598)  (650)  (868)  (17,116)  -

 تكاليف التموي   -  -  -  -  4,431

 الدفعا     -  -  -  -  (13,366)

    2021آذار  31 كما في  359,047  36,517  21,132  416,696  398,361

 

 لي: هي كما ي راإليجا* ان تفاصي  الت اما  عقود 
 

 2020كانون األو   31  2021  آذار 31

 )مدققة(   ة( قق)غير مد

 المجموع  ج  اال طويلة  قصيرة االج    المجموع  طويلة االجل  قصيرة االجل 
       

65,264 333,097 398,361  70,477 336,683 407,160 
 
 

 ممتلكات ومعدات  ( 6)
 

: 2020آذار  31) ارين د 97 فةبشراء ممتلكا  ومعدا  بكل 2021آذار  31المنتهية في  قام  المجموعة خال  فترة الثالثة أشهر

  دينار(. 1,196
 

 ما في حكمه النقد و ( 7)

 2020 األو   كانون 31  2021 أذار 31 

 )مدققززززززة(   )غير مدققة(  
    

 39,948  17,977 البنوك  نقد وأرصدة لدى 

 3,598  13,624 * ودائع قصيرة االج 

 4,597  4,760 * نقد في الطريق*

 48.143  36,361 ج  ة اال الودائع قصيرالنقد و

 5,365  17,035 * **أشهر ج  تستحق بعد ثالثة ودائع قصيرة األ

 53,396  53,508 

 

٪ 3.5 -٪ 2.75ين بمعد  فائدة يتراوح ب 2021 اذار 31كما في اردنية  بنوكلدى  ي األردنينار بالديمث  هذا البند ودائع    *

 خال  فترة ثالثة أشهر.  ستحقوت ٪(3 -٪ 2.75: 2020)
 

وك  لدى البن  شركةالار وتم إيداعها في حسابا  ذآتم  خال  شهر  أخرىومبيعا  ا  تذاكر لمتحص  من مبيعالبند النقد ا ايمث  هذ **

 خال  شهر نيسان. 
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الجنيه السوداني و  ٪ 3,75 - ٪ 3.25بمعد  فائدة  ريناد 16,000 بلغبم ردني دى البنوك بالدينار األهذا البند ودائع ليمث   ***

 214 الليرة السورية بما يعاد و  ة الى مبالغ بالدينار الليبي ضافباإل دينار( 11ا يعاد  أي م يه سوداني نجألف  254,507)

: 2020كانون األو   31) 2021 اذار 31كما في  دينار 810ري بما يعاد  ائدينار ج ألف  150 بمبلغ وديعة و  ردينا

دينار  340ألف جنيه سوداني أي ما يعاد   238,465 لغبمب ي نالسوددينار والجنية ا 4,000 بمبلغ ردني ودائع بالدينار األ

ائري بما يعاد   دينار ج  ألف  150 بلغبم وديعة و  ناردي 215يرة السورية بما يعاد  لوالالليبي بالغ بالدينار م باإلضافة الى 

  شهر ا ثةالث بعدوتستحق ( ٪ 3.25 -٪ 1.14 :2020كانون األو   31) ٪ 3.25 - ٪ 1.14( بمعد  فائدة دينار 810

 . ( اشهر ثالثة بعدتستحق : 2020)

 

 المرحلية الموحدة، إن تفاصي  النقد وما في حكمه هي كما يلي:  ية ئمة التدفقا  النقدغراض قاأل
 

 2020 اذار 31  2021 اراذ 31 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
    

 86,574  36,361 االج  الودائع قصيرة النقد و

 (1,940)  ( 124) * ئن ***ين  : بنك دا

 36,237  84,634 

 

فائدة   دينار وبمعد  مليون  20بسقف لتسهيال  االئتمانية الممنوحة للشركة من البنك العربي من ا  يمث  هذا البند الج ء المستا   * ***

  40صبح ي ل ةقف التسهيال  االئتماني لعربي لتعدي  ساتفاقية مع البنك ابتوقيع  2020ر اذا 18قام  الشركة بتاريخ  .5.625٪

 االحكام القائمة. و الشروط  بنفس  يأردن دينار  مليون
 

 ض قرو  ( 8)

 2020كانون األو   31 2021آذار   31 

 مدققة  غير مدققة  

 أقسزززاط القزززززروض  ــروض أقســــاط القـــ 

تستحق الدفــع   

 عــام   خـالل

لة  طويــــ

 األجــــل 

الدفززع   تستحق

 عززام خزال  

طويززززلة  

 ز  زززاألج
     

 61,542 26,915 55,086 30,030 قرض تجمع بنكي*

 35,000 - 50,000 - **كن تا  ب ي كاب قرض 

 - - 5,467 - ***   ية"ا حمبرنامج " –الضمان االجتماعي 

 (1,114) (535) ( 980) ( 535) مباشرة متعلقة بالقروض ين  : تكاليف

 29,495 109,573 26,380 95,428 

 

دوالر أمريكي(   مليون 275) نارليون دي م 195كي بقيمة تفاقية قرض تجمع بن بتوقيع ا 2015 كانون األو   20 قام  الشركة بتاريخ *

قسط. أستحق القسط األو    49٪. يسدد القرض بموجب 3فاً إليها ن لشهر واحد مضا ر االقراض في أسواك لندوبسعر فائدة معد  سع

    .2021كانون األو   20ط األخير في ويستحق القس 2017كانون الثاني  20مليون دينار بتاريخ  3والبالغ 
 

سدد القسط ، 2024لااية عام  ضبتوقيع اتفاقية إعادة هيكلة للقرض حيث تم تمديد أقساط القر 2020ط شبا 5خ اريقام  الشركة بت

ً اليهر واحشل سعر االقراض في اسواك لندن د  ة معليون دينار وبسعر فائدم 1,9بقيمة  2020 را ذا 5األو  بتاريخ  ها د مضافا

 (.٪ 4.5بسعر أدنى ) ٪ 2.65
 

، 2020خال  عام اقية القرض، قا  النقدية إثر تفشي فايروس كورونا، قام  الشركة بتعدي  اتفالتدف دارةإل  كج ء من خطة الشركة

الى شهر   2020ر أذار هش لمستحقة للفترة من أجي  االقساط ا تجمع البنكي، حيث قام  بتال قرضوقع  الشركة اتفاقية تعدي  على 

قام  الشركة    .2020أيلو   30المتبقية بعد تاريخ   أقساط الدفعاس تناسبي مع على أساوتم تو يع هذه األقساط  2020أيلو  

 ح يرانإلى  2021 نيسان اط القرض للفترة من ٪ من أقس50تم بموجبه إعادة جدولة خطاب تعدي  بتوقيع  2021ان نيس 1بتاريخ 

 .2021ن ا بشك  نسبي مع أقساط الدفعا  المتبقية بعد تاريخ ح يراهيعوتو  2021
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  شهر نيسان خال خ مالية. باإلشارة الى كتاب تعدي  االتفاقية المؤررض الت ام الشركة ببعض المؤشرا  التطلب اتفاقية القت

قام    .2021آذار  31حتى  2020ي كانون الثان 1ا  خال  الفترة من غير مل مة بااللت ام بهذه المؤشرشركة ، إن ال2020

  نهاية عام حتى بهذه المؤشرا   مالشركة غير مل مة بااللت ا ح  أصببحيث ة تفاقياال بتعدي  2021 آذارخال  شهر  الشركة 

2021. 

 

  ق  اتحاد النصلة عن طريق احة والسفر المحبتحوي  تحصيال  مبيعا  وكالء السيت ام   الشركة باالللقرض قامة ااقيبموجب اتف

 داد القرض.مان سلمشرك لضا  الشركة في بنك اعشرون محطة الى حسابو  ثنان ال" IATAولي "دالجوي ال

 

٪. بلغ  1ي وبسعر فائدة أردن  مليون دينار 50نك بقيمة   ب تاقرض مع كابي  ، بتوقيع اتفاقية2020أيار  18قام  الشركة بتاريخ * *

مليون دينار  35: بلغ الرصيد المستا  مبلغ 2020كانون األو   31) 2021رذاآ 31مليون دينار كما في  50ستا  مبلغ الرصيد الم

 ربع سنوي.  . تسدد الفائدة بشك 2023أيلو   18فعة واحدة في قرض بد.  يسدد ال(أردني 
 

االجتماعي بدعم ان   مؤسسة الضمحماية" حيث قام" برنامج  (24( ورقم )14رقم )قام  الشركة بتطبيق أمر الدفاع *** 

كانون ومن  2020 ي تشرين الثانحتى  اب  رواتب  ألكثر تضرراً بسبب الوباء من خال  منح قروض تاطي ج ًءا من اركا  الش

 .2021 ايارحتى  الثاني 

 

 لغيب وحد أدنى  دينار 500ظفين وبما ال ي يد عن واتب المو من ر ٪ 37,5بنسبة ي المؤسسة العامة للضمان االجتماع وقد ساهم  

220  ً   .دينار شهريا

 

 ٪ 3فائدة  معد   الحكومة األردنية وستتحم   ٪ 1فائدة  معد   الشركة نسبة ستتحم  .2024 كانون االو سداد القرض بحلو   مسيت

  ن م بدًءا ٪ 3 فائدة معد  الشركة نسبة ستتحم  ,2024كانون االو   تم تسوية القرض بحلو إذا لم ت. 2024حتى كانون االو  

 .ما بعدو  2025 ثاني نون الكا
 

 ي كما يلي: د هوما بع 2021آذار  31الفترة المنتهية في أص  القروض المستحقة خال    أقساط إن
 

 المبلغ  الفترة
   

 30,030  2022آذار  31 – 2021أو  نيسان 

 30,405  2023آذار  31 – 2022أو  نيسان 

 74,681  2024آذار  31 – 2023و  نيسان أ

 5,467  2025آذار  31 – 2024يسان أو  ن 
 
 

 حقوق المساهمين  ( 9)
 

 رأس المال  −

 اذار  31 

 2021  

 األو   كانون 31

 2020 

 )مدققة(   ير مدققة( )غ 
    

 274.610  274,610 واحد قيمة السهم االسمية دينار  -رأس الما  المصرح به 

 274.610  274,610 فوع  س الما  المد رأ

 

 خصم اإلصدار  -
 

الحساب  ذا في ه. وتمث  المبالغ المتجمعة 2020كانون األو   31و 2021آذار  31ا في مكنار ي دمليون  78,2خصم اإلصدار مبلغ بلغ 

 الفرك بين سعر اإلصدار والقيمة اإلسمية للسهم. 
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 دفعات على حساب زيادة رأس المال  -

 

ءا   بالسير بإجرا ةلمالي و ارة ابتفويض  2020تشرين األو   25قدة بتاريخ ( المنع126رر مجلس الو راء األردني في جلسته رقم )ق

دة هيكلة الشركة من النواحي  بإعداد وتنفيذ خطة إعا ام الشركة ، شريطة الت نمليون دينار على شريحتي  50غ ركة بمبلرفع رأس ما  الش

لمرحلة  اخاص ب تبقي الوسيتم استالم المبلغ الم 2020مليون دينار خال  الربع األخير من عام  25تم استالم مبلغ  . ة والتمويليةلي ي التشا

  31ي كما فالما  مليون دينار كدفعا  مقدمة على حساب  يادة رأس  25قام  الشركة بتسجي  مبلغ التالي، ب . و2021الثانية خال  عام 

المرحلية الموحدة  القوائم المالية لم يتم استكما  إجراءا  رفع رأس ما  الشركة حتى تاريخ هذه . 2020األو   نون كا 31و 2021اذار 

 . ةمختصرال
 

 االحتياطي االجباري  −
 

 على المساهمين. قاب  للتو يع  خ  وهو غير ب  ضريبة الدق   ٪ من الربح10تم تحويله من االرباح السنوية بنسبة  يمث  هذا البند ما
 

 

 العقود مع العمالء  من  دات اإليرا  ( 10)

 آذار  31لمنتهية في لثالثة أشهر ال 

 2021  2020 

    خدمات منتظمة 

 87,062  21,593 ن مسافرو

 6,799  4,725 شحن 

 1,583  752 ئدة أمتعة  ا

 2,058  1,087 بريد جوي 

 97,502  28,157 ( 13مة )إيضاح مجموع الخدمات المنتظ
    

 2,183  2,460 ( 13رحال  خاصة )إيضاح و    تأجير طائرا

 3,487  2,990 إيرادا  مستودع الشحن 

 2,168  1,753 ا  الشركا  األخرى ر  طائ   التجارية الستقبا  وترحي اإليرادا

 2,512  1,212   تايير وإلااء حج   إيرادا

 1,028  520 الخدما  الفنية والصيانة المقدمة للشركا  األخرى  إيرادا 

 1,121  405 لى لدرجة األوبد  خدما  ا ا دإيرا

 913  401 ( ياحية  شركا  سي )إيرادا  تشا والسفر  ة ة االردنية للسياحإيرادا  شركة الملكي 

 855  315 دما  المساندة إيرادا  الخ

 504  251 ادا  مرك  التو يع الوطني )جاليلو(إير

 1,075  228 إيرادا  المسافر الدائم

 765  239 إيرادا  متنوعة 

 38,931  114,113 
 
 

 ل  ـ ة الدخـضريب ( 11)
 

  2020و 2021ذار ا 31ية في المنته فترة دنية للملكية األرلاة وي خطوط الج ال –الدخ  لشركة عالية  لم يتم احتساب مخصص لضريبة

 . وتعديالته 2014( لسنة 34ضريبة الدخ  رقم )  ريف عن اإليرادا  الخاضعة لضريبة الدخ  وفقاً لقانونوذلك بسبب  يادة المصا 

 

ضمن المهلة   2019 يةالا 2017من  وام عرا  الضريبية لألتقديم االقراب الخطوط الجوية الملكية األردنية  –الية قام  شركة ع

جعة  رادائرة ضريبة الدخ  بم متقولم  2018حتى نهاية عام  بة الدخ  والمبيعا   تسوية مع دائرة ضري عمب  ركةشال م  قا. يةالقانون 

 . 2019لعام ة محاسبي السجال  ال
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 2013، 2012وا  لسن ن اعدينار  2,972والمبيعا  بمطالبة الشركة بفروقا  ضريبة مبيعا  بمبلغ  بة الدخ  قام  دائرة ضري 

المرحلية  ايا معلقة حتى تاريخ القوائم المالية ال ت ا  القضضريبية. لا يةكمة البداام  الشركة بالطعن لدى محوقد ق .2016 ،2014و

   مادية.  لت اما أي ا تج عنهاين عتقد انه لن حديد نتيجة هذه القضية بدقة إال إن االدارة ت ه ال يمكن ت ان  بالرغم. الموحدة المختصرة 

 

دائرة ضريبة الدخ    م ولم تق . ية ضمن المهلة القانون  2019 ايةلا 2017من ذاتي كشف التقدير الديم قام  شركة األجنحة الملكية بتق

ية  ى تسوقام  شركة األجنحة الملكية بالتوص  إل . المختصرةالمرحلية الموحدة تاريخ القوائم المالية  حتى  يةالسجال  المحاسب جعة رابم

 .2016م يبة الدخ  حتى عامع دائرة ضر يةنهائ 

 

جعة  رادائرة ضريبة الدخ  بم مولم تق 2019 ايةلا 2017من  والسفر بتقديم كشف التقدير الذاتي ردنية للسياحةقام  شركة الملكية األ

ردنية  قام  شركة الملكية األ  . ختصرةالم  ة الموحد المرحلية  اد القوائم الماليةعدتى تاريخ إح 2019و 2017 لألعوامة السجال  المحاسبي 

 .2018لعام  باإلضافة 2016يبة الدخ  حتى عام مع دائرة ضر بالتوص  إلى تسوية نهائية سفر وال ياحة للس
 

ولم تقم دائرة ضريبة الدخ  بمراجعة   2019 ى حت  2016 نم عوامأللقدير الذاتي بتقديم كشف الت   الطيران قام  شركة المشرك لخدما

ة مع دائرة  المشرك لخدما  الطيران بالتوص  إلى تسوية نهائي قام  شركة  دة. ية الموححتى تاريخ إعداد القوائم المال  محاسبية  الالسجال

 .2018بة الدخ  حتى عام ضري 

 
 
 لية حتملة والرأسماتزامات الماالل ( 21) 
 

 نكية: ت بكفاال ية واعتمادات مستند -
 

بلغ بنكية بم كفاال  و دينار 21,074لغ بمب مستندية  باعتمادا لة تتمث  ا  محتملت اما 2021آذار  31بتاريخ  المجموعة على 

 .(دينار 476بمبلغ  كفاال  بنكيةو دينار 19,721عتمادا  مستندية بمبلغ ا: 2020كانون األو   31) دينار 483
 
 : جموعةالمقضايا المقامة على ال -

 

:  2020 ون األو كان  31) 2021آذار  31كما في  اردين  14,491  ا في عدد من القضايا بلاى عليهمدع لمجموعةان ا

دوثها.  حتماليا  حا. وقد تم تحلي  المخاطر المتعلقة بهذه القضايا وا في مطالبا  قانونية متعلقة بنشاطاته وتتمث  ار(دين 14,821

كاٍف لمواجهة   2021 اذار  31ي أخوذ لهذه القضايا كما فين، إن المخصص الموني يها القان دارة المجموعة ومستشاروبرأي إ

 م عنها.ي قد تنجااللت اما  الت 
 
 سماليةزامات الرأااللت  -

 

:  2020كانون األو   31أمريكي ) دوالر  303,051,349الت اما  رأسمالية بمبلغ  2021 آذار  31على المجموعة بتاريخ 

تتمث  في عقود تم  دينار(  321.286 :2020كانون األو   31دينار ) 214,930ما يعاد   أي  ر امريكي(دوال 453.013.157

ى ان يتم  ة الخيار بعدم شراء هذه الطائرا  عللدى المجموع. و( ثالث طائرا : 2020كانون األو   31) نطائرتا ءعها لشراتوقي 

 يخ استالمها.شهراً قب  تار عة وثالثونابالغ الشركة المصنعة خال  مدة أقصاها سب 

 

ر تسليمها بحلو  الربع األو  من عام  من المقرأو  طائرة كان خيار شراء إلااء ب  الشركة قام  ،2021 كانون الثانيخال  شهر 

من ذمم   تم خصمه  الر امريكيدو 2,294,060الطائرة هذه يمة الدفعة على حساب شراء ق ا  بلدون أي مسؤولية.  2024

 الشركة الدائنة. 
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 يرادات افي لإلجغرلتوزيع الا ( 31)
 

 يع الجارافي لإليردا . تثناء التو أية معلوما  قطاعية باس المجموعة نشاط الطيران وبالتالي ليس لدى تتعلق ب  ة مجموعالميع أعما  إن ج
 

 هر المنتهية في للثالثة أش  

 2021آذار   31

 ية في للثالثة أشهر المنته 

 2020ذار آ 31

 

 دمات الخ

 تأجير الطائرات  

 اصة الخوالرحالت 

   

 الخدما  

 ير الطائرا  تأج 

 ة ال  الخاص والرح

  

 المجموع   شحن   مسافرون   المنتظمة  المجموع   شحن   مسافرون   المنتظمة  
                

 13,022  572  -  12,450  4,564  524  16  4,024 المشرك 

 25,451  692  -  24,759  4,519  372  -  4,147 اوروبا 

 27,766  56  -  27,710  9,453  -  -  9,453 ربيالعالخليج 

 22,229  546  -  21,683  10,106  -  -  10,106 ركاامي 

 8,859  -  317  8,542  1,522  1,461  -  61 اسيا

 2,358  -  -  2,358  453  87  -  366 افريقيا

 99,685  1,866  317  97,502  30,617  2,444  16  28,157 يرادات مجموع اإل

 

 

 القة ذات ع  جهاتمعامالت مع  ( 41)
 

ة المملكة  مندوك ادخار موظفي الشركة وحكوصو  كا  الحليفةالشرتي تم  مع قة المعامال  الا  عالجها  ذمع  عامال تمث  الم

 ن قب  إدارة المجموعة. لقة بهذه المعامال  ملمتعم اعتماد األسعار والشروط اهذا ويت  .هاشمية ال األردنية

 

 ة: الموحد  المرحلية يالماللمرك  مة اي قائ الظاهرة فالقة الع مع الجها  ذا  ص األرصدةفيما يلي ملخ
 

 2020كانون األو   31  2021آذار   31 

 نةمم دائ ذ  مدينةذمم   ائنة ذمم د  ذمم مدينة  

 دققززززززززة( )م  زززززة( دققززز)م  ر مدققة( )غي   )غير مدققة(  
        

 1,318  43,778  1,373  43,988 حكومة المملكة األردنية الهاشمية  

 5,853  -  6,034  - في ومستخدمي الشركة  ندوك ادخار موظص

 -  882  -  829 الشركة األردنية لصيانة الطائرا  

 527  -  791  - موين الطائرا  كة األردنية لت الشر

 31  -  22  - التدريب التشبيهيلتدريب الطيران والشركة األردنية 

 44,817  8,220  44,660  7,729 
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 الموحدة:  المرحلية رة في قائمة الدخ    مع الشركا  الحليفة الظاهملخص المعامالفيما يلي 
 

 آذار  31هية في للثالثة أشهر المنت  

 2021  2020 

 ير مدققة( )غ  )غير مدققة(  

    ردنية لصيانة الطائرات: شركة األ لا

 72  43 ما  منتظمة إيرادا  خد
    

 (671)  ( 808)   مصاريف صيانة وتصليحا
    

    األردنية لتموين الطائرات:  الشركة 

 (2,458)  ( 781) مصاريف خدما  المسافرين  
    

    ان والتدريب التشبيهي: ة لتدريب الطيركة األردنيالشر

 14  - تظمة خدما  من   دا إيرا
    

 (254)  ( 210) مصاريف تدريب الطيارين
 
 

 الموحدة:  المرحلية  هاشمية الظاهرة في قائمة الدخ  ألردنية الالمملكة اومة كيما يلي ملخص المعامال  مع حف
 

 آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020 

 )غير مدققة(   قة( )غير مدق 
    

 547  335 مسافرون -منتظمة  ما  خد  إيرادا 

 350  284 شحن   -إيرادا  خدما  منتظمة  

 198  355 ر طائرا  رحال  خاصة تأجي 

 974  1,095 

 

 يا: منافع اإلدارة التنفيذية العل 
 

 : عة للمجموالعليا  التنفيذية ( اإلدارة أخرىفيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومنافع 
 

 ذار آ 31 منتهية فيللثالثة أشهر ال 

 2021  2020 

 غير مدققة( )  )غير مدققة(  
    

 238  109 رواتب ومنافع أخرى  

 12  2 ة س اإلدارأعضاء مجل ال  قافآ / بد  تن مك

 
 



 ية األردنية المساهمة العامة المحدودة الخطوط الجوية الملك - ة عاليةشرك
 تصرة لمخا  الموحدة المرحلية ةيلما القوائم الحول  حات إيضا

 مدققة( ر )غي 2021  آذار 31

 )آالف الدنانير، باستثناء المبالغ بالعمالت االجنبية( 

 -12- 

 

 االختياريالتسريح مخصص  (51)
 

من   االتفاقية دأ  هذه ث ب . حي سياحةين في النق  الجوي والع نقابة العاملم  جماعي مبتوقيع عقد ع 2021 اذار 22بتاريخ قام  الشركة 

بناًء على ذلك، قام   و تياري.االخ  التسريحر ياخ الموظفيهالشركة  حيث منح   ،2021 ايار 31وانته  بتاريخ  2021 نيسان 1تاريخ 

ن  بالغ المستحقة للموظفي والذي يمث  الم 2021آذار  31خال  الفترة المنتهية في  دينار مليون 1.5بتسجي  مخصص بمبلغ  الشركة

 من قب  ادارة الشركة.  إنهاء خدماتهم والتي تم  الموافقة عليهان ب ي الراغب 
  

 

النق  الجوي والسياحة. حيث بدأ  هذه االتفاقية من   ماعي مع نقابة العاملين في بتوقيع عقد عم  ج 2020شباط  9قام  الشركة بتاريخ 

، حيث منح  الشركة لموظفيها خيار التسريح االختياري. وبناًء على ذلك، قام   2020شباط  29وانته  بتاريخ  2020شباط  9تاريخ 

المستحقة للموظفين الراغبين والذي يمث  المبالغ  2020 آذار 31ة المنتهية في الفتردينار خال   910الشركة بتسجي  مخصص بمبلغ 

 بإنهاء خدماتهم والتي تم  الموافقة عليها من قب  ادارة الشركة. 
 
 
 


