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 مقدمة 
 

وشركاتها التابعة  شركة"( "ال ) الخطوط الجوية الملكية األردنية –المختصرة المرفقة لشركة عالية الموحدة لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية 

ً بالمجموعة( كم   حزيران  30من قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في ن كووالتي تت  2021 حزيران 30في ا )ويشار إليهم معا

الموحدة وقائمة   المرحلية  الشامل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية قائمة الدخل والمرحلية الموحدة وقائمة الدخل  2021

دارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه  إليضاحات حولها. إن مجلس اإلواخ المنتهية في ذلك التاري  شهر أ ةست التدفقات النقدية المرحلية الموحدة لل 

)التقارير المالية المرحلية(.   34 رقم وفقاً لمعيار التقارير المالي الدولي / معيار المحاسبة الدولي المختصرة الموحدة  القوائم المالية المرحلية 

 إلى مراجعتنا.المختصرة استناداً الموحدة ة  لي هذه القوائم المالية المرح ولجة حان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتي 
 

 ةنطاق المراجع
 

ً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة  "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات   2410لقـد جرت مراجعتنا وفقا

اص المسؤولين عن األمور  فسارات بشكل أساسي من األشخست باالمرحلية تتمثل في القيام ية لمالالمستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات ا

والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم المالية 

ً وفق هامة التي من الممكن تحديدها تأكيدات حول كافة األمور الى علأعمال المراجعة من الحصول نا تمكن للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال  ا

 من خالل أعمال التدقيق، وعليه فاننا ال نبدي رأي تدقيق حولها. 
 

 عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ االستمرارية
 

ليون  م 307,2 الغةالب  تراكمةلما خسائر الشركة تجاوزت، مختصرةال حدة و( حول القوائم المالية المرحلية الم2-2) إيضاحكما هو مبين في 

مليون  168,1المتداولة بمبلغ هذا وقد تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها . 2021 حزيران 30ي كما ف شركة ال ال س مأردينار 

ر كمنشأة  مراول قدرة الشركة على االست ي ح جوهر . إن هذه األحداث والظروف تشير إلى وجود شك 2021 حزيران 30دينار كما في 

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

زيادة  ماع غير عادي اجت في  ٪ من رأسمالها فيجب تصفية الشركة إال إذا قررت الهيئة العامة للشركة75للشركة المساهمة العامة عن 

 ة وضع خسائر الشركة. لشركة او معالج ل ارأسما
 

تم استالم  ن. على مرحلتي دينار ن مليو 50رأس مال الشركة بمبلغ  زارة المالية بالسير بإجراءات رفعقرر مجلس الوزراء األردني تفويض و

حصلت الشركة على   . 2021عام الثاني من  الربعخالل تبقي مال مبلغتم استالم ال و 2020م مليون دينار خالل الربع األخير من عا 25مبلغ 

شركة في  الستمرار في دعم الالحكومة بإيجابية لتنظر حكومة المملكة األردنية الهاشمية(، حيث كتاب تطمين من وزارة المالية )ممثلة عن 

وتوليد تدفقات نقدية   جوداتهاو مد تها على استرداروقدركة تدعم استمرارية أنشطة الشاملة بدأت الشركة بمشروع إعادة هيكلة ش. المستقبل

 . المرحلية الموحدة المختصرة  حول القوائم المالية  النتيجة هذا األمر ال يعدل  لسداد التزاماتها. إن 
 

 النتيجة
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   المختصرة الموحدة  مرحليةل من هذه القوائم المالية اجزءا   15م إلى رق 1ت المرفقة من رقم  تعتبر اإليضاحا

 امة المحدودة  ة الع مساهمال نية ردأل ة ايكالجوية المل الخطوط - عاليةشركة 
 لموحدةاالمرحلية  قائمة المركز المالي

   2021  حزيران 30
 )آالف الدنانير( 

 

 2020كانون األول  31  2021  حزيران 30  إيضاحات  

 )مدققة(   )غير مدققة(    المـوجودات 

      موجودات غير متداولة 

 433,676  433,299  5 الموجودات  استخدام حق 

 73,896  65,739  6 ت اكات ومعدلت مم

 4,813  3,218   طائراتشراء وتعديل دفعات على حساب 

 2,265  2,265   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 16,755  16,914   استثمار في شركات حليفة 

 22,959  23,889   ايجار مبالغ محتجزة مقابل عقود 

 12,322  12,322   ؤجلة ة مي يب ضرات  موجود

   557,646  566,686 

      متداولة دات موجو 

 10,498  13,639   أخرى أرصدة مدينة 

 8,210  7,766   قطع غيار ولوازم، بالصافي 

 57,532  71,601   ذمم مدينة، بالصافي 

 53,508  90,174  7 نقد وأرصدة لدى البنوك 

   183,180  129,748 

 696,434  740,826   دات و وجم لع امجمو

      

      حقوق الملكية والمطلوبات 

      سهم حق ملكية حملة األ

 274,610  274,610  9 رأس المال  

 (78,205)  (78,205)  9 سهم  ألخصم اصدار ا

 25,000  50,000  9 دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس المال 

 14,808  14,808  9 احتياطي إجباري 

 133  133   دلة قيمة العاطي الااحتي 

 158  419   نقدية تحوطات التدفقات ال

 (246,406)  (307,232)   خسائر متراكمة 

   (45,467)  (9,902) 

 223  218   حقوق غير المسيطرين

 (9,679)  (45,249)   حقوق الملكية  العجز في

      

      المطلوبات 

      مطلوبات غير متداولة 

 95,428  105,027  8 األجل  ويلة ط  وض قر

 336,683  329,366  5 ل األج التزامات عقود إيجار طويلة

 413  415   مطلوبات أخرى طويلة األجل 

   434,808  432,524 

      مطلوبات متداولة 

 -  957  7 بنك دائن

 26,380  33,476  8 جل تستحق الدفع خالل عام  األأقساط قروض طويلة 

 66,783  81,285   ة  مستحق ريفمصا

61279,   دائنون وأرصدة دائنة أخرى    73,195 

 36,754  69,845   رادات مؤجلـة ي إ

 70,477  86,092  5 جل ألعقود إيجار قصيرة ا لتزاماتا

   351,267  273,589 

 706,113  786,075   مجموع المطلوبات 

 696,434  740,826   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  



 

   المختصرة الموحدة  مرحليةل من هذه القوائم المالية اجزءا   15م إلى رق 1ت المرفقة من رقم  تعتبر اإليضاحا

 
 حدودة  العامة الماهمة الملكية األردنية المسالجوية  الخطوط  -  شركة عالية
 المرحلية الموحدة  قائمة الدخل 

 ( ة )غير مدقق 2021  حزيران 30المنتهية في   أشهر  للستة 
 ( آالف الدنانير)

 

   

 للثالثة أشهر المنتهية في 

    حزيران  03 

 للستة أشهر المنتهية في 

حزيران  30   

 2020  2021  2020  2021  ت حاضاإي  

          

9366,13  108,835  22,823  69,904  10 لعمالء مع ا من العقود اإليرادات  

(79,133)   تكاليف اإليرادات    (47,164)   (139,218)   (164,089)  

(929,2)   الخسارة اجمالي    (24,341)   (30,383)   (27,153)  

          

(13,32)   مصاريف إدارية    (5733,)   (6,502)   (8,538)  

(6,055)     مصاريف بيع وتسويق   (4,689)   (310,95)   (13,985)  

( 54)   مختلفة  صاتمخص   -  (54 )   - 

(18,659)     التشغيلية الخسارةصافي     (,60332)   (47,892)   (6749,6)  

          

    الأعم رباح أ)خسائر( حصة الشركة من 

   ة الشركات الحليف

 

(83 )   

 

(708)   

 

159  

 

(479)  

(713)  32   لصافي، باىأخر (مصاريف )  ايرادات   (149)   (1,034)  

(1,503)  -  -  15 مخصص التسريح االختياري    (910)  

(154)   خسائر فروقات عملة    (533)   (84 )   (896)  

(5,745)   تكاليف تمويل   (6,722)   (11,823)   (14,500)  

421   إيرادات فوائد    87  461  738 

(9524,3)   الفترة قبل الضريبة  خسارة  فيصا   (,29141)   (60,831)   (5766,7)  

 -  -  -  -  11 مخصص ضريبة الدخل 

(24,395)   للفترة   الخسارةفي  صا   (41,291)   (60,831)   (5766,7)  

          

          العائد إلى: 

(24,397)   مساهمي الشركة    (41,270)   (,82660)   (3166,7)  

( 21)  2   المسيطرين غير ق حقو   (5 )   (26 )  

   (24,395)   (41,291)   (60,831)   (5766,7)  

          

              الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 

 ناري د( 0,243)  دينار (0,222)  دينار (0,150)  دينار (0,089)   الى مساهمي الشركة   ةخسارة الفترة العائد   

 



 

   المختصرة الموحدة  مرحليةل من هذه القوائم المالية اجزءا   15م إلى رق 1ت المرفقة من رقم  تعتبر اإليضاحا

 
 

   حدودة كية األردنية المساهمة العامة المالمل  ة لجويط ا وطالخ -  اليةشركة ع 
 مل المرحلية الموحدة دخل الشاقائمة ال

 )غير مدققة(  2021  حزيران 30ة أشهر المنتهية في  ستلل
 )آالف الدنانير( 

 

  

 للثالثة أشهر المنتهية في 

    حزيران  30 

 ة أشهر المنتهية في  ستلل

 يران حز 30

  2021  2020  2021  2020 

         

 (66,757)  (60,831)  (41,291)  (24,395)  الفترة  خسارة

 اتصنيفه إعادة بنود الدخل الشامل األخرى التي يمكن

الى قائمة الدخل في الفترات الالحقة )بالصافي بعد  

         الضريبة(: 

 (248)  261  217  ( 35)  دية  من تحوطات التدفقات النقالربح  ( الخسارة)صافي  

         

التي لن يتم تصنيفها الى   األخرى  ود الدخل الشاملن ب 

الحقة )بالصافي بعد  الفترات الالدخل في  قائمة

         الضريبة(: 

القيمة العادلة للموجودات المالية  احتياطي  التغير في

 (390)  -  -  -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (67,395)  (60,570)  (41,074)  (24,430)  مجموع الدخل الشامل للسنة 

         العائد إلى: 

 (67,369)  (60,565)  (41,053)  (24,432)  شركة  مساهمي ال

 ( 26)  ( 5)  ( 21)  2  حقوق غير المسيطرين  

  (24,430)  (41,074)  (60,570)  (67,395) 

 



 

   المختصرة الموحدة  مرحليةل من هذه القوائم المالية اجزءا   15م إلى رق 1ت المرفقة من رقم  تعتبر اإليضاحا

   محدودة لا العامة  ة األردنية المساهمة لكيالم  جوية الخطوط ال -  شركة عالية
 ة الموحد  المرحلية  الملكية التغيـرات فـي حقـوق  قائمة

 ( ة )غير مدقق 2021  حزيران 30هية في  المنت ة أشهر تسلل
 )آالف الدنانير( 

 

   حـق ملكيـة حملـة األسهــم  

 

 

 رأس المال 

خصم  

 إصدار 

  دفعات 

على   مقدمة

حساب زيادة  

 رأس المال 

 ي ياطحت الا

 اإلجباري 

 احتياطي

 القيمة

 ة ادلالع

  تا طتحو

ات  قالتدف

 ديةالنق

 الخسائر 

 المجموع  المتراكمة

 حقوق غير 

 نالمسيطري 

 مجموع 

 الملكية حقوق 

           2021  حزيران 30  في المنتهية ة أشهر ستترة الفل

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

 (60,570) ( 5) (60,565) (60,826) 261 - - - - - لفترة ل لم الشا ل خد مجموع ال

 25,000 - 25,000 - - - - 25,000 - - على حساب زيادة رأس المال دفعات 

 ( 45,249) 218 ( 45,467) ( 307,232) 419 133 14,808 50,000 ( 78,205) 274,610 2021 ن حزيرا 30ي  كما فالرصيد 

           

           2020  حزيران 30في   ية هنت الم ر هأش ة ستة اللفتر 

 126,732 266 126,466 (85,389) 119 523 14,808 - (78,205) 274,610 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 (67,395) ( 26) (67,369) (66,731) (248) (390) - - - - ترة الشامل للفموع الدخل مج

 59,337 240 59,097 ( 152,120) ( 129) 133 14,808 - ( 78,205) 274,610 2020 حزيران  30الرصيد كما في  

 
 



 

   المختصرة الموحدة  مرحليةل من هذه القوائم المالية اجزءا   15م إلى رق 1ت المرفقة من رقم  تعتبر اإليضاحا

 الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة المحدودة   -  شركة عالية
 ة الموحد المرحلية التدفقات النقدية  قائمة

 ( ة دققمير )غ 2021  انير حز 30المنتهية في   ة أشهر ستلل
 )آالف الدنانير( 

 
 في  ة يهنتأشهر الم ستة لل 

 حزيران  30 

 2020  2021 حات ضاإي  

     نشطة التشغيلية  ألا

(60,831)  الفترة قبل ضريبة الدخل  خسارة    (66,757)  

     

     تعديالت: 

 11,681  11,620  استهالكات ممتلكات ومعدات 

,38631 5 جودات ومالاستهالكات حق استخدام     34,257 

(159)  يفة  لح  تكاشر خسائر ( رباحأ)حصة الشركة من   479 

2311,8  التمويليف التك   14,500 

 -  54  مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

 22  2  مخصص نهاية الخدمة 

109  1,503 15 مخصص التسريح االختياري   

(461)  إيرادات فوائد    (738)  

(512)  ن الطائرات تموي ة للشركة األردني ا –اطفاء إيراد مؤجل    (150)  

     

     ل لعامل اا ملا  أسر ات يرتغ

 4,022  (14,069)  ذمم مدينة  

(194)  390  ار ولوازم  غي  قطع  

 1,998  (2,409)  أرصدة مدينة أخرى 

)  32,500  إيرادات مؤجلة   (7,503  

 19,149  9,831  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

(5,540)  12,638  ستحقة  مصاريف م   

(582)  (1,819)  رييااالخت المدفوع من مخصص التسريح   

 5,554  32,126  يلية  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغ

     

     األنشطة االستثمارية 

(2,755) 6 شراء ممتلكات ومعدات    (7,685)  

(930)  التغير في مبالغ محتجزة مقابل عقود استئجار    10,343 

 -  7  ت ومعدات بيع ممتلكا من ل حصالمت 

 955  258  ة مقبوض د ائ إيرادات فو

(2,628)  ودائع قصيرة األجل    21,344 

 1,133  -  رباح من شركات حليفة أتوزيعات 

(6,048)  ستثمارية ل األنشطة امن  ( المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية    26,090 

     

     األنشطة التمويلية 

 -  23,697  لقروض امن المتحصل 

 -  25,000   المال س رأ على حساب زيادة مقدمة ات دفع

(697,2)  تسديد قروض    (5,849)  

(31,801) 5 إيجار دفعات التزامات عقود    (27,837)  

(2,624)  فوائد مدفوعة     (3363,)  

0037,  األنشطة التمويلية  (المستخدمة في )من صافي التدفقات النقدية    (2237,0)  

,10833  مه وما في حك في النقد )النقص(  ة زيادل اصافي    (78,35)  

 52,283  48,143  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 46,905  81,224 7 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 



 دة المحدو  لجوية الملكية األردنية المساهمة العامةالخطوط ا - ة عاليةشرك
 المختصرة  دةالموح ةالمرحلي ةيلالقوائم الما   حولات ح إيضا
 دققة( )غير م  2021حزيران  30

 ( العمالت األجنبيةاستثناء المبالغ بدنانير، ب )آالف ال 

 -1- 

 

 عـــام   ( 1)

 

قانوني لمؤسسة   كخلف شركة" "ال  ردنية(كية األلمل)ا عامة المحدودةلجوية الملكية األردنية المساهمة الالخطوط ا –الية ع شركةتأسست 

 .األردن  –في عمان   ة للشركةماقع مكاتب اإلدارة الع. وت 2001شباط   5يخ ارة بت ي ن درالملكية األ –عالية 

 

تهبط في  تي ئرات الل الطاوترحي  استقبالت القيام بعملياها وخارجملكة ومن غايات الشركة القيام بكافة عمليات النقل الجوي داخل الم

 ة. لمملك رات اقلع من مطاوت 

 

. 2021ز تمو 28 عقدة بتاريخن مجلسته ال ي دارة الشركة فإمن قبل مجلس  مختصرة دة الوحالم  ة ي لحر المتم اعتماد القوائم المالية   

 

 عداد القوائم المالية إسس  أ ( 2)

 

ً   المرفقة حدة المختصرة مرحلية المولاالية تم إعداد القوائم الم  ة(.  التقارير المالية المرحلي ) ( 34)ولي رقم  محاسبة الد ال لمعيار وفقا

 

ً يضاحات المطلوواإلمات المعلو ال تتضمن كافة  وحدة المختصرةية الممرحللا اليةمال مئ اإن القو   بة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا

  ستة كما أن نتائج أعمال ال  .2020كانون األول  31ي ا فكم للمجموعة  نوي قرأ مع التقرير السويجب أن ت  ولية ية الدعايير التقارير الماللم

 . 2021ل كانون األو 31لسنة المنتهية في  عة لمتوقائج العلى النت  ال تمثل بالضرورة مؤشراً  2021 انيرحز 30ي ف ةي هت أشهر المن 

 

إظهار المبالغ  يتم  . للمجموعة عملة الرئيسية ال والذي يمثل المختصرةالموحدة ة المرحلي  لمالية وائم اإن الدينار األردني هو عملة إظهار الق

 .جنبيةألالت االمبالغ بالعم اءتثن إسب   ( ين درأ ران دي  000) ف الدنانيرآالب 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  ( 2-1)

 

د القوائم المالية  ي اعدات فك التي اتبعالمختصرة متفقة مع تل حدةالمو ة لي رحالم المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم الماليةسات اي السان 

كانون الثاني   1لتالية اعتباراً من بتطبيق التعديالت ا ت موعة قام أن المج تثناءاس، ب 2020 ل و كانون األ 31الموحدة للسنة المنتهية في 

2021: 

 

  رقم  ماليةالتقارير ال داد لدولي لعا ار ي تعديالت على المع :- ( البنوك ن وضة بي )سعر الفوائد المعر  IBORالمرحلة الثانية من إصالح 

  ار الدولي لعداد التقارير المالية يوالمع (،7)  رقم  تقارير الماليةال ي لعدادولالد  را يعلموا  (، 39رقم ) ر المحاسبة الدولياومعي  (، 9)

 (. 16)  رقم  ار الدولي لعداد التقارير الماليةي والمع  ( 4)  مرق

 

سعر  د  لتحدي  مدتخعند استبدال المرجع المس ارير الماليةتقالعلى ثر المتعلقة باألو قتة إعفاءات مؤ IBORإصالح ة الثانية من مرحل توفر ال

 :العملية التالية التطبيقات تشمل التعديالت الخالي من المخاطر. شبه مرجع يعتمد على العائد ب  IBORة ئدالفا
 

  ي الفائدة المرجع عن تغير سعر قدية الناتجةالن التدفقات ى علالتعاقدية والتغيرات  يراتالتغمع تعامل ليتم ال العملي التطبيق -

 . سعر الفائدة في السوق  علىالحركة  لبما يعاد، تغيرملا دةكتغييرات في سعر الفائ 

مرارية  ست ا  معوط ة التحعمليات التحوط ووصف أداتعديل التعريفات المستخدمة في توثيق  المجموعةتتطلب اإلعفاءات من  -

من   لي الخا دئ العمرجع يعتمد على اد سعر الفائدة الحالي ب المستخدم لتحدي ال المرجع تبدعند اس  موعةللمجعالقات التحوط 

 ر. المخاط

أسعار الفائدة في حال   ائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو استخدام سعر ف للمجموعة  يجوز -

 . ر أسعار الفائدة بشكل منفصلط يد مخاتم تحد

 

هذه  استخدام ب  المجموعة سوف تقوم  .عة جموملل المختصرة ةحدالموالمالية المرحلية  القوائمعلى جوهري ر التعديالت أث ذه لم يكن له

 .في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق   العملية التطبيقات
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 سية مفاهيم المحاسبة األسا ( 2-2)

 

ل  حو ( 3) مقر ين في اإليضاحرية. إال أنه، وكما هو مب بناءاً على مبدأ االستمراة تصرالمخموحدة ل االمرحلية إعداد القوائم المالية  مت 

  خسائر الشركة المتراكمة تجاوزتفقد  (، 19-السلبي لجائحة كورونا )كوفيد بين األثري  ذيالة المختصرالموحدة المرحلية القوائم المالية 

جوداتها  ت الشركة المتداولة موهذا وقد تجاوزت مطلوبا . 2021 ان يرزح 30كما في رأس مال الشركة مليون دينار  307,2 غةالبال

. إن هذه األحداث والظروف تشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة  2021 حزيران  30مليون دينار كما في  168,1بلغ بم المتداولة 

  وتعديالته على أنه  1997سنة ( ل 22) الشركات رقم( من قانون 266قم )المادة رذا وتنص مرة. هأة مست االستمرار كمنشالشركة على 

٪ من رأسمالها فيجب تصفية الشركة إال إذا قررت الهيئة العامة  75عن العامة  مة مساهلا ة ركمة للشفي حالة زيادة الخسائر المتراك

 الشركة.  ع خسائر لجة وضاو معارأسمال الشركة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة 

 

، لتينرحعلى م رامليون دين  50رفع رأس مال الشركة بمبلغ  زارة المالية بالسير بإجراءاتو ويضاألردني تف قرر مجلس الوزراء 

خالل   رن دينامليو 25م مبلغ تم استال شريطة التزام الشركة بإعداد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة من النواحي التشغيلية والتمويلية. 

  50سجيل مبلغ بت ة ركالش تم اق. وبالتالي، 2021عام الثاني من  الربعخالل قي ب ت لملغ ام المب تم استالو 2020ألخير من عام الربع ا

. لم  (مليون دينار 25: 2020كانون األول  31) 2021 حزيران 30 مليون دينار كدفعات مقدمة على حساب زيادة رأس المال كما في

شركة على  . حصلت الالمختصرة الموحدةحلية المر اليةالم ذه القوائميخ إعداد هتى تارشركة حتكمال إجراءات رفع رأس مال اليتم اس

لهاشمية(، حيث تنظر الحكومة بإيجابية لالستمرار في دعم الشركة  ن حكومة المملكة األردنية اة عية )ممثلالالم ة را زكتاب تطمين من و

ترداد موجوداتها وتوليد تدفقات  على اسها درت ركة وقلشطة اكلة شاملة تدعم استمرارية أنش بدأت الشركة بمشروع إعادة هي في المستقبل. 

 لسداد التزاماتها.  يةقدن 

 

 كية األردنية ة المليوخطوط الجعلى ال ( 19 –)كوفيد    رونايروس كو ف ي شر تف ثأ ( 3)

 

.  ى األخرالسفر وإغالق الحدود مع البلدان  تعليقب ومختلف القطاعات ( على الشركات COVID-19جائحة فيروس كورونا ) تأثر

اقتصادي  إنكماش ث وحد في  سو ري الالزمة الحتواء الفبير والتداإلى جانب اإلجراءات  ( COVID-19)يروس كورونا ف ئحة جا تتسبب 

 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.  توتسبب 

 

ة  دي جدال يات حدلت اكبة موالتمويلية الو ةالتشغيلي حي النوا ة تتضمن مل شاكلة إعادة هي عداد ا مشروعب بدأت الشركة , 2020 عام  خالل 

 في المستقبل القريب. استمرارية الشركة  ن لضما

   

 دية ملخص كما يلي: قن تدفقاتها السيولتها ووة  شرك ال ة ط لفيروس على أنشفشي اثر ت إن أ 

 

دخلت إدارة الشركة   الهيكلة،مشروع إعادة  دبالتزامن مع خطة الشركة في إعداو  النقديةلتدفقات كجزء من خطة الشركة إلدارة ا −

 . القروض و  جارالمقرضين إلعادة جدولة دفعات اإلي الطائرات و  يؤجر مع م  فاوضاتبم

 

 . أمكنحيثما ، كاليفوتخفيض الت  الدفعات إلعادة جدولة موردين لا  بمفاوضات مع  ةرك شالة رادخلت إد −

 

ر  هن شفترة مللحقة لمست أجيل االقساط اتجمع البنكي، حيث قامت بت ال قرض وقعت الشركة اتفاقية تعديل على ، 2020خالل عام  −

أيلول   30المتبقية بعد تاريخ ت ط الدفعا سا قأ مع  بيساس تن على أسا ه األقساط هذ زيعوتم تو 2020الى شهر أيلول  2020 آذار

اط القرض للفترة من  ٪ من أقس50تم بموجبه إعادة جدولة خطاب تعديل بتوقيع  2021 اننيس 1قامت الشركة بتاريخ   .2020

  ل خال .2021ن حزيرا 30اريخ د ت بع ل نسبي مع أقساط الدفعات المتبقيةها بشكزيعوتو 2021 رانحزي إلى  2021 نيسان

شهر  ٪ من أقساط القرض للفترة من 50تم بموجبه إعادة جدولة  ثالثتعديل خطاب بتوقيع  ةالشرك  قامت  ،2021 زتمو رهش

 .2021 أيلول 30خ بعد تاري  قيةوتوزيعها بشكل نسبي مع أقساط الدفعات المتب  2021 أيلولإلى  2021 تموز
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  مليون دينار وبمعدل فائدة  20العربي بسقف  البنك من وحن مم يان مت ئ ا تسهيلعلى ة بالحصول قامت الشرك، 2019خالل عام  −

ليصبح  االئتماني سقف التسهيللتعديل بي رعوقيع اتفاقية مع البنك البت  2020 آذار  18ة بتاريخ . قامت الشرك٪5.625 سنوي 

 30 يالتسهيالت كما ف هذهن م رادين  957ل الشركة باستغال تقامروط واالحكام القائمة. لشبنفس اني أرد ن ديناروي مل 40

 . ( 7 إيضاح )  (: ال يوجد 2020كانون األول   31) 2021 حزيران

 

يات  ينار لغاد مليون 50بالموافقة على قرض جديد بقيمة  2020ان نيس 27 بتاريخ قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة −

مليون   50لحظر. قامت الشركة باستغالل مبلغ ة ارفت  لخال  لتزامات المستحق سدادهاالا ية للشركة ودفعفقات النقديل التدتمو

 (. 8إيضاح )أردني(   ردينا مليون  35: 2020كانون األول  31) 2021 حزيران 30في كما   دينار من هذه التسهيالت

 

ير  لسالمالية باوزارة تفويض ب  2020رين األول تش 25 اريخت ب  قدة لمنع( ا126) رقم ه جلست في  ي راء األردن لوزا س مجل قرر  −

إعادة هيكلة شاملة  بخطة  التزام الشركة شريطة ،ى شريحتينمليون دينار عل 50ل الشركة بمبلغ جراءات رفع رأس ما بإ

تم استالم  و 2020 معاير من ألخع ار خالل الرب مليون دينا 25 مبلغ متالتم اس .تمويلية للشركة الو ةالتشغيلي  نواحيالن تتضم

مليون دينار كدفعات مقدمة على   50 غة بتسجيل مبل، قامت الشركوبالتالي .2021عام الثاني من  الربعالل ختبقي ملاالمبلغ 

ءات  ال إجرالم يتم استكم. (ردينامليون  25: 2020ول كانون األ 31) 2021 حزيران 30 فيحساب زيادة رأس المال كما 

 . ( 9 يضاحإ) المختصرة  ة دالموحلمرحلية امالية ئم الواهذه القاد إعدريخ ات ى شركة حت ل ل اما  رفع رأس

 

أيار  سان ووخة عن شهر آذار وني خالشركة في تقاعد الشي متعلق بتخفيض مساهمة ( وال1فاع رقم )قامت الشركة بتطبيق أمر الد −

  حت نسبة ب صأ .2021ام من ع ول كانون األ  شهرحتى نهاية  اع فدأمر ال تطبيق ستمرسي و  2020 من العاموكانون األول 

 .  ٪14,25ن عوضاً ع ٪4,25اعي مت جالضمان اال  كة في شرال مساهمة

 

  ى ت ح دفاع أمر ال تطبيق وسيستمر 2020كانون األول ( "برنامج استدامة" اعتباراً من 24)ة بتطبيق أمر الدفاع رقم الشركقامت  −

  يعجتمااال  للضمان  ة مسسة العامؤ الساهمت . ٪25ين بنسبة فب الموظت ارو ت ض  ف  خ  . 2021من عام  ن األول وكان هر نهاية ش

 . وظفلكل م اردين  500ظفين وبما ال يزيد عن واتب المومن ر ٪37,5سبة ن ب 

 . 

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

 2020 يان لث رين اشت شهر  تى ح ب آ شهر  اتب ور  جزًءا منالوباء من خالل منح قروض تغطي  ب ب بسضرراً األكثر ت الشركات 

 . 2021 كانون األولشهر حتى  2021 كانون الثاني شهر  رواتب و

 

  يبلغ نى وحد أد دينار 1,000 دظفين وبما ال يزي واتب المو من ر ٪37,5بنسبة ي المؤسسة العامة للضمان االجتماعاهمت س

 . (8)إيضاح  وظف لكل م اً هري دينار ش 220

 

 .  زم الل على الدعم الللحصو  الحكومة وة ني الجهات المع مع تمرةسمة مناقشات تجري إدارة الشرك
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 ئم المالية القوا  توحيد  سسأ ( 4)

 

(  " كةشرال"دنية ) الملكية األر الخطوط الجوية  –لشركة عالية  القوائم المالية المختصرة الموحدة ة ي المرحلالمالية تتضمن القوائم 

ً ر إليها شة التالية )وي والشركات التابع  :2021 رانحزي   30في ما  ( ك" عةومجمبال" م معا

 

 بلد التأسيس   نسبة الملكية   

     

 األردن  ٪100  ية نحة الملكشركة االج

 األردن  ٪80   ية األردنية للسياحة والسفرالملكشركة 

 األردن  ٪100  ان المشرق لخدمات الطير كة شر

 

ها ولديها القدرة على التأثير كة المستثمر في بالشرارتباطها عن جة ات الن  ةيرمتغد العوائ لاموعة حقوق في جعندما يكون للمالسيطرة تتحقق 

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

 

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

اطات ذات الصلة للشركة  توجيه النشمجموعة القدرة على منح الت  لتية امالمستثمر بها )الحقوق القائ عة على الشركة سيطرة المجمو -

 المستثمر بها(. 

 مر فيها. اطها بالشركة المستث المتغيرة الناتجة عن ارتب وائد ي الع تعرض المجموعة أو حقوقها ف -

 على عوائدها. فيها والتأثير لشركة المستثمرا القدرة على ممارسة السيطرة على  -

 

ن اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر فيها، تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق  أقل م ةعجموالم عندما تمتلك

 ضمن ذلك:  ت وي سيطرة على الشركة المستثمر فيها  انت تمتلك لتحديد فيما إذا كت العالقة بعين االعتبار والظروف ذا 
 

 المستثمر فيها.  الشركة  ين فخري قدية مع حملة حقوق تصويت اآللترتيبات التعاا -

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.  -

 التصويت المحتملة للمجموعة.  حقوق التصويت الحالية وحقوق  -

 

  قائق تدل على التغير في أحد وجود ظروف أو حفيها وفي حال  رطر على الشركة المستثمإذا كانت تسي المجموعة بإعادة تقييم فيما تقوم 

 ر من عناصر السيطرة الثالثة. من عنص رأكث أو 

 

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

 السيطرة.  قف هذهوت ى ت وحت   مجموعة على الشركات التابعةتاريخ سيطرة الالموحدة من  ملاالش  لشركات التابعة في قائمة الدخل ا

 

رين  لمسيطهم في الشركة األم وحقوق غير اسيتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األ

  ى ماشلتت  ئم المالية للشركات التابعةتم تعديل القواقتضت الحاجة، ي افي رصيد حقوق غير المسيطرين. وإذا حتى لو أدى ذلك إلى عجز 

واإليرادات والمصروفات  ة ها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكي سياسات 

 .يما بين المجموعة والشركات التابعةخسائر المتعلقة بالمعامالت فح والواألربا
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رة  يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. عند فقدان السيط 

المطلوبات، حقوق غير المسيطرين وبنود   (،بالموجودات التابعة )بما فيها الشهرة االعترافعلى الشركة التابعة، تقوم المجموعة بإلغاء 

المحتفظ به   باالستثمار االعترافباألرباح أو الخسائر الناتجة في األرباح والخسائر. يتم  االعترافمن حقوق الملكية، بينما يتم  أخرى

 بالقيمة العادلة. 

 

 المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة 

 

الشرق األوسط، والمؤسسة   –ريدينج وشركة منت ت  الحكومية  تالستثماراا ة الهاشمية ممثلة بشركة إدارة ي تملك حكومة المملكة األردن 

  31) 2021 حزيران 30الشركة كما في  هم من أس يتوالال ٪ على5.33٪ و4.99٪ و82.03ته ا نسب ان االجتماعي ممة للضمالعا

 على التوالي(. ٪ 5.33٪ و4.99٪ و82.03: 2020كانون االول 

 

 يجار عقود اال ( 5)

 

  نحزيرا 30تهية من الالفترة ل لحركة عليها خالد اإليجار واالموجودات والتزامات عقو ة الدفترية لحق استخدامدناه القيمأوضح الجدول ي 

2021: 

   ودات لموج ا  امتخد حق اس  

  عقود التزامات 

  اليجار* 

 

  المجموع 

 

 مكاتب 

محركات   

  ائرات ط

 

 طائرات 

  

           

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

163  631   631  إضافات   -  -  

831,09   831,09   -  -  831,09  جار عقود اي  تتعديال  

-   (8,6331)    (331,7 )    (1,300 )    (528,60)  تاكاستهال  

 تكاليف التمويل  -  -  -  -  8,838

 (31,801)  الدفعات    -  -  -  -  

415,458  433,299  26720,   6735,8     2021 حزيران 30في كما   377,165  

 

 ي: لي هي كما  راإليجا ات عقود * ان تفاصيل التزام

 

 2020ول نون األكا 31  2021  حزيران 30

 )مدققة(   ة( ققغير مد)

 المجموع  جل اال طويلة  قصيرة االجل   المجموع  طويلة االجل  قصيرة االجل 

       

86,092 329,366 415,458  70,477 336,683 407,160 
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 لكات ومعدات ممت ( 6)

 

تي تتضمن وال ارين د 3,471 فة بكلعدات كات ومبشراء ممتل 2021 انحزير 30المنتهية في  أشهر ستةقامت المجموعة خالل فترة ال

   (.دينار 7,685 إضافات نقدية بمبلغ: 2020 حزيران 30) دينار 2,755إضافات نقدية بمبلغ 

 

 ما في حكمه النقد و ( 7)

 2021األول كانون  31  2021حزيران   30 

 )مدققــــــة(   )غير مدققة(  

    

 39,948  47,668 البنوك  نقد وأرصدة لدى 

 3,598  18,000 * جلودائع قصيرة األ

 4,597  16,513 * د في الطريق*نق

 48,143  82,181 جل ة األ ع قصيرالودائ نقد وال

 5,365  7,993 * **أشهر جل تستحق بعد ثالثة ودائع قصيرة األ

 90,174  53,508 

 

٪ 3,8 -٪3,25ين بمعدل فائدة يتراوح ب  2021 حزيران 30كما في ردنية ا بنوكلدى  ياألردن نار ي بالدودائع يمثل هذا البند    *

 ثة أشهر. رة ثالل فت خال تحق سوت   ٪(3 -2.75٪: 2020)

 

  الدولي  دين من قبل اتحاد النقل الجوي المعتمخالل العمالء  من حن وبوالص ش ات تذاكرلمتحصل من مبيعالنقد االبند  اهذيمثل  **

“IATA”  2021تموز وك خالل شهر لدى البن  شركةالسابات وتم إيداعها في ح رانحزي خالل شهر  تمت التي. 

 

  :2020ول ن األكانو 31) ٪3,7 - ٪3.5بمعدل فائدة  ريناد 7,060 بلغبم ردنيالبنوك بالدينار األ دىل هذا البند ودائعيمثل  ***

ري  ائ جز دينارألف  150,000 بمبلغ وديعةو ردينا 207 السورية بما يعادل الليرة و ة الى مبالغ بالدينار الليبيضافباإل ,(3.25٪

دينار والجنية   4,000 بمبلغ ردني : ودائع بالدينار األ2020ألول انون اك 31) 2021 نحزيرا 30 ما فيك دينار  726بما يعادل 

السورية بما   يرةلوالالليبي لغ بالدينار بام دينار باإلضافة الى  340ألف جنيه سوداني أي ما يعادل  238,465 لغبمب  ين السودا

  31) ٪3.25 - ٪1.14ئدة عدل فام( ب دينار 810يعادل ا ري بمائ دينار جزألف  150,000 بلغبم عةودي  و ناردي  215يعادل 

 . ( اشهر ثالثة بعدتستحق : 2020) شهر ا ثة الث  بعدوتستحق ( ٪3.25 -٪1.14 :2020كانون األول 

 

 ل النقد وما في حكمه هي كما يلي: المرحلية الموحدة، إن تفاصي  ية دئمة التدفقات النقغراض قاأل

 

 2020 حزيران 30  2021 حزيران 30 

 ققة( د)غير م  غير مدققة( ) 

    

 46,905  82,181 جل األ الودائع قصيرة النقد و

 -  ( 957) * ئن ***ينزل: بنك دا

 81,224  46,905 

 

فائدة   دينار وبمعدل مليون  20بسقف شركة من البنك العربي لل الممنوح  االئتماني لتسهيل ن ام يمثل هذا البند الجزء المستغل  * ***  

 يونمل 40صبح ي ل ياالئتمان  لقف التسهي لعربي لتعديل ساتفاقية مع البنك اوقيع بت  2020 آذار 18الشركة بتاريخ  متقا .5.625٪

 االحكام القائمة. والشروط فس بن  يأردن دينار 
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 ض قرو  ( 8)

 2020كانون األول  31 2021 حزيران 30 

 مدققة  غير مدققة  

 ض رولقـــــا أقســـاط ــروض أقســــاط القـــ 

ع  تستحق الدفــ 

 ــام ع  ـاللخ

لة  طويــــ

 األجــــل 

الدفــع   تستحق

 عــام خـالل 

طويــــلة  

 ـل ـــاألج

     

 61,542 26,915 47,177 34,011 قرض تجمع بنكي*

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

 - - 8,697 - ***   ية"ا حمبرنامج " –جتماعي الضمان اال

 (1,114) (535) ( 847) ( 535) تعلقة بالقروضم مباشرة يفينزل: تكال

 33,476 105,027 26,380 95,428 

 

دوالر   مليون 275) رنا ليون دي م 195كي بقيمة تفاقية قرض تجمع بن بتوقيع ا 2015 األول  كانون 20 يخالشركة بتارقامت  *

ستحق  سط. أق 49ب موج٪. يسدد القرض ب 3ها لي اً إفان لشهر واحد مضر االقراض في أسواق لندعر فائدة معدل سعأمريكي( وبس

    .2021كانون األول  20ط األخير في ق القس ويستح 2017 كانون الثاني 20ريخ مليون دينار بتا 3القسط األول والبالغ 

 

د  سد ،2024لغاية عام  ضاقية إعادة هيكلة للقرض حيث تم تمديد أقساط القربتوقيع اتف 2020ط شبا 5خ اري بت  قامت الشركة        

د مضافاً  هر واحشل دناالقراض في اسواق لن سعر دل ة معليون دينار وبسعر فائدم 1,9قيمة ب  2020 رذاا   5القسط األول بتاريخ 

 (. ٪4.5بسعر أدنى ) ٪2.65ها الي 

 

  عام  لخال ض، لقر اقية ايروس كورونا، قامت الشركة بتعديل اتفالنقدية إثر تفشي فقات التدف دارةإل  من خطة الشركةكجزء         

الى   2020 آذار ر هش ن ملمستحقة للفترة اط اأجيل االقستجمع البنكي، حيث قامت بت ال قرض ى يل علية تعدفاقات  بتوقيع، 2020

    .2020أيلول  30لمتبقية بعد تاريخ ات أقساط الدفعاس تناسبي مع أسا على وتم توزيع هذه األقساط  2020شهر أيلول 

 

  نيساناط القرض للفترة من ٪ من أقس50دولة عادة جوجبه إبم تم خطاب تعديل بتوقيع  2021ن انيس 1تاريخ ة ب قامت الشرك        

  تموز شهر خالل  .2021ن حزيرا 30 خا بشكل نسبي مع أقساط الدفعات المتبقية بعد تاري هيعوزوت  2021 نحزيراإلى  2021

  تموز  شهرساط القرض للفترة من من أق ٪ 50ادة جدولة إع  تم بموجبه  ثالث تعديل على خطاب  بتوقيع الشركة قامت ،2021

 .2021 أيلول  30بعد تاريخ  تبقيةوتوزيعها بشكل نسبي مع أقساط الدفعات الم  2021 أيلوللى إ 2021

 

  سانل شهر ني خال خ الية. باإلشارة الى كتاب تعديل االتفاقية المؤر ملتزام الشركة ببعض المؤشرات الرض اتطلب اتفاقية القت         

قامت   .2021آذار  31حتى  2020ي ان كانون الث  1من  فترةالخالل  ات ربااللتزام بهذه المؤشلزمة م غيرشركة ، إن ال2020

  نهاية عام حتى المؤشرات بهذه  مشركة غير ملزمة بااللتزاال حت أصب بحيث ة تفاقي اال بتعديل 2021 آذار خالل شهر  الشركة 

بهذه المؤشرات   مالشركة غير ملزمة بااللتزا تح أصب بحيث ة تفاقي اال بتعديل 2021 حزيرانخالل شهر  قامت الشركة .2021

 . 2022 أيلول  30حتى 

 

  قل لن ااتحاد ريق ط عن صلة احة والسفر المحء السي كالبتحويل تحصيالت مبيعات وتزام ت الشركة باالللقرض قام ة ااقي اتفبموجب         

 د القرض. دا مان سلمشرق لضات الشركة في بنك ااب حس عشرون محطة الى و ثنانال" IATAولي " دالجوي ال

 

٪. بلغ  1ي وبسعر فائدة أردن  مليون دينار  50نك بقيمة ل ب تابي قرض مع كا ، بتوقيع اتفاقية2020أيار 18قامت الشركة بتاريخ  ** 

.  يسدد  (دني رمليون دينار أ 35: 2020كانون األول  31)  2021 حزيران 30ا في كم ناردي  يون مل 50ستغل مبلغ يد الم صلرا

 ربع سنوي.  الفائدة بشكل  وتسدد 2023لول  أي  18فعة واحدة في قرض بدال
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ركات  لشابدعم تماعي الجا ان ضمت مؤسسة الية" حيث قام ماح"  برنامج ( 24( ورقم )14رقم )مر الدفاع قامت الشركة بتطبيق أ * **

شهر  ومن  2020 يتشرين الثان شهر حتى  ب شهر آ رواتب  كثر تضرراً بسبب الوباء من خالل منح قروض تغطي جزًءا من ألا

 . 2021 ألولن اكانوشهر حتى  انيكانون الث 

 

  لغب ي  ىوحد أدن  دينار 1000يزيد عن  الظفين وبما واتب المومن ر ٪37,5بنسبة ي لعامة للضمان االجتماعالمؤسسة اساهمت         

ً دين  220    .لكل موظف  ار شهريا

 

حتى   ٪3فائدة  معدل  ةالحكومة األردني  وستتحمل  ٪ 1فائدة  الشركة نسبة  تحمل ست  . 2024 كانون االول سداد القرض بحلول  مسيت         

  نياث الن نوكا نم بدًءا ٪3 فائدة كة نسبةالشر ستتحمل,2024كانون االول  تم تسوية القرض بحلولإذا لم ت . 2024كانون االول 

 . ا بعدمو 2025

 

 ي كما يلي: د هوما بع 2021 حزيران 30ية في الفترة المنتهأصل القروض المستحقة خالل   أقساط نإ

 

 لغالمب   الفترة

   

 34,011  2022 زيرانح  30 – 2021 تموز 1

 31,461  2023 زيرانح  30 – 2022 تموز 1

 65,716  2024 زيرانح  30 – 2023 تموز 1

 8,697  2025 زيرانح  30 – 2024 موزت  1

 

 حقوق المساهمين  ( 9)

 

 رأس المال  −

 2020ول ن األوكان  31  2021حزيران   30 

 قة( )مدق  ير مدققة( )غ 

    

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

 274,610  274,610 فوع  س المال المد رأ

 

 صدار خصم ال  −

 

ذا  في ه. وتمثل المبالغ المتجمعة 2020ألول كانون ا 31و 2021 حزيران 30ا في مكنار ي دمليون  78,2مبلغ صدار صم اإل خلغ ب 

 بين سعر اإلصدار والقيمة اإلسمية للسهم. الحساب الفرق 

 

 على حساب زيادة رأس المال   ةمقدم دفعات −

 

ءات  بالسير بإجرا ةلمالي ا وزارةبتفويض  2020ألول شرين ات  25قدة بتاريخ ( المنع126رقم ) ستهرر مجلس الوزراء األردني في جلق

ن النواحي  دة هيكلة الشركة مبإعداد وتنفيذ خطة إعالشركة زام ا، شريطة الت نمليون دينار على شريحتي  50غ ركة بمبللشرفع رأس مال ا

من  الثاني الربعخالل تبقي المبلغ المتالم تم اسو 2020خالل الربع األخير من عام  نارمليون دي  25تم استالم مبلغ  .ليةة والتموي لي ي التشغ

  زيرانح 30ي كما فالمال ون دينار كدفعات مقدمة على حساب زيادة رأس ملي  50قامت الشركة بتسجيل مبلغ التالي، ب . و2021عام 

المرحلية  القوائم المالية  ى تاريخ هذهكة حت ل الشرس ما ع رأ لم يتم استكمال إجراءات رف .ار(ون دين ملي  25ول: ألون اكان  31) 2021

 . ة مختصرالالموحدة 
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 االحتياطي االجباري  −

 

 على المساهمين. زيع قابل للتو خل وهو غير بل ضريبة الدق   ٪ من الربح10الرباح السنوية بنسبة تم تحويله من ا  يمثل هذا البند ما

 

 يرادات ال ( 10)

 

 للثالثة أشهر المنتهية في 

  ن زيراح 30 

 ة في هر المنتهي ة أشت سلل

 حزيران  30 

 2021  2020  2021  2020 

        ت منتظمة خدما 

 95,103  67,678  8,041  46,085 مسافرون 

 10,742  11,445  3,943  6,720 شحن 

 1,832  2,153  249  1,401 دة أمتعة زائ 

 4,636  2,540  2,578  1,453 بريد جوي 

 112,313  83,816  14,811  55,659 ( 13يضاح ة )إمنتظملجموع الخدمات ا م

        

 5,770  3,876  3,587  1,416 ( 13حالت خاصة )إيضاح تأجير طائرات ور

              تيل طائرات الشركا ادات التجارية الستقبال وترحاإلير

 2,660  5,797  492  4,044 ى األخر    

                         تقدمة للشركا الصيانة المإيرادات الخدمات الفنية و

 1,160  1,142  132  622 خرى األ   

 )إيرادات إيرادات شركة الملكية االردنية للسياحة والسفر 

 913  1,298  -  897 تشغيل شركات سياحية(    

 908  937  53  622 ات الخدمات المساندة إيراد

 1,222  524  147  296 إيرادات المسافر الدائم

 6,205  6,859  2,718  3,869 حن تودع الش ادات مسإير

 1,121  835  -  430 مات الدرجة األولى دل خدادات ب إير

 3,007  2,412  495  1,200 ء حجز  غاإيرادات تغيير وإل

 504  418  -  167 ع الوطني )جاليلو(إيرادات مركز التوزي 

 1,153  921  388  682 إيرادات متنوعة 

 69,904  22,823  108,835  136,936 

 

 ل  ـ ة الدخـبضري ( 11)

 

  المقبولة ريف زيادة المصا وذلك بسبب 2020و 2021 حزيران  30ية في المنته فترةلل ة للشرك الدخل  ص لضريبةاب مخص م احتسم يت ل

 . تهوتعديال 2014لسنة  ( 34ضريبة الدخل رقم )  خل وفقاً لقانونعن اإليرادات الخاضعة لضريبة الد  اً ضريبي 

 

تاريخ  حتى  ية السجالت المحاسب جعة رادائرة ضريبة الدخل بم مم تقل . 2020و 2019 ام وعريبية لألرات الض تقديم االقراب  لشركة امت قا

 . 2018حتى نهاية عام   اتبة الدخل والمبيعل تسوية مع دائرة ضري عمب  ركة شال  متقا . المختصرةالمرحلية الموحدة القوائم المالية 
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 2013،2014، 2012وات لسن ن اعدينار  2,972 روقات ضريبة مبيعات بمبلغوالمبيعات بمطالبة الشركة بف  خلالد  بةضري   دائرةقامت 

لموحدة  المرحلية ا ايا معلقة حتى تاريخ القوائم الماليةال تزال القضضريبية. ل ا يةكمة البداالشركة بالطعن لدى محامت ق .2016و

   مادية. لتزاماتأي ا هاتج عن ين عتقد انه لن ت دارة ه القضية بدقة إال إن اإل هذ نتيجة حديدت  يمكن ه الان  بالرغم. المختصرة

 

ت  السجالجعة رادائرة ضريبة الدخل بم مولم تق .2020 ايةلغ 2017من ذاتي كشف التقدير الديم قامت شركة األجنحة الملكية بتق

مع دائرة   يةية نهائ تسو ىلإركة األجنحة الملكية بالتوصل قامت ش . المختصرةالموحدة رحلية المية المالتاريخ القوائم  حتى ةي المحاسب 

 .2016م يبة الدخل حتى عاضر

 

ة  جع رادخل بمدائرة ضريبة ال ملم تق. 2020و 2017من  والسفر بتقديم كشف التقدير الذاتي ردنية للسياحةشركة الملكية األ قامت

بالتوصل   سفر وال  ياحة ردنية للسلكية األ لمقامت شركة ا . ختصرةالم ة حدالمو  المرحلية  لقوائم المالية اد اعد اريخ إتى ت حة السجالت المحاسبي 

 .2018لعام  باإلضافة  2016يبة الدخل حتى عام مع دائرة ضر إلى تسوية نهائية

 

ة ضريبة الدخل بمراجعة  م دائرلم تق . 2020و 2019 نم عوامأل لتي قدير الذات بتقديم كشف الت الطيران قامت شركة المشرق لخدما

ران بالتوصل إلى  المشرق لخدمات الطي قامت شركة  .المختصرة  دة الموححلية المرية القوائم المال ادحتى تاريخ إعد محاسبية ت الجالسال

 . 2018بة الدخل حتى عام ة مع دائرة ضري تسوية نهائي 

 

 ية لرأسمالااللتزامات المحتملة وا ( 21)

 

 ة: بنكي كفاالتاعتمادات مستندية و -

ت بنكية بمبلغ  وكفاال دينار 21,142 بمبلغت مستندية باعتماداحتملة تتمثل التزامات م  2021 حزيران  30ريخ بتا عة المجمو على

 .(دينار 476وكفاالت بنكية بمبلغ  دينار 19,721غ دات مستندية بمبلاعتما: 2020كانون األول  31) ينارد 405

 

 : المجموعةلقضايا المقامة على ا -

:  2020ل كانون األو 31) 2021 نحزيرا 30في  كما ينارد 14,744عدد من القضايا بلغت  يها في ى علمدع جموعةالمن ا

ا.  تعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثهاطر المقد تم تحليل المخطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها. ووتتمثل في م ينار(د 14,821

هة  كاٍف لمواج 2021 يرانحز 30خوذ لهذه القضايا كما في ص المأن المخصيين، إقانون ي إدارة المجموعة ومستشاريها الوبرأ

 تنجم عنها.االلتزامات التي قد 

 

 ليةاللتزامات الرأسماا -

:  2020ألول كانون ا 31أمريكي )  دوالر 303,051,349بمبلغ سمالية التزامات رأ 2021 حزيران 30على المجموعة بتاريخ 

ثل في عقود تم  تتمدينار(  321,286: 2020كانون األول  31دينار ) 214,930 ا يعادل ( أي ممريكيدوالر ا 453.013.157

   . (ثالث طائرات  :2020كانون األول  31) ينت طائر لشراء توقيعها 

 

بل  عة خالل مدة أقصاها سبعة وثالثون شهراً قمصن شركة الان يتم ابالغ ال  الخيار بعدم شراء هذه الطائرات على لدى المجموعة

 تاريخ استالمها.

 

ر تسليمها بحلول الربع األول من عام  من المقرأول طائرة كان شراء  خيارإلغاء ب  الشركة تقام ،2021 الثانيانون كل شهر خال

من ذمم   تم خصمه  يكيالر امر دو 2,249,060الطائرة هذه يمة الدفعة على حساب شراء ق غت بلدون أي مسؤولية.  2024

 الشركة الدائنة. 
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 ت يرادا لإلالتوزيع الجغرافي   ( 31)

 

  ت لإليرادا ة باستثناء التوزيع الجغرافي ة معلومات قطاعي أي  المجموعةيران وبالتالي ليس لدى تتعلق بنشاط الط موعةلمجاأعمال جميع  إن

 . المستخدم من قبل اإلدارة التنفيذية لقياس أداء الشركة

 

 : ن )غير مدققة(حزيرا 30هر المنتهية في ة أش للثالث

 

 2021  2020 

 

 مات الخد

 تأجير الطائرات  

 لخاصة ا والرحالت 

   

 الخدمات 

 ات تأجير الطائر 

 الخاصة  لرحالتوا

  

 المجموع   شحن   مسافرون   المنتظمة  المجموع   شحن   مسافرون   المنتظمة  

                

 736  249  -  487  7,479  156  29  7,294 المشرق 

 4,896  559  119  4,218  9,671  671  77  8,923 ا اوروب 

 4,090  -  -  4,090  16,220  -  42  16,178 الخليج العربي

 6,078  532  -  5,546  22,397  -  -  22,397 ريكاام

 2,420  2,085  -  335  899  372  -  527 اسيا

 178  -  43  135  409  38  31  340 افريقيا

 18,398  3,425  162  14,811  57,075  1,237  179  55,659 اإليرادات  جموعم

 

 : دققة( غير محزيران ) 30ة أشهر المنتهية في  للست

 

 2021  2020 

 

 الخدمات 

 طائرات تأجير ال 

 والرحالت الخاصة 

   

 الخدمات 

 تأجير الطائرات  

 والرحالت الخاصة 

  

 مجموع ال  شحن   مسافرون   المنتظمة  جموع الم  شحن   ن سافروم  المنتظمة  

                

 13,758  821  -  12,937  12,043  680  45  11,318 المشرق 

 30,347  1,251  119  28,977  14,190  1,043  77  13,070 با اورو

 31,856  56  -  31,800  25,673  -  42  25,631 الخليج العربي

 28,307  1,078  -  27,229  32,503  -  -  32,503 ريكاام

 11,279  2,085  317  8,877  2,421  1,833  -  588 اسيا

 2,536  -  43  2,493  862  125  31  706 فريقياا

 118,083  5,291  479  112,313  87,692  3,681  195  83,816 موع اإليرادات مج
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 ة ات عالقذ  جهاتمعامالت مع  ( 41)

 

ة المملكة  مكووح ندوق ادخار موظفي الشركة صو  يفةكات الحلالشرتي تمت مع قة المعامالت الات عالجهات ذمع  عامالتلمتمثل ا

 ن قبل إدارة المجموعة. ة بهذه المعامالت ملقلمتعاد األسعار والشروط ام اعتمويت هذا  .ية هاشمال األردنية

 

 ة: الموحد  المرحلية يالماللمركز مة اي قائ ف  الظاهرةة القلعا مع الجهات ذات ص األرصدةفيما يلي ملخ

 

 2020كانون األول  31  2021  حزيران 30 

 ةئن داذمم   ذمم مدينة  ذمم دائنة   ة ذمم مدين 

 )مدققــــــــة(   ــة( )مدققــــــ  )غير مدققة(   ير مدققة( )غ 

        

 1,318  43,778  787  47,067 حكومة المملكة األردنية الهاشمية 

 5,853  -  6,156  - صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة  

 -  882  -  607 األردنية لصيانة الطائرات  الشركة 

 527  -  1,531  - ائرات ين الطومالشركة األردنية لت 

 31  -  32  - التشبيهي دنية لتدريب الطيران والتدريبالشركة األر

 47,674  8,506  44,660  7,729 

 

 

 الموحدة:  مرحلية الي ملخص المعامالت مع الشركات الحليفة الظاهرة في قائمة الدخل فيما يل

 

 ر المنتهية في للثالثة أشه 

 حزيران  30 

 نتهية في هر المة أشست لل 

 يران حز 30 

 2021  2020  2021  2020 

 غير مدققة( )  قة( )غير مدق   مدققة( )غير   )غير مدققة(  

        ئرات: نة الطاالشركة األردنية لصيا

 80  96  8  53 إيرادات خدمات منتظمة 

        

 (1,067)  ( 2,137)  (396)  ( 1,329) ت اريف صيانة وتصليحامص

        

        لتموين الطائرات: األردنية لشركة ا

 (2,588)  ( 2,204)  (130)  ( 1,423) المسافرين  صاريف خدمات م

        

   لطيران والتدريب تدريب االشركة األردنية ل

 التشبيهي:    

       

 14  -  -  - إيرادات خدمات منتظمة 

 (301)  ( 287)  ( 47)  ( 77) ارينب الطي مصاريف تدري 
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 الموحدة:  حلية المر الدخل  في قائمة  لظاهرةية الهاشمية ات مع حكومة المملكة األردن ص المعاماللي ملخفيما ي 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في  

 زيران ح 30 

 ة أشهر المنتهية في ست لل 

 حزيران  30 

 2021  2020  2021  2020 

 ققة( )غير مد  )غير مدققة(   مدققة( )غير   )غير مدققة(  

        

 974  789  427  454 مسافرون -مة  دمات منتظادات خإير

 452  668  102  384 شحن   -ت منتظمة  ماإيرادات خد

 285  426  87  71 تأجير طائرات رحالت خاصة 

 909  616  1,883  1,711 

 

 ة العليا: منافع الدارة التنفيذي

 

 : للمجموعةلعليا إلدارة التنفيذية اا ورواتب  لمنافعفيما يلي ملخص 

 

 ي للثالثة أشهر المنتهية ف 

 ن حزيرا 30 

 في  منتهيةللستة أشهر ال 

 حزيران  30 

 2021  2020  2021  2020 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   قة( )غير مدق  ( )غير مدققة 

        

 456  304  218  195 رواتب ومنافع أخرى  

 12  14  -  12 مجلس اإلدارة  بدل تنقالت أعضاء و  افآتمك

 

 االختياريالتسريح مخصص  (51)

 

من   االتفاقية دأت هذه ث ب . حي سياحةوي والين في النقل الجع نقابة العاململ جماعي مبتوقيع عقد ع 2021 آذار 22بتاريخ قامت الشركة 

لك، قامت  اًء على ذبن و ي.تياراالخ  التسريحر ياخ ايهلموظفالشركة  ت حيث منح  ،2021أيار 31وانتهت بتاريخ  2021 نيسان 1تاريخ 

ن  ظفي لمستحقة للموبالغ اوالذي يمثل الم 2021 حزيران  30خالل الفترة المنتهية في  دينار مليون 1.5بمبلغ  ص خصبتسجيل م  الشركة 

 ة. ادارة الشرك من قبل  إنهاء خدماتهم والتي تمت الموافقة عليهان ب ي الراغب 

 

والسياحة. حيث بدأت هذه االتفاقية من   يالنقل الجو  ابة العاملين في اعي مع نقمعمل جبتوقيع عقد  2020اط شب  9ت الشركة بتاريخ قام

كة لموظفيها خيار التسريح االختياري. وبناًء على ذلك، قامت  حيث منحت الشر ،2020شباط  29وانتهت بتاريخ  2020شباط  9تاريخ 

موظفين  للالمستحقة لذي يمثل المبالغ وا 2020 نحزيرا 30ة المنتهية في فترالل دينار خال 910لغ مخصص بمب  كة بتسجيل الشر

 الراغبين بإنهاء خدماتهم والتي تمت الموافقة عليها من قبل ادارة الشركة. 

 
 

  


