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 المرحلية الموحدة المختصرةتقرير حول مراجعة القوائم المالية 
 ية )الملكية األردنية(ندألرا ةالملكيوط الجوية لخطا –شركة عالية إلى مجلس ادارة 

 المملكة األردنية الهاشمية -عمان 
 

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

بالمجموعة( كما في   إليهم معاً  الموحدة كما في    مة ائق  ن من  ي تتكو والت  2021  ل أيلو   30)ويشار  المرحلية  المالي    30المركز 
الدخل    2021  أيلول الدخل  وقائمة  وقائمة  الموحدة  الملكية المرحلية  حقوق  في  التغيرات  وقائمة  الموحدة  المرحلية    الشامل 

حولها. إن مجلس   ات احضيل واتاريخ ي ذلك الة فأشهر المنتهي تسعةالموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة لل المرحلية
وفقاً لمعيار التقارير المالي الدولي / معيار  المختصرة  الموحدة    الدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية

الدولي   ال  34رقم  المحاسبة  الى نتيجة حول هذه  التوصل  المرحلية(. ان مسؤوليتنا هي  المالية  اقوائ)التقارير  ام  ة لمرحليلمالية 
 المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.ة حدو ملا
 

 نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق    2410لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة  
للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلي  المستقل  الق  مثلة تتالحسابات  بشكل أساسي من األشخاص    ت اراستفيام باسفي 

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل  
وفق تتم  التي  التدقيق  أعمال  نطاق  من  ً بكثير  ا  ا أعمال  تمكننا  ال  وبالتالي  للتدقيق  الدولية  الح  جعةلمراللمعايير  على من    صول 

 حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فاننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.  ت اديكأت
 

 عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ االستمرارية 
 

 300,5  الغة الب   تراكمةلما  خسائر الشركة   وزت تجا  ،مختصرةال  حدة ولم ( حول القوائم المالية المرحلية ا2-2)  إيضاح كما هو مبين في  
دينار  م مأ رليون  الس  ف  شركةال  المتداولة موجوداتها  .  2021أيلول    30ي  كما  الشركة  تجاوزت مطلوبات  وقد  بمبلغ هذا  المتداولة 

لى  ة علشركول قدرة اي حجوهرك  . إن هذه األحداث والظروف تشير إلى وجود ش2021أيلول    30مليون دينار كما في    117,7
وتعديالته على أنه في حالة    1997( لسنة  22( من قانون الشركات رقم )266ة. هذا وتنص المادة رقم )مستمر  أةنشر كممرااالست 

في   كة٪ من رأسمالها فيجب تصفية الشركة إال إذا قررت الهيئة العامة للشر75للشركة المساهمة العامة عن    لمتراكمةزيادة الخسائر ا
 ة وضع خسائر الشركة. معالج او ة لشركل ارأسمادة زياادي ماع غير عاجت 
 

تم ن.  على مرحلتي دينار  ن  مليو  50رأس مال الشركة بمبلغ    زارة المالية بالسير بإجراءات رفعقرر مجلس الوزراء األردني تفويض و
قررت    .2021عام  الثاني من    عرب الل  خالتبقي  مال  مبلغالتم استالم  و  2020م  مليون دينار خالل الربع األخير من عا  25استالم مبلغ  

تم  ي   مدينار. لمليون    50مال الشركة بقيمة  رفع رأس    2021آب    30يخ  الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتار
 . مختصرة ال حدةو لمالمالية المرحلية االقوائم  مال الشركة حتى تاريخ اعداد هذه رفع رأس  إجراءات استكمال 

 
ا ت   ةلشرك حصلت  كتاب  )ممثلة عن  على  المالية  الهاشمية(، حيث  طمين من وزارة  األردنية  المملكة  بإيجابية  تنظر  حكومة  الحكومة 

الل دعم  في  المستقبلالستمرار  في  ش.  شركة  هيكلة  إعادة  بمشروع  الشركة  ااملة  بدأت  أنشطة  استمرارية  تها على  روقدركة  لشتدعم 
نقدت   يدوتول  جوداتهاو مد  استردا التزامال دية  فقات  إنسداد  يعدل    تها.  ال  األمر  المالية   النتيجةهذا  القوائم  الموحدة    حول  المرحلية 
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 النتيجة 
تسترع   لم  مراجعتنا،  على  نعتبناء  تجعلنا  أمور  أية  بأانتباهنا  الققد  يتم لمرحليا  يةلاالم  وائمن  لم  المرفقة  المختصرة  الموحدة  ة 
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 ودة المحدالمساهمة العامة  ردنية لكية األط الجوية المالخطو - عالية ةشرك

 ة ة الموحدليمرحال يالمال قائمة المركز

   2021  أيلول 30

 )آالف الدنانير( 

   لمختصرةا الموحدة ة  المرحليائم المالية من هذه القو جزءا   16رقم لى إ 1  رقم ات المرفقة منيضاح تبر اإلتع

 
 2020 ل كانون األو 31  2021  أيلول 30  إيضاحات  

 )مدققة(   )غير مدققة(    المـوجودات 

      موجودات غير متداولة 

 433,676  420,574  5 الموجودات  دام خت ساحق 

 73,896  61,954  6 ات تلكات ومعدمم

 4,813  3,218   طائراتشراء وتعديل دفعات على حساب 

 2,265  2,265   دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العا موجودات مالية 

 16,755  16,570   حليفة  استثمار في شركات 

 22,959  25,266   ايجار د قوابل عقمة مبالغ محتجز

 12,322  12,322   يبية مؤجلة ات ضرموجود

   542,169  566,686 

      موجودات متداولة 

 10,498  13,943   أخرى أرصدة مدينة 

 8,210  7,767   قطع غيار ولوازم، بالصافي 

 57,532  71,294   ينة، بالصافي مد ذمم

 53,508  90,037  7 نقد وأرصدة لدى البنوك 

   183,041  129,748 

 696,434  725,210   وجودات م ع المجمو

      

      لكية والمطلوبات الم حقوق

      األسهم حق ملكية حملة  

 274.610  274.610  9 مال  رأس ال

 (78.205)  ( 78.205)  9 خصم اصدار األسهم  

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

 14.808  14.808  9 احتياطي إجباري 

 133  133   احتياطي القيمة العادلة 

 158  326   نقدية تحوطات التدفقات ال

 ( 246,406)  ( 300,508)   راكمة خسائر مت 

   (38,836 )  (9,902) 

 223  256   حقوق غير المسيطرين

 (9,679)  ( 38,580)   حقوق الملكية العجز في 

      

      ت وبا مطل لا

      مطلوبات غير متداولة 

 95,428  99,750  8 قروض طويلة األجل  

 336,683  362,856  5 ل األج التزامات عقود إيجار طويلة

 413  401   جل مطلوبات أخرى طويلة األ 

   463,007  432,524 

      مطلوبات متداولة 

 26,380  38,175  8 ق الدفع خالل عام  تح ست  لج ألأقساط قروض طويلة ا

 66,783  94,797   مصاريف مستحقة  

 73,195  73,007   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 36,754  52,643   رادات مؤجلـة ي إ

 70,477  42,161  5 جل ألالتزامات عقود إيجار قصيرة ا

   300,783  273,589 

 706,113  763,790   مجموع المطلوبات 

 696,434  725,210     ات مطلوب لا ع حقوق الملكية ومومج



 
   حدودةاألردنية المساهمة العامة الململكية ية ا طوط الجوالخ - ةعالي ةشرك

 حلية الموحدة المرل خدلئمة ا قا
 )غير مدققة(  2021 أيلول 30ية في هر المنتهأش عة تسلل

 ف الدنانير( )آال

   لمختصرةا الموحدة ة  المرحليائم المالية من هذه القو جزءا   16رقم لى إ 1  رقم ات المرفقة منيضاح تبر اإلتع

 

أيلول  30ة أشهر المنتهية في تسع لل    أيلول 03للثالثة أشهر المنتهية في      

 2020  2021  2020  2021  إيضاحات  

          

 169,253  242,611  32,317  133,776  10 لعمالء مع ا من العقود اليرادات

 ( 216,259)  ( 250,027)  ( 51,269)  ( 110,809)   ت ا داريتكاليف ال 

 ( 47,006)  ( 7,416)  ( 18,952)  22,967   ( الخسارةربح )الاجمالي 

          

 ( 8,945)  ( 7,819)  ( 2,626)  ( 2,681)   مصاريف إدارية 

 ( 21,256)  ( 20,321)  ( 5,693)  ( 8,004)     مصاريف بيع وتسويق

 -  ( 76)  29  ( 22)   مخصصات مختلفة 

 ( 77,207)  ( 35,632)  ( 27,242)  12,260   غيلية التش  ةالخسار صافي  

          

 ( 1,315)  ( 185)  ( 836)  ( 344)   ة الشركات الحليف لاأعم  رخسائحصة الشركة من 

 ( 1,483)  ( 273)  ( 738)  ( 124)   لصافي ، باىأخر  مصاريف

 ( 69)  5  ( 69)  5   ومعدات سائر( بيع ممتلكات ح )خاربأ

 ( 5,163)  ( 1,358)  ( 4,253)  145  15 اريي مخصص التسريح االخت (المسترد من)

 ( 300)  -  ( 300)  -   متوقعة  ةائتمانيخسائر  مخصص

 ( 1,449)  46  ( 553)  130   فروقات عملة  (خسائر)ح اربأ

 ( 21,037)  ( 17,546)  ( 6,537)  ( 5,723)   تكاليف تمويل 

 864  874  126  413   إيرادات فوائد 

 ( 107,159)  ( 54,069)  ( 40,402)  6,762   ةيبالفترة قبل الضر (خسارة) بحر  صافي

 -  -  -  -  11 لدخل ريبة امخصص ض

 ( 107,159)  ( 54,069)  ( 40,402)  6,762   للفترة   (الخسارة) الربح  صافي

          

          العائد إلى: 

 ( 107,127)  ( 54,102)  ( 40,396)  6,724   مساهمي الشركة 

 ( 32)  33  ( 6)  38   سيطرين ير المحقوق غ

   6,762  (40,402 )  (54,069 )  (107,159 ) 

          

ربح  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من

  دينار (0,197)  دينار (0,147)  دينار 0,025   الى مساهمي الشركة ةالفترة العائد (خسارة)

(0,391 )

 دينار 



 
   حدودةاألردنية المساهمة العامة الململكية ية ا طوط الجوالخ - ةعالي ةشرك

 حلية الموحدة المرل خدلئمة ا قا
 )غير مدققة(  2021 أيلول 30ية في هر المنتهأش عة تسلل

 ف الدنانير( )آال

   لمختصرةا الموحدة ة  المرحليائم المالية من هذه القو جزءا   16رقم لى إ 1  رقم ات المرفقة منيضاح تبر اإلتع

 

 أيلول  30 منتهية فيل ا رهشأ  تسعةلل  أيلول  30ة في لمنتهيا رهأش للثالثة  

  2021  2020  2021  2020 

         

 ( 107,159)  ( 54,069)  ( 40,402)  6,762  الفترة  (خسارةربح )

الى    اتصنيفه إعادة بنود الدخل الشامل األخرى التي يمكن

         : (يبةي الفترات الالحقة )بالصافي بعد الضردخل فالة قائم

 ( 195)  168  53  ( 93)  التدفقات النقدية  وطات حت منالربح  (الخسارة)صافي 

         

  قائمةالتي لن يتم تصنيفها الى   األخرى لشاملا  خللدبنود ا

         الحقة )بالصافي بعد الضريبة(: الفترات ال الدخل في 

للموجودات المالية بالقيمة   ادلة قيمة العال  احتياطي  التغير في

 ( 390)  -  -  -  خراآل  ملشاخالل الدخل ال  نملة العاد

 ( 107,744)  ( 53,901)  ( 40,349)  6,669  لفترة ل لمجموع الدخل الشام

         

         العائد إلى: 

 ( 107,712)  ( 53,934)  ( 40,343)  6,631  شركة  مساهمي ال

 ( 32)  33  ( 6)  38  يطرين  حقوق غير المس 

  6,669  (40,349 )  (53,901 )  (107,744 ) 

 



 ة مة المحدودساهمة العاية المملكية األردنوية الالخطوط الج - ة عاليةشرك

 موحدة الة رحليالم  ملكيةي حقـوق الات فـرغيـالت قائمة

 ققة( مد )غير 2021 يلولأ 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 آالف الدنانير( )

   لمختصرةا الموحدة ة  المرحليائم المالية من هذه القو جزءا   16رقم لى إ 1  رقم ات المرفقة منيضاح تبر اإلتع

 

   م ملـة األسهــحـق ملكيـة ح 

 

 

 رأس المال 

خصم  

 إصدار 

 سهماأل

  دفعات 

على   مقدمة

حساب زيادة  

 رأس المال 

 ي تياطاالح

 الجباري 

 احتياطي

 القيمة

 العادلة 

تحوطات  

التدفقات  

 النقدية

 الخسائر 

 المجموع  المتراكمة

 حقوق غير 

 المسيطرين

 مجموع 

 الملكية حقوق 

           2021 أيلول  30  يف هية ت منال ر ة أشهتسعترة الفل

 (9,679) 223 (9,902) ( 246,406) 158 133 14,808 25,000 (78,205) 274,610 2021كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 (53,901) 33 (53,934) (54,102) 168 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

 25,000 - 25,000 - - - - 25,000 - - أس المال ر دةعلى حساب زيامقدمة دفعات 

 (38,580) 256 (38,836) ( 300,508) 326 133 14,808 50,000 (78,205) 274,610 2021  أيلول 30ي  كما ف دصي الر

           

           2020 أيلول  30في   ة أشهر المنتهية تسعلفترة ال

 126,732 266 126,466 (85,389) 119 523 14,808 - (78,205) 274,610 2020كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 ( 107,744) ( 32) ( 107,712) ( 107,127) (195) (390) - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

 18,988 234 18,754 ( 192,516) ( 76) 133 14,808 - (78,205) 274,610 2020  أيلول 30الرصيد كما في  

 



 مساهمة العامة المحدودة ملكية األردنية الالخطوط الجوية ال -كة عالية  شر

 رة  المختصدة موحالالمرحلية  ديةقائمة التدفقات النق 
 ( ةدققمير )غ 2021أيلول   30المنتهية في   أشهر للتسعة 
 ( نيراالدن)آالف 

   المختصرة الموحدةرحلية المة ليا قوائم الممن هذه ال جزءا   16رقم لى إ  1 رقم نم   لمرفقةيضاحات ا تعتبر اإل

 
 أيلول  30ي  أشهر المنتهية ف تسعة لل 

 2020  2021 حات ضاإي  

       ية لي االنشطة التشغ

 ( 107,159)  (54,069)  الدخل  الفترة قبل ضريبة خسارة 

     

     تعديالت: 

 17,683  16,305  استهالكات ممتلكات ومعدات 

 51,352  45,419 5 موجودات الاستهالكات حق استخدام  

 1,315  185  يفة لح  تكا شر خسائر حصة الشركة من

 21,037  17,546  يلتمولايف الكت 

 -  76  لحركة طيئة اعة ب اضمخصص ب 

 300  -  متوقعة  ةائتماني خسائر  مخصص 

 36  12  نهاية الخدمة  صص مخ

 5,163  1,358 15 ري تيامخصص التسريح االخ

 69  ( 5)  ومعدات بيع ممتلكات  سائر خح( )أربا

 (864)  (874)  إيرادات فوائد 

 (225)  (125)  ة لتموين الطائرات ي ردن األ الشركة  –اد مؤجل طفاء إيرإ

     

     ل لمال العاميرات رأس ا تغ

 7,575  (13,762)  ذمم مدينة  

 (892)  367  قطع غيار ولوازم  

 8,932  (2,451)  ى نة أخر أرصدة مدي 

 (13,733)  15,298  دات مؤجلة  راإي 

 12,069  3,924  صدة دائنة أخرى ن وأردائنو

 (10,374)  26,308  ة  حقف مست مصاري 

 (1,597)  (2,517)  ياريخت الا تسريح مخصص ال نالمدفوع م

 (9,313)  52,995    ألنشطة التشغيلية ا  (المستخدمة في ) من  لنقدية التدفقات اصافي  

     

     ستثمارية ة االشطنألا

 (10,122)  (3,660) 6 ت متلكات ومعداء مشرا

 -  18  عدات ت وممتلكابيع م من ل حصالمت 

 10,213  (2,307)  جار إيل عقود ب امحتجزة مق التغير في مبالغ

 1,095  423  قبوضة إيرادات فوائد م

 21,874  (30,710)  ودائع قصيرة األجل 

 987  -  ن شركات حليفة توزيعات ارباح م

 24,047  (36,236)  ية األنشطة االستثمار من  ( المستخدمة في) ة يدصافي التدفقات النق

     

     شطة التمويلية ناأل

 -  25,000 9 على حساب زيادة رأس المال  مقدمة ات دفع

 10,000  27,335  روض الق نمل تحصالم

 (5,850)  (11,619)  د قروض دي تس

 (40,530)  (47,305) 5 جار إيعقود  دفعات التزامات

 (4,880)  (4,351)  فوائد مدفوعة  

 (41,260)  (10,940)  ية ة التمويلنشطاأل خدمة فيدية المستصافي التدفقات النق

 (26,526)  5,819  مه كوما في ح في النقد قص(  لن )ا  ةزيادل ا صافي

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

 25,757  53,962 7 وما في حكمه في نهاية الفترة قد  الن
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 عـــام   (1)

 
عالية   شركة  الجو ال  –تأسست  الملخطوط  الماألكية  ية  المحدودة  ساردنية  العامة  كخهمة  قا"الشركة"  عاللمؤسسنوني  لف    –ية  ة 

 .األردن  –. وتقع مكاتب الدارة العامة للشركة في عمان 2001شباط  5يخ نية بتارية األردالملك
 

تي تهبط  اللطائرات  يل اوترح  تقبالسا  بعمليات القيام  جوي داخل المملكة وخارجها و ال  نقللا  من غايات الشركة القيام بكافة عمليات 
 لكة. مطارات المم في وتقلع من 

 
ا الماليالقو   عتمادتم  المالمرحلة  ائم  قبل مجلس    المختصرة  دةوحية  بتاإمن  المنعقدة  الشركة في جلسته   تشرين االول  26  ريخ دارة 

2021. 
 
 

 ية مالال م ئاعداد القوإسس أ (2)
 

ً المرفقة وف ةختصروحدة المالم حليةالمرتم إعداد القوائم المالية   ية المرحلية(.  لماال)التقارير  (34)دولي رقم لمعيار المحاسبة ال قا
 

ً وف  ةدعالية السنوية والمبة للقوائم المالمطلو   يضاحات ال تتضمن كافة المعلومات وال  المرحلية الموحدة المختصرةلمالية  وائم اإن الق  قا
أعمال    ئج تا. كما أن ن2020نون األول  كا  31كما في    جموعةلمل   ير السنويلتقرمع ا  ن تقرأويجب أ يةمعايير التقارير المالية الدولل
اأش  تسعةال بالضرورة مؤشراً   2021  أيلول  30  ي فهية  تلمنهر  المتوقعة    ال تمثل  النتائج  كانون األول   31في    لمنتهيةللسنة اعلى 

2021. 
 

هار  ظإيتم    .ية للمجموعةثل العملة الرئيسي يملذواالمختصرة  دة  موحلا  حليةالمرمالية  األردني هو عملة إظهار القوائم ال  رانيدإن ال
 .جنبيةأل الت االمبالغ بالعم اءتثن إسب  (ين درأ  ران دي  000) ف الدنانيرآالب بالغ الم
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية  ( 2-1)

 
ال المرحلسياساان  المالية  القوائم  اعداد  في  المتبعة  المحاسبية  امتفرة  صالمخت الموحدةية  ت  تلك  اع لتقة مع  في  اتبعت  الي  م ئ او قداد 
للسنةة  ليالما المجموعة قام2020انون األول  ك  31المنتهية في    الموحدة  التالية اعتبار  ت ، باستثناء أن  التعديالت  من بتطبيق    1  اً 

 :2021ي كانون الثان
 

  رقم   ماليةلالتقارير ا   دادإلعلي  ود ل ا  ار ي لى المعع الت  تعدي  :- (البنوك   نوضة بي )سعر الفوائد المعر  IBORالمرحلة الثانية من إصالح  
  ار الدولي إلعداد التقارير المالية ي والمع  (،7)  رقم  تقارير الماليةال  ي إلعدادولالد   راي علموا  (،39رقم )  الدولي  حاسبةر الما عيوم  (،9)

 (. 16)  رقم  ار الدولي إلعداد التقارير الماليةي والمع  ( 4)  مرق
 
سعر  د  حدي ت ل  م دتخعند استبدال المرجع المس  ة لمالي ر ااري تقالعلى  ثر  باألالمتعلقة  و  قتة مؤ ءات  فاإع  IBORإصالح    ة من ثاني الة  مرحل لر اتوف
 :العملية التالية التطبيقات تشمل التعديالت الخالي من المخاطر. شبه مرجع يعتمد على العائد ب  IBORة ئدالفا
 

ال  العملي  التطبيق - وتعاقدلا  يراتالتغمع  تعامل  ليتم  الناتجةالنالتدفقات  ى  عللتغيرات  اية  سعر  قدية  تغير  ئدة الفا  عن 

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

العفاءات من   - توثيق    المجموعةتتطلب  في  المستخدمة  التعريفات  أداتعديل  التحوط ووصف  التحعمليات   معوط  ة 

مرجع يعتمد على  ئدة الحالي بالفا  د سعر المستخدم لتحديال المرجع  تبدعند اس  موعةللمجتحوط  الت  قاالية عمرارستا

 ر. المخاطمن  لي الخا دئالعا

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

 .منفصل بشكلئدة ر الفار أسعاطمخايد تم تحدفي حال 
 
أذه  له  يكن  مل المالمال  ئم القواى  علجوهري  ر  ث التعديالت  تقوم    .عةجموملل  المختصرة  ة حدالمورحلية  ية  هذه  استخدام  ب   المجموعة سوف 

 في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق   العملية التطبيقات
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 سية مفاهيم المحاسبة األسا ( 2-2)
 
اإعد  مت  الماللقاد  م  بناءاً ة  تصرالمخحدة  ومل امرحلية  لاية  وائم  اعلى  إريةالستمرابدأ  مب أ  ال.  اليضاحنه، وكما هو  في  ل  حو (  3)  مقر   ين 

  خسائر الشركة المتراكمة   تجاوزتفقد   (،19-السلبي لجائحة كورونا )كوفيد   بين األثري   ذيالة  المختصرالموحدة  المرحلية  القوائم المالية  
دين مليو  300,5  غةالبال تجا .  2021أيلول    30في  ا  كمالشركة  ل  ماس  رأ ار  ن  وقد  مطلوب هذا  الشا وزت  ات  مو ركة  جوداتها  لمتداولة 

في  117,7بلغ  بم  لة المتداو كما  دينار  قدرة  2021أيلول    30مليون  حول  شك جوهري  وجود  إلى  تشير  والظروف  األحداث  هذه  إن   .
في    ه ته على أن الوتعدي   1997سنة  ( ل22) م ات رقركالشن  قانومن   ( 266قم )ر المادة ذا وتنص  مرة. هأة مست االستمرار كمنشالشركة على  

٪ من رأسمالها فيجب تصفية الشركة إال إذا قررت الهيئة العامة للشركة  75عن  العامة    مةمساهلا  ةركمة للشيادة الخسائر المتراكالة زح
 .  الشركة ع خسائر لجة وضاو معارأسمال الشركة في اجتماع غير عادي زيادة 

 
مج اقرر  ت راأل  زراء لولس  الماو  ويضفدني  بالسي زارة  بإجراءا لية  مرفع    تر  بمبلغ  رأس  الشركة  د  50ال  م  راين مليون  ، لتينرحعلى 

خالل    رن دينامليو  25م مبلغ  تم استال  شريطة التزام الشركة بإعداد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة من النواحي التشغيلية والتمويلية. 
ا امب الم  استال  مت و  2020  من عامألخير  الربع  مب بت ة  ركالش   تما قوبالتالي،  .  2021عام  ي من  الثان   عرب ال خالل  قي  ب ت لملغ    50لغ  سجيل 

قررت    (مليون دينار  25:  2020كانون األول    31)  2021أيلول    30  مليون دينار كدفعات مقدمة على حساب زيادة رأس المال كما في
اجتماع للشركة في  العامة  ال  ها غيرالهيئة  بت منعقالعادي  بقيمة    2021آب    30يخ  ارد  الشركة  المال  لمليون    50رفع رأس  تم  ي   م دينار. 

شركة على كتاب  ت ال. حصل مختصرةال  حدة و لمالمالية المرحلية االقوائم  مال الشركة حتى تاريخ اعداد هذه  رفع رأس    إجراءات استكمال  
)ممثلالالم  ة رازتطمين من و  المملكة  ة ع ية  ان حكومة  الشركة في  حي ة(،  لهاشمي األردنية  لالستمرار في دعم  بإيجابية  الحكومة  تنظر  ث 
  ية قدن   تدفقات ا وتوليد  تهموجوداترداد  ى اسلعها  درت وقة  ركلشطة اكلة شاملة تدعم استمرارية أنشبدأت الشركة بمشروع إعادة هي المستقبل.  

 لسداد التزاماتها. 
 
 
 ية األردنية لملكية ا لجوط ا وطعلى الخ ( 19 -)كوفيد   يروس كوروناف تفشيأثر  (3)
 

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

ي  اقتصاد إنكماش  ث  و حدفي    س ور ي حتواء الفالالزمة البير  والتداالجراءات    جانب إلى    ( COVID-19)ونا  يروس كور ف  ئحة جا  تسبب ت 

 ة غير مسبوقة. صادي اقت  في أزمة  تب وتسب 

 

ن  لضماة  دي جدال ت  يا حدلت اكبة  موالتمويلية الو  ة التشغيلي حي  النواة تتضمن  مل شاكلة  إعادة هي عداد  ا  مشروع ب بدأت الشركة  ,  2020  عام  خالل 

 القريب. ل ستقب في المشركة ة الراري استم

   

 يلي: كما دية ملخص قن ها التدفقات سيولتها ووة  شرك ال ة ط أنش س على لفيرو فشي اثر ت إن أ 

 

دخلت    الهيكلة،مشروع إعادة    دبالتزامن مع خطة الشركة في إعداو  النقديةلتدفقات  كجزء من خطة الشركة لدارة ا  -

 .القروضو جارات اليدفع  دولةادة جين لع المقرضو الطائرات يؤجرمع م اتوضفاإدارة الشركة بم

 

 .أمكنحيثما ، كاليففيض التتخو اتالدفعدة جدولة عالموردين لا بمفاوضات مع ةركشالة  راددخلت إ -

 

عام   - على  ،  2020خالل  تعديل  اتفاقية  الشركة  بتال  قرضوقعت  قامت  البنكي، حيث  اتجمع  االقساط   حقة لمستأجيل 

ت ط الدفعاساقأمع    بي سانس تعلى أساه األقساط  هذ  زيعوتم تو  2020هر أيلول  الى ش  2020  آذار ر  هن شفترة ملل

تم بموجبه إعادة  خطاب تعديل  بتوقيع    2021  اننيس  1قامت الشركة بتاريخ     . 2020أيلول    30تاريخ    المتبقية بعد

أقس50جدولة   من  من  ٪  للفترة  القرض  بشك زيعوتو  2021  رانحزيإلى    2021  نيساناط  نسها  مل  أقبي  ساط  ع 

  ثالث تعديل  خطاب  يع  وقبت  ةالشرك  قامت  ،2021  زتمو  رهش  لخال . 2021ن  حزيرا  30اريخ  د تبع  ةتبقيالم  الدفعات

إعادة جدولة   للفترة من  50تم بموجبه  القرض  أقساط  وتوزيعها بشكل   2021  أيلول إلى    2021  شهر تموز٪ من 

 . 2021 أيلول  30 ختاري عدب قيةمع أقساط الدفعات المتب ناسبيت

 

ا قام،  2019ام  ل عخال - بالحصول  لشركت  دينار    20العربي بسقف    البنك  من  وحنمم  ي انمتئا  تسهيلعلى  ة  مليون 

سقف لتعديل  بي  رعوقيع اتفاقية مع البنك ال بتة  قامت الشرك  ،2020  آذار  18بتاريخ  .  ٪5.625  سنوي  ةفائدعدل  وبم

دويمل  40ليصبح    االئتماني  التسهيل ا  ينأرد  ارينن  القائمة.الحكاوا  روطلشبنفس  الشرك  م  تقم  باستغالل  لم    ه ذهة 

 . (يوجد: ال 2020األول  كانون 31) 2021 أيلول  30 يالتسهيالت كما ف



 لمحدودة لملكية األردنية المساهمة العامة ا الخطوط الجوية ا -عالية  شركة 

   المختصرةمرحلية الموحدة المالية ال لقوائمضاحات حول اإي

 ة( ير مدقق)غ 2021  لولأي  30

 ( بيةجنت األبالعماللغ ، باستثناء المباالدنانير ف)آال

-3- 

 

المنعقدة - بجلسته  الشركة  إدارة  بقيمة    2020ان  نيس  27  بتاريخ  قرر مجلس   مليون  50بالموافقة على قرض جديد 

لغاد التدتمو يات  ينار  ااقفيل  ودللشية  دلنقت  سدادهاالا  عفركة  المستحق  ارفت  لخال  لتزامات  الشركة  ة  قامت  لحظر. 

  مليون   35:  2020كانون األول    31)  2021أيلول    30  يفكما    هذه التسهيالت  مليون دينار من  50مبلغ  باستغالل  

 (.8إيضاح )أردني(  ردينا

 

األردنلوزا  سمجلقرر   - ا126)  رقمه  جلستفي    يراء  األولتش  25  يخراتب  قدةلمنع(  وزارة تفويض  ب  2020  رين 

بخطة    شركة لازام  الت  شريطة  ،حتينى شريمليون دينار عل   50ل الشركة بمبلغ  جراءات رفع رأس ماإب  يرلسالمالية با

ير  ألخع ار خالل الربمليون دينا  25  مبلغ  متالتم اس  .تمويلية للشركةالو  ةالتشغيلي  نواحيالن  تتضمإعادة هيكلة شاملة  

  غ ة بتسجيل مبل، قامت الشركوبالتالي  .2021عام  الثاني من    الربعالل  ختبقي  ملاغ  بلستالم الما  تمو  2020  معامن  

:  2020ول  كانون األ  31)  2021أيلول    30  فيما  يادة رأس المال ك ساب زعلى حدمة  ر كدفعات مقمليون دينا  50

رفع رأس    2021آب    30يخ  ار في اجتماعها غير العادي المنعقد بت  شركةللت الهيئة العامة  قرر.  (ردينامليون    25

القوائم  هذه    تاريخ اعداد   ركة حتىمال الشرفع رأس    إجراءاتتم استكمال  ي  مدينار. لمليون    50المال الشركة بقيمة  

 . (9 يضاحإ) .مختصرةال حدةولمالمالية المرحلية ا

 

الد - الشمتعلق بتخفيض مساهمة  ( وال1فاع رقم )قامت الشركة بتطبيق أمر  آذار  خيالشركة في تقاعد  وخة عن شهر 

األول  أيار  سان ووني العاموكانون  ال  تطبيق  ستمرسيو  2020  من  نهاية    اعفدأمر  األ  شهرحتى  ام  ع من    ولكانون 

 .  ٪14,25ن  عوضاً ع ٪ 4,25اعي  متجالالضمان ا كة فيشرال مساهمة سبةن حتبصأ  .2021

 

أمر    تطبيق  راستمو  2020كانون األول  اً من  تبار" اع( "برنامج استدامة24)ة بتطبيق أمر الدفاع رقم  الشركقامت   -

  للضمان   ةمالعاة  سسمؤلاساهمت  .  ٪25ة  نسبب  ينفب الموظتارو  تض  ف  خ  .  2021من عام  آب  هر  نهاية ش  ىتح  دفاعال

 .وظفلكل م اردين  500بما ال يزيد عن ظفين واتب المومن ر  ٪37,5سبة نب يعجتمااال

 

أمر    تطبيق  وسيستمر  2021أيلول  " اعتباراً من  عد لمال ( "برنامج استدامة45)ة بتطبيق أمر الدفاع رقم  الشركقامت   -

ش  ى تح  دفاعال األولوناك  هرنهاية  ال.  2021ام  ع  من  ن  ساه  ٪ 40بة  بنسشركة  ساهمت  العامؤالمت  بينما    ة مسسة 

ً   دينار 260حد أدنى دينار و 500كحد أقصى   هريةموظفين الشواتب المن ر ٪60بنسبة  للضمان  . شهريا

 

الدفاع   - أمر  الشركة بتطبيق  الضمان االجت"   برنامج  (24( ورقم )14رقم )قامت  قامت مؤسسة   عي ماحماية" حيث 

تاألككات  رشالبدعم   تغط  الوباء من خالل  بببسضرراً  ثر  قروض  شهر   تىح  بآ  شهر  اتبور  جزًءا مني  منح 

 . 2021 ولن األكانوشهر حتى  2021 الثاني كانون شهر رواتبو 2020 يانلثرين اشت

 

 . (8اح )إيض ارن ي د 1,000 دظفين وبما ال يزي واتب المومن ر ٪40بنسبة ي المؤسسة العامة للضمان االجتماعاهمت س
 

   .زم الل على الدعم الللحصو  الحكومة وة ني ت المعجها ال مع تمرةسمت اقشا ة من كالشر ةارإدتجري 
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 م المالية وائالقحيد س توسأ (4)

 

  لشركات او (" كةشرال"دنية ) الملكية األر  الخطوط الجوية   –لشركة عالية    القوائم المالية المختصرة  الموحدة  ة  ي المرحلة  المالي تتضمن القوائم  

ً  مإليه راش)وي  ةي لة التابعالتا  : 2021أيلول  30في ما ( ك"عة ومجمبال" معا

 

 بلد التأسيس   نسبة الملكية   

     

 األردن  ٪ 100  ية نحة الملكجألشركة ا

 األردن  ٪ 80   ية األردنية للسياحة والسفرملكلاشركة 

 األردن  ٪ 100  ان المشرق لخدمات الطير كة شر

 

ها ولديها القدرة على التأثير كة المستثمر في بالشرارتباطها  عن    ةجات الن   ةيرمتغد العوائ لاقوق في  حة  موعجللم  يكون  عندماة  طرالسي تتحقق  

 لى الشركة المستثمر فيها.طرة عي الس 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  ح الن مت   لتية املقائ ق احقو )الها  ثمر ب ست المركة  ش للى اعة عجمولم سيطرة ا -

 المستثمر بها(. 

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

 ها.عوائدى  عل أثيرت لا وافيه ثمرست لشركة الما القدرة على ممارسة السيطرة على  -

 

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

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

 المستثمر فيها.  الشركة  ين فخري ت اآلق تصوي لة حقو مع حمة قدي التعا لترتيباتا -

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.  -

 التصويت المحتملة للمجموعة.  حقوق التصويت الحالية وحقوق  -

 

  غير في أحد لى الت دل عقائق ت ف أو حوجود ظروفيها وفي حال    رطر على الشركة المستثمإذا كانت تسي المجموعة بإعادة تقييم فيما  تقوم  

 ر من عناصر السيطرة الثالثة. من عنص رأكث أو 

 

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

 السيطرة.  قف هذهوت ى ت وحت   ات التابعةالشرك مجموعة على طرة التاريخ سي الموحدة 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 

  ىماشلتت   ات التابعة للشرك  ئم الماليةالقوا  تم تعديلقتضت الحاجة، ي افي رصيد حقوق غير المسيطرين. وإذا  حتى لو أدى ذلك إلى عجز  

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

 .يما بين المجموعة والشركات التابعةخسائر المتعلقة بالمعامالت فح والواألربا

 

ة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. عند فقدان السيطرة  ة في الشركة التابعالملكي تغير نسبة    تج عنألثر النايتم تسجيل ا

المطلوبات، حقوق غير المسيطرين وبنود    (،بالموجودات التابعة )بما فيها الشهرة   االعتراف عة بإلغاء  على الشركة التابعة، تقوم المجمو

يتم  باح أو الخسائر الن باألر  االعترافتم  نما يملكية، بي من حقوق ال  رىخأ المحتفظ به    باالستثمار  االعترافاتجة في األرباح والخسائر. 

 بالقيمة العادلة. 
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 م تأثير جوهري على المجموعة المساهمون الذين لديه

 

المملكة األردن  إدارة  ي تملك حكومة  الهاشمية ممثلة بشركة  ت وشرك  الحكومية   تالستثمارااة  ا  –يدينج  رة منت  والمؤسسة  ألوسط،  الشرق 

ون  كان   31)  2021أيلول    30الشركة كما في    هممن أس  يتوالال  ٪ على5.33٪ و4.99٪ و82.03ته  ا نسب ان االجتماعي مممة للضالعا

 على التوالي(. ٪ 5.33٪ و4.99٪ و82.03: 2020ول األ
 
 
 االيجار  عقود (5)
 

  30المنتهية في  فترة  العليها خالل    ود اليجار والحركة امات عقات والتزدوجو الماستخدام  الدفترية لحق    لقيمةاه اادن  وللجديوضح ا
 : 2021 أيلول

   حق استخدام الموجودات   
  التزامات
 عقود

  اإليجار*

 
 

  لمجموع ا

 
 

 مكاتب 

 
محركات  

  ائرات ط

 
 

 طائرات 

  

           
 2021 ني انون الثاك 1في كما   374,672  37,167  21,837  433,676  407,160
 جار عقود اي  تعديالت   32,189  -  128  32,317  32,317
 كات استهال  ( 40,866)  ( 1,950)  ( 2,603)  ( 45,419)  -
 يلالتمو  تكاليف  -  -  -  -  12,845

 الدفعات    -  -  -  -  ( 47,305)

   2021 أيلول 30 ي كما ف  365,995  35,217  19,362  420,574  405,017

 
 ي: لي هي كما  ريجا القود ات علتزاماصيل اان تف *
 

 2020كانون األول  31      2021  أيلول 30

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 عجمو الم جل ألالة طوي جل ألاقصيرة   موع المج جل ألايلة طو جلألقصيرة ا 

       
42,161 362,856 405,017  70,477 336,683 407,160 

 
 

 ات ومعدات ممتلك  (6)

 

تي تتضمن وال  اريند  4,376  فةبكلعدات  كات ومبشراء ممتل  2021أيلول    30المنتهية في    رأشه   سعةتل فترة الة خالقامت المجموع 

  (.دينار 10,122 إضافات نقدية بمبلغ: 2020ول أيل 30) دينار 3,660إضافات نقدية بمبلغ 

 

 النقد وما في حكمه  (7)

 2020 لو األ نون كا 31  2021 أيلول 30 

 ــــــة( )مدقق  ير مدققة( )غ 

    

 39,948  24,918 قد وأرصدة لدى البنوكن

 3,598  10,060 * جلألودائع قصيرة ا

 4,597  18,984 ** نقد في الطريق

 48,143  53,962 جلألقصيرة االودائع النقد و 

 5,365  36,075 ***أشهرع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة ودائ

 90,037  53,508 
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هذا   * ب   2021 أيلول  30في  كما  ردنية  أ  بنوكلدى    يألردن انار  ي لدبائع  وداالبند  يمثل  يتراوح  فائدة  ٪ 3,8  -  ٪  3,5ين  بمعدل 

(2020 :2.75٪ - 3 )٪ . 

 

انقالالبند    اهذيمثل   ** تذاكربيعلمتحصل من مد  العم  من  حنوبوالص ش  ات  قب المعتمالء  خالل  الجويدين من  النقل  اتحاد    الدولي   ل 

“IATA”  2021تشرين األول وك خالل شهر لدى البن  شركة السابات اعها في حوتم إيد للو أي خالل شهر  تمت التي. 

 

  : 2020ول  ن األكانو  31)  ٪4,1  -  ٪3,25  بمعدل فائدة  رينا د   35,161  بلغبم  ردنيالبنوك بالدينار األ  دىل  هذا البند ودائع  يمثل * **

ري  ائ جز  دينار ألف    150,000  بمبلغ  وديعة و  ر ادين   104  ادل عورية بما ي الس الليرة  و  لليبياى مبالغ بالدينار  ة الضاف بال  ,(3.25٪

بالدينار ا2020ألول  انون اك  31)  2021أيلول    30  ما فيك  دينار  810بما يعادل   ه  دينار والجني   4,000  بمبلغ   ردنيأل: ودائع 

ما    238,465  لغبمب   ين السودا أي  با  340يعادل  ألف جنيه سوداني  الىلدينار  ب بام  ضافة  بما    يرةلوال  يبيلالالدينار  لغ  السورية 

جزألف    150,000  بلغبم  عة ودي   و  ناردي   215يعادل   بمائ دينار  ب دينار  810يعادل  ا  ري  فام(  بينيتر  ئدةعدل   -  ٪1.14  اوح 

 . ( هرشأ ثالثة  بعدتستحق : 2020) شهر ا ثةالث  بعد وتستحق ( ٪3.25 -٪1.14  :2020كانون األول  31) 3.25٪

 
 روضق (8)

 2020 ولاألكانون  31 2021  أيلول 30 

 مدققة ة غير مدقق 

 أقســـاط القـــــروض أقســــاط القـــــروض  

تستحق الدفــع   
 خـالل عــام 

طويــــلة  
 األجــــل

الدفــع  تستحق 
 خـالل عــام

  لةطويــــ
 ـل جـــاأل

     
 61,542 26,915 38,128 38,710 ع بنكي*ض تجمقر
 35,000 - 50,000 - ** بنك رض كابيتالق

 - - 12,335 - ***  ية"احمبرنامج " –جتماعي اال ن الضما

 (1,114) (535) ( 713) ( 535) يف مباشرة متعلقة بالقروض كالينزل: ت

 38,175 99,750 26,380 95,428 

 

بتارقامت   * ا  2015  األول   كانون  20  يخالشركة  قربتوقيع  بن تفاقية  تجمع  بقيمة  ض  دي م  195كي  دوالر    مليون  275)  ران ليون 

ستحق  سط. أق   49ب  موج٪. يسدد القرض ب 3ها  لي اً إفا ن لشهر واحد مضفي أسواق لند  ر االقراض دل سععر فائدة معبسو  مريكي(أ

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

 

د القسط  سد ،2024لغاية عام  ضث تم تمديد أقساط القرهيكلة للقرض حي عادة اقية إتفا بتوقيع 2020 طشبا 5خ اري بت  ة قامت الشرك

الي هر واحشل   دناالقراض في اسواق لن سعر  دل  ة معنار وبسعر فائدليون دي م  1,9قيمة  ب   2020  ر ذاا    5األول بتاريخ   ها  د مضافاً 

 (. ٪4.5بسعر أدنى ) 2.65٪

 

، 2020  عام  ل خال ض،  قر لاقية ارونا، قامت الشركة بتعديل اتفيروس كو شي فتف  ة إثرالنقدي ات  قلتدف ا  دارةل  من خطة الشركة   كجزء

  الى شهر أيلول   2020  آذارر  ه ش  نملمستحقة للفترة  اط اأجيل االقسبنكي، حيث قامت بت تجمع الال  قرضى  يل علية تعدفاقات   بتوقيع

    . 2020ل أيلو 30ريخ تا ة بعدلمتبقي ات الدفعأقساط اس تناسبي مع أسا  على وتم توزيع هذه األقساط  2020

 

الشرك ب قامت  تعديل  بتوقيع    2021ن  انيس  1يخ  تارة  إبم  تمخطاب  أقس50دولة  عادة جوجبه  من  من  ٪  للفترة  القرض   نيسان اط 

  موز ت شهر  خالل    .2021ن  حزيرا  30  خأقساط الدفعات المتبقية بعد تاري ا بشكل نسبي مع  هيعوزوت   2021  نحزيراإلى    2021

بموجبه   ثالثتعديل  على خطاب    قيعبتو  شركةال  قامت  ،2021 جدولة  ادإع  تم  أق ٪  50ة  من  من  للفترة  القرض    تموز   شهر ساط 

 .2021 أيلول  30بعد تاريخ  تبقيةوتوزيعها بشكل نسبي مع أقساط الدفعات الم  2021 ولأيللى إ 2021
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القت  اتفاقية  المؤشراتارض  تطلب  ببعض  الشركة  ب مال  لتزام  كالشالية.  الى  ت ارة  المؤر  عديلتاب  ني خالخ  االتفاقية  شهر    ن سا ل 

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

شهر    الشركة بااللتزالا  حت أصب بحيث  ة  تفاقي اال  بتعديل  2021  آذارخالل  ملزمة  غير  عى  حت ت  المؤشرا ذه  هب   مشركة    ام نهاية 

هذه المؤشرات  ب   مالشركة غير ملزمة بااللتزا  ت حأصب بحيث  ة  تفاقي اال  بتعديل  2021  حزيرانخالل شهر    قامت الشركة .2021

 . 2022 أيلول  30حتى 

 

  قل لن ااتحاد  ريق  ط  عن  صلة المح  والسفر   احة ء السي الكبتحويل تحصيالت مبيعات وتزام  لت الشركة بااللقرض قامة ااقي اتفبموجب  

 د القرض. دا مان سلمشرق لضات الشركة في بنك ااب سح  عشرون محطة الى و ثنانال" IATA"  ولي دالجوي ال

 

الش **  بتاريخ  قامت  اتفاقية 2020أيار  18ركة  بتوقيع  كا  ،  مع  ب تا بي قرض  بقيمة  ل  دينا  50نك  فائدة  أردن   ر مليون  وبسعر  تم  ٪.  1ي 

والب  القرض  رصيد  كامل  كما  50الغ  استغالل  دينار  األولكا  31)  2021أيلول    30في    مليون  دينار    35:  2020  نون  مليون 

 ربع سنوي.   ائدة بشكلالف وتسدد  2023لول أي  18فعة واحدة في قرض بد.  يسدد ال(دنيرأ

 

ركات  لشابدعم    تماعيالجاان  ضممؤسسة ال   ت قامية" حيث  ماح"  برنامج  ( 24( ورقم )14رقم )مر الدفاع  قامت الشركة بتطبيق أ * **

شهر  ومن    2020  يتشرين الثان شهر  حتى    ب شهر آ  تبروا  تغطي جزًءا من   منح قروض   من خالل  اً بسبب الوباءرركثر تضألا

 . 2021 ألولن اكانوهر شحتى  انيكانون الث 

 

   .رادين  1000يزيد عن  البما ين ظفواتب المو من ر  ٪40 بنسبةي لعامة للضمان االجتماعالمؤسسة اساهمت         

 

  ٪ 1  سنوي  فائدة معدل  الشركة    تحملست .  ٪4يحمل القرض سعر فائدة سنوي قدره    . 2026  ولكانون األلول  القرض بحسداد    مت سي         

،  2026كانون االول  لولتم تسوية القرض بحإذا لم ت . 2024ول حتى كانون األ ٪3 سنوي فائدة  معدل ةة األردني الحكوم وستتحمل

 . ا بعدمو 2027 نياث الن نوكا نم بدًءا ٪3سنوية  فائدة  كة نسبةالشر ملستتح

 

 ي كما يلي: د هوما بع 2021أيلول   30ية في الفترة المنتهض المستحقة خالل  أصل القرو  أقساط نإ

 

 لغ مب ال  الفترة

   

 38,710  2022أيلول  30 – 2021ألول تشرين ا 1

 76,894  2023 أيلول 30 – 2022ألول تشرين ا 1

 11,234  2024أيلول  30 – 2023ألول تشرين ا 1

 12,335  2025يلول أ 30 – 2024ألول تشرين ا 1

 

 حقوق المساهمين  (9)

 

 رأس المال  −

 2020االول  كانون  31  2021  أيلول 30 

 ة(ققد)م  ققة( )غير مد 

    

 274,610  274,610 م االسمية دينار واحدقيمة السه -أس المال المصرح به  ر

 274,610  274,610 مدفوع  ال اللمرأس ا
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 إلصدار خصم ا -

 

ذا  تمثل المبالغ المتجمعة في ه. و2020ألول  كانون ا  31و   2021  أيلول  30ينار كما في  د يون  مل   78.2لغ  بلغ خصم الصدار مب

 دار والقيمة السمية للسهم. ر الصن سعبي اب الفرق الحس

 

 على حساب زيادة رأس المال  مقدمة عاتدف -

 

م ق جلجلرر  في  األردني  الوزراء  المنع126)رقم    هستس  بتاريخ  (  ات  25قدة    بالسير   ةلماليا  وزارةفويض  بت  2020ول  ألشرين 

ا بإجرا التن شريحتي  مليون دينار على   50غ  ركة بمبللشءات رفع رأس مال  ا، شريطة  دة هيكلة  بإعداد وتنفيذ خطة إعالشركة  زام 

التشغالشركة م النواحي  المبلغ م  تالتم اسو  2020الربع األخير من عام    خالل  رنامليون دي  25استالم مبلغ  م  ت  .ةلية والتمويليين 

ون دينار كدفعات مقدمة على حساب زيادة  يمل  50بتسجيل مبلغ    قامت الشركةالتالي،  ب. و 2021عام  من    الثاني   الربعل  خالتبقي  الم

غير العادي    اتماعهفي اجت الهيئة العامة للشركة  قرر  .ار(ينون دملي  25ول:  ألون اكان  31)  2021أيلول    30ي  كما فالمال  رأس  

كة  مال الشررفع رأس    إجراءات تم استكمال  ي  مدينار. لمليون    50رأس المال الشركة بقيمة  رفع    2021  آب   30يخ  المنعقد بتار

 . مختصرةال حدةو لمالمالية المرحلية االقوائم حتى تاريخ اعداد هذه 

 

 

 اري جب إلا ياطيحتاال −
 

 .على المساهمين قابل للتوزيعير وهو غ  ل دخالقبل ضريبة ٪ من الربح 10نوية بنسبة له من االرباح السد ما تم تحوييمثل هذا البن
 
 

 العقود مع العمالء   من  يراداتاإل ( 10)
 يلول أ 30ر المنتهية في أشه  تسعةلل  أيلول  30ر المنتهية في أشه ةث الث لل 

 2021  2020  2021  2020 

        ظمة ت خدمات من

 111,398  169,345  16,295  101,667 مسافرون 

 13,988  20,145  3,246  8,700 شحن 

 2,533  4,214  701  2,061 ة دأمتعة زائ 

 6,354  4,418  1,718  1,878 جوي يد بر

 134,273  198,122  21,960  114,306 (13مجموع الخدمات المنتظمة )إيضاح 

        

 9,560  7,158  3,790  3,282 (13خاصة )إيضاح رحالت ور طائرات أجي ت 
 تطائرات الشركا يل  وترحال ستقب اليرادات التجارية ال

 4,306  8,348  1,130  2,551 ى األخر

 1,681  2,111  521  969 نة المقدمة للشركات األخرى والصيا ةلفني إيرادات الخدمات ا

 9,848  10,635  3,509  3,776 إيرادات مستودع الشحن 

 1,113  2,114  -  1,279 لى ل خدمات الدرجة األوإيرادات بد

 3,463  4,509  456  2,097 حجز  ء ير وإلغادات تغي إيرا

 557  1,207  53  789 وزيع الوطني )جاليلو(الت يرادات مركز إ
    )إيرادات إيرادات شركة الملكية االردنية للسياحة والسفر 

 1,349  3,870  436  2,572 تشغيل شركات سياحية( 

 1,542  1.052  321  528 ائم الد إيرادات المسافر

 990  2,118  82  1,181 لمساندة ات الخدمات اادإير

 571  1,367  59  446 عةإيرادات متنو

 133,776  32,317  242,611  169,253 
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 ل  ـالدخ ةـضريب ( 11)
 
يت ل احتسم  بسببوذل  2020و  2021ل  أيلو  30ية في  المنته  فترة لل  ة للشركالدخل    ص لضريبة اب مخصم  المصا   ك    المقبولة  ريف زيادة 

 . تهديالعوت  2014لسنة  ( 34قم )ل رلدخاضريبة   خل وفقاً لقانوندات الخاضعة لضريبة الد عن اليرا اً ضريبي 
 
تاريخ    حتى  يةالسجالت المحاسب جعة  رادائرة ضريبة الدخل بم  مم تقل  . 2020و  2019  اموعية لألريب رات الض تقديم االقراب   لشركةامت  قا

 . 2018عام ية نها حتى  اتبة الدخل والمبيعل تسوية مع دائرة ضري عمب  ركة شال  متقا . المختصرةالمرحلية الموحدة المالية القوائم 
 

 2014، 2013، 2012وات لسن ن اعدينار  2,972 ت ضريبة مبيعات بمبلغروقاوالمبيعات بمطالبة الشركة بف خلدلا بة ضري  ة دائرقامت 
مامت  ق  .2016و لدى  بالطعن  البداحالشركة  القضضريبية.  لا  ية كمة  تزال  حتى    اياال  الماليةمعلقة  القوائم  ا  تاريخ  لموحدة  المرحلية 

   مادية. لتزاماتأي ا هاتج عن ين انه لن  عتقدت دارة ه القضية بدقة إال إن ال ذه نتيجة دي حد ت  يمكن ه الان  الرغمب  . رةصالمخت 
 

بتق الملكية  األجنحة  شركة  الديم  قامت  التقدير  تق  .2020و  2019  لألعوام   ذاتيكشف  ضريب   مولم  بمدائرة  الدخل  ت  السجال جعة  ارة 
القوائم    حتى  ةي المحاسب  ال  تقام  . رةالمختصالموحدة  رحلية  لماة  ي لاالمتاريخ  األجنحة  الضريبية  العتراض على  باملكية  شركة  الفروقات 
 . 2016م يبة الدخل حتى عادائرة ضر  مع يةية نهائ وتس ىلإركة األجنحة الملكية بالتوصل ش قامت   .2018و 2017وات للسن 
 

ة  جع رال بمدخ دائرة ضريبة ال  ملم تق   .2020و  2017لألعوام    والسفر بتقديم كشف التقدير الذاتي  سياحةية للردن شركة الملكية األ   قامت
بالتوصل    سفر وال  ياحةية للسردن لكية األلمقامت شركة ا  . ختصرةالم  ة حدالمو  ليةالمرح  المالية   لقوائماد اعدإ  اريختى ت حة  السجالت المحاسبي 
 .2018لعام  بالضافة  2016عام حتى  يبة الدخل مع دائرة ضر إلى تسوية نهائية

 
المشرق الالطيران    ت ادملخ  قامت شركة  الذاقت بتقديم كشف  دائرتقلم    .2020و  2019  نم  عوامأل لتي  دير  بمراجعة ضريب م  الدخل  ة  ة 

توصل إلى  ن بالراالمشرق لخدمات الطي قامت شركة    . المختصرة  دة الموححلية  المر ية  مالالقوائم ال  ادحتى تاريخ إعد  محاسبية ت الجالسال
 . 2018م عا بة الدخل حتىة مع دائرة ضري تسوية نهائي 

 
 رأسمالية ل حتملة وات المتزامالاال ( 21)

 

 : كفاالت بنكية ية ومستند اعتمادات  -
تتمثل  التزامات محتم  2021  أيلول  30بتاريخ    جموعة المعلى   بمبلغ   دينار  20,700  غلب بمعتمادات مستندية  بالة  بنكية  وكفاالت 
 .(دينار 476غ بمبل ةفاالت بنكي وك رنادي  19,721غ بمبلدات مستندية اعتما: 2020كانون األول  31) ردينا 405

 

 : جموعةالمى لالقضايا المقامة ع  -
عمدع  عة المجموان   القضايا  ليها  ى  من  عدد  األول    31)  2021  أيلول   30في    كما   دينار  14,637بلغت  في  :  2020كانون 

قان طالبا وتتمثل في م  دينار(14,821 بنشاطاتها. و ت  اونية متعلقة  تحليل  تم  الملمخقد  ثها.  يات حدوحتمالا القضايا و  ههذب   لقة تعاطر 
ووب  المجموعة  إدارة  القانونيين،  ستشارمرأي  المخصص يها  في  المأ  إن  كما  القضايا  لهذه  لم  2021  أيلول  30خوذ  واجهة  كاٍف 

 االلتزامات التي قد تنجم عنها.
 

 يةااللتزامات الرأسمال  -
المعل بتاريخ  ى  )أمري   ردوال 303,051,349غ  بلبمسمالية  أالتزامات ر  2021  أيلول  30جموعة  :  2020ألول  ا  كانون  31كي 

تمثل في عقود تم  ت دينار(    321.286:  2020كانون األول    31دينار )  214,930يعادل    ر امريكي( أي ما دوال  453,013,157
 .  (رات طائ   ثثال  :2020كانون األول  31) ينت طائر توقيعها لشراء 

 
بل  ثالثون شهراً قبعة وسدة أقصاها  الل منعة خمصشركة اللان يتم ابالغ ا  ىعلات  لخيار بعدم شراء هذه الطائرولدى المجموعة ا
ر تسليمها بحلول الربع  من المقرأول طائرة كان شراء  ارخي إلغاء ب  الشركة تقام ،2021 الثانيانون كل شهر خال تاريخ استالمها.
  ا تم خصمه  يكيرالر امدو 2,249,060طائرة ال ه هذ يمة الدفعة على حساب شراءقغت بلدون أي مسؤولية.  2024م األول من عا

 ائنة. من ذمم الشركة الد
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 ت يرادالإل  التوزيع الجغرافي ( 31)
 
  ت لإليرادا لجغرافي  وزيع اة باستثناء الت ة معلومات قطاعي أي   المجموعة يران وبالتالي ليس لدى  طتتعلق بنشاط ال   موعة لمجاأعمال  جميع    إن

 . ياس أداء الشركةلق ية المستخدم من قبل الدارة التنفيذ

 
 ير مدققة( )غ أيلول 30ر المنتهية في هأشللثالثة 

 
 2021  2020 

 

 ات لخدم ا

 ئرات الطاتأجير  

 صة اخ والرحالت ال

   

 الخدمات 

 جير الطائرات تأ 

 والرحالت الخاصة 

  

 ع المجمو  شحن  مسافرون  نتظمة الم  ع المجمو  شحن   مسافرون   المنتظمة  
                

 1,357  388  -  969  16,716  173  135  16,408 ق مشرال

 6,293  913  105  5,275  27,909  575  681  26,653 ااوروب

 7,299  318  86  6,895  33,587  -  405  33,182 ي برالخليج الع

 8,676  96  -  8,580  36,871  574  -  36,297 اميركا

 1,979  1,676  208  95  1,384  578  99  707 اسيا 

 146  -  -  146  1,121  -  62  1,059 افريقيا 

 25,750  3,391  399  21,960  117,588  1,900  1,382  114,306 يرادات جموع الم

 
 )غير مدققة(  لأيلو 30لمنتهية في ة أشهر اسعتلل
 
 2021  2020 

 

 ات الخدم 

 جير الطائرات تأ 

 والرحالت الخاصة 

   

 الخدمات 

 ت طائرا ال ير تأج 

 والرحالت الخاصة 

  

 المجموع   شحن  فرونمسا  المنتظمة   جموع الم   شحن   سافرون م  ة منتظمال 
                

 15,116  1,209  -  13,907  28,759  853  180  27,726 المشرق 

 36,640  2,164  224  34,252  42,099  1,618  758  39,723 اوروبا

 39,120  374  86  38,660  59,260  -  447  58,813 بي الخليج العر

 37,027  1,174  -  35,853  69,374  574  -  68,800 اميركا

 13,248  3,761  525  8,962  3,806  2,412  99  1,295 اسيا 

 2,682  -  43  2,639  1,982  124  93  1,765 افريقيا 

 143,833  8,682  878  134,273  205,280  5,581  1,577  198,122 موع اليرادات مج

 
 
 قة عال اتذ جهاتمالت مع عام ( 41)
 

ا ذمع    عامالتلمتمثل  عالجهات  الات  القة  مع  معامالت  تمت  الحلالشرتي  الشركة  ندوقصو  يفةكات  موظفي  المملكة  مكووح  ادخار  ة 
 لمجموعة. ارة اإدبل ن قة بهذه المعامالت ملقلمتعاألسعار والشروط ا اداعتمم ويت هذا  .ية هاشمال األردنية

 
 الموحدة: ركز المالي المرحليةي قائمة المفقة الظاهرة ذات العالات دة مع الجهصألراص لي ملخما يفي
 
 2020ول نون األكا 31  2021  أيلول 30 

 ةذمم دائن   ذمم مدينة  ذمم دائنة   ذمم مدينة  

 ـة( )مدققـــــــ  )مدققــــــــة(   غير مدققة( )  قة( )غير مدق  
        
 1,318  43,778  775  47,276 ية  مهاشلا ةألردني ة االمملك ومة حك

 5,853  -  4,422  - ة  خدمي الشركدوق ادخار موظفي ومست ن ص
 -  882  -  1,030 لصيانة الطائرات الشركة األردنية 

 527  -  2,543  - ات تموين الطائرلشركة األردنية لا

 31  -  14  - يهيتشب ال دريبلت وا  الشركة األردنية لتدريب الطيران

 48,306  7,754  44,660  7,729 
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 لموحدة: ا المرحليةالدخل ليفة الظاهرة في قائمة  ع الشركات الحخص المعامالت ممل ي فيما يل

 
  30للثالثة أشهر المنتهية في  

 أيلول 
  30هية في  أشهر المنت  ة تسعلل 

 أيلول 

 2021  2020  2021  2020 

 ة( ق مدقر غي )  قة( دق )غير م  ة( مدقق ير )غ  ( )غير مدققة 

        : ت صيانة الطائراردنية ل الشركة األ 

 97  128  17  32 خدمات منتظمة   إيرادات

        
 (1,173)  ( 3,481)  (106)  ( 1,344) ة وتصليحات مصاريف صيان 

        
        لتموين الطائرات:  ألردنية االشركة 

 (2,768)  ( 5,235)  (180)  ( 3,031) ين  المسافرمصاريف خدمات 

        
        التشبيهي:  ب ن والتدريراي الطاألردنية لتدريب   الشركة 

 13  -  -  - مة دات خدمات منتظإيرا

 (459)  ( 445)  (157)  ( 158) اريف تدريب الطيارينمص

 

 حدة:و الم ةحليالمر  خل ة الدائمق في  الت مع حكومة المملكة األردنية الهاشمية الظاهرةمعام ال  فيما يلي ملخص

 

 أيلول  30 أشهر المنتهية في  تسعةلل  أيلول  30أشهر المنتهية في  لثالثةل 

 2021  2020  2021  2020 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   ( ير مدققة)غ 

        

 2,810  1,490  1,836  701 مسافرون -مة  منتظ ات إيرادات خدم

 594  1,076  142  408 شحن   -مة  نتظت مماخد  إيرادات

 285  568  -  142 ة ص ت خاأجير طائرات رحالت 

 1,251  1,978  3,134  3,689 

 

 ليا: منافع اإلدارة التنفيذية الع

 

 : جموعةللملعليا لدارة التنفيذية اا ورواتب  فعلمنايلي ملخص  فيما

 

 أيلول  30في  هيةنت مالهر أش ةتسعلل  لول أي  30للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020  2021  2020 

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

        

 670  482  209  178 رواتب ومنافع أخرى  

 34  23  13  9 ارة عضاء مجلس الدبدل تنقالت أو  مكافآت
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 التسريح االختياريمخصص  (51)

 

من    االتفاقيةدأت هذه  ث ب . حي سياحة وي والين في النقل الج بة العاملنقا ع  مل جماعي مبتوقيع عقد ع  2021  رآذا  22بتاريخ  قامت الشركة  

، قامت  لكعلى ذ  اءً بن و  ي. تياراالخ  التسريحر  ياخ  ايهلموظفالشركة    ت حيث منح  ،2021أيار  31وانتهت بتاريخ    2021  نيسان  1اريخ  ت 

ن ظفي لمستحقة للمو بالغ اوالذي يمثل الم  2021ل  أيلو  30الفترة المنتهية في  ل  خال  اردين   مليون  1,358بمبلغ    صخص بتسجيل م  الشركة

 ة. الشرك ادارة من قبل  والتي تمت الموافقة عليهاإنهاء خدماتهم ن ب ي الراغب 

 

ية من  فاقت اال  والسياحة. حيث بدأت هذه   ي النقل الجو  العاملين في   ابةمع نقاعي  معمل جبتوقيع عقد    2020اط  شب   9ت الشركة بتاريخ  قام

تياري. وبناًء على ذلك، قامت  كة لموظفيها خيار التسريح االخ حيث منحت الشر  ،2020شباط    29ت بتاريخ  نتهوا  2020شباط    9تاريخ  

موظفين الراغبين للالمستحقة  يمثل المبالغ  لذي  وا  2020  أيلول  30ة المنتهية في  فترالل  دينار خال  910لغ  مخصص بمب   جيل كة بتسالشر

 . بل ادارة الشركة ن قوالتي تمت الموافقة عليها مهم مات خدبإنهاء 

 

. حيث بدأت هذه االتفاقية من  السياحةو  ي النقل الجو  ابة العاملين في اعي مع نقمعمل جعقد    بتوقيع  2020آب    17بتاريخ  قامت الشركة  

تياري. وبناًء على ذلك، قامت  كة لموظفيها خيار التسريح االخحيث منحت الشر،  2020أيلول    18اريخ  تهت بت ن وا  2020آب    19تاريخ  

مت الموافقة عليها  والتي ت هم  مات خدموظفين الراغبين بإنهاء  للالمستحقة  لذي يمثل المبالغ  وادينار    4,253لغ  مخصص بمب   كة بتسجيل الشر

 . بل ادارة الشركة ن قم

 

 ارنة أرقام المق ( 61)

 

اعا ارقامتبو  ةدتم  المالقوائ  يب بعض  المو م  المرحلية  االية  المخحدة  للفترة  في لمنتهتصرة  تبويب ل  2020  ولأيل  30  ية  تتناسب مع 

الم القوائم  المرحلارقام  فالية  المنتهية  للفترة  المختصرة  الموحدة  التبو 2021  أيلول   30ي  ية  إعادة  ينتج عن  ولم  أثر على  يب أي  ، 

 . 2020 أيلول 30نتهية في الم ةرة للفتالملكيارة وحقوق الخس

 


