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 المرحلية الموحدة المختصرةتقرير حول مراجعة القوائم المالية 

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

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 

 مقدمة 

 

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

 2022آذار  31كون من قائمة المركز الماالي المرحلياة الموحادة كماا فاي  والتي تت   2022آذار    31في  ما  ( ك"ةبالمجموع")ويشار إليهم معاً  

الموحدة وقائمة التادفقات   المرحلية  الشامل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكيةقائمة الدخل  والمرحلية الموحدة  وقائمة الدخل  

دارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم خ واإليضاحات حولها. إن مجلس اإلالمنتهية في ذلك التاري أشهر  الثة  النقدية المرحلية الموحدة للث 

)التقاارير المالياة المرحلياة(. ان  (34) رقام وفقاً لمعيار التقارير المالي الدولي / معيار المحاسبة الادوليالمختصرة  الموحدة    المالية المرحلية

 إلى مراجعتنا.المختصرة استناداً الموحدة لية القوائم المالية المرح ل هذهجة حوي مسؤوليتنا هي التوصل الى نت 

 

 نطاق المراجعة

 

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

المعلومات   للمنشأة". إن مراجعة  الملمالي االمستقل  القيام  ة  تتمثل في  المسؤولين عن األمور  باستفسارات بشكل أساسي من األشخرحلية  اص 

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 على تأكيدات حول كافة األمور الال المراجعة من الحصول  ا أعمتمكنن   للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ل   ا

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

 

 عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ االستمرارية

 

مليون    350,7تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة البالغة  تصرة،  المخحدة  وم( حول القوائم المالية المرحلية ال2-2)  إيضاحكما هو مبين في  

الشركة كما في   المتداولة موجوداتها  .  2022آذار    31دينار رأس مال  الشركة  بمبلغهذا وقد تجاوزت مطلوبات  مليون   150,4  المتداولة 

ة.  ر كمنشأة مستمر الشركة على الستمراقدرة  حول    ي. إن هذه األحداث والظروف تشير إلى وجود شك جوهر2022رآذا  31دينار كما في  

( رقم  المادة  وتنص  )266هذا  رقم  الشركات  قانون  من  لسنة  22(  ا  1997(  الخسائر  زيادة  حالة  في  أنه  للشركة    لمتراكمةوتعديالته على 

عن   العامة  في  75المساهمة  للشركة  العامة  الهيئة  قررت  إذا  إل  الشركة  تصفية  فيجب  رأسمالها  من  رأسمال  عادي  غير    جتماعا٪  زيادة 

 ة وضع خسائر الشركة. لشركة او معالجا

 

تم استالم    .مليون دينار على مرحلتين  50قرر مجلس الوزراء األردني تفويض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأس مال الشركة بمبلغ  

حيث وافقت الهيئة العامة  .2021  ل الربع الثاني من عامخالقي  ب وتم استالم المبلغ المت   2020خالل الربع األخير من عام    مليون دينار  25

مال اجراءات  ستكمليون دينار وتم ا  50على زيادة رأس مال الشركة بقيمة    2021آب    30ها غير العادي المنعقد بتاريخ  للشركة في اجتماع

   .2021رفع رأس المال خالل شهر كانون األول من عام 

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية  -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   
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كومة بإيجابية لالستمرار  حكومة المملكة األردنية الهاشمية(، حيث تنظر الحلمالية )ممثلة عن  ارة امن وز  حصلت الشركة على كتاب تطمين

مرارية أنشطة الشركة وقدرتها على استرداد  است تدعم  التي  خطة الشركة المستقبلية  بتطبيق  الشركة  إدارة  في دعم الشركة في المستقبل. بدأت  

 . المرحلية الموحدة المختصرة  حول القوائم المالية  النتيجةاألمر ل يعدل  ذا ه إن .لتزاماتهاسداد اموجوداتها وتوليد تدفقات نقدية ل 

 

 النتيجة

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

 . (34)  رقم يدوللسبة االمحاعيار فقا لمالنواحي الجوهرية و

 

 نسات ويوناغ/األردن رإ

 

 

 علي حسن سمارة 

 503ترخيص رقم 

 

 نية الهاشميةالمملكة األرد -عمان 

 2022نيسان  28 



 

   المختصرة وحدةالم لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   18رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  اتح يضاتعتبر اإل

 لمساهمة العامة المحدودة  ا)الملكية األردنية(  ة الجوية الملكية األردني الخطوط - عاليةشركة 
 وحدةم ل امرحلية لا  لماليقائمة المركز ا 

   2022 آذار 31
 دنانير( آالف ال)
 
 

 إيضاحات 
آذار   31

2022 
 

كانون األول   31

2021 

 )مدققة(   )غير مدققة(   المـوجودات 

     ولة غير متدا موجودات 

 420,933  407,397 5 الموجودات ستخدام إق ح

 59,961  56,643 6 ممتلكات ومعدات 

 3,218  3,218  اتئرطايل وتعد شراءدفعات على حساب 

 2,250  2,250  لشامل اآلخر ة من خالل الدخل ابالقيمة العادل موجودات مالية 

 17,482  17,907  استثمار في شركات حليفة 

 26,050  27,728  ايجار عقود ل اب ة مقتجزغ محمبال

 12,322  12,322  موجودات ضريبية مؤجلة 

  527,465  542,216 

     ة موجودات متداول

 17,799  18,858  اخرى  أرصدة مدينة 

 7,539  7,627  افي صقطع غيار ولوازم، بال

 23,204  32,720  ذمم مدينة، بالصافي 

 121,598  129,198 7 دى البنوك رصدة لنقد وأ

  188,403  170,140 

 712,356  715,868  ودات مجموع الموج

     

     حقوق الملكية والمطلوبات 

     هم االس حملة  حق ملكية 

 324,610  324,610 9 مال  لرأس ا

 (78,205)  ( 78,205) 9 األسهم  إصدار خصم 

 14,808  14,808 9 اري احتياطي إجب 

 133  133  احتياطي القيمة العادلة 

 297  156  النقدية  تحوطات التدفقات

 ( 321,024)  ( 350,741)  مة خسائر متراك

  (89,239 )  (59,381) 

 281  303  نالمسيطري  غير حقوق 

 (59,100)  ( 88,936)  لملكية حقوق ا عجز فيلا

     

     ت المطلوبا 

     ولة ا دغير مت  مطلوبات 

 89,960  86,102 أ  - 8 قروض طويلة األجل  

 378,230  375,474 5 طويلة األجل   إيجارإلتزامات عقود 

 4,213  4,006 ب  - 8 ل ج األمنح طويلة 

 379  381  ة األجل رى طويل أخ بات لومط

  465,963  472,782 

     مطلوبات متداولة 

أ  - 8 ام  ع ل ع خالفدل تستحق الالج أقساط قروض طويلة   40,087  38,307 

 107,695  112,238  مصاريف مستحقة  

 64,140  74,304  ون وأرصدة دائنة أخرى ئن دا

 55,168  84,255  إيرادات مؤجلاة 

 30,655  25,123 5 لجل رة اقصي   إيجارإلتزامات عقود 

 2,709  2,834 ب  - 8 ة األجل منح قصير

  338,841  298,674 

 771,456  804,804  مجموع المطلوبات 

 712,356  715,868  مطلوبات  الكية وملال حقوق   مجموع

 



 

   المختصرة وحدةالم لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   18رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  اتح يضاتعتبر اإل

 دة  المحدو عامة ة المه ساالم  نية()الملكية األرد الخطوط الجوية الملكية األردنية  - شركة عالية
 حدة المو  ليةالمرح قائمة الدخل

 ( ةق)غير مدق 2022 آذار 31ي المنتهية ف  ثة أشهرالثلل
 ( انيرآالف الدن )

 
 

 آذار   31في ر المنتهية  للثالثة أشه   

 2021  2022  إيضاحات  

      

 38,902  98,694  10 من العقود مع العمالء  ترادااإلي 

 (60,483)  ( 112,378)   تكاليف اإليرادات 

 (21,581)  ( 13,684)   رة الخسا اجمالي 
      

 (2,300)  ( 2,543)   ة اري مصاريف إد

 (5,329)  ( 7,725)   وتسويق  مصاريف بيع 

 (113)  ( 23)   مخصصات مختلفة 

 (29,323)  ( 23,975)     التشغيلية الخسارةصافي  
      

 242  425   فة ي للححصة الشركة من نتائج أعمال الشركات ا

 296  141   افي الص، ب إيرادات أخرى

 -  85   إستبعاد ممتلكات ومعدات ح باأر

 (1,503)  -  15 ي الختيارمخصص التسريح 

 70  ( 695)   فروقات عملة  أرباح ( رئ اسخ)

 (6,465)  ( 6,231)   تكاليف تمويل

 247  555   إيرادات فوائد 

 (36,436)  ( 29,695)   بة قبل الضري ترةالفصافي خسارة 

 -  -  11 ل ة الدخمصروف ضريب 

 (36,436)  ( 29,695)   للفترة لخسارة  ي اصاف
      

      لى: العائد إ 

 (36,429)  ( 29,717)   مساهمي الشركة 

 ( 7)  22   سيطرينملغير احقوق 

   (29,695 )  (36,436) 

      ن الخسارة حصة السهم م

 ( دينار0,133)  دينار (  0,092)  16 شركة  ال هميمسا لىا ةئداعلا لفترةهم من خسارة اة األساسية والمخفضة للسالحص 

 



 

   المختصرة وحدةالم لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   18رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  اتح يضاتعتبر اإل

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

 ( ة)غير مدقق 2022 آذار 31في تهية المن  ثالثة أشهرلل
 ( انيرآالف الدن )

 
 

 ار  آذ 31في   ةهي لمنت ا أشهر ثالثةلل  

  2022  2021 

     

 (36,436)  ( 29,695)  الفترة  خسارة

لالحقة  ترات افي الفالى قائمة الدخل   انيفهتص التي يمكنألخرى ا الدخل الشامل بنود

 بعد الضريبة(: في الصا)ب 

 

   

 296  ( 141)  قات النقدية  لتدفات اتحوطمن  الربحالخسارة( )  صافي

 (36,140)  ( 29,836)  نة للسل  الشام  الدخل مجموع  

     

     إلى: العائد 

 (36,133)  ( 29,858)  مساهمي الشركة  

 ( 7)  22  حقوق غير المسيطرين  

  (29,836 )  (36,140) 

 



 

   المختصرة وحدةالم لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   18رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  اتح يضاتعتبر اإل

 ودة  العامة المحد المساهمة  )الملكية األردنية( دنية ة الملكية األرالجوي ططوالخ - ةشركة عالي
 ة وحدلما  ةرحلي لما الملكية حقـوقت فـي التغيـرا ةئمقا
 ( ةغير مدقق) 2022 رآذا  31ية في المنته  ثالثة أشهرلل

 )آالف الدنانير( 

 
 

   حاق ملكياة حملاة األسهاام  

 

 

 رأس المال 

خصم  

  إصدار

 األسهم

  دفعات 

على   مقدمة

حساب زيادة  

 ال الم رأس

 تياطي حال

 اإلجباري 

 احتياطي

 القيمة

 دلة عاال

تحوطات  

  تاقالتدف

 ديةقن ال

 الخسائر 

 المجموع  ةراكممت ال

 ير حقوق غ

 طرينالمسي 

 مجموع 

 ملكية حقوق ال

           2022آذار  31في  شهر المنتهيةأ ثةثاللا  لفترة
           

 (59,100) 281 (59,381) ( 321,024) 297 133 14,808 - (78,205) 324,610 2022كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 (29,836) 22 (29,858) (29,717) (141) - - - - - ة رللفت  ملالشادخل ع المجمو

 (88,936) 303 (89,239) ( 350,741) 156 133 14,808 - (78,205) 324,610 2022آذار   31الرصيد كما في  

           

           2021ار ذآ  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
           

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

 (36,140) ( 7) (36,133) (36,429) 296 - - - - - ة مجموع الدخل الشامل للفتر

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

 
 



 

   المختصرة وحدةالم لية المرح لمالية من هذه القوائم ا جزءا   18رقم لى إ  1 مرق  نة م فق المر  اتح يضاتعتبر اإل

 لمحدودة  المساهمة العامة ا  )الملكية األردنية(كية األردنية وية المللجخطوط ا ال - ليةا شركة ع 
 ةدحوالمالمرحلية التدفقات النقدية  قائمة

 ( ةققمد ر)غي  2022 آذار 31المنتهية في   ثالثة أشهرلل
 )آالف الدنانير( 

 
 آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2022 حات ضاإي  

     ة  يغيلتشالشطة  االن

 (36,436)  (29,695)  بل ضريبة الدخل لفترة قارة اسخ

     

     الت: تعدي

 5,316  4,293  استهالكات ممتلكات ومعدات 

 17,116  13,854 5 موجودات الاستهالكات حق استخدام  

 (242)  (425)  حليفة  الشركات نتائج أعمال الحصة الشركة من 

 6,465  6,231  التمويل ليفتكا

 (387)  (607)  إطفاء منح - رى إيرادات أخ

 28  2  نهاية الخدمة  تعويض صص مخ

 1,503  - 15 ري ختيايح الرتسالمخصص 

 -  ( 85)  ممتلكات ومعدات بيع أرباح 

 (247)  (555)  إيرادات فوائد 

 -  23  مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

 ( 75)  -  ت ا رالطائ  لتموينية ن دة األركرالش  –ء إيراد مؤجل فااط

     

     : يرات رأس المال العامل غت

 (399)  (9,516)  ذمم مدينة  

 199  (111)    ولوازم ر اغي ع قط

 851  (1,183)  أرصدة مدينة أخرى 

 6,874  29,087  مؤجلة   داتإيرا

 (4,216)  10,164  رى دة دائنة أخدائنون وأرص

 1,594  4,368  مصاريف مستحقة  

 -  (170)  ريح الختياي التسر صصخم من ع والمدف

 (2,056)  25,675  لية  غيالتش األنشطة  (المستخدمة في ) من  النقدية صافي التدفقات 

     

     األنشطة االستثمارية 

 ( 97)  (1,034) 6 ات ومعدات ممتلكشراء 

 -  144  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات 

 (600)  (1,678)  ار تئجاس قودقابل عمحتجزة م التغير في مبالغ

 35  671  بوضة فوائد مقرادات  ي إ

 (11,670)  (7,326)  يرة األجل ع قصودائ 

 (12,332)  (9,223)  ارية األنشطة االستثم  المستخدمة في لنقدية دفقات الت ا  فيصا

     

     األنشطة التمويلية 

 20,467  2,650  المتحصل من القروض  

 (3,341)  (4,943)  وض قر دتسدي 

 (13,366)  (12,766) 5 ايجار  ودعق لتزاماتت اعادف

 (1,278)  (1,119)  فوائد مدفوعة  

 2,482  (16,178)  األنشطة التمويلية  من  ( المستخدمة في) لنقدية ت اقادفلت صافي ا

 (11,906)  274  في النقد وما في حكمه قص(  )الن  الزيادة صافي

 48,143  68,412  ة الفترداية حكمه في ب  ي النقد وما ف

 36,237  68,686 7 ه في نهاية الفترة في حكم ا مالنقد و

 



 ة العامة المحدودة مساهمال ة( )الملكية األردني ية األردنيةالخطوط الجوية الملك - ة عاليةشرك
 تصرة لمخا  حدةالمو المرحلية ةيلما قوائم الالحول  حات إيضا

 مدققة( ر )غي 2022  آذار 31

 جنبية( )آالف الدنانير، باستثناء المبالغ بالعمالت األ

 -1- 

 

 عـــام   ( 1)
 

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

 .ناألرد –ان في عم  ركةة للشمارة العقع مكاتب اإلدات . 2001شباط  5نية بتاريخ دراأل
 

القيام بكافة عمليات النقل الجوي داخل المملكغ  من وترحيل الطائرات التي تهبط في    استقبالت  القيام بعملياو  اهخارجة وايات الشركة 

 رات المملكة. وتقلع من مطا
 

.2022ن ساني  27 خبتاري عقدة ن مالجلسته  ي شركة فدارة الإجلس م لب من ق مختصرة الموحدة ال يةلحالمرالقوائم المالية  إقرار تم   
 
 

 عداد القوائم المالية إسس  أ ( 2)
 

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

القو المئ اإن  المالمرحلالية  م  اية  تتضمن  ةختصرملوحدة  الم واإل  ماتو المعل  كافة  ل  لوطليضاحات  وفقلقوابة  والمعدة  السنوية  المالية  ً ئم    ا

. كما أن نتائج أعمال الثالثة 2021كانون األول  31كما في  للمجموعة قرأ مع التقرير السنويويجب أن ت  يةولية الدلمعايير التقارير المال

 . 2022ل كانون األو 31هية في نت لسنة المل عةوقت مال ائجلنت ى اعل اً شرضرورة مؤلال تمثل ب  2022آذار  31ية في هت أشهر المن 
 

إظهار المبالغ  يتم    . والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعةالمختصرة  الموحدة  ة  المرحلي   ية اللموائم اإن الدينار األردني هو عملة إظهار الق

 .جنبيةالت األعملاالمبالغ ب  اءإستثن ب (  ين درأ ناردي  000) بالف الدنانير
 
 

 ية حاسبالم اتاسفي السي اتغيرالت ( 2-1)
 

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

ني  الثانون  كا  1اراً من  اعتب   يةاللت ا  ت يالبتطبيق التعد  ت م اموعة ق، باستثناء أن المج2021ول  كانون األ  31الموحدة للسنة المنتهية في  

2022: 
 

 ( 3الدولي رقم )المالية لتقارير تعديالت على معيار ا -إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

  -مال  ع ( اندماج األ3رقم )بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي    2020خالل أيار  مجلس معايير المحاسبة الدولية   قام

 ي صدر في لية والذيالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالتعدا  ي. تحل هذهفاهيمالم  اإلطار  إشارة الى 

طار  دون تغيير جوهري على متطلبات اإل  2018مع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار  1989عام  

 المفاهيمي.

 

  (Day 2)" "اليوم الثاني  ( لتجنب أرباح أو خسائر3الدولي رقم )مالية التقارير ال ارعتراف بمعيأ االلمبدثناًء أضاف المجلس است اكم

ر تفسير لجنة تفسير معايير التقاري أو   (37للمطلوبات وااللتزامات المحتملة والتي قد تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 . منفصلبشكل ثها تم حدو ( في حال 21رقم ) المالية الدولية

  ( لألصول المحتملة التي لن تتأثر 3)ولي رقم  الية الدذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير الم  لوقت ا  في 

  باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية. 

 

   .جموعةمل ل المختصرة ةوحدالم حليةمرالوائم المالية قلأثر جوهري على ا ت لهذه التعديال لم يكن 

 



 ة العامة المحدودة مساهمال ة( )الملكية األردني ية األردنيةالخطوط الجوية الملك - ة عاليةشرك
 تصرة لمخا  حدةالمو المرحلية ةيلما قوائم الالحول  حات إيضا

 مدققة( ر )غي 2022  آذار 31

 جنبية( )آالف الدنانير، باستثناء المبالغ بالعمالت األ

 -2- 

 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - يام المعنالممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخد

  تال واآل  ( الممتلكات 16)  مقبإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ر  2020خالل أيار    مجلس معايير المحاسبة الدوليةقام  

المتحصالمعدو  الم  ل ات:  كلفة  تخفيض  من  المنشئات  يمنع  والذي  المعني  االستخدام  قبل  البيع  و من  و متلكات  بقيمة  اآلالت  المعدات 

ة دو إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقص  المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه خالل فترة إحضار األصل 

رباح أو  ا في األمنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجهلا  لك يجب علىقا لذوف.  رةإلداالتي تحددها ا

 الخسائر.

 

   .جموعةللم المختصرة الموحدةالمرحلية أثر جوهري على القوائم المالية  ت لهذه التعديال لم يكن 

 

 ( 37رقم ) ليحاسبة الدور الممعيا  ت علىعديالت -العقود  تكلفة التزاما –العقود الخاسرة 

( والتي تحدد التكاليف 37ة الدولي رقم )المحاسب  لى معيارعديالت ع ، بإصدار ت2020خالل أيار    مجلس معايير المحاسبة الدوليةقام  

 ة. ج عنه خسارتنالخاسر او سيالتي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد 

ن التك  اليف من ك  ال م   دمات تتض   مباشرة". ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخة اللفريقة "التكالت طتعديبق الطت

بش  كل مباش  ر ق المص  اريف االداري  ة والعمومي  ة ب  العقود اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بش  كل مباش  ر. ال تتعل   

 ر بموجب شروط العقد. طرف االخالميلها الى تم تحإذا  ا إالبعادهلك يتم استذلو 

 

   .جموعةللم المختصرة الموحدةالمرحلية لمالية لقوائم اأثر جوهري على ا ت لهذه التعديال لم يكن 

 

ير  ارلتق ر ايلمعاي  كة تابعة كمتبنيرش -تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى  –( 1معيار التقارير المالية الدولي رقم )

    ية للمرة األولىلدولا  يةالمال

  مجلس معايير المحاسبة الدولية ، أصدر  2020-2018لألعوام من  الدولية  المالية  تحسينات على معالجة معايير التقارير  الكجزء من  

ة التابعة  لشركل  يلمح التعديسى.  ولأل ا  لمرةمالية الدولية للاتبني معايير التقارير    -(  1رقم )   ى معيار التقارير المالية الدولي تعدياًل عل

د   الفقرة  تطبيق  تختار  ال  16التي  التقارير  معيار  ال)أ( من  )دولية  مالية  ال(  1رقم  تحويل  فروقات  المتراكم  عمالت لقياس   األجنبية 

لى. األو ة  مردولية للالية ماللارير امعايير التقم لألامن قبل الشركة األم، بناًء على تاريخ تطبيق الشركة    عنها المفصح باستخدام المبالغ  

معيار التقارير  )أ( من    16تم اختيار تطبيق الفقرة د  في حال    المشترك  يتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الحليفة أو االستثمار

 (.1المالية الدولي رقم )

 

  .المجموعة ال ينطبق هذا التعديل على 

 

 طلوبات المالية متراف باللغاء االعكاختبار إل  ’% 10’م رسو  –الية ت المدوا( األ9)التقارير المالية الدولي رقم  معيار 

ة  مجلس معايير المحاسبة الدولي، أصدر  2020-2018تحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  الكجزء من  

نت  ا إذا كاد تقييم مر عنبعين االعتباة  خذها الشركتي تأم الالرسو   يوضح التعديل  .(9الدولي رقم )على معيار التقارير المالية    اًل تعدي

ا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم تلك المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفً شروط  

  رض أو المقرض قتمن قبل المتلمة  المسعة أو  قط، بما في ذلك الرسوم المدفو تلمة من قبل المقترض والمقرض فسمالمدفوعة أو ال

التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية    خر. تقومنيابة عن اآل المالية  الماليةالشركة بتطبيق التعديل على المطلوبات  التي    السنة 

 تطبق فيها الشركة هذا التعديل. 

 

   .عةو مجللم رةختصالم ةحدمو اللية المرحأثر جوهري على القوائم المالية  ت لهذه التعديال لم يكن 

 

 الضرائب في قياس القيمة العادلة ( الزراعة: 41دولي رقم )اللمحاسبة تعديالت على معيار ا 

من    من  الكجزء  لألعوام  الدولية  المالية  التقارير  معايير  معالجة  على  أصدر  2020-2018تحسينات  المحاسبة  ،  معايير  مجلس 

المعيالتعديل بإلغاء متط  قامة.  اع ( الزر41)  ي رقملدولاسبة اعلى معيار المح تعدياًل   الدولية الوارلب  الفقرة  د فار  من معيار   22ي 

لألصول ضمن    ( الذي يقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية من الضرائب عند قياس القيمة العادلة41المحاسبة الدولي رقم )

 (. 41نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 .جموعةللم المختصرة الموحدةالمرحلية لمالية القوائم اى وهري علر جأث ت عديالالتذه له لم يكن 



 ة العامة المحدودة مساهمال ة( )الملكية األردني ية األردنيةالخطوط الجوية الملك - ة عاليةشرك
 تصرة لمخا  حدةالمو المرحلية ةيلما قوائم الالحول  حات إيضا
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 سية مفاهيم المحاسبة األسا ( 2-2)

 

حول  (  3)رقم    ايضاح ، وكما هو مبين في  هنبناءاً على مبدأ الستمرارية. إل أة  المختصرالموحدة  المرحلية  إعداد القوائم المالية    مت

  خسائر الشركة المتراكمة  بلغت  (،19-)كوفيد  روناكو   ئحةالسلبي لجا  بين األثري  الذية  رختصالمة  حدمو اللية  المرحالقوائم المالية  

اولة موجوداتها المتداولة دتهذا وقد تجاوزت مطلوبات الشركة الم.  2022آذار    31كما في  رأس مال الشركة  مليون دينار    350,7

رة الشركة  ول قدهري حجو   شك  لى وجودر إشيوالظروف ت  حداث ه األإن هذ  .2022آذار    31مليون دينار كما في    150,4بلغ  بم

وتعديالته على أنه في    1997( لسنة  22( من قانون الشركات رقم )266قم )المادة رذا وتنص  مرة. هأة مستر كمنشعلى الستمرا

عامة  ال  ئةقررت الهي   إذاة إلالشرك  ٪ من رأسمالها فيجب تصفية75ركة المساهمة العامة عن  مة للش الخسائر المتراك   حالة زيادة

 الشركة.  ع خسائر لجة وض او معا ير عادي زيادة رأسمال الشركة ماع غ ي اجتة فشركلل

 

تم    . مليون دينار على مرحلتين  50قرر مجلس الوزراء األردني تفويض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأس مال الشركة بمبلغ  

حيث وافقت  .2021  ل الربع الثاني من عامخالمبلغ المتبقي  استالم ال  تمو  2020عام  ر من  ألخي لربع اخالل ا  مليون دينار  25استالم  

مليون دينار وتم    50على زيادة رأس مال الشركة بقيمة    2021آب    30ها غير العادي المنعقد بتاريخ  الهيئة العامة للشركة في اجتماع

  .2021م ن عاألول ممال اجراءات رفع رأس المال خالل شهر كانون استكا

 

علالحصلت   الحشركة  تنظر  حيث  الهاشمية(،  األردنية  المملكة  حكومة  عن  )ممثلة  المالية  وزارة  من  تطمين  كتاب  بإيجابية  ى  كومة 

المستقبل في  الشركة  دعم  في  بدأت  لالستمرار  المستقبلية  بتطبيق  الشركة  إدارة  .  الشركة  الشركة  است تدعم  التي  خطة  أنشطة  مرارية 

 . دية لسداد التزاماتهاسترداد موجوداتها وتوليد تدفقات نقلى اها عوقدرت 

 

 كية األردنية ة المليوخطوط الجعلى ال (19 –)كوفيد  روناس كوفايروأثر تفشي  (3)

 

)  ت أثر كورونا  فيروس  على  COVID-19جائحة  الق(  ومختلف  بتالشركات  السطاعات  البلدان    فر عليق  مع  الحدود  وإغالق 

تسببت ج )و كس  فيرو ائحة  األخرى.  ا(  COVID-19رونا  جانب  والتدإلإلى  الفيروس  جراءات  الالزمة لحتواء  في حدوث ابير 

 قة.إنكماش اقتصادي وتسببت في أزمة اقتصادية غير مسبو 

 

يدة  الجدالتشغيلية والتمويلية لمواكبة التحديات    النواحي   لة تتضمن , بدأت الشركة بمشروع اعداد إعادة هيكلة شام2020خالل عام  

 على خطة الشركة المستقبلية الشركة  إدارة مجلس وافق ، 2022  هر شباطخالل ش .قريب الالمستقبل  مرارية الشركة في تسا ضمان ل

 . مرارية أنشطة الشركة وقدرتها على استرداد موجوداتها وتوليد تدفقات نقدية لسداد التزاماتهااست تدعم التي 

  

 لخص كما يلي: النقدية ما وتدفقاتها ولتهسية و شركإن أثر تفشي الفيروس على أنشطة ال 

 

ادة الهيكلة، دخلت إدارة  مشروع إع ي إعداد  كجزء من خطة الشركة إلدارة التدفقات النقدية وبالتزامن مع خطة الشركة ف -

 إليجار والقروض. ات افعدة جدولة دت والمقرضين إلعاارائالشركة بمفاوضات مع مؤجري الط

 

 ة جدولة الدفعات وتخفيض التكاليف، حيثما أمكن. عادموردين إلع الم ضات فاو دخلت إدارة الشركة بم -

 

 منذ مستحقة للفترة  ي، حيث قامت بتأجيل القساط المع البنكقرض التج، وقعت الشركة اتفاقية تعديل على  2020خالل عام   -

ريخ تامتبقية بعد  ت الفعا لدا  ع هذه األقساط على أساس تناسبي مع أقساط توزيم  وت  2020ول  الى شهر أيل  2020  شهر آذار 

أقساط  ٪ من  50  تم بموجبه إعادة جدولة  ثان    بتوقيع خطاب تعديل  2021نيسان    1قامت الشركة بتاريخ     .2020أيلول    30

الدفعات المتبقية   قساطأ  تناسبي مع  األقساط على أساس  وتم توزيع هذه   2021إلى حزيران    2021قرض للفترة من نيسان  ال

، قامت الشركة بتوقيع خطاب تعديل ثالث تم بموجبه إعادة جدولة 2021موز  شهر تل  الخ .2021ان  حزير  30بعد تاريخ  

 ةيوتوزيعها بشكل تناسبي مع أقساط الدفعات المتبق  2021يلول  إلى أ  2021تموز    ٪ من أقساط القرض للفترة من شهر50

 . 2021يلول أ 30بعد تاريخ 



 ة العامة المحدودة مساهمال ة( )الملكية األردني ية األردنيةالخطوط الجوية الملك - ة عاليةشرك
 تصرة لمخا  حدةالمو المرحلية ةيلما قوائم الالحول  حات إيضا
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من أقساط القرض    ٪ 50بموجبه إعادة جدولة  تم    تعديل رابعطاب  وقيع خبت   2021تشرين الثاني    21امت الشركة بتاريخ  ق -

الثاني   تشرين  من  نيسان    2021للفترة  بشك  2022الى  تناسبي وتوزيعها  أقسا   ل  نيسان  مع  تاريخ  بعد  المتبقية  الدفعات  ط 

 د استحقاقها.عن هامعاد جدولتجميع األقساط ال . سددت الشركة2022

 

مليون دينار وبمعدل   20سهيل ائتماني ممنوح من البنك العربي بسقف  لى تول ع بالحص  كةشر ال، قامت  2019خالل عام   -

سنوي   بتاريخ  ٪ 5.625فائدة  الش،  2020آذار    18.  بتوققامت  التسهيل  ركة  سقف  لتعديل  العربي  البنك  مع  اتفاقية  يع 

ه التسهيالت كما في  ل هذتغالكة باسشرالم  بنفس الشروط والحكام القائمة. لم تقي  دنن دينار أرمليو  40ليصبح    ي نالئتما

 .2021كانون األول  31و  2022آذار  31

 

بتاريخ   - المنعقدة  بجلسته  الشركة  إدارة  مجلس  بقيمة  بالم  2020نيسان    27قرر  جديد  قرض  على  دينار  ملي   50وافقة  ون 

كامل  ل  كة باستغالالشرقامت    ر.حظالفترة    مات المستحق سدادها خاللاللتزا  فعللشركة ود  ويل التدفقات النقديةمتلغايات  

 (.8 حإيضا) 2021كانون األول  31و 2022آذار  31كما في رصيد القرض 

 

السير  ب  رة الماليةتفويض وزا  2020ول  تشرين األ   25( المنعقدة بتاريخ  126)  مقرر مجلس الوزراء األردني في جلسته رق -

عادة هيكلة شاملة  شريطة التزام الشركة بخطة إ  ريحتين،ر على شدينامليون    50ات رفع رأس مال الشركة بمبلغ  بإجراء

وتم استالم  2020ع األخير من عام برمليون دينار خالل ال 25. تم استالم مبلغ ة للشركةالتمويليتتضمن النواحي التشغيلية و 

والب المتبقي  عام  خالل    دينار  ونملي  25الغ  المبلغ  من  الثاني  ال  2021الربع  وافقت  اجت  العامة  هيئةحيث  غير  في  ماعها 

بت المنعقد  بقيمة    2021آب    30اريخ  العادي  الشركة  مال  دينار  50على زيادة رأس  إجراءات رفع    .مليون  استكمال  وتم 

 . 2021كانون األول  شهر  رأس مال الشركة خالل 

 

تطبيق أمر الدفاع   وستستمر  2021تدامة المعّدل" اعتباراً من أيلول  "برنامج اس  (45م )رقفاع  طبيق أمر الدتشركة بقامت ال -

شهر   نهاية  بنسبة  2022حزيران  حتى  الشركة  ساهمت  بنسبة    .٪ 40.  للضمان  العامة  المؤسسة  ساهمت  من   ٪ 60بينما 

 شهرياً.  دينار 260 ى حد أدن دينار و  800رواتب الموظفين الشهرية كحد أقصى 

 

الشرك - بتقامت  اة  أمر  )طبيق  رقم  )14لدفاع  ورقم  "حماية24(  برنامج  بدعم  (  الجتماعي  الضمان  مؤسسة  قامت  حيث   "

الوباء من خالل منح قروض تغطي جزء بسبب  الثاني   اً الشركات األكثر تضرراً  من رواتب شهر آب حتى شهر تشرين 

 .2022 ران حزيتى شهر ح 2021 الثاني  ورواتب شهر كانون  2020

 

 (.8 دينار )إيضاح فألعن فين وبما ل يزيد من رواتب الموظ ٪ 40مان الجتماعي بنسبة ؤسسة العامة للضساهمت الم -

 

بتطبيققام - الشركة  )  ت  رقم  الدفاع  بنسبة    -(  52أمر  المبكر  والتقاعد  الشيخوخة  تأمين  من  50تخفيض  اعتبارا  انون ك٪ 

  ٪ بدلً 9.25دفعها الشركة إلى  التي تالضمان الجتماعي    تخفيض نسبة  حيث تم  2022حزيران    شهر  وحتى   2022الثاني  

 ٪ من موظفي الشركة. 95 أمر الدفاع على  تطبيق٪. تم 14.25من 

 

 الحكومة للحصول على الدعم الالزم.  الجهات المعنية و  تجري إدارة الشركة مناقشات مستمرة مع
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 ئم المالية القوا  توحيد  سسأ ( 4)
 

القو المالية القة  المختصرالموحدة  ة  لي المرحمالية  الائم  تتضمن  عالية    وائم  ا  –لشركة  األردنية  الخطوط  الملكية  (  " الشركة") لجوية 

ً ا شة التالية )وي والشركات التابع  : 2022آذار  31في ( كما  " عةوبالمجم" ر إليهم معا
 

 بلد التأسيس   نسبة الملكية   
     

 األردن  ٪ 100  ية نحة الملكجشركة الا 

 األردن  ٪ 80   األردنية للسياحة والسفرية الملككة رش

 األردن  ٪ 100  لطيران المشرق لخدمات ا كة شر
 

جة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير ات الن   ةيرعوائد المتغلاموعة حقوق في  جعندما يكون للمالسيطرة  تتحقق  

 الشركة المستثمر فيها.لى طرة علسي ا قدرتها علىعلى هذه العوائد من خالل  

 

 ا فقط عند تحقق ما يلي: مستثمر فيهلشركة الرة على اتتم السيطو
 

منح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة  ت   لتية امالمستثمر بها )الحقوق القائ عة على الشركة  سيطرة المجمو -

 المستثمر بها(. 

 مر فيها. ها بالشركة المستث متغيرة الناتجة عن ارتباطالوائد الع  ي أو حقوقها فتعرض المجموعة  -

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

 

تمتلك بأخذ جم  ةعالمجمو  عندما  المجموعة  تقوم  فيها،  المستثمر  الشركة  في  ما شابهها  أو  التصويت  حقوق  اغلبية  من  الحقائق  أقل  يع 

 ضمن ذلك:  ت وي الشركة المستثمر فيها  انت تمتلك سيطرة على حديد فيما إذا كالعالقة بعين العتبار لت ت الظروف ذا و
 

 الشركة المستثمر فيها.  يخرين فلترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلا -

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.  -

 حتملة للمجموعة. التصويت الم حالية وحقوق حقوق التصويت ال  -
 

  وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في أحد فيها وفي حال    رطر على الشركة المستثمسي مجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت ت تقوم ال

 من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.  رأو أكث 

 

من  إبتداءاً  التابعة  للشركة  المالية  القوائم  توحيد  السيطرة و س ارتاريخ مم  يتم  السي ة  توقف هذه  يت حتى  ايرادات ومصاريف  طرة.  توحيد  م 

 قف هذه السيطرة. وت وحتى ت   تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعةالموحدة من  ملاالش  ابعة في قائمة الدخل الشركات الت 
 

ن  لمسيطري األم وحقوق غير ا  م في الشركةهسق حملة األيتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقو

  ى لتتماش  تم تعديل القوائم المالية للشركات التابعةقتضت الحاجة، ي اوق غير المسيطرين. وإذا  حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حق 

الموجودات والمطلوبات وحق يتم استبعاد  المحاسبية للمجموعة.  السياسات  المحاسبية مع  الملكي سياساتها  المصروفات  اإليرادات ووة  وق 

 .مجموعة والشركات التابعةائر المتعلقة بالمعامالت فيما بين الح والخسواألربا
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الذي ل ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. عند فقدان السيطرة    ةعة التاب ألثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركيتم تسجيل ا

  المسيطرينحقوق غير  و  يها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعةودات )بما فبموج   العترافبإلغاء  وعة  م ، تقوم المجعلى الشركة التابعة

 . ألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرةبا العترافو

 

 المتبقية بالقيمة العادلة يتم العتراف بقيمة الستثمار 

 

 المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة 
 

حكومة األردنالم  تملك  الهاشميملكة  إدارة  ة  بشركة  ممثلة  األ  حكوميةال  مارات لستثاية  المال  نسبته  م  ردني وبنك  ٪  86.23ا 

  ممثلة اشمية  دنية الهحكومة الممثلة األر:  2021كانون الول    31)  2022آذار    31الشركة كما في    من أسهمي  على التوال٪  4.04و 

الستثمارات  إدارة  تريدينج    بشركة  من  وشركة  مااألوسط  الشرق    –الحكومية،  ا  ٪ 4.22،  ٪ 84.80نسبته    تملكوا  سهم من 

 (. الشركة

 

 

 يجار عقود اال ( 5)
 

 31المنتهية في  الفترة  ل  لحركة عليها خالوااإليجار    دة الدفترية لحق استخدام الموجودات والتزامات عقو القيميوضح الجدول ادناه  
 : 2022 آذار

   لموجودات ا  امحق استخد   

  عقود التزامات 

  مكاتب   المجموع   اإليجار* 

محركات  

 طائرات   ائرات ط

  

           

 2022كانون الثاني  1ا في كم  367,898  34,566  18,469  420,933  408,885

 جار ي إلعقود ا  ت علىتعديال  -  -  318  318  318

 تاكاستهال  (12,344)  (650)  (860)  (13,854)  -

 تكاليف التمويل  -  -  -  -  4,160

 عقود إيجار دفعات   -  -  -  -  (12,766)

    2022آذار  31 كما في  355,554  33,916  17,927  407,397  400,597

 

 لي: ي هي كما رإليجاا* ان تفاصيل التزامات عقود 

 

 2021 كانون األول  31  2022  ذارآ 31

 )مدققة(   ة( قق)غير مد

 المجموع  جل ال طويلة  قصيرة الجل   المجموع  طويلة االجل  قصيرة االجل 
       

25,123 375,474 400,597  30,655 378,230 408,885 

 

 

 ممتلكات ومعدات  ( 6)

 

ا أشهر قامت  الثالثة  فترة  خالل  ومعدات    2022ر  آذا  31  بتاريخالمنتهية    لمجموعة  ممتلكات  آذار    31)  دينار  1,034  فةبكلبشراء 

   دينار(. 97: 2021
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 ما في حكمه النقد و ( 7)

 2021 األول  كانون 31  2022 ذارآ 31 

 )مدققااااااة(   قة( )غير مدق  
    

 49,261  38,711 البنوك  نقد وأرصدة لدى 

 3,011  7,046 * ئع قصيرة الجلودا

 16,140  22,929 * يق*نقد في الطر

 68,412  68,686 جل ة ال قصير الودائعد والنق

 53,186  60,512 * **أشهر جل تستحق بعد ثالثة ودائع قصيرة األ

 129,198  121,598 

 

ال  يمثل   * ودائع  هذا  في  ردنية  اا   بنوكلدى    ي األردنينار  بالدبند  ب  2022  اذار  31كما  يتراوح  فائدة   -٪ 0,875ين  بمعدل 

 ثة أشهر. خالل فترة ثال ستحقوت ٪(4 -٪ 3: 2021) ٪ 2,85

 

ل الجوي الدولي  بوالص شحن من خالل العمالء المعتمدين من قبل اتحاد النق  وات تذاكر  لمتحصل من مبيعالبند النقد ا  ايمثل هذ **

"IATA "  2022 وك خالل شهر نيسانالبن  لدى  شركة البات ار وتم إيداعها في حساذآتمت خالل شهر . 

 

باإلضافة الى    ٪4.1٪ و3.15فائدة يتراوح بين    بمعدل   دينار  59,623  البالغة دينار األردني  ى البنوك بال بند ودائع لديمثل هذا ال * **

بالدينار الليبي والليرة ا   دينار  810دل  جزائري بما يعاألف دينار    150,000دينار ووديعة بمبلغ    79لسورية بما يعادل  مبالغ 

: ودائع بالدينار األردني بمبلغ 2021كانون األول    31)  .ر أشهعد ثالثة  وتستحق ب   2022آذار    31ي  كما ف  ٪3.25بمعدل فائدة  

فائدة    52,289 بمعدل  بالد  ٪4.1و  ٪3.25دينار  الى مبالغ  الليبي واباإلضافة  يعادل  ينار  بما  السورية  دينار ووديعة    87لليرة 

 (.هرأشوتستحق بعد ثالثة  ٪3.25عدل فائدة دينار بم 810دينار جزائري بما يعادل  ألف 150,000لغ بمب 

 

 

 ض قرو  ( 8)

 

 أ( قروض  -8)

 2021كانون األول  31 2022آذار   31 

 مدققة  غير مدققة  

 القاااااروض أقسااااط  ــروض أقســــاط القـــ 

تستحق الدفــع   

 عــام   خـالل

ة  لطويــــ

 األجــــل 

الدفااع   تحقتس

 عااام خاالل 

طوياااالة  

 ال ااااألج
     

 31,404 38,842 24,681 40,622 بنكي* جمعقرض ت 

 46,308 - 46,754 - **كن تال ب ي كاب قرض 

 12,827 - 15,113 - ***   ية"ا حمبرنامج " –الضمان الجتماعي 

 (579) (535) ( 446) ( 535) مباشرة متعلقة بالقروض تكاليف ينزل:

 40,087 86,102 38,307 89,960 

 

دولر أمريكي(    مليون  275)  نارليون دي م  195بقيمة  كي  قرض تجمع بن تفاقية  بتوقيع ا  2015  ول كانون األ  20  يخقامت الشركة بتار  *

إليها  مضا ن لشهر واحد  ر القراض في أسواق لندوبسعر فائدة معدل سع األول    قسط. أستحق القسط  49٪. يسدد القرض بموجب  3فاً 

    .2021األول كانون  20ط األخير في لقسويستحق ا 2017 كانون الثاني 20مليون دينار بتاريخ  3لبالغ وا
 

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

 ٪ 2.65ها  اً الي ضافد م هر واحشل   دنسعر القراض في اسواق لن دل  ة معر وبسعر فائدليون دينام  1,9بقيمة    2020  راَذا  5األول بتاريخ  

 (. ٪4.5أدنى بسعر )



 ة العامة المحدودة مساهمال ة( )الملكية األردني ية األردنيةالخطوط الجوية الملك - ة عاليةشرك
 تصرة لمخا  حدةالمو المرحلية ةيلما قوائم الالحول  حات إيضا

 مدققة( ر )غي 2022  آذار 31

 جنبية( )آالف الدنانير، باستثناء المبالغ بالعمالت األ

 -8- 

 

بتعديل   الشركة  قامت  فايروس كورونا،  تفشي  إثر  النقدية  التدفقات  الشركة إلدارة  القرض،  كجزء من خطة  بتأجيل  اتفاقية  قامت  حيث 

ط الدفعات  قساتناسبي مع أوتم توزيع هذه األقساط على أساس    2020هر أيلول  الى ش  2020القساط المستحقة للفترة من شهر آذار  

 . 2020أيلول  30د تاريخ المتبقية بع

 

إلى    2021فترة من نيسان  أقساط القرض لل  ٪ من50، وقعت الشركة خطاب التعديل الثاني حيث تمت إعادة جدولة  2021نيسان    1في  

. خالل شهر تموز  2021  حزيران  30خ  ساس تناسبي مع أقساط الدفعات المتبقية بعد تاري ساط على أوتم توزيع هذه األق   2021حزيران  

إعادة جدولة  2021 بموجبه  تم  ثالث  تعديل  الشركة خطاب  وقعت  تموز  50،  للفترة من شهر  القرض  أقساط  أيلول    إلى  2021٪ من 

تاريخ وتو  2021 بعد  المتبقية  الدفعات  أقساط  تناسبي مع  ثاني    21. في  2021  أيلول  30  زيعها بشكل  الشركة  2021تشرين  ، وقعت 

وتوزيعها    2022الى نيسان    2021٪ من أقساط القرض للفترة من تشرين الثاني  50دة جدولة  بع الذي تم بموجبه إعالراب التعديل اخطا 

 تها عند استحقاقها. معاد جدول. سددت الشركة جميع األقساط ال2022قية بعد تاريخ نيسان ط الدفعات المتب بشكل تناسبي مع أقسا

 

، إن  2020شارة الى كتاب تعديل التفاقية المؤرخ خالل شهر نيسان  تتطلب اتفاقية القرض التزام الشركة ببعض المؤشرات المالية. باإل

. قامت الشركة خالل شهر  2021اذار    31حتى    2020كانون الثاني    1  من  الشركة غير ملزمة باللتزام بهذه المؤشرات خالل الفترة

المؤشرات    2021اذار   بهذه  باللتزام  الشركة غير ملزمة  بحيث أصبحت  التفاقية  األول    31حتى  بتعديل  . خالل شهر  2021كانون 

. في  2022أيلول    30النسب المالية حتى  ذه  ، قامت الشركة بتعديل التفاقية حيث لم يكن مطلوبًا من الشركة الوفاء به2021حزيران  

كانون األول    31ى  ، قامت الشركة بتعديل التفاقية حيث أن الشركة غير مطالبة بالوفاء بهذه النسب المالية حت 2021تشرين ثاني    21

اللتزام بهذه  الشركة  ها على  يتوجب في موافقة من البنك لتمديد الفترة التي ل  ى  علالشركة  حصلت  ،    2022نيسان  خالل شهر    .2022

 .2023كانون األول  31المؤشرات حتى 

 

الجوي  لمحصلة عن طريق اتحاد النقل  اتفاقية القرض قامت الشركة باللتزام بتحويل تحصيالت مبيعات وكالء السياحة والسفر ابموجب  

 . طة الى حسابات الشركة في بنك المشرق لضمان سداد القرضوعشرون مح" لثنان IATAي "الدول

 

بتاريخ  قام **  الشركة  ك2020أيار    18ت  مع  قرض  اتفاقية  بتوقيع  بقيمة  ،  بنك  فائدة    50ابيتال  وبسعر  أردني  دينار  قامت  ٪.  1مليون 

أيلول    18.  يسدد القرض بدفعة واحدة في  2021كانون األول    31و   2022آذار    31كما في  كامل رصيد القرض  ل  كة باستغالالشر

 بع سنوي. دد الفائدة بشكل ر. تس2023

 

المركز البنك  برنامج  بنك من خالل  القرض من كابيتال  الشركة على  بفيروس كوفيدحصلت  تأثرت  التي  الشركات  بسعر    19-ي لدعم 

وفقاً    كمنحة حكومية عن الفرق في سعر فائدة القرض عن الفائدة السوقية    الناتجة   عةبالمنفدة السوق. تم العتراف  فائدة أقل من سعر فائ 

 ب(.   -  8المنح الحكومية )إيضاح  -( 20حاسبة الدولي )لمعيار الم

 

  الجتماعي بدعم الشركات األكثر ( برنامج "حماية" حيث قامت مؤسسة الضمان  24( ورقم )14مر الدفاع رقم )قامت الشركة بتطبيق أ *** 

ب تضر الثاني  الوباء من خالل منح قروض تغطي جزًءا من رواتب شهر آب حتى شهر  سبب  راً  ورواتب شهر كانون    2020تشرين 

 .2022حزيران حتى شهر   2021الثاني 

 

 ينار.  د ألف من رواتب الموظفين بما ل يزيد عن  ٪40لمؤسسة العامة للضمان الجتماعي بنسبة ساهمت ا

 

بحل القرض  سداد  القرض  2026ول  األكانون    ولسيتم  يحمل  قدره  .  سنوي  فائدة  معد ٪4سعر  الشركة  ستتحمل  سنوي  .  فائدة    ٪1ل 

فائدة سنوي   األردنية معدل  الحكومة  األول    ٪3وستتحمل  كانون  الول  2024حتى  كانون  بحلول  القرض  تسوية  تتم  لم  إذا   .2026  ،

 بعد. ا وم 2027ي بدًءا من كانون الثان  ٪3وية ستتحمل الشركة نسبة فائدة سن 

 

  -(  20كمنحة حكومية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )وقية  عن الفائدة الس   منفعة الناتجة عن الفرق في سعر فائدة القرض بالتم العتراف  

 ب(.   - 8المنح الحكومية )إيضاح 
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 : ي كما يلي د هوما بع 2022آذار  31ية في الفترة المنتهأصل القروض المستحقة خالل   أقساط نإ
 

 المبلغ   الفترة
   

 40,622  2023آذار  31 - 2022نيسان  1

 71,435  2024آذار  31 - 2023نيسان  1

 -  2025آذار  31 - 2024نيسان  1

 -  2026آذار  31 - 2025نيسان  1

 15,113  2027آذار  31 - 2026نيسان  1

  127,170 
 

 

 ة  ب( منح حكومي -8)

 2021ول كانون األ 31 2022آذار   31 

 مدققة  غير مدققة  

 سااااط القاااااروض أق ــروض أقســــاط القـــ 

 

 قرض  

 بنك يتال  كاب

الضمان الجتماعي  

 المجموع  برنامج "حماية"

 قرض  

 كابيتال بنك 

الجتماعي  الضمان 

 المجموع  برنامج "حماية"
       

 4,003 - 4,003 6,922 3,230 3,692 كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 5,484 3,747 1,737 525 525 -   السنة /الفترة به خالل   المعترف

الدخل   قائمة  الى  خالل   حدةالموالمحول 

 ( 517) ( 2,048) ( 607) ( 161) ( 446) الفترة / السنة 

(2,565 ) 

 6,922 3,230 3,692 6,840 3,594 3,246 آذار  31في الرصيد كما  
       

 4,213 2,641 1,572 4,006 2,900 1,106 جل طويلة األ

 2,709 589 2,120 2,834 694 2,140 جل قصيرة األ

 3,246 3,594 6,840 3,692 3,230 6,922 

 
 

 حقوق المساهمين  ( 9)
 

 رأس المال  −

 اذار  31 

 2022  

 األول  كانون 31

 2021 

 )مدققة(   ققة( ير مد)غ 
    

 324,610  324,610 واحد قيمة السهم السمية دينار  -رأس المال المصرح به 

 324,610  324,610 فوع  س المال المد رأ

 

 خصم اإلصدار  −
 

ب  الحسا ذا في هجمعة . وتمثل المبالغ المت 2021كانون األول  31و 2022آذار  31في ا مكنار ي دمليون  78,2ار مبلغ خصم اإلصد بلغ

 الفرق بين سعر اإلصدار والقيمة اإلسمية للسهم. 
 

 االحتياطي االجباري  −

 

 ن. على المساهمي وزيع قابل للت  غير  خل وهوالد بل ضريبة ق   ٪ من الربح10بة سنوية بنسباح التم تحويله من الر  ند مايمثل هذا الب 
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 العقود مع العمالء  من  دات اإليرا  ( 10)

 ار آذ 31لمنتهية في لثالثة أشهر ال 

 2022  2021 

    خدمات منتظمة 

 22,184  72,461 ن رومساف

 4,725  8,642 شحن 

 752  1,434 ئدة ة زاأمتع

 1,087  1,760 بريد جوي 

 28,748  84,297 ( 13مة )إيضاح موع الخدمات المنتظمج

    

 2,460  1,392 ( 13رحالت خاصة )إيضاح و  ت طائرا تأجير

 2,990  3,541 إيرادات مستودع الشحن 

 1,753  3,062 ات الشركات األخرى رل طائ حي ت التجارية لستقبال وتر اإليرادا

 621  1,123 ت تغيير وإلغاء حجز  راداإي 

 520  698 خرى ة للشركات األلمقدمالخدمات الفنية والصيانة ا راداتإي 

 376  927 لى لدرجة األوخدمات ا بدل  اتدراإي 

 401  1,260 ( ياحيةس ل شركاتي )إيرادات تشغ والسفر  ة ياحة الردنية للسإيرادات شركة الملكي 

 315  800 دمات المساندة إيرادات الخ

 251  529 اليلو(الوطني )جادات مركز التوزيع إير

 228  616 ائمإيرادات المسافر الد

 239  449 يرادات متنوعة إ

 98,694  38,902 
 
 

 ل  ـ ة الدخـريبض ( 11)
 
بسبب    وذلك  2021كانون األول    31في  للسنة المنتهية    2022آذار    31للفترة المنتهية في    دخلة  يتم احتساب مخصص ضريب لم

المقبولة المصاريف  لقانون ضرضريبياً    زيادة  وفقًا  الدخل  لضريبة  الخاضعة  اإليرادات  )عن  رقم  الدخل  لسنة  34يبة   )2014 
 وتعديالته. 

 
عالية  قامت   األردنية    -شركة  الملكية  الجوية  لالخطوط  الضريبية  القرارات  القانونية.   2020و   2019ام  لعبتقديم  المهلة  ضمن 

بع الشركة  الدخلقامت  ضريبة  دائرة  مع  تسوية  حتى  والمبيعا  مل  عام  ت  بم  2018نهاية  الدخل  ضريبة  دائرة  تقم  راجعة  ولم 
 .2020و  2019حاسبية لعامي السجالت الم

 
إلى    2012دينار عن األعوام من    2,103ت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبة الشركة بفروقات ضريبة مبيعات بمبلغ  قام

قدرت    دينار باإلضافة الى غرامات   701بقيمة    2014الى    2012عوام من  التمييز الفروقات الضريبية لال  . حددت محكمة 2014
 دينار. 1.402بامبلغ 

 
، وقد قامت 2016م  دينار عن عا  2.271دخل والمبيعات بمطالبة الشركة بفروقات ضريبة مبيعات بمبلغ  قامت دائرة ضريبة ال

 . المختصرة الموحدة المرحلية خ القوائم الماليةية حتى تارتزال القضايا قائم ول لضريبيةالشركة بالطعن لدى محكمة البداية ا
 
إقراقا بتقديم  الملكية  األجنحة  شركة  عاماترمت  من  للسنوات  الضريبية  عام    2017  ها  ت  2020حتى  القانونية.  الفترة    تم خالل 

ت بمراجعة  والمبيعا  بية. لم تقم دائرة ضريبة الدخل الضريالبداية  محكمة  في    2018و   2017عامي  مراجعة اإلقرارات الضريبية ل
تاريالسجالت   حتى  للشركة  الماليةالمحاسبية  القوائم  شركة  2020و   2019لعامي    المختصرة   الموحدة   المرحلية  خ  توصلت   .

 .2016إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى عام   األجنحة الملكية
 

القانونية. المهلة  ضمن    2020و   2019و   2017الذاتي لألعوام  التقدير    نية للسياحة والسفر بتقديم كشفالملكية األرد  قامت شركة
 المالية   حتى تاريخ القوائم  2020و  2019و   2017الت المحاسبية لألعوام  ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السج 

االمختصرة  الموحدةالمرحلية   الملكية  إلى ألردن. قامت شركة  بالتوصل  والسفر  للسياحة  نه   ية  الدخل تسوية  دائرة ضريبة  ائية مع 
 . 2018افة إلى عام باإلض  2016 والمبيعات حتى عام

 
بتقديم الطيران  لخدمات  المشرق  شركة  لألعوام  قامت  الذاتي  التقدير  الدخل  2020و   2019ن  م  كشف  ضريبة  دائرة  تقم  لم   .

. قامت شركة المشرق لخدمات الطيران  مختصرةال  لموحدةاالمرحلية  المالية  اد القوائم  خ إعدبمراجعة السجالت المحاسبية حتى تاري
 .2018توصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام بال
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 لية الرأسماحتملة وتزامات الماالل ( 21)
 

 نكية: ت بكفاال ة وياعتمادات مستند -

 

م لتزاما  2022آذار    31بتاريخ    المجموعة على   تتمثل  حتمات  بم  كفالت و  دينار  22,777لغ  بمب   مستندية  باعتماداتلة  بلغ بنكية 

 .(دينار 331بمبلغ  كفالت بنكيةو دينار 23,493عتمادات مستندية بمبلغ ا: 2021كانون األول  31) دينار 331
 
 : جموعةالمايا المقامة على قض ال -

 

عليهمدع  لمجموعةان  ا ب ى  القضايا  من  عدد  في  في    ارن دي  14,514ت  لغا  األوان ك  31)  2022آذار    31كما  :  2021  لون 

دوثها.  حتماليات حهذه القضايا واا. وقد تم تحليل المخاطر المتعلقة ب انونية متعلقة بنشاطاتهفي مطالبات ق  وتتمثل  ار(دين   14,661

إ ومستشارداوبرأي  المجموعة  القان ي رة  الموني ها  المخصص  إن  كما ين،  القضايا  لهذه  لم   2022  ر اذا  31ي  ف  أخوذ  واجهة  كاف  

 م عنها.نجي قد ت الت اللتزامات 
 
 سماليةزامات الرأااللت  -

 

ا بتاريخ  على  بمبلغ    2022  آذار   31لمجموعة  رأسمالية  )  دولر  303,051,349التزامات  :  2021األول  كانون    31أمريكي 

تمثل في عقود تم  ت دينار(    214,930  : 2021ل  كانون األو  31دينار )  214,930ما يعادل    أي  امريكي(   ردول  303,051,349

 .  (طائرتين  :2021كانون األول  31) نطائرتا ء راعها لشوقي ت 

 

ق  عة وثالثونها سب ة أقصان يتم ابالغ الشركة المصنعة خالل مدى اة الخيار بعدم شراء هذه الطائرات عللدى المجموع بل  شهراً 

 يخ استالمها.تار

 

 

 يرادات افي لإلجغرلتوزيع الا ( 31)
 

  ت لإليرادا يع الجغرافي تثناء التوزة باسأية معلومات قطاعي  المجموعةالتالي ليس لدى لطيران وب نشاط اتتعلق ب  ةجموعمالأعمال  يعمإن ج

 . المجموعة  أداءوالذي يتم استعماله من قبل اإلدارة التنفيذية لقياس 
 

 هر المنتهية في للثالثة أش  

 2022آذار   31

 ية في ة أشهر المنتهللثالث  

 2021ر ذاآ 31

 

 دمات الخ

 ت تأجير الطائرا  

 اصة الخت والرحال 

   

 الخدمات 

 ت ير الطائراتأج 

 ة الت الخاص الرحو

  

 المجموع   شحن   مسافرون   المنتظمة  المجموع   شحن   مسافرون   المنتظمة  
                

 4,663  524  16  4,123  11,684  177  17  11,490 المشرق 

 4,571  372  -  4,199  21,138  335  -  20,803 با اورو

 9,677  -  -  9,677  23,804  -  16  23,788 ربيعالالخليج 

 10,321  -  -  10,321  26,740  507  -  26,233 ركاامي 

 1,522  1,461  -  61  1,085  340  -  745 اسيا

 454  87  -  367  1,238  -  -  1,238 افريقيا

 31,208  2,444  16  28,748  85,689  1,359  33  84,297 يرادات مجموع اإل
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 ة القع  ذات  جهاتمعامالت مع  ( 41)
 

الم ذمع    عامالتتمثل  ال  قةات عالجهات  مع  المعامالت  تمت  الحليفةالشرتي  وحكوصو   كات  الشركة  موظفي  ادخار  المملكة  مندوق  ة 

 عة. ن قبل إدارة المجموعامالت مالمه لقة بهذلمتععار والشروط ام اعتماد األسهذا ويت  .هاشمية ال األردنية

 

 ة: الموحد  مرحليةال يالماللمركز مة اي قائ لظاهرة فاة القلعا مع الجهات ذات ص األرصدةيلي ملخ فيما
 

 2021كانون األول  31  2022آذار   31 

 نةمم دائ ذ  مدينةذمم   ائنة ذمم د  ذمم مدينة  

 اااااااة( ققادم)  اااااة( دققااا)م  ققة( ر مد)غي   )غير مدققة(  
        

 884  5,176  806  5,538 ألردنية الهاشمية  المملكة احكومة 

 4,209  -  3,756  - في ومستخدمي الشركة  ندوق ادخار موظص

 -  1,717  -  2,355 الشركة األردنية لصيانة الطائرات 

 2,729  -  3,156  - موين الطائرات كة األردنية لت الشر

 4  -  21  - هيالتدريب التشبي يب الطيران وتدرل الشركة األردنية

 7,893  7,739  6,893  7,826 

 

 الموحدة:  ة المرحلي رة في قائمة الدخل ت الحليفة الظاهت مع الشركاملخص المعاماليلي  فيما
 

 آذار  31هية في للثالثة أشهر المنت  

 2022  2021 

 دققة( ير م)غ  )غير مدققة(  

    الطائرات:  ة انردنية لصيشركة األ لا

 43  71 منتظمة  مات إيرادات خد
    

 (808)  ( 165) ت حامصاريف صيانة وتصلي 
    

    لطائرات: األردنية لتموين ا  الشركة 

 (781)  ( 3,059) مصاريف خدمات المسافرين  
    

    ان والتدريب التشبيهي: ة لتدريب الطيركة األردنيالشر
    

 (210)  ( 281) مصاريف تدريب الطيارين
 
 

 الموحدة:  لية المرح ة في قائمة الدخل هاشمية الظاهرألردنية الالمملكة اومة كح معلمعامالت يما يلي ملخص اف
 

 آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 

 )غير مدققة(   قة( )غير مدق 
    

 335  794 مسافرون -منتظمة  مات خد  تإيرادا

 284  271 شحن   -  مةإيرادات خدمات منتظ

 355  71 صة رحالت خا ر طائرات تأجي 

 1,136  974 
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 يا: التنفيذية العل  منافع اإلدارة 
 

 : عة للمجموالعليا  ةالتنفيذي  ( اإلدارة أخرىافع )رواتب ومنافع فيما يلي ملخص لمن 
 

 ذار آ 31 منتهية فيللثالثة أشهر ال 

 2022  2021 

 غير مدققة( )  )غير مدققة(  
    

 109  180 تب ومنافع أخرى  روا

 2  9 ة س اإلدارعضاء مجل أالت قتن دل افآت/ ب مك

 
 

 االختياريالتسريح مخصص  (51)
 

يث بدأت هذه التفاقية من  بتوقيع عقد عمل جماعي مع نقابة العاملين في النقل الجوي والسياحة. ح  2021آذار    22قامت الشركة بتاريخ  

، قامت  لتسريح الختياري. وبناًء على ذلكها خيار اكة لموظفي ، حيث منحت الشر2021أيار  31خ  ي اروانتهت بت   2021نيسان    1تاريخ  

بإنهاء دينار والذي يمثل المبالغ المستحقة للموظفين الراغبين    2021آذار    31الفترة المنتهية  خالل    1,5الشركة بتسجيل مخصص بمبلغ  

 ركة. شال ا من قبل ادارة هخدماتهم والتي تمت الموافقة علي 
 
 

   الفترةحصة السهم من خسارة   ( 61)
 

 2021آذار   31  2022آذار   31 

 )غير مدققة(   قة( )غير مدق 
    

 (36,429)  ( 29,717) نير(لف الدناآ)ركة ساهمي الشالى مالعائد  فترةال خسارة 

 274,610  324,610 ( األسهم فل )آ األسهم عدد المتوسط المرجح ل

( 0,092) ينار( )دفترة  ال رة اسخ ضة منفلمخوااألساسية   لسهم حصة ا   (,1330)  
 

 

 ارنة قأرقام الم ( 71)
 

تتناسب مع تبويب ارقام  ل  2021آذار  31  ية في لمنتهلمختصرة للفترة احدة االية المرحلية المو م المالقوائ   يب بعض ارقامة تبودتم اعا

ارة  على الخس  أثري  يب أولم ينتج عن إعادة التبو  ،2022آذار  31ي  لمنتهية فية الموحدة المختصرة للفترة االية المرحلالقوائم الم

 . 2021آذار 31نتهية في مة ال رفتلكية للالموحقوق 
 

 

 الغزو الروسي ألوكرانيا وتأثيره على أسعار الوقود ( 81)
 

صعيد إضافي ت  ، اعترفت روسيا بمنطقتين أوكرانيتين وهما دونيتسك ولوهانسك، كدولتين مستقلتين. في 2022 شباط 21بتاريخ  

ا األوكراني، غزللنزاع  بتاريخ  لروسي  أوكرانيا  م   لقد  .2022 شباط 24ت روسيا  عدم  الغربي  العالم  تحركات أبدى  على  وافقته 

األخرى، قررت الوليات المتحدة والتحاد األوروبي والمملكة المتحدة فرض عقوبات صارمة    روسيا العسكرية. ومن بين الدول

 ركات في جميع أنحاء العالم. واقب محتملة على الشوسية واألفراد، مع ع لرعلى روسيا والشركات ا
 

و إلى خلق حالة من عدم   2022ط  شبا  24إلى نشوب نزاعات مسلحة في أوكرانيا بتاريخ  نزاع بين روسيا وأوكرانيا  د الأدى اشتدا

فط التي  أن تقلبات أسعار النبحالة عدم التيقن بشر  التيقن فيما يتعلق بتطور القتصاد العالمي بما في ذلك قطاع الطيران والذي تأث

 ت الطيران للمجموعة. مليا ن تكاليف ع تمثل جزًءا كبيًرا م
 

ت ستستمر  مع  النزاع،  المجموعة  طور  تأثيرإدارة  اتخاذ    بمراقبة  أجل  من  الستمرارية  وتقييم  عملياتها  على  النفط  أسعار  تقلبات 

 اإلجراءات الالزمة. 


