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قائمــــــــة (ج)

٢٠١٨ (معدلة) ٢٠١٩

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

الربح للسنة - قائمة (ب)   ٣٬٤٩٣٬٠٤٢   ٢٬٧٦٠٬٥٠٤

البنود غير القابلة للتحويل الحقاً لقائمة االرباح او الخسائر الموحدة :

التغير في القيمة العادلة - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل      (٥٣٥٬٣٥٨)       (٩٦٬٩٨٣)

(خسائر)  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل         (٢٬٨٧٤)       (١٥٬٣٨٥)

     إجمالي الدخل الشامل - قائمة (د)   ٢٬٩٥٤٬٨١٠   ٢٬٦٤٨٬١٣٦

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى :

  مساهمي الشركة   ٢٬٩٧٩٬٣٨٠   ٢٬٦٦٦٬٨٣٥

(١٨٬٦٩٩) (٢٤٬٥٧٠)   غير المسيطرين

٢٬٦٤٨٬١٣٦ ٢٬٩٥٤٬٨١٠

شركة الخطوط البحرية الوطنية االردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة – األردن

قائمة الدخل الشامل الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.



قائمـــــــــــة (د)

مجموع حقوق   حقوق غير مـجمــــــــــوع احتياطي تقييم احتياطــــي 

الملكيـــــــــة  حقوق المساهمين المسيطرين المجموع غير متحققة متحققة اجبــــــاري  استثمارات رأس المـــــال إيضاح

دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينــــــــــــــــار  للسنــــــة المنتهيــــــة فــــــي 

 ٣١ كانــــــون األول ٢٠١٩ 

الرصيد في بداية السنة (المعدل)     ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠     ٣٬٧٥٠٬٠٠٠        (٥٨٤٬١٨٦)      ٥٬٩٥٧٬١٥٢      (١٩٥٬٢٤٤)        ٥٬٧٦١٬٩٠٨     ٢٣٬٩٢٧٬٧٢٢     ١٬٤٥٥٬٥٧٩   ٢٥٬٣٨٣٬٣٠١

الربح للسنة - قائمة (ب)                   -                 -                  -      ٣٬٥١٧٬٦١٢               -        ٣٬٥١٧٬٦١٢       ٣٬٥١٧٬٦١٢         (٢٤٬٥٧٠)     ٣٬٤٩٣٬٠٤٢

التغير في القيمة العادلة - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل                    -                 -              ٢٬٨٧٤             (٢٬٨٧٤)               -              (٢٬٨٧٤)                   -                 -                 -

(خسائر) أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل                   -                 -        (٥٣٨٬٢٣٢)                  -               -                    -         (٥٣٨٬٢٣٢)                 -       (٥٣٨٬٢٣٢)

اجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)                   -                 -        (٥٣٥٬٣٥٨)      ٣٬٥١٤٬٧٣٨               -        ٣٬٥١٤٬٧٣٨       ٢٬٩٧٩٬٣٨٠         (٢٤٬٥٧٠)     ٢٬٩٥٤٬٨١٠

تحويالت خالل السنة                   -                 -                  -        (١١١٬٤١٤)       ١١١٬٤١٤                    -                   -                 -                 -

اثر التغير في حقوق غير المسيطرين                   -                 -                  -                  -               -                    -                   -        ٦٩٣٬٦٣٩        ٦٩٣٬٦٣٩

أرباح موزعة *                   -                 -                  -     (١٬٨٠٠٬٠٠٠)               -       (١٬٨٠٠٬٠٠٠)      (١٬٨٠٠٬٠٠٠)                 -    (١٬٨٠٠٬٠٠٠)

أرباح موزعة على شركاء - شركة تابعة                   -                 -                  -                  -               -                    -                   -         (٧٥٬٠٠٠)         (٧٥٬٠٠٠)

     الرصيد في نهاية السنة     ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠     ٣٬٧٥٠٬٠٠٠     (١٬١١٩٬٥٤٤)      ٧٬٥٦٠٬٤٧٦        (٨٣٬٨٣٠)        ٧٬٤٧٦٬٦٤٦     ٢٥٬١٠٧٬١٠٢     ٢٬٠٤٩٬٦٤٨   ٢٧٬١٥٦٬٧٥٠

 للسنــــــة المنتهيــــــة فــــــي 

 ٣١ كانــــــون األول ٢٠١٨ (معدله)

الرصيد في بداية السنة     ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠     ٣٬٧٥٠٬٠٠٠        (٤٨٧٬٢٠٣)      ٤٬٢٣٧٬٧٧٥       ٥١٠٬٣٨٣        ٤٬٧٤٨٬١٥٨     ٢٣٬٠١٠٬٩٥٥     ١٬٥١٩٬٠٨٢   ٢٤٬٥٣٠٬٠٣٧

٣٥                   -                 -                  -          ١٢٥٬٦٥١               -            ١٢٥٬٦٥١          ١٢٥٬٦٥١        ١١٤٬١١٦        ٢٣٩٬٧٦٧ تعديالت سنوات سابقة

رصيد بداية السنة المعدل     ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠     ٣٬٧٥٠٬٠٠٠        (٤٨٧٬٢٠٣)      ٤٬٣٦٣٬٤٢٦       ٥١٠٬٣٨٣        ٤٬٨٧٣٬٨٠٩     ٢٣٬١٣٦٬٦٠٦     ١٬٦٣٣٬١٩٨   ٢٤٬٧٦٩٬٨٠٤

اثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (٩) بالصافي                   -                 -                  -           (٧٥٬٧١٩)               -            (٧٥٬٧١٩)           (٧٥٬٧١٩)         (٤٦٬٤٢٠)       (١٢٢٬١٣٩)

رصيد بداية السنة بعد أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (٩) - بالصافي     ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠     ٣٬٧٥٠٬٠٠٠        (٤٨٧٬٢٠٣)      ٤٬٢٨٧٬٧٠٧       ٥١٠٬٣٨٣        ٤٬٧٩٨٬٠٩٠     ٢٣٬٠٦٠٬٨٨٧     ١٬٥٨٦٬٧٧٨   ٢٤٬٦٤٧٬٦٦٥

الربح للسنة - قائمة (ب) - المعدل                   -                 -                  -      ٢٬٧٧٩٬٢٠٣               -        ٢٬٧٧٩٬٢٠٣       ٢٬٧٧٩٬٢٠٣         (١٨٬٦٩٩)     ٢٬٧٦٠٬٥٠٤

التغير في القيمة العادلة - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل                    -                 -        (١١٩٬١٤٧)                  -               -                    -         (١١٩٬١٤٧)                 -       (١١٩٬١٤٧)

(خسائر) أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل                   -                 -            ٢٢٬١٦٤           (١٥٬٣٨٥)               -            (١٥٬٣٨٥)              ٦٬٧٧٩                 -             ٦٬٧٧٩

اجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)                   -                 -           (٩٦٬٩٨٣)      ٢٬٧٦٣٬٨١٨               -        ٢٬٧٦٣٬٨١٨       ٢٬٦٦٦٬٨٣٥         (١٨٬٦٩٩)     ٢٬٦٤٨٬١٣٦

تحويالت خالل السنة                   -                 -                  -          ٧٠٥٬٦٢٧      (٧٠٥٬٦٢٧)                    -                   -                 -                 -

أرباح موزعة *                   -                 -                  -     (١٬٨٠٠٬٠٠٠)               -       (١٬٨٠٠٬٠٠٠)      (١٬٨٠٠٬٠٠٠)                 -    (١٬٨٠٠٬٠٠٠)

أرباح موزعة على شركاء - شركة تابعة                   -                 -                  -                  -               -                    -                   -       (١١٢٬٥٠٠)       (١١٢٬٥٠٠)

     الرصيد في نهاية السنة (المعدل)     ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠     ٣٬٧٥٠٬٠٠٠        (٥٨٤٬١٨٦)      ٥٬٩٥٧٬١٥٢      (١٩٥٬٢٤٤)        ٥٬٧٦١٬٩٠٨     ٢٣٬٩٢٧٬٧٢٢     ١٬٤٥٥٬٥٧٩   ٢٥٬٣٨٣٬٣٠١

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.

شركة الخطوط البحرية الوطنية االردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة – األردن

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

حقــــــــــــــــوق مساهمـــــــــــــــــــــــي الشركـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 -         يحتجز من األرباح المدورة مبلغ يساوي الرصيد السالب الحتياطي تقييم االستثمارات الظاهرة اعاله كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩ و ٢٠١٨. 

*         وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٩ على توزيع ١٬٨٠٠٬٠٠٠ دينار كأرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٢ % من رأس المال للعام ٢٠١٨ و ٢٠١٧ .

أربـــــــــــــاح مــــــــــــــدورة



قائمـــــــــــة (هـ)

٢٠١٨ (معدلة) ٢٠١٩ ايضاح

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :

٢٬٩٧٥٬٥٧٥ ٣٬٦٢٩٬٤٥١   الربح للسنة قبل الضريبة - قائمة (ب)

التعديالت :

٧٠٦٬٥٤٤ ٧٦٢٬٣١٧ ١٢ و١٣   استهالك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

٥و٦و٨و١٦         ٢٠٦٬٣٣٣             (٤١٨)   مصروف (وفر) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(١٬٧٤٩٬٦٨٨)  (١٬٦٧٦٬٢٠٧)     ٢٦   (أرباح) استثمارات في شركات حليفة

-                   ١٣                   ٣٨   خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات بالصافي 

٢٥        (١١١٬٤١٤)       ٢١٧٬٦٩٦   (ارباح) خسائر تقييم موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح او الخسائر

-                   (١٤٬٣٣٠)          ٢٥   (أرباح) بيع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح او الخسائر

٢٬١٤٩٬٧٠٩ ٢٬٧٩٦٬١٨٨       التدفقات النقدية من العمليات قبل التغير في بنود رأس المال العامل

  النقص في الذمم المدينة              ٩٬٠٥٤       ٢٨٨٬٣٣٥

  النقص في المطلوب من اطراف ذات عالقة          ١٣٧٬١٧٤         ٥١٬٠٩٨

(١٤١٬٨١٢)      ١٢٦٬٤٨٧          ً   النقص (الزيادة) في أرصدة مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

  (الزيادة) النقص في المخزون - الفندق            (٥٬٤٧٤)           ٦٬٣٤٤

  (النقص) في الذمم الدائنة وأرصدة دائنة اخرى        (٢٠٧٬٢٦١)      (٩٠٤٬٢٢٩)

  (النقص) الزيادة في المطلوب ألطراف ذات عالقة         (٣٨٤٬٠٥١)       ٢٤٣٬٩٨٨

     صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضرائب المدفوعة      ٢٬٤٧٢٬١١٧    ١٬٦٩٣٬٤٣٣
١٥/أ        (١٠٢٬٣٦١)      (٢٣٨٬٣٥٢)   ضريبة دخل مدفوعة

     صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل      ٢٬٣٦٩٬٧٥٦    ١٬٤٥٥٬٠٨١

   

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :

١١      ١٬١٥٥٬٠٠٠    ١٬٤٥٩٬٩٨٩   توزيعات أرباح في شركات حليفة 

(٢٧٣٬٠٨١)      (٦٤٦٬٧٤١)        ١٣   (شراء) ممتلكات ومعدات

  (الزيادة) في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح او الخسائر          (٩٠٬٠٨١)      (١٦٣٬٨٥٤)

٢٥           ٧٩٬٧٩٤         ٦١٬٦٩٧   عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح او الخسائر

  النقص (الزيادة) في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل          ٣٩٦٬٥٥٤      (١٨٨٬٤١٦)

  عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل         ١٥٦٬٨١١       ١٣٧٬٩١٧

     صافي التدفقات النقدية من عمليات االستثمار      ١٬٠٥١٬٣٣٧    ١٬٠٣٤٬٢٥٢

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

  (النقص) في حقوق غير المسيطرين - بالصافي          (٧٥٬٠٠٠)      (١١٢٬٥٠٠)

(١٬١٣٩٬٠٠٤)  (٢٥٧٬٩١٨)        ١٧   قروض مدفوعة

(١٬٧٨٦٬٤٩٨)  (١٬٧٧٨٬٣٢٧)     ١٨   أرباح موزعة 

     صافي (االستخدامات النقدية في) عمليات التمويل     (٢٬١١١٬٢٤٥)  (٣٬٠٣٨٬٠٠٢)

     صافي الزيادة (النقص) في النقد      ١٬٣٠٩٬٨٤٨      (٥٤٨٬٦٦٩)

٤٬٠٨٥٬٠٩٦ ٣٬٥٣٦٬٤٢٧   النقد وما في حكمه - بداية السنة 
٣٬٥٣٦٬٤٢٧ ٤٬٨٤٦٬٢٧٥ ٢٩      النقد وما في حكمه - نهاية السنة

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.

شركة الخطوط البحرية الوطنية االردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة – األردن

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنــــــــة المنتهيـــــــــــة فــــــــــي

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول 


