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أسماء أعضاء
مجلس اإلدارة احلاليني

ونبذة تعريفية عن كل منهم:

الشهادات العلميةاجلنسيةتاريخ العضويةاملنصباالسم

معالي املهندس سعيد دروزة 
رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل

 عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية
ماجستير إدارة أعمالأردنية)من 20 حزيران 2016(

معالي املهندس باسم السالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل

بكالوريوس هندسة كيميائيةأردنية)من 17 نيسان 2016( عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية

معالي السيد عمر ملحس 
عضو، ممثاًل

ماجستير إدارة أعمالأردنية)من 1 أيلول 2019( عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية

عضو، ممثاًلمعالي السيد سعود نصيرات
عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

ماجستير فيأردنية)من 9 تشرين أول 2019(
العلوم اإلدارية والعسكرية

عضو، ممثاًل عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
 عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية

دكتوراة في االقتصادأردنية)من 8 أيار 2018(

عضو، ممثاًلعطوفة السيد مالك احلباشنة
عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية

ماجستير فيأردنية)من 1 أيلول 2019(
 العلوم اإلدارية والعسكرية

ماجستير إدارة هندسيةأردنية)من 27 آذار 2008(عضوسعادة السيد "محمد علي" بدير

 بكالوريوس إدارة فنادقأردنية)من 14 نيسان 2016(عضوسعادة السيد ميشيل نزال

سعادة السيد نزار خوري
عضو، ممثاًل عن شركة
"Mint Trading 

Middle East Limited"
بكالوريوس في االقتصادلبنانية)من 29 آب 2018(

ملخص عن اخلبرات العملية
للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

معالي املهندس سعيد سميح دروزة - رئيس مجلس اإلدارة
تــرأس املهنــدس ســعيد دروزة مجلــس إدارة شــركة اخلطــوط اجلويــة امللكّيــة األردنّيــة منــذ احلــادي والعشــرين مــن شــهر حزيــران لعام 2016، وذلــك بعد تعيينه ممثاًل لشــركة 

إدارة  االســتثمارات احلكوميــة فــي مجلــس إدارة امللكّيــة األردنّيــة في التاســع عشــر من شــهر حزيران 2016 .
.2006 - 2003 عامــي  بــن  للصحــة  وزيــراً  ُعــّن  قــد  كان  كمــا  احلكمــة،  أدويــة  لشــركة  التنفيــذي  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب  دروزة   ويشــغل 
يرأس دروزة مجلس إدارة مؤسســة امللكة رانيا التي تُعنى بتطوير قدرات الشــباب وتزويدهم بالوســائل الالزمة للنجاح عبر التركيز على اســتخدام التكنولوجيا في التعلم عن 
بُعــد، كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة البنــك املركــزي األردنــي، وعضــو مجلس أمناء كلية " Babson" األميركية وعضو مجلس أمناء اجلامعة األميركية في بيروت التي أســس 
فيهــا مركــز ســميح دروزة لإلبــداع وريــادة األعمــال، كمــا أســس فــي عّمــان "مجلــس اعتمــاد الرعايــة الصحيــة"  كمؤسســة غيــر ربحيــة تُعنــى باعتمــاد مــزودي خدمــات الرعايــة 
الصحيــة وحتســن املعاييــر التــي تقــوم عليهــا .  ويحمــل املهنــدس ســعيد دروزة درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعة "بورديــو" األميركية ودرجة املاجســتير 

فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة "INSEAD" فــي فرنســا. 

معالي املهندس باسم خليل السالم -  نائب رئيس مجلس اإلدارة
يشــغل حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس  إدارة "كابيتــال" بنــك، وشــغل عــدة مناصــب حكوميــة فــي الدولــة، حيــث عــن وزيــراً للماليــة ووزيــراً للعمــل تــرأس خالل ذلك مجلــس إدارة 
بعــض املؤسســات احلكوميــة: املؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي، املؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي، صنــدوق التشــغيل والتدريــب والتعليم املهنــي والتقني، وشــارك بصفته 
عضواً في بعض اللجان االقتصادية والتعليمية احلكومية، كما شــغل منصب عضو في مجلس إدارة البنك املركزي  وهو مؤســس وعضو مجلس إدارة لعدة شــركات صناعية 

وتعدينيــة. ومت تعيينــه كعضــو فــي مجلس األعيــان األردني  عام 2011.  
. 1978 ســنة   "Imperial College, University of London" جامعــة  مــن  الكيميائيــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل   وهــو 

معالي السيد عمر زهير ملحس - عضو
عن وزيراً للمالية في الفترة من 2015 ولغاية 2018.  

ميتلــك خبــرة مصرفيــة متنوعــة تفــوق الثالثــن عامــاً بإجنــازات متميــزة فــي جميــع مياديــن العمــل، حيــث بــدأ مشــواره املهنــي عــام 1984 فــي بنك اإلســكان للتجــارة والتمويل،  
وعمــل نائبــاً للمديــر العــام لبنــك الدوحــة عــام 1999،  ومديــر رئيــس  فــي مؤسســة "الالينــس كابيتــل األمريكيــة - مكتــب البحريــن" عــام 2000، ومديــر إلدارة اخلزينــة 
واالســتثمار فــي بنــك االســكان للتجــارة والتمويــل عــام 2002. وشــغل منصــب رئيــس املجموعــة املصرفيــة فــي بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل عــام 2009 حتــى مت تعيينه 

مديــراً عامــاً للبنــك مــن عــام 2010 ولغايــة 2015.
يحمــل شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال تخصــص ماليــة ومصرفيــة دوليــة مــن جامعة "بيرمنغهام" فــي بريطانيا وبكالوريــوس إدارة األعمال تخصــص اقتصاد من جامعة 

"لوزيانــا" فــي الواليــات املتحــدة األمريكية.

الدكتور عبد احلكيم موسى عبد القادر الشبلي -  عضو
ــرغ  ــر متف ــا عمــل خــالل عــام 2002 كمحاضــر غي ــرة 1991-2004، كم ــة اقتصــادي للفت ــي بوظيف ــة فــي البنــك املركــزي األردن ــه العملي ــور الشــبلي حيات قضــى الدكت
فــي اجلامعــة األردنيــة فــي كليــة إدارة األعمــال  قســم االقتصــاد، ثــم انتقــل إلــى وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي للعمــل بوظيفــة اقتصــادي فــي برنامــج اإلنــذار املبكــر 
للفتــرة  2004 -2007، تــال ذلــك انتقالــه للعمــل فــي رئاســة الــوزراء بوظيفــة اقتصــادي في وحدة حتــدي األلفية للفتــرة 2007-2010، ثم انتقل إلــى وزارة املالية ليعمل 

مديــراً ملديريــة الدراســات والسياســات االقتصاديــة للفتــرة مــن 2018-2010.
عــّن الدكتــور الشــبلي بصــدور اإلرادة امللكيــة الســامية أمينــاً عامــاً لــوزارة املاليــة بتاريــخ 2018/4/30، وقــد عمــل فــي إدارة امللفــات االقتصاديــة والسياســات املاليــة الهامــة 
في وزارة املالية محلياً ودولياً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي، وعمل في اللجان الرســمية بشــكل رئيس في رســــــــم السياســات االقتصادية 
واملاليــة وتنفيــذ البرامــج الهامــة علــى املســتوى الوطنــي والدولــي كبرنامـــــــج التصحيــح االقتصــادي واالجتماعــي، وبرنامــج اإلصــالح املالــي وحتديــث اإلدارة املاليــة، وبرنامــج 

املراجعــة مع صنــدوق النقد الدولي.
مثل الدكتور الشــبلي  وزارة املالية في العديد من املؤسســات والشــركات في مجالس إدارتها التي تســاهم فيها احلكومة واللجان الرســمية، واشــترك في العمل بشــكل رئيس 
فــي رســــــــم السياســات االقتصاديــة واملاليــة وتنفيــذ البرامــج الهامــة علــى املســتوى الوطنــي والدولــي كبرنامـــــــج التصحيــح االقتصــادي واالجتماعــي. الدكتــور  عبــد احلكيــم 

. "Leeds University Business" الشــبلي  حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي االقتصاد سياســية نقدية من جامعة "ليدز" في بريطانيــا
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عطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة  - عضو 
حاصل على درجتي البكالوريوس واملاجستير في العلوم اإلدارية والعسكرية، وعلى دورات متعددة في بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية.

التحق بسالح اجلو امللكي األردني عام 1974 كطيار مقاتل، وتدرج في عدة مناصب حيث عمل كمدرب طيران في بريطانيا والعراق.
عمــل فــي مناصــب قياديــة خــالل خدمتــه فــي ســالح اجلــو امللكــي األردنــي منهــا قائد قاعدة جوية، مســاعد ملحق عســكري في بريطانيا، مديــر تدريب في ســالح اجلو امللكي، 

مديــر عمليــات ســالح اجلــو امللكــي، مســاعد قائــد ســالح اجلــو للعمليات والتدريب. اســتلم منصب قائد ســالح اجلــو امللكي األردني عــام 2010 لغاية 2013.

معالي سعود نصيرات  - عضو
باالســتناد إلــى اخللفيــة التعليميــة وخبرتــه فــي إدارة األعمــال، اســتطاع الســيد ســعود توظيــف خبرتــه كوزيــر نقــل في عــدة حكومات مــن تاريــخ 2004/10/25 وحتى تاريخ 
2007/11/22، إلصدار قانون الطيران اجلديد من خالل مجلس النواب األردني، وأشرف على توسيع مطار امللكة علياء الدولي، حيث كان صاحب الفكرة ورئيس اللجنة 

التوجيهية للمشــروع منذ عام 2005 وحتى إحالة املشــروع والبدء في العمل عام 2007. 
شــغل الســيد ســعود النصيــرات - خــالل مســيرته املهنيــة - عــّدة مناصــب كان أهمهــا: منصــب قائــد ســالح اجلــّو امللكــّي مــن عــام )1999 - 2002(، ومنصــب رئيــس مجلــس 
إدارة ســلطة الطيــران املدنــي )1999 - 2004(، ورئيــس مجلــس ادارة هيئــة تنظيــم النقــل البــري )1999 - 2004(، والهيئة البحرية )2004 - 2007(، وســكة حديد 

احلجــاز األردنيــة )2004 - 2007(، ومؤسســة ســكة حديــد العقبــة )2004 - 2007(، كمــا كان عضــو مجلــس إدارة اخلطوط اجلويــة امللكّية األردنّية
)1999 - 2004(، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة تطويــر البحــر امليــت )2009 - 2010(، ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة املتكاملــة للنقــل املتعــدد منــذ عــام 2014 وحتــى 

تاريخــه، ورئيــس هيئــة مديريــن مركــز امللــك عبد اهلل الثانــي للتصميم والتطويــر )2018 - 2019(.
يحمــل الســيد ســعود درجــة املاجســتير فــي العلــوم اإلداريــة والعســكرية، وتشــّرف باخلدمــة ملــدة 36 عامــاً فــي ســالح اجلــو امللكــي منــذ عــام )1968 - 2002(، ومنــذ عــام 

)2002 - 2004 ( عمــل فــي قيــادة اجليــش نائبــاً لرئيــس هيئــة األركان املشــتركة للقــوات املســلحة وأحيل إلى التقاعــد برتبة فريق.

سعادة السيد محمد علي بدير  - عضو
انضــم الســيد بديــر ملجلــس إدارة امللكّيــة األردنّيــة فــي عــام 2008 بخبرتــه الواســعة فــي اإلدارة، ويشــغل حاليــاً منصب مدير عام لشــركة البعد األمثل لالســتثمار إضافة إلى 
عضويــة مجلــس إدارة الشــركة العامــة للتعديــن، وشــغل ســابقاً منصــب مديــر عــام الشــركة الدوليــة لتكنولوجيــا االتصــاالت للفتــرة مــن  2000- 2005 وعضويــة مجلــس 
إدارة مؤسســة تشــجيع االســتثمار. ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة "بيــردو" -  الواليــات املتحــدة األمريكية عام 1997 ، وشــهادة املاجســتير 

في اإلدارة الهندسية من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 2001.

سعادة السيد ميشيل نزال - عضو
هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة فنــادق البحــر امليــت منــذ عــام 1990 وحتــى تاريخــه، ورئيــس مجلــس إدارة  شــركة " MENA " للفنــادق منــذ 1990 حتــى اآلن، ورئيــس 
مجلــس إدارة جمعيــة الفنــادق األردنيــة مــن عــام 1988 حتــى تاريخــه،  ورئيــس مجلــس احتاد اجلمعيات الســياحية منذ عــام 2004 حتى تاريخه، ونائــب رئيس مجلس إدارة 
وعضــو مجلــس هيئــة تنشــيط الســياحة األردنيــة مــن عــام 2004 حتــى تاريخــه، ومؤســس وعضــو مجلــس أمناء كليــة األردن املجتمعية من عــام 1988 وحتــى تاريخه، ومدير 

اخلدمــات الغذائيــة للملكّيــة األردنّيــة من عام 1980 حتــى عام 1982.
ومت تعين السيد ميشيل نزال عضواً  في مجلس األعيان الـ 25، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة فنادق من"لوزان" سويسرا عام 1978.

نزار فهيم خوري - عضو
عمــل الســيد نــزار خــوري مــع طيــران الشــرق األوســط منــذ عــام 1974 وحتــى التقاعــد فــي آب 2017 ، حيــث بــدأ العمــل فــي دائــرة التخطيــط واالقتصاد، ثم انتقــل فيما بعد 
إلــى الدائــرة التجاريــة وُعــّن نائــب الرئيــس التجــاري،  وفــي عــام 2001 عــّن رئيــس القســم التجــاري ومســؤوالً عــن دوائر: املبيعــات والتوزيــع، إدارة املردود املادي، التســويق، 
خدمــة الزبائــن، برامــج الوفــاء، االتفاقيــات التجاريــة، الطيــران املدنــي. يحمــل الســيد خــوري درجــة البكالوريــوس فــي االقتصاد مــن اجلامعــة األميركية في بيــروت، كما أكمل 

املســتلزمات األكادمييــة للماجســتير فــي االقتصاد في اجلامعــة األميركية في بيروت. 

معالي السيد ناصر سلطان الشريدة - عضو
ميتلك السيد الشريدة خبرة عملية تزيد عن سبعة وعشرين سنة في عدد من وزارات ومؤسسات القطاع العام، واملنظمات الدولية غير احلكومية، ومنظمات األمم املتحدة. 
شــغل الســيد الشــريدة منــذ 1996 عــدة مناصــب ووظائــف منها: رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة اخلاصــة، رئيــس مجلــس إدارة شــركة تطويــر 
العقبــة، وزيــراً للبيئــة، رئيــس مجلــس إدارة شــركة املناطــق احلــرة، رئيــس مجلــس مفوضي ســلطة إقليم البترا التنموي الســياحي، أمن عــام وزارة التخطيط والتعــاون الدولي، 
كمــا عمــل بعــدة وظائــف فــي وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي منهــا:  مديــر وحــدة الشــراكة األردنيــة - األوروبيــة ومديــر وحــدة تنســيق املســاعدات اخلارجيــة، مستشــار 
UNR-( مستشــار إقليمــي فــي املكتــب املســؤول عــن برامــج التخطيط والتقييــم في منظمة األونــروا ،)UNDP( رتطويــ البرامــج التنمويــة ببرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي

WA(، ومديــر عــام مؤسســة التعــاون التنمــوي )Cooperation for Development( فــي القــدس )1996-1995(.

الســيد الشــريدة حاصــل علــى درجتــي البكالوريــوس واملاجســتير فــي االقتصــاد مــع مرتبة الشــرف من جامعة اليرموك عامي 1988 و1994،  وشــارك في عــدد من الدورات 
والبرامــج التدريبيــة املكثفــة فــي أوروبــا وأمريكيــا فــي مواضيع مختلفة شــملت: االقتصاد الكلي واجلزئي، وإدارة البرامج واملســاعدات، وأســاليب التخطيــط والبحث، وتقييم 

املشــاريع، ومهارات التفاوض.

معالي السيد سامي كامل داوود - عضو
ُعــّن الســيد ســامي داوود عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة اخلطــوط اجلويــة امللكّيــة األردنّيــة بتاريــخ 2019/2/12 ممثــاًل عــن شــركة إدارة االســتثمارات احلكوميــة، ويشــغل 
الســيد داوود منصــب أمــن عــام رئاســة الــوزراء منــذ تاريــخ 2018/10/9، فيمــا شــغل قبــل ذلــك منصــب أمــن عــام مجلــس الــوزراء وأمن ســر مجلــس الوزراء ومستشــار في 

رئاســة الــوزراء وأمــن عــام مســاعد شــؤون إدارة العمليــات فــي رئاســة الــوزراء. 
كما تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ورئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، وكان قبل ذلك عضواً في مجلس إدارة هاتن الشركتن. 

وشــغل الســيد داوود أيضــاً عضويــة مجلــس إدارة شــركة املطــارات األردنيــة، وكان نائبــاً لرئيــس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة في شــركة املناطق احلــرة، وهو حالياً عضو 
في املجلس األعلى للدفاع املدني.  

سعادة السيد عماد القضاة - عضو
يتولــى حاليــاً منصــب مديــر دائــرة االســتثمار باألســهم  فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي، عمــل مديــراً لدائــرة اخلزينــة فــي صندوق اســتثمار أمــوال الضمان 
االجتماعــي )2002 - 2008(، مديــراً عامــاً بالوكالــة فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي )2005 - 2006(،  مديــراً حملفظــة دائــرة االســتثمارات 
اخلارجيــة فــي البنــك املركــزي األردنــي  )2000-2002( ، عمــل متــداوالَ رئيســياً  لــدى البنــك املركــزي األردنــي )1996 - 2000(، وعمــل متــداوالً لــدى دائــرة 

االســتثمارات اخلارجيــة فــي البنــك املركــزي األردنــي )1991 - 1996( ، وشــغل منصــب مســاعد رئيــس قســم احملاســبة املركزيــة لــدى البنــك املركــزي األردنــي
)1989 - 1991(.  مثل الســيد عماد صندوق اســتثمار الضمان االجتماعي في عدد من الشــركات مثل: شــركة ضمان لالســتثمار، وشــركة البريد األردني، والبنك األردني 

الكويتي، وبنك األردن دبي اإلســالمي، وهو  حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة من جامعة اليرموك، ودرجة املاجســتير في إدارة األعمال من جامعة
" Sul Russ University"  تكساس.

عطوفة الكابنت سليمان عبيدات - عضو 
يتمتــع الكابــن ســليمان عبيــدات بخبــرة عمليــة طويلــة فــي مجــال الطيــران تتجــاوز أربعــن عاماً، حيث بدأ مســيرته املهنية كطيار في ســالح اجلو امللكي األردنــي قبل أن ينضم 

للعمــل كطيــار مدنــي وقائــد طائــرة فــي شــركة اخلطــوط اجلويــة امللكّيــة األردنّيــة منــذ مطلــع الثمانينيــات وحتى عــام 2004.
ُعــّن فــي شــهر كانــون األول مــن عــام 2004 مديــراً عامــاً لســلطة الطيــران املدنــي، وعمــل فــي هــذه الوظيفــة ملــدة ثــالث ســنوات، حتــى تســلم في عــام 2007 منصــب رئيس 
مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي  )CARC(، حيــث أنيطــت بــه مهمــة إعــادة هيكلــة ســلطة الطيــران املدنــي وتطبيــق سياســة األجــواء املفتوحــة فــي األردن. قبل 
انضمامــه إلــى ســلطة الطيــران املدنــي تولــى الكابــن عبيــدات العديــد مــن الوظائــف القيادية في ســالح اجلــو امللكي األردني وفي شــركة امللكّيــة األردنّية، أبرزها تســلمه قيادة 
الســرب امللكــي وجنــاح النقــل اجلــوي فــي ســالح اجلــو امللكــي، فيمــا شــغل فــي امللكّيــة األردنّيــة وظيفتــي نائــب املديــر العام للعمليــات اجلويــة ورئيس القطــاع الفني في الشــركة 
. وفــي شــهر تشــرين األول مــن عـــام 2015 انتخــب مجلــس إدارة امللكّيــة األردنّيــة الكابتــــن عبيــدات عضــواً فــي مجلــس إدارة الشــركة ومديــراً عــــاماً - رئيســاً تنفيذيــاً للملكّية 

األردنّيــة لغايــة 2017/6/1 . 

سعادة السيد سعيد عبداهلل موسى شنان - عضو 
يشــغل حاليــاً منصــب مديــر العمليــات والشــؤون اإلداريــة فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي، وعمــل رئيســاً لوحدة تشــجيع االســتثمار في دائــرة ضريبة الدخل 
)1994 - 2003(،  ومديــراً ماليــاً فــي مجــال تدقيــق احلســابات فــي القطــاع اخلــاص )1992 - 1994(،  وقطــاع البنــوك خــارج األردن )1989 - 1991(، وهــو حاصــل 

علــى شــهادة مرشــد معتمــد جلائــزة امللــك عبــد اهلل الثانــي لتميز األداء احلكومي والشــفافية عــام 2008 .
شــغل عضــو مجلــس إدارة ســابقاً فــي كل مــن: مجلــس إدارة شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة، مجلــس إدارة بنــك االحتــاد، مجلــس إدارة شــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة، 
عضــو مجلــس إدارة البنــك العربــي، نائــب رئيــس مجلــس وعضــو مجلــس إدارة شــركة تطويــر جنــوب البحــر امليــت، عضو مجلس إدارة شــركة األســواق احلرة، شــركة اإلســمنت 
األردنيــة - الفــارج وغيرهــا. وهــو حاصــل علــى ماجســتير متويــل اجلامعــة األردنيــة 1998 وبكالوريــوس محاســبة اجلامعــة األردنيــة 1989، وشــهادة مديــر مشــروع معتمــد

."International Association of Project and Program Management )IAPPM( / USA" من ) CPM (
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلني
خالل عام  2019:

الشهادات العلميةاجلنسيةتاريخ االستقالةاملنصباالسم

عضو، ممثاًل عن شركة إدارة معالي السيد سامي داوود )1(
ماجستير إدارة أعمالأردنية9 أيار 2019االستثمارات احلكومية

عضو، ممثاًل عن شركة إدارةمعالي السيد ناصر الشريدة
ماجستير اقتصادأردنية12 شباط 2019االستثمارات احلكومية

عضو، ممثاًل عن شركة إدارةعطوفة الكابن سليمان عبيدات
بكالوريوس علوم عسكريةأردنية29 متوز 2019االستثمارات احلكومية

عضو، ممثاًل عن املؤسسة العامةسعادة السيد سعيد شنان )2(
ماجستير متويلأردنية9 تشرين أول 2019للضمان االجتماعي

عضو، ممثاًل عن املؤسسة العامةسعادة السيد عماد القضاة
ماجستير إدارة أعمالأردنية10 متوز 2019للضمان االجتماعي

)1(  تاريخ التعين من 12 شباط 2019
)2( تاريخ التعين من 10 متوز 2019

اإلدارة التنفيذية العليا
يتضمن اجلدول أدناه أسماء أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية العليا للشركة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

تاريخاملنصباالسم
 التعيني

تاريخ
 امليالد

املْوهل
سنة  التخرجالتخصص العلمي

1995االقتصاد والقانونماجستير2017/6/11957/11/7املدير العام - الرئيس التنفيذيالسيد ستيفان بيشلر

النائب التنفيذي للمدير العام - السيد فراس القراعن
1991احملاسبةبكالوريوس2019/10/71969/11/14القسم املالي واملوارد

نائب املدير العام - القسم السيدة بسمة املجالي
2002إدارة أعمالماجستير2019/9/11966/4/29التجاري

1996الطيران التجاريدبلوم2019/9/11976/4/13نائب املدير العام - العملياتالكابن غسان عبيدات

2002احملاسبةبكالوريوس2019/9/11980/8/20نائب املدير العام - القسم املالياآلنسة آمال حتر

إدارة أعمال - ماجستير2019/9/11979/2/26نائب املدير العام - اخلزينةاآلنسة سهى العارضة
2007مالية

نائب املدير العام - اخلدمات الدكتور فوزي امللقي
2009املعلوماتيةدكتوراة2019/9/11981/3/27واملنتج

وفيما يلي ملخصًا عن اخلبرات العملية لفريق اإلدارة العليا التنفيذية:

السيد ستيفان بيشلر
� مت تعين السيد بيشلر مديراً عاماً - رئيساً تنفيذياً لشركة امللكّية األردنّية في شهر حزيران من عام 2017.

� قبل االلتحاق بامللكّية األردنّية شغل منصب رئيس تنفيذي ملجموعة طيران "إير برلن" في شهر فبراير من عام 2015.
� شغل منصب مدير عام - رئيس تنفيذي لشركة "طيران فيجي" في شهر أيلول من عام 2013.

� شغل منصب رئيس تنفيذي لشركة "طيران اجلزيرة" من شهر حزيران من عام 2009 إلى شهر آب من عام 2013.
� منذ عام 2004، كان ســتيفان جزء من فريق اإلدارة العليا لـ"ريتشــارد برانســون"، ومســؤول عن حتول شــركة طيران "فيرجن بلو" االســترالية من شــركة طيران منخفضة     

التكاليــف إلــى شــركة طيــران ذات شــبكة واســعة وجديــدة وشــغل فيهــا منصــب رئيــس القطــاع التجــاري. 
� شغل منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة السياحة الترويحية األملانية في شركة "توماس كوك آج".

� انضــم الســيد بيشــلر إلــى شــركة "لوفتهانــزا" فــي عــام 1989 كمديــر للمبيعــات والتســويق ملنطقــة فرنســا، ثم ُعن مديراً لشــركة "لوفتهانزا" في فرنســا عــام 1991، وتدرج 
فــي "لوفتهانــزا" بعــدد مــن الوظائــف فــي مجــال املبيعــات؛ حيــث كان مديــراً للشــركة فــي أملانيــا عــام 1995، ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمبيعات والتســويق في جميــع أنحاء 

العالــم عــام 1996، وعضــواً فــي املجلــس التنفيــذي لشــركة  "لوفتهانــزا" عــام 1997.
� حاصل على شهادة املاجستير في االقتصاد والقانون من جامعة "آوغسبورغ" في أملانيا.

السيد فراس القراعني
� مت تعين السيد فراس القراعن مبنصب النائب التنفيذي للمدير العام - القسم املالي واملوارد في شهر تشرين األول من عام 2019. 

� شغل منصب رئيس القطاع املالي بامللكّية األردنّية  منذ شهر تشرين األول من عام 2015  لغاية شهر حزيران من عام 2018.
� شغل منصب نائب املدير العام للمالية في عدة شركات منها: شركة العبدلي لالستثمار والتطوير، شركة إسمنت الراجحي القابضة، شركة زارة لالستثمار القابضة.

� شغل منصب املدير العام في شركة إسمنت الراجحي القابضة.
� عمل بوظيفة مدير تدقيق في شركة "إرنست ويونغ" وشركة "آرثر أندرسون".

� حاصل على شهادة البكالورويس في احملاسبة من اجلامعة األردنّية.
 .CPA )Certified Public Accountant( حاصل على شهادة �

السيدة بسمة املجالي
� مت تعين السيدة بسمة املجالي مبنصب نائب املدير العام - القسم التجاري بتاريخ 2019/9/1.

� شغلت قبل ذلك منصب رئيس دائرة إدارة الشبكة والتحالفات اعتباراً من شهر كانون األول من عام 2012. 

� تدرجت بعدة مناصب بدائرة إدارة الشبكة والتحالفات التابعة للقسم التجاري ابتداًء من عام 2002.
� متتلك أكثر من 25 سنة خبرة داخل الشركة.

� حاصلة على ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران من جامعة "ماسترخت".

الكابنت غسان عبيدات
� مت تعين الكابن غسان عبيدات مبنصب نائب املدير العام - قسم العمليات بتاريخ 2019/9/1.

� شغل قبل ذلك منصب رئيس دائرة العمليات اجلوية اعتباراً من شهر أيار من عام 2015 ومنصب رئيس دائرة تدريب األطقم واملقاييس اعتباراً من شهر أيار من عام 2013.

� تولى قيادة مشروع إدخال الطائرات من طراز "بوينغ 787"  ألسطول امللكّية األردنّية ،حيث قامت الشركة باستالم أول طائرة عام 2014. 
� تولى عدة مناصب إدارية بالعمليات اجلوية باإلضافة إلى وظيفته كقائد طائرة على أكثر من طراز.

� ميتلك أكثر من 20 سنة خبرة داخل الشركة.

اآلنسة آمال حتر
� مت تعين اآلنسة آمال حتر مبنصب نائب املدير العام - القسم املالي بتاريخ 2019/9/1.

� شغلت قبل ذلك منصب رئيس دائرة محاسبة اإليرادات واحملطات اخلارجية اعتباراً من شهر كانون الثاني من عام 2013. 

� عينت مبنصب مدير تنفيذي قسم احملاسبة اإلدارية في شهر كانون الثاني من عام 2012.

� تدرجت بعدة مناصب بالدائرة املالية التابعة للقطاع املالي ابتداًء من عام 2004.
� متتلك أكثر من 15 سنة خبرة داخل الشركة.

� حاصلة على شهادة البكالوريوس في احملاسبة من اجلامعة األردنّية.
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اآلنسة سهى العارضة
� مت تعين اآلنسة سهى العارضة مبنصب نائب املدير العام - قسم اخلزينة واحملاسبة اإلدارية بتاريخ 2019/9/1.

� شغلت قبل ذلك منصب رئيس دائرة اخلزينة اعتباراً من شهر كانون الثاني من عام 2016. 

� تدرجت بعدة مناصب بالدائرة املالية التابعة للقطاع املالي ابتداًء من عام 2007.
� متتلك أكثر من 12 سنة خبرة داخل الشركة.

� حاصلة على شهادة املاجستير في إدارة األعمال - الفرع املالي من جامعة نيويورك للتكنولوجيا.

الدكتور فوزي امللقي
� مت تعين الدكتور فوزي امللقي مبنصب نائب املدير العام - قسم اخلدمات واملنتج بتاريخ 2019/9/1.

� شــغل قبــل ذلــك منصــب رئيــس دائــرة خدمــات املطــار والشــحن اجلــوي اعتبــاراً مــن شــهر حزيــران مــن عــام 2017، ومنصــب املســاعد التنفيذي للمديــر العام - مكتــب إدارة 
االســتراتيجية اعتباراً من شــهر تشرين الثاني من عام 2015.

� مت تعيينه كمدير تنفيذي لتطوير األعمال في امللكّية األردنّية بشهر أيلول من عام 2012.

� شغل عدة مناصب بعدة مواقع منها: الديوان امللكي الهاشمي، وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وشركة البوتاس العربية. 

� حاصل على شهادة الدكتوراة في املعلوماتية من جامعة والية نيويورك - الواليات املتحدة األمريكية.

أسماء أعضاء اإلدارة  التنفيذية املستقيلني خالل عام 2019

التخصصاملؤهل العلمياجلنسيةاملنصباالسم

السيد مروان مرجي
احملاسبةبكالوريوسأردنيةنائب املدير العام - رئيس القطاع املاليحتى تاريخ 2019/10/31

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم:
فيما يلي أسماء كبار املساهمني االعتباريني والطبيعيني الذين ميتلكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة، مرتبة تنازليًا مع بيان ملكيتهم من 

األسهم كما هو في نهاية عام 2019 مقارنة مع عام 2018:

املوقع اجلغرافياالسم
20192018

نسبة
 املساهمة %

نسبةعدد األسهم
 املساهمة %

عدد األسهم

225,265,26076.4188,243,117  82.03 األردنشركة إدارة االستثمارات احلكومية

14,640,5345.914,640,534    5.33 األردناملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED13,701,8239.1422,518,838    4.99 اململكة املتحدة

الوضع التنافسي للشركة:
تعتبــر شــركة امللكّيــة األردنّيــة  أول وأكبــر ناقــل وطنــي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية، حيــث تقــوم بتشــغيل رحــالت جويــة منتظمــة مــن األردن إلــى 52 مدينــة فــي العالــم عــام 

2019، وهــي علــى النحــو التالــي:
� املشــرق: بيــروت، القاهــرة، العقبــة، الســليمانية، بغــداد، البصــرة، أربيــل، تــل أبيــب، النجــف، مــع التــزام امللكّيــة األردنّية  بإعادة التشــغيل إلى: دمشــق، وحلــب، واملوصل ضمن 

شــبكتها حال ســماح الظروف األمنية بحفظ ســالمة الرحالت. 
� اخلليــج العربــي: أبوظبــي، الدمــام، الدوحــة، دبــي، جــدة، الكويــت، الريــاض، املدينــة املنــورة، وســتقوم امللكيــة بإعادة التشــغيل إلــى كل من: صنعاء، وعدن حــال توفر الظروف 

املالئمة للتشــغيل. 
� أفريقيــا: اخلرطــوم*، تونــس، واجلزائــر، مــع التــزام امللكّيــة األردنّيــة  بالتشــغيل إلــى مصراتــة، طرابلــس وبنغــازي ضمن شــبكتها حال ســماح الظروف األمنية بحفظ ســالمة 

الرحالت. 
� أوروبا: أمستردام، أثينا، برشلونة، فرانكفورت، إسطنبول، جنيـڤ، الرنكا، لندن، مدريد، موسكو، ميونخ، باريس، ڤينا، زيورخ، روما، برلن وكوبنهاغن.

� الشرق األقصى وشبه القارة الهندية: بانكوك، هوجن كوجن وكواالملبور.

� أمريكا الشمالية: نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال.

* مت إيقاف التشغيل إلى اخلرطوم في نهاية شهر شباط.

ومن أصل 52 وجهة تشــغلها امللكّية األردنّية، فإن الشــركة تواجه منافســة مباشــرة من قبل الشــركات األخرى على 23 وجهة فقط، فيما تواصل الشــركة دراســاتها إلضافة 
بعض اخلطوط، أو تعديل عدد الرحالت األســبوعية حســب احلاجة، أو إغالق بعض اخلطوط حســب تقييم اجلدوى االقتصادية. 

بتاريــخ 2007/4/1 انضمــت امللكّيــة األردنّيــة إلــى حتالــف الطيــران "oneworld" والــذي يضــم مجموعــة مــن شــركات الطيــران التــي تعتبــر مــن أفضــل وأكبــر الشــركات 
فــي العالــم. وقــد جــاء انضمــام امللكّيــة األردنّيــة  لهــذا التحالــف نتيجــة للســمعة العامليــة املميــزة التــي تتمتــع بهــا امللكّيــة األردنّيــة  وخدماتهــا التنافســية التــي تقدمها ملســافريها 
علــى كافــة رحالتهــا، حيــث تعتبــر امللكّيــة األردنّيــة أول شــركة طيــران عربيــة تنضــم إلى حتالف دولــي للطيران. ويوفر هــذا التحالف ملســافري امللكّية األردنّية ســهولة الوصول 

إلــى مــا يقــارب 1000 مدينــة في العالم تخدمها الشــركات األعضــاء في هذا التحالف. 
يذكــر أن الشــركات األعضــاء فــي حتالــف  "oneworld" العاملــي هــي باإلضافــة إلــى امللكّيــة األردنّيــة كمــا يلــي: أمريــكان إيرالينــز، اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة، كاثــاي 
باســيفيك، اخلطــوط اجلويــة اإلســبانية )أيبيريــا(، اخلطــوط الفنلنديــة، اخلطــوط اجلويــة اليابانيــة، كانتــاس األســترالية، اخلطــوط اجلويــة املاليزيــة، اخلطــوط الســيبيرية، 

اخلطــوط اجلويــة القطريــة، شــركة التــام التشــيلية البرازيليــة فــي أمريــكا اجلنوبيــة، واخلطــوط اجلويــة الســريالنكية. 
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن للملكّيــة األردنّيــة حتالفــات تســويقية مــع أكثــر من شــركة طيــران عاملية، حيــث ترتبط مع هذه الشــركات باتفاقيات جتارية للتشــغيل على أســاس الرمز 
املشــترك )Codeshare(، بحيث يظهر رمز امللكّية األردنّية  على رحالت هذه الشــركات إلى النقاط التي ال تقوم الشــركة بالتشــغيل املباشــر إليها، وتكون بذلك املســوق 
لهذه الرحالت )Marketing Carrier( ومن ضمنها رحالت مباشرة تخدم مسافري امللكّية األردنّية  بن عّمان وبوخارست، بن عّمان ومسقط، بن عّمان والبحرين، 

بــن عّمــان وبيــروت، بــن عّمــان والدوحــة، بــن عّمان وإســطنبول، بن عّمان وروما، بن عّمان وأبوظبي، باإلضافة إلى رحالت مباشــرة بــن عّمان والدار البيضاء.  

احلماية احلكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من 
منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها:

- ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانن واألنظمة أو غيرها.

- ال توجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

درجة االعتماد على موّردين محددين أو عمالء رئيسيني:
تتعامــل الشــركة مــع مجموعــة كبيــرة مــن املوّرديــن احملليــن واخلارجيــن لتزويدهــا مبختلف املشــتريات من املواد واخلدمــات، وال تعتمد الشــركة على موّرديــن محّددين محلياً 
وخارجيــاً يشــكلون 10% فأكثــر مــن إجمالــي مشــترياتها باســتثناء مشــتريات الشــركة مــن وقــود الطائــرات مــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنّيــة. وباملقابــل فــإن الشــركة 
تتعامــل مــع مجموعــة كبيــرة مــن العمــالء احملليــن واخلارجيــن بحيــث تقــدم لهــم مختلــف اخلدمــات املتعلقــة بالطيــران، حيــث ال تعتمــد الشــركة علــى عمــالء محّدديــن محليــاً 

وخارجيــاً يشــكلون 10% فأكثر مــن إجمالي مبيعاتها.
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أثر القرارات الصادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها 
التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها 

التنافسية:
االتفاقية الشاملة ) Comprehensive Agreement ( مع االحتاد األوروبي:

ــة بالتوصــل إلــى االتفاقيــة الشــاملة )Comprehensive Agreement( مــع االحتــاد األوروبــي بتاريــخ 2010/12/15 حيــث تتضمــن  � قامــت احلكومــة األردنّي
بشــكل رئيــس فتــح األجــواء دون قيــود بــن اململكــة ودول االحتــاد باحلريتــن الثالثــة والرابعــة وقيــام اململكة بتبّني تشــريعات مماثلة للتشــريعات األوروبية في مجــال الطيران 
املدنــي والنقــل اجلــوي، حيــث تعــرض هــذه االتفاقيــة شــركة امللكّيــة األردنّيــة  إلــى منافســة غيــر متوازنة مع شــركات الطيــران األوروبية والتــي تتمتع مبرونة في التشــغيل من 
أي نقطــة فــي أوروبــا إلــى األردن األمــر الــذي لــن تتمكــن امللكّيــة األردنّيــة مــن القيــام بــه، كذلــك لعــدم توفر اخلانــات الزمنية املالئمــة في املــدن األوروبية الكبيــرة وأهمها في 

مطــار "هيثرو" في لندن.
� قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2019/3/27، املوافقــة على إعفاء عقود شــراء وبيع واســتئجار ومتويــل الطائرات ومحركاتها والعقــود املتعلقة بها -  التي 
مت أو يتــم إبرامهــا مــن قبــل امللكّيــة األردنّيــة  والشــركات ذات الغــرض اخلــاص - املنشــأة بهــدف متلــك واســتئجار امللكّيــة األردنّيــة  لهــذه الطائرات واحملــركات مبوجب عقود 
اســتئجار متويــل قبــل تاريــخ 2020/12/31 مــن الضريبــة العامــة علــى املبيعــات وضريبــة الدخــل املتحققــة ســنداً ألحــكام املــادة )12/ب/1( مــن قانــون ضريبــة الدخــل 
رقــم )34( لســنة 2014 البالغــة نســبتها )10%( ومــن رســوم طوابــع الــواردات املتحققــة عليهــا،  وإعفــاء الطائــرات محــل هــذه العقــود مــن جميــع الضرائــب والرســوم 

والبــدالت مبــا فــي ذلــك ضريبــة املبيعــات وأي رســوم جمركيــة تترتب على اســتيرادها إلى اململكة أو تســجيلها في الســجل الوطني للطائرات. 
� قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2017/12/28 املوافقــة علــى تخصيــص مبلــغ الضريبــة الــذي ســيتحقق علــى شــركة "ريــان إيــر Ryanair" والتــي تعتبر 
أضخــم شــركة طيــران منخفضــة التكاليــف فــي أوروبــا، مقابــل تقــدمي الترويــج  للمملكــة األردنيــة الهاشــمية علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة وحتفيزهــا للتشــغيل مــن وإلــى 

اململكــة، وذلــك مــن خــالل إبــرام اتفاقيــة بــن هيئــة تنشــيط الســياحة وشــركة تقــدم خدمــات تســويقية لشــركة "ريان إيــر Ryanair" وذلك شــريطة أال يكون لشــركة 
   "ريان إير Ryanair" خط طيران مماثل ألحد خطوط امللكّية األردنّية.

تطبيق معايير اجلودة الدولية:
مــن املســؤوليات األساســية لدائــرة توكيــد اجلــودة فــي امللكّيــة األردنّيــة  ضمــان تطبيــق نظــام إدارة اجلــودة في الدوائر التشــغيلية في الشــركة بــكل فعالية وكفــاءة،  حيث ترتكز 
املهمة األساسية لدائرة توكيد اجلودة على القيام بتطبيق برنامج توكيد اجلودة والذي يهدف إلى تعزيز الثقة  في الشركة والتأكد من أن إجراءات السالمة واجلودة مطبقة 

ويتم االلتزام بها في جميع العمليات املتبعة في مختلف دوائر الشركة التشغيلية.
يتكون برنامج توكيد اجلودة من إجراءات إدارية وعملية ملراقبة جميع املتطلبات والقوانن والتشــريعات وضمان تطبيقها بالشــكل األمثل لتحقيق األهداف املرجوة من هذه 

العمليات.
ويُعنــى هــذا البرنامــج مبراقبــة ومقارنــة الطريقــة التــي يتــم عبرهــا تنفيــذ املهــام فــي جميــع الدوائــر التشــغيلية وفــي مختلــف املراحــل مــع الطريقــة القياســية املنصــوص عليهــا 
فــي أدلــة ومراجــع الشــركة املعتمــدة، بحيــث يكــون مطابقــاً للمواصفــات اخلاصــة بالشــركة،  وكذلــك املواصفــات املطبقــة لــدى هيئــة تنظيم الطيــران املدني األردنــي  والهيئات 

الدوليــة األخرى، واملبينة تالياً:

هيئة تنظيم الطيران املدني األردني CARC

االحتاد العاملي للنقل اجلوي IATA

شهادة "أياتا" لتدقيق السالمة للعمليات األرضية  ISAGO

شهادة "أياتا" لتدقيق السالمة التشغيلية IOSA

وكالة سالمة الطيران األوروبية EASA

تقييم سالمة الطائرات األجنبية SAFA

االحتاد األمريكي للطيران  F.A.A

وكالة سالمة الطيران الكندي C.A.R.

أحد حتالفات الطيران العاملية oneworld

 وبناء عليه، تقوم دائرة توكيد اجلودة مبتابعة األســس املطلوبة للجودة وقياس مدى تطبيق الشــركة لها، ســواء من حيث الناحية اإلنتاجية أو اخلدماتية، لذا يتم بعد دراســة 
املتطلبــات العامــة واخلاصــة للعمــل والســالمة العامــة إعــداد برنامــج داخلــي وخارجــي للتدقيــق والتفتيش على كافة دوائر الشــركة التشــغيلية ومزودي اخلدمــات اخلارجين، 
ومقارنــة إجــراءات العمــل حســب قوائــم التدقيــق املعتمــدة، وذلــك خــالل دورات تفتيشــية موزعــة حســب برنامــج تدقيــق موّثــق ومعتمــد مــن قبــل إدارة امللكّيــة األردنّيــة. ومــن 
خــالل برنامــج التدقيــق والتفتيــش، تقــوم دائــرة توكيــد اجلــودة مبراجعة وتقييم أدلة الشــركة املعتمدة، واإلجراءات التشــغيلية املتبعة، والســجالت والوثائــق، وجميع املدخالت 
واملخرجــات والتأكــد مــن مطابقتهــا لإلجــراءات القياســية املعتمــدة محليــاً وعاملياً. كما تقوم دائرة توكيد اجلودة مبراجعة مركزية جلميع كتب وأدلة الشــركة التشــغيلية، وذلك 
لتحديد االختالفات والتناقضات في اإلجراءات املوثقة واملشــتركة بن مختلف الدوائر التشــغيلية، والعمل على تصحيحها وتوحيدها مبا يتطابق مع اإلجراءات القياســية. 

وقد عقدت دائرة توكيد اجلودة ورشــات عمل وتدريب  تلبية ملتطلبات العمل ملفتشــي الدائرة ومفتشــي الدوائر األخرى  بهدف حتســن أداء املفتشــن.

وباالضافة إلى عمليات التدقيق واملتابعة، يقوم فريق  العمل املدرب واملؤهل مبا يلي:
� التخطيــط لتحســن مســتوى اجلــودة للشــركة عــن طريــق تصميــم برنامج  زمني محدد بشــكل ســنوي، شــهري ويومي ملتابعة وتدقيــق العمل وفق املواصفــات املعتمدة لتحقيق 

األهــداف.
� ضبط العمل امليداني اليومي وخصوصاً في الدوائر التشغيلية.

� التأكد عملياً من جودة وسالمة العمل والعمال واملعدات.
� اإلشراف على الدورات التدريبية للموظفن ومتابعتها للتأكد من تطبيقات اجلودة وإجراءاتها املعتمدة.

� متابعة التعديالت املقترحة واملساعدة في تقدمي االقتراحات حلل املشاكل واحلاالت عن طريق حتليل األسباب اجلذرية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية مع الدوائر املعنية.

� اإلعداد الجتماعات دورية مع كافة املعنين في جميع دوائر امللكية ملناقشة التوصيات واملهام املترتبة عليهم خالل، قبل وبعد عمليات التفتيش الداخلية واخلارجية.
� إعداد التقارير الدورية مبهام  الدائرة وتقدميها  لإلدارة العليا.

إجنازات دائرة توكيد اجلودة الرئيسة لعام 2019:
… , AOC , IOSA, ISAGO :احملافظة على الشهادات املختلفة  التي بحوزة امللكّية األردنّية  مثل �

 ."SAFA" احملافظة على مستوى تراكمي متدن من املالحظات عند التفتيش على الرحالت في الدول األوروبية �
� العمل على توحيد إجراءات العمل املتبعة مبختلف دوائر امللكّية األردنّية، من خالل برنامج املقاييس واإلجراءات للدوائر التشغيلية.

� تفعيل نظام إدارة اجلودة  "Q-Pulse" من أجل القضاء على البيروقراطية وجعل عمل التوثيق آلياً والذي يدعم عمليات التحليل واالستنتاج.
� نقل قسم توكيد اجلودة في دائرة الهندسة إلى دائرة توكيد اجلودة.

� حتديث النماذج املستخدمة من قبل مراقبي اجلودة خالل عمليات البحث والتدقيق للتأكد من مطابقة العمل للمتطلبات واملواصفات.

أهداف دائرة توكيد اجلودة لعام 2020:
� العمل املستمر من خالل برنامج موثق ملتابعة أداء الدوائر التشغيلية داخلياً وخارجياً وذلك من خالل التفتيش الداخلي واخلارجي على بعض احملطات اخلارجية.

� توسيع مجاالت برنامج التدقيق والتفتيش في الشركة بإضافة مناطق جديدة  وأعمال جديدة متعلقة بصيانة الطائرات ومزودي خدمة صيانة الطائرات اخلارجين.
� التأكد من مطابقة اإلجراءات والسياســات املعتمدة من قبل امللكّية األردنّية أثناء قيام الدوائر التشــغيلية بأعمالها من خالل التدقيق والتفتيش املســتمرين للجودة، وذلك 

لنيــل رضــا عمالئنــا الداخليــن واملتمثلــن مبجلــس اإلدارة، املدير العام - الرئيس التنفيذي، وهيئــة تنظيم الطيران األردني.
� احملافظــة علــى شــهادات هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي األردنــي باالضافــة إلــى شــهادات الـ "أياتا" والشــهادات األخــرى مثــل: AOC , IOSA, ISAGO , … ، وذلك من 

خــالل حتضير وتهيئة الدوائر للتفتيش اخلارجي.
� العمــل علــى إصــدار نســخة جديــدة مــن كتــاب اإلجــراءات الداخلــي اخلــاص بدائــرة توكيــد اجلــودة والــذي يحــوي علــى إجــراءات اجلــودة املفصلــة للمهــام واألعمــال املوكلــة 

ملوظفــي الدائــرة. 
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الهيكل التنظيمي للشركة
الهيكل التنظيمي للملكّية األردنّية كما في نهاية عام 2019: 

الهيكل التنظيمي لشركة "رويال تورز":
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الهيكل التنظيمي لشركة املشرق خلدمات املطار "ِتكرم":

عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم العلمية
يتضمن اجلدول أدناه عدد موظفي الشركة األم وشركتها التابعة ومؤهالتهم العلمية كما هي في نهاية عام 2019:

اإلجمالياملشرق خلدمات املطاررويال تورزامللكّية األردنّية املؤهل العلمي

003 3دكتوراة

187 860ماجستير

160725591691بكالوريوس

4597 5912دبلوم

564411579*ثانوية عامة

1091061 9511أقل من الثانوية

1844018 380232املجموع

علماً بأن هذا العدد يشمل العاملن في احملطات اخلارجية وعددهم 303 موظفن.
*يشمل العدد 47 طالباً جامعياً ما زالوا على مقاعد الدراسة مت تعيينهم خالل فترات الدورات الصيفية والشتوية.

برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة 
تلتــزم الشــركة بتقــدمي برامــج التدريــب املختلفــة التــي تتطلبهــا هيئــات الطيــران املختلفــة، ودورات اإلنعــاش املتكــررة التــي تعقــد للطياريــن واملضيفــن وموظفــي الهندســة 
والصيانــة، والتــي تهــدف إلــى رفــع مســتويات الكفــاءة والتدريــب لديهــم واحملافظــة علــى مســتويات الســالمة واألمن ملســافري امللكّيــة األردنّيــة  وطائراتها. وقد قامت الشــركة 
بتقــدمي العديــد مــن الــدورات وبرامــج التأهيــل والتدريــب ملوظفــي الشــركة خالل عام 2019، حيث بلغ مجموع الدورات املقدمة 688 دورة شــارك فيها 6266 مشــاركاً من 

مختلــف األقســام فــي املهــارات اإلداريــة والفنيــة واحلاســوبية، باإلضافــة إلــى الدورات املتخصصــة في التســويق واملبيعات وخدمات املســافرين.

فيما يلي تفاصيل الدورات وعدد احلضور في كل دورة: 

عدد املشاركنيعدد الدوراتاسم الدورة

41352التسويق واملبيعات وخدمات املسافرين

6195724الدورات الفنية

13173الدورات اإلدارية

1517دورات احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات

6886266املجموع
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املخاطر التي تتعرض لها الشركة
تتعامــل الشــركة مــع مختلــف أنــواع املخاطــر التــي قــد تتعرض لها بشــكل شــامل وضمــن إطار كلي إلدارة املخاطــر وفقاً ألفضل املعاييــر واألعراف واملمارســات الدولية، ويتولى 
إدارة املخاطــر فــي الشــركة مجلــس اإلدارة بالتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة العليــا. ويقــوم مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة تســتخدم نظاماً كفــؤاً وفعاالً 
للرقابة الداخلية، كما أن املدير العام- الرئيس التنفيذي وبصفته املسؤول األعلى في اإلدارة التنفيذية، يعتبر املسؤول األول عن إدارة املخاطر واملمارسات املرتبطة بها، أما 
املديــر املالــي للشــركة فهــو املســؤول عــن حتديــد املخاطــر املاليــة، الرقابــة، واحملافظة علــى نوعية املعلومات املالية والتأكد من ســالمة ودقــة البيانات املالية التــي يتم اإلفصاح 
عنهــا. ومــن جهــة أخــرى، يقــوم باقــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــرف علــى املخاطــر املرتبطــة بنشــاط دوائرهــم والعمــل علــى إدارتهــا بالشــكل املناســب، وذلــك ضمــن إطــار 

مؤسســي يحــدد الواجبــات والصالحيــات لــكل واحــد منهــم. 
وفيما يلي أبرز املخاطر التي قد يكون لها تأثير مادي على الشركة خالل السنة املالية الالحقة:

مخاطر خارجية
� مخاطر املوقع اجلغرافي:

تقــع معظــم عمليــات الشــركة ضمــن حــدود اململكــة األردنّيــة الهاشــمّية باإلضافــة إلــى أن جميــع رحالتهــا تنطلــق مــن عّمــان، ولذلك فــإن املوقــع اجلغرافي للمملكة يشــكل حتّد 
كبيــر للشــركة خصوصــاً هــذه األيــام التــي تشــهد منطقتنــا فيهــا أحداثــاً سياســية واقتصاديــة تتعــرض لها بعض الــدول العربية املجــاورة والقريبة مــن اململكة. ولذلــك فإن على 

الشــركة التأقلــم فــي العمــل ضمــن هــذه املعطيــات الصعبــة والتــي تشــكل أعبــاًء إضافيــة ال ميكــن جتاهلها وتأثيراً ملموســاً على أعمال الشــركة وبشــكل مســتمر.

� مخاطر السوق:

تزايــدت فــي اآلونــة األخيــرة حــدة املنافســة بــن شــركات الطيــران فــي املنطقــة العربيــة، وال ســيما مــع ظهــور شــركات طيــران منخفضــة التكاليــف والتــي شــكلت حتديــاً كبيــراً 
ملعظم شــركات الطيران الكبيرة منها والصغيرة، وملواجهة هذا النوع من املنافســة قامت الشــركة بإعداد اســتراتيجيات قصيرة املدى وطويلة املدى للحد من تأثير هذا النوع 
مــن شــركات الطيــران علــى احلصــة الســوقية للشــركة؛ مــن خــالل العمــل علــى حتســن مســتوى اخلدمــات املقدمــة واالرتقــاء بها إلى طموحــات املســافرين ورغباتهم، وتســهيل 
إجــراءات ســفرهم، وتوفيــر خيــارات ســفر أكبــر أمامهــم، واالســتفادة مــن املزايــا املتعــددة التــي مينحهــا لهــم حتالــف شــركات الطيــران العاملــي "oneworld" الــذي تتمتــع 

امللكّيــة األردنّيــة بعضويته. 
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن العالــم مــا زال يعانــي مــن آثــار األزمــة االقتصاديــة العامليــة والتي أثرت بشــكل مباشــر علــى أداء صناعة النقل اجلــوي العاملية وانخفــاض حجم الطلب 
علــى حركــة الســفر، وفــي هــذا اإلطــار اتخــذت الشــركة حزمــة مــن اإلجــراءات التي من شــأنها تخفيف حدة تأثيــر انخفاض الطلب على أعمال الشــركة، من خالل فتح أســواق 

جديــدة واعــدة وتكثيــف النشــاطات التســويقية علــى مختلــف اخلطــوط، باإلضافــة إلــى سياســة ضبــط النفقــات دون التأثيــر علــى جودة اخلدمــات املقدمة للمســافرين.

� مخاطر االئتمان:
تتبــع الشــركة سياســة ائتمانيــة واضحــة مــن خــالل التعامــل مــع وكالئهــا العامــن املنتشــرين فــي جميــع أنحاء العالم، ولعل هذه السياســة تشــمل تقــدمي جميع الــوكالء لكفاالت 
بنكية لصالح الشــركة كضمان لتعاملهم معها. وتقوم الشــركة حالياً وفي ظل الظروف االقتصادية الراهنة، بدراســة أوضاع الوكالء بشــكل دقيق لضمان حقوقها وتالفي أي 

طارىء قد يحدث مع أي منهم وقد يؤثر ســلباً على عمليات الشــركة. 

� مخاطر تقلبات أسعار الوقود:

تشــكل كلفــة الوقــود جــزءاً كبيــراً ومتزايــداً مــن مصاريــف الشــركة التشــغيلية والتــي تشــكل حاليــاً مــا نســبته 28 % مــن مجمــوع املصاريــف التشــغيلية للســنة املنتهيــة فــي 
2019/12/31، وبالتالــي فــإن أي تغييــر جوهــري يطــرأ علــى أســعار النفــط اخلــام وعلــى أســعار وقــود الطائــرات قــد يؤثــر علــى النتائج التشــغيلية للشــركة إما ســلباً أو إيجاباً 
بشــكل كبيــر. وفــي هــذا املجــال خطــت الشــركة منــذ عــدة ســنوات خطــوات كبيــرة فــي مواجهــة ارتفاع أســعار الوقــود من خالل اتبــاع عدة سياســات منها: فــرض ضرائب وقود 
إضافيــة علــى تذاكــر الســفر، التركيــز علــى زيــادة أعــداد املســافرين، إدارة اإليــرادات لتعظيــم العائــد، باإلضافــة إلــى الدخــول في عمليــات الشــراء التحوطي لوقــود الطائرات 

ضمــن أفضــل املمارســات العامليــة فــي هــذا املجال. 

� مخاطر تقلبات أسعار الفائدة:
تتعــرض الشــركة ملخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة مــن خــالل دخولهــا فــي عمليــات االســتئجار التمويلي والقــروض املتوســطة والطويلة األجل، الســتخدامها في متويل مشــاريع 
الشــركة التوســعية، وتقــوم الشــركة قبــل البــدء باســتدراج عــروض التســهيالت مــن البنــوك بدراســة مخاطــر تقلبــات أســعار الفوائــد ومــدى تأثيرهــا علــى عمليــات الشــركة، ثــم 
حتديــد أســعار الفائــدة التــي تتناســب مــع أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا املســتقبلية. وقــد مت اعتمــاد ســعر اإلقــراض فــي بنــك لنــدن واملعــروف باســم "LIBOR" كأســاس فــي 

تســعير القــروض القائمــة.
وكجــزء مــن سياســة إدارة املخاطــر، تقــوم الشــركة بدراســة أســعار الفوائــد ملختلــف العمــالت الرئيســة التــي تســتخدمها الشــركة فــي تعامالتها، والتوقعات املســتقبلية ألســعار 
الفوائد، باإلضافة إلى دراســة إمكانية الدخول في عمليات حتوط "Interest Rates Swaps" للحد من تأثير تقلبات أســعار الفائدة على عمليات الشــركة وبالتالي 

تخفيــض كلفــة االقتــراض.

� مخاطر تقلبات أسعار الصرف: 
تتعرض الشــركة ملخاطر تقلبات أســعار الصرف فيما بن الدينار األردني والعمالت املختلفة، وكما أشــرنا ســابقاً فإن معظم إيرادات الشــركة تأتي من خالل مبيعات التذاكر 
خارج اململكة وبالعملة احمللية لكل بلد، وللحد من تأثير تقلبات أســعار صرف العمالت األجنبية على عمليات الشــركة، تقوم الشــركة باملواءمة ما بن اإليرادات واملصاريف 
بــكل عملــة علــى حــدة، كمــا يتــم متابعــة الفائــض فــي كل عملــة وحتويله إلى الدينار األردني أو الدوالر األمريكي حســب احتياجات الشــركة وضمن سياســة واضحة تعتمد على 
دراســة الســوق وتوجهاته. إلى جانب الدوالر األمريكي، يعّد اليورو واجلنيه االســترليني العملتن الرئيســيتن اللتن تشــكالن احلجم األكبر من إيرادات الشــركة إضافة إلى 

الدينار األردني والذي ال يشــكل ســعر صرفه خطراً على أعمال الشــركة نظراً لتثبيت ســعر صرفه مقابل الدوالر األمريكي. 

مخاطر داخلية
� مخاطر األنظمة اإللكترونية:

فــي ظــل التطــور الكبيــر واملتســارع الــذي يشــهده العالــم فــي مجــال األنظمــة اإللكترونيــة، يظهــر لدينــا نــوع جديــد مــن املخاطــر التــي قــد تؤثــر ســلباً على الشــركة وهــو األنظمة 
اإللكترونيــة املســتخدمة فــي إدارة عمليــات الشــركة، حيــث ال بــّد مــن تطويــر األنظمــة اإللكترونيــة بشــكل مســتمر لضمــان فعاليتهــا وقدرتهــا علــى مواكبــة املتطلبــات اجلديــدة 
خصوصــاً فــي قطــاع الطيــران. وقــد خطــت الشــركة خطــوات واســعة وســريعة فــي هــذا املجــال مــن خــالل إدخال عــدد كبير مــن األنظمــة اإللكترونيــة املتقدمة واملعــروف عنها 
عاملياً بكفاءتها وفعاليتها ومواكبتها للتطورات املتســارعة في هذا املجال، كما يقوم كادر متخصص داخل الشــركة مبتابعة أداء هذه األنظمة بشــكل مســتمر لضمان ســالمتها 

وفعاليتهــا والتأكــد من جودة مخرجاتها. 

� مخاطر الشراء:

 تعتمــد الشــركة فــي عملياتهــا اليوميــة علــى التــزود بعــدة أنــواع مــن املــواد اخلــام وقطــع الغيــار التــي لهــا عالقــة مباشــرة بطبيعــة عمــل الشــركة، وعليه فــإن أي تأخيــر مادي قد 
يحــدث بتزويــد الشــركة بهــذه املــواد أوقطــع الغيــار قــد يــؤدي إلــى تعطل ســير العمل، وبالتالي يســبب خســائر ماديــة كبيرة جداً. ولتالفي حــدوث مثل هذه األمور تقوم الشــركة 
وبشــكل مســتمر بتطويــر آليــة عمــل نظــام املشــتريات فــي الشــركة واحلفــاظ علــى عالقــات جيدة ومســتمرة مع جميع املوّردين ســواء داخــل األردن أو خارجه، وكنتيجة ملا ســبق 

فــإن الشــركة تقــوم بإبــرام عــدد مــن عقــود التأمــن للحــد مــن تأثير األنواع الســالفة الذكر مــن املخاطر على أداء الشــركة.

األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
إن العمليــات التــي تقــوم بهــا الشــركة هــي عمليــات متكــررة حيــث ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة املاليــة وال تدخل ضمن نشــاط 

الشــركة الرئيــس.

السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملققة 
يبن اجلدول التالي السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملققة واألرباح املوزعة وصافي حقوق املساهمن وأسعار األوراق املالية آلخر خمس سنوات.

البيان
السنوات

20192018201720162015

األرباح أو اخلسائر احملققة بآالف 
16,033)24,571(274)5,857(10,383الدنانير

-----األرباح املوزعة

126,732116,478100,33575,11149,708صافي حقوق املساهمن بآالف الدنانير

0.360.370.440.441.14أسعار األوراق املالية*

*كما في نهاية العام
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أبرز أعمال وإجنازات الشركة خالل العام 2019
كان أداء امللكّيــة األردنّيــة  خــالل عــام 2019 فــي مجملــه جيــداً مــن جميــع النواحــي املاليــة والتجاريــة والتشــغيلية، حيــُث واصلــت الشــركة تنفيــذ خطــة التحول اخلمســية التي 
أطلقتهــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2017 ، والتــي تعتمــد علــى أربعــة محــاور رئيســة فــي مقدمتهــا حتقيــق الربحية املســتدامة، لتســتطيع الشــركة تلبية تطلعات املســاهمن 
وحتقيــق أربــاح صافيــة مســتدامة علــى مــدى ســنوات اخلطــة، وكذلــك االهتمــام باملســافر باعتبــاره حجــر األســاس فــي عمل الشــركة مــن خالل االســتمرار في تقــدمي خدمات 

رفيعة املســتوى لضيوفها لضمان جتربة ســفر متميزة لهم في جميع مراحلها.
وتسعى الشركة بحسب احملور الثالث خلطتها أن تكون جاذبة للكفاءات البشرية املؤهلة ورعايتها وتدريبها لتمكينها من العمل االحترافي في صناعة النقل اجلوي ومكافأة 
أصحــاب األداء املتميــز، فيمــا جتتمــع جميــع احملــاور لتحقيــق الهــدف الرابــع وهــو أن تبقــى امللكّيــة األردنّيــة  شــركة الطيــران األولــى واملفضلــة للمســافرين فــي منطقة املشــرق 

.Levant العربي
مــن الواضــح أن هــذه االســتراتيجية بــدأت تؤتــي ثمــاراً جيــدة مــن حيــث النتائــج اإليجابيــة التــي ظهــرت علــى أكثر مــن صعيد، بدءاً مــن تراجع اخلســائر ومنو اإليــرادات وزيادة 
عــدد املســافرين، ورفــع معــدل امتــالء املقاعــد، وارتفــاع اإليــرادات املتأتيــة مــن خدمات الســفر املضافة وبرنامج والء املســافرين "رويال كلوب" وشــركة "ِتكــرم" التابعة للملكّية 

األردنّيــة، وبالتالــي متكــن امللكّيــة األردنّيــة  مــن تســجيل أرباح صافية جيدة فــي عام 2019.
وتعمــل امللكّيــة األردنّيــة علــى مواصلــة مســيرتها نحــو التميــز في خدمات الطيران وصناعــة النقل اجلوي، وذلك بتنفيذ خطط وبرامج في جميع املجاالت والســعي لتطبيق كل 

مــا مــن شــأنه النهــوض بالشــركة وخدماتهــا اجلويــة واألرضيــة، وتعزيز مكانتهــا إقليميــاً وعاملياً.
وإلــى جانــب دورهــا كناقــل جــوي وطنــي عريــق، تتمتــع الشــركة بــدور هــام يُســهم بشــكل فاعــل فــي رفعــة األردن ونهضتــه وتطــوره، باعتبارهــا واحــدًة مــن األعمــدة األساســية 
لالقتصــاد الوطنــي وقــواُم صناعــة النقــل اجلــوي والطيــران احملليــة، يُســاعدها فــي ذلــك تاريخهــا العريــق وســمعتها اإلقليميــة والعامليــة املتميــزة وســالمة عملياتهــا التشــغيلية 
والعمالــة املاهــرة واملدربــة التــي تشــغلها مــن األردنيــن، واألســطول الــذي يخــدم شــبكة خطوطهــا املمتــدة علــى مســاحة أربع قارات، وإســهامها امللمــوس في رفد النــاجت احمللي 

اإلجمالــي للمملكة.

� شبكة اخلطوط 
تُركز امللكّية األردنّية  في هذه املرحلة على تعزيز خدماتها وعملياتها التشــغيلية وزيادة اإليرادات، من خالل توفير املزيد من املرونة في مقاطع الشــبكة للمواءمة بن الســعة 
املقعديــة ووجهاتهــا املوزعــة فــي أربــع قــارات وعــدد الرحــالت التــي تشــغلها، ومبــا يتناســب مع مختلــف أوقات وفصول الســنة وتفاوت أعداد املســافرين خالل كل موســم. وألن 
امللكّية األردنّية تعمل على أسس جتارية بحتة، فهي تقوم باستمرار بإجراء دراسات متواصلة للتأكد من اجلدوى االقتصادية جلميع الوجهات العاملة والسعي الدائم لتعزيز 
ترابطيتها وتقوية مركز عملياتها التشــغيلية من عّمان وتشــغيل أســطول مناســب من الطائرات خلدمة برنامج رحالت كفؤ يســاعد على حتقيق الربحية املنشــودة، علماً بأن 

الشــركة مــا زالــت تعلــق الرحــالت اجلويــة إلــى 8 وجهــات إقليمية ألســباب أمنية وهي: دمشــق، حلــب، صنعاء، عــدن، طرابلس، بنغــازي، مصراتة واملوصل.

"Codeshare" اتفاقيات الرمز املشترك -
تُســهم هذه الصيغة التجارية في رفد رحالت امللكّية األردنّية  باملســافرين وتعزز من حركة النقل اجلوي، حيُث أبرمت الشــركة خالل عام 2019 عدة اتفاقيات جتارية في 
هــذا املجــال كان أهمهــا مــع شــركة االحتــاد للطيــران خــالل شــهر شــباط، والتــي وفرت للمســافرين مع هاتــن الناقلتن املزيد من خيارات الســفر وفرص الوصــول إلى وجهات 

جديــدة فــي كل مــن آســيا، أوروبــا، أســتراليا، شــمال إفريقيــا وكنــدا. 
االتفاقية أتاحت ملســافري امللكّية األردنّية  إمكانية زيارة وجهات جديدة على شــبكة االحتاد للطيران، حيُث وضعت امللكّية األردنّية  الرمز اخلاص بها )RJ( على الرحالت 
التي تشغلها "االحتاد" من عّمان إلى أبوظبي وبالعكس، وكذلك على الرحالت املغادرة من أبوظبي إلى برسبن في أستراليا وسيؤول في كوريا اجلنوبية، كما ستقوم امللكّية 
األردنّيــة  فــي مرحلــة الحقــة بوضــع رمزهــا علــى مزيد من الرحالت التي تشــغلها طائرات االحتاد بن أبوظبي ومدن آســيوية عديدة أخرى هــي: أحمد أباد، بنغالور، كاليكت، 

دلهي، شــانغهاي، مانيال، مومباي، حيدر أباد، تريفاندرم، بكن، كوشــن وشــيناي. 
وباملقابــل وضعــت شــركة االحتــاد للطيــران الرمــز اخلــاص بهــا )EY( علــى رحــالت امللكّيــة األردنّية  القادمة مــن أبوظبي مروراً بعّمــان إلى الرنكا وبرلن، كما ســتمكن االحتاد 

مســافريها مــن الوصــول مــع امللكّيــة األردنّيــة إلــى اجلزائــر وتونــس وڤينــا ومونتريــال بعــد أن تقــوم بوضــع رمزهــا علــى هــذه الرحالت.
كمــا أضافــت امللكّيــة األردنّيــة مدينــة جوانــزو إلــى اتفاقيتهــا التجاريــة مــع اخلطــوط اجلويــة املاليزيــة املبرمــة بن الطرفــن منذ عــام 2010، حيث وضعت الرمــز اخلاص بها 
علــى الرحــالت التــي تشــغلها املاليزيــة بــن كواالملبــور وجوانــزو والتــي يجــري بيعهــا باالرتبــاط مــع رحــالت امللكّيــة األردنّية بن عّمــان وكواالملبــور، وهي ثالث رحالت أســبوعياً 

تســيرها الشركة مروراً في بانكوك.
وقــد وضعــت هــذه اخلطــوة خيــارات جديــدة أمــام مســافري امللكّية األردنّية، حيث تعتبر جوانزو خامس محطة تشــملها اتفاقية التشــارك بالرمز مع اخلطــوط املاليزية، والتي 

تشــمل مدينــة بينانــغ فــي ماليزيــا وســدني وملبــورن فــي أســتراليا إضافــة إلــى ســنغافورة. 
وفــي ذات اإلطــار، وســعت امللكّيــة األردنّيــة خــالل عــام 2019 اتفاقيتــن مبرمتــن علــى أســاس الرمــز املشــترك مــع كل مــن اخلطــوط اجلويــة التركيــة واخلطــوط اجلويــة 

القطريــة، مــا وضــع أمــام مســافري امللكّيــة األردنّيــة  خمــس وجهــات عامليــة جديــدة ومزيــد مــن خيــارات الســفر.
توســيع اتفاقيــة التشــارك بالرمــز بــن امللكّيــة األردنّيــة  واخلطــوط اجلويــة التركيــة أضافــت ملســافري الشــركة أربــع وجهــات جديــدة بعــد إســطنبول، هــي دملــان، أنتاليــا، إزمير 
وغازيانتــب، حيــث وضعــت امللكّيــة األردنّيــة  الرمــز اخلــاص بهــا علــى تذاكــر رحــالت التركيــة، ليتمكــن املســافرون من حجز رحالتهم مباشــرًة من عّمــان إلى ِدملــان وأنتاليا على 

مــن اخلطــوط التركيــة باإلضافــة إلــى كل مــن مــدن صوفيــا وميالنو وســراييفو وبودابســت عبَر مطار إســطنبول.
وبالتشــارك مــع اخلطــوط اجلويــة القطريــة التــي مت توســيع االتفاقيــة بينهــا وبــن امللكّيــة األردنّيــة، فقــد وفــرت الشــركة ملســافريها إمكانيــة شــراء تذاكــر ســفرهم علــى مقطــع 
عّمــان - الدوحــة - نيروبــي علــى مــن طائــرات "القطريــة"، ممــا يُعطــي املســافرين فرصــاً أكبــر للتنقــل بــن عّمــان والدوحــة وإلــى محطــات أخــرى بعدهــا على شــبكة القطرية، 
حيُث تُضاف نيروبي إلى كل من مســقط وكوملبو وكراتشــي وســنغافورة وبيرث والهور وجوهانســبرغ ودكا وهي الوجهات التي تشــملها اتفاقية الرمز املشــترك بن الناقلتن.
اتفاقيــة الرمــز املشــترك مــع اخلطــوط امللكيــة املغربيــة دخلــت حيــز التنفيذ اعتباراً من شــهر آب 2019 والتي تتضمن أن تقـــــوم املغربية بتشــغيل الرحــالت اجلوية بطائراتها 

بن الدار البيضاء وعّمان، فيما تقوم امللكّية األردنّية  واملغربية معاً بعمليات تســويق وبيع املقاعد للمســافرين على هذه الرحالت على أســاس الرمز املشــترك. هذه الصيغة 
مــن التعــاون بــن الشــركتن انعكســت نتائجهــا إيجابيــاً علــى تســهيل حركــة عبور املســافرين بن البلدين، وأتاحــت خيارات أكبر للســفر على الرحالت العاملة بــن عّمان والدار 

البيضــاء، وعــززت عالقات التعاون بن الناقلتن.
علــى ذات الصعيــد، تســعى امللكّيــة األردنّيــة بشــكل متواصــل إلــى حتســن خدمــات املســافرين عبــر إيجاد سلســلة متكاملة من وســائط النقــل مبختلف أشــكالها وتعزيز جتارب 
مســافري الشــركة ومنحهــم ســهولة فــي التنقــل مــن مــكان آلخــر فــي أي مدينــة تصلهــا طائراتهــا، حيــُث ترتبــط امللكّيــة األردنّيــة  باتفاقية مع شــركة الســكك احلديديــة الوطنية 
الفرنســية "SNCF" املشــغلة للقطــارات الســريعة "TGV"، والتــي مُتّكــن مســافري امللكّيــة األردنّيــة  املغادريــن إلــى باريــس مــن مواصلــة رحالتهــم باســتخدام القطار الســريع 
مباشــرة إلــى 19 مدينــة فرنســية بعــد باريــس باإلضافــة إلــى العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، حيــُث توفــر هذه اخلدمة اجلديدة ملســافري امللكّيــة األردنّية  إمكانية حجز وشــراء 

تذكرة ســفر واحدة على من طائراتها بالرمز املشــترك مع شــركة القطارات الفرنســية.
كمــا أتاحــت اتفاقيــة أخــرى مــع شــركة "Car Trawler" اإليرلنديــة الرائــدة فــي تأجيــر الســيارات الســياحية وتوفيــر خدمــات النقــل البــري والســككي علــى مســتوى العالــم 
ملســافري امللكّيــة األردنّيــة، إمكانيــة اختيــار الســيارات التــي يريدونهــا واســتئجارها مباشــرة بزيــارة موقــع امللكّيــة األردنّيــة اإللكتروني أو تطبيق الشــركة على الهواتــف الذكية. 
وترتبــط امللكّيــة األردنّيــة باتفاقيــات جتاريــة علــى أســاس الرمــز املشــترك مــع شــركات طيــران عربية وعاملية هــي: أمريــكان إيرالينز، بريتش أيرويــز، طيران االحتــاد، آيبيريا، 
اخلطوط الســيبيرية S7، املاليزية، الطيران الُعماني، الشــرق األوســط اللبنانية، أليتاليا، تاروم الرومانية، اخلطوط التونســية، اخلطوط التركية، القطرية، طيران اخلليج، 

اخلطــوط امللكيــة املغربيــة باإلضافــة إلــى شــركة القطــارات الفرنســية “SNCF”  وشــركة “Car Trawler” اإليرلنديــة.

� خطة حتديث األسطول 

تُشــغل امللكّيــة األردنّيــة أســطوالً متميــزاً ومتنــوع الطــرازات يخــدم شــبكة خطوطهــا، فيمــا تتجــه نية الشــركة في إطار خطتها اخلمســية اجلــاري تنفيذها إلــى حتديث طائرات 
األســطول خــالل الســنوات اخلمــس املقبلــة بإدخــال 18 طائــرة حديثــة منهــا 15 طائــرة تســتبدل فيهــا الطائرات العاملــة حالياً بشــكل تدريجي مع إضافة ثــالث طائرات، حيُث 
تســعى الشــركة إلى تشــغيل نوع واحد من الطائرات املخصصة للمســافات القصيرة واملتوســطة بدالً من نوعن، ومبا يقلل الكثير من التكاليف املتعلقة بقطع الغيار والصيانة 

والتدريب.
كمــا تعمــل الشــركة علــى النظــر فــي عــدد املقاعــد املوجــودة علــى طائراتهــا متوســطة احلجــم العاملــة حاليــاً عبــر تقليل عــدد املقاعد املوجــودة في درجــة رجال األعمــال لزيادة 
عــدد املقاعــد فــي الدرجــة الســياحية مــع احملافظــة علــى املســافات املريحة بن مقاعد كلتا الدرجتن، حيُث ســتزيد هــذه اخلطوة من إيرادات املقاعــد املعروضة على الدرجة 

السياحية. 
أمــا طائــرات "درمي الينــر" احلديثــة فقــد وفــرت للشــركة قــدرة أكبــر علــى املنافســة فــي ســوق صناعــة النقــل اجلــوي اإلقليمــي والعاملــي، وكان لهــا أثــر إيجابــي فــي دفع مســيرة 
الشــركة إلــى األمــام، ســواء مــن ناحيــة االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات املقدمــة للمســافرين أو مــن ناحيــة خدمة شــبكة اخلطوط بكفــاءة وفعالية، ســيما أن هذه اإلضافــة النوعية 

لألســطول أدت إلــى خفــض معــدل أعمار طائرات الشــركة وعــززت ميزاتها. 
    

� إطالق عروض بيع على مدار السنة 
اتبعــت امللكّيــة األردنّيــة نهجــاً تطويريــاً يقــوم علــى تعزيــز التواصــل مع اجلمهور من خالل تنفيذها لسلســلة حمالت بيع تســويقية مســتمرة في عام 2019، انســجاماً مع خطة 
التحــول إلــى الربحيــة التــي تنفذهــا والتــي تتضمــن متكــن املســافر مــن التخطيــط للســفر وشــراء التذاكــر بأســعار تفضيليــة، األمــر الــذي يزيــد مــن ثقــة املســافرين بامللكّيــة 

األردنّيــة ويجعلهــا خيارهــم األول فــي الســفر.
األســعار املخفضة التي تطلقها امللكّية األردنّية في الســوق األردني والعربي والعاملي بشــكل مســتمر ســاهمت في تغيير مفهوم الســفر لدى اجلمهور وســاعدت الراغبن على 

زيارة أقاربهم وأصدقائهم في مواسم األعياد واملناسبات، كما نشطت حركة السياحة ورجال األعمال والطلبة وغيرهم.
وخــالل عــام 2019 نفــذت امللكّيــة األردنّيــة  18 حملــة مبيعــات تســويقية بخصومــات متفاوتــة مكنــت اجلمهــور مــن االســتفادة مــن تلــك العــروض وشــراء تذاكرهــم بســهولة 
عبــر قنــوات البيــع املختلفــة للشــركة وهــي: موقــع امللكّيــة األردنّيــة اإللكترونــي، تطبيــق الشــركة علــى الهواتــف الذكيــة، مركــز االتصــال، مكاتــب املبيعــات فــي األردن واحملطــات 
اخلارجيــة، باإلضافــة إلــى وكاالت الســياحة والســفر املعتمــدة، فيمــا مت حصــر وســائل البيــع لبعــض العــروض فــي القنــوات اإللكترونيــة تشــجيعاً للمســافرين علــى اســتخدام 

هــذه الوســائل.
امللكّية األردنّية اختارت إلطالق عروض األســعار مختلف املناســبات االجتماعية والوطنية، وذلك في بادرة منها للتفاعل مع املســافرين وحتفيزهم للســفر إلى الوجهات التي 
يريدونهــا حــول العالــم منهــا : عيــد االســتقالل، شــهر رمضــان املبــارك، عيــد تأســيس امللكّيــة األردنّيــة ، الســنة اجلديدة، عيــد األم، عــروض التذاكر اخلاصة مبواســم الصيف 

واخلريــف، باإلضافــة إلــى عــروض )Happy Friday( املســتمرة أيــام اجُلمــع مــن كل أســبوع، وغيرهــا مــن املناســبات األخــرى.
واســتخدمت الشــركة لترويــج عــروض األســعار وســائل إعالنيــة وإعالميــة مختلفة منها: الصحف اليومية احملليــة واملواقع اإللكترونية اإلخبارية ومواقــع التواصل االجتماعي 
وموقــع امللكّيــة األردنّيــة اإللكترونــي واإلذاعــات والفضائيــات، واللوحــات اإلعالنيــة فــي الشــوارع احليويــة فــي العاصمــة والتــي حُتاكــي بصورها وألوانها وشــعاراتها املدروســة 

الهــدف النهائــي وهو جلب االنتباه وزيادة رغبة اجلمهور بالســفر.

� في مجال الهندسة والصيانة

حتــرص امللكّيــة األردنّيــة بشــكل مســتمر علــى إدامــة جاهزيــة أســطول طائراتهــا مــن الناحيــة الفنيــة مبــا يقلل الكثير مــن التكاليــف املتعلقة بقطع الغيــار والصيانة ويُعــزز امليزة 
التنافســية للشــركة، مما يدعونا جميعاً لالعتزاز بالفرق الفنية املؤهلة والكفاءات واخلبرات الواســعة التي يتمتع بها العاملون في مجال الهندســة والصيانة.

Hawker Pacific عقد اتفاقية مع شركة -
وقعــْت امللكّيــة األردنّيــة وشــركة Hawker Pacific التابعــة ملجموعــة "لوفتهانــزا تكنيــك" اتفاقيــة دعــم فنــي تقــوم "هوكــر باســيفيك" مبوجبهــا بتنفيــذ أعمــال الصيانــة 
ملعــدات الهبــوط )Landing Gear( لطائــرات امللكّيــة األردنّيــة العاملــة فــي األســطول مــن طــراز "إمبريــر" والتــي تخــدم شــبكة اخلطــوط قصيــرة املــدى. االتفاقيــة التــي 
متتــد لثــالث ســنوات تتضمــن قيــام شــركة "هوكــر باســيفيك" بتقــدمي الدعــم الفنــي وإجــراء أعمــال الصيانــة الشــاملة )Overhaul( ملعــدات الهبــوط فــي ثــالث طائــرات 
"إمبريــر"، إحداهــا مــن طــراز "E-195" وطائرتــن مــن طــراز "E-175" باإلضافة إلى توفير قطع غيار هذه املعــدات ومختلف متطلبات الصيانة لها. وترتبط امللكّية األردنّية  



41 40

ومجموعــة "لوفتهانــزا تكنيــك" املالكــة لشــركة "هوكــر باســيفيك" بشــراكة طويلــة األمد منذ ســنوات طويلة من خالل اتفاقيــة التعاون الفني القائمة بــن الطرفن لتزويد قطع 
الغيــار لطائــرات امللكّيــة األردنّيــة مــن عائلــة الـــ "إيربــاص 320".

 Avion Express صيانة طائرات شركة -
تواصل امللكّية األردنّية جهودها لتحسن اإليرادات املتأتية من العقود واالتفاقيات التي تبرمها مع شركات طيران أخرى في مجال تقدمي الدعم الفني والصيانة للطائرات، 
حيــث أبرمــت امللكّيــة األردنّيــة وشــركة تأجـــير الطـــائرات الليـــتوانية Avion Express عقــداً ميتــد لعامــن يتــم مبوجبــه تقــدمي مختلــف أنــواع الصيانــة مبــا فيهــا خدمــات 
الصيانــة اخلفيفــة )A check( إلحــدى طائــرات الـــ "إيربــاص  320" التابعــة لشــركة Avion Express فــي مطــار امللكــة عليــاء الدولــي باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــات 

لوجســتية أخــرى متعــددة.

� تطبيق أحدث األنظمة اإللكترونية

طبقــت امللكّيــة األردنّيــة خــالل عــام 2019 أنظمــة إلكترونيــة متطــورة فــي مختلــف املجــاالت ملواكبــة احلداثــة والتوســع فــي خدمــات صناعــة النقــل اجلــوي، والســعي لتطبيــق 
أحــدث احللــول التــي تنســجم مــع األنظمــة التقنيــة املعتمــدة لديهــا وفــي قطــاع الطيــران العاملي؛ وإيجاد حلول مبتكرة تُســهم في حتســن العمليــات التشــغيلية، وتوفير خدمات 

متميــزة للمســافرين فــي املطــارات وعلــى مــن الطائــرات:

- استكمال تطبيق حلول أماديوس الرقمية 
اســتكملت امللكّيــة األردنّيــة  خــالل شــهر آذار مــن عــام 2019 تطبيــق نظــام الترحيــل اآللــي اجلديــد Altéa DCS مــن شــركة أماديــوس العامليــة، حيــث أدخــل هــذا النظــام 

إلــى جميــع محطات الشــركة.
النظام اجلديد خطوة جادة من امللكّية األردنّية  في عملية التحول الرقمي التي تنتهجها حالياً، باعتمادها على منصة رقمية واحدة تدعمها أنظمة " أماديوس" التي تسمح 

للملكّية األردنّية بتقدمي خدماتها للمسافرين بطريقة متكاملة، تسهم في حتسن البنية التكنولوجية التحتية في كافة مستويات وأعمال الشركة وأنظمتها. 
وســيعمل نظــام "DCS" علــى تطويــر مجمــل اخلدمــات املقدمــة للمســافرين فــي جميــع مراحــل الســفر عبــَر توظيــف أحــدث التقنيــات الكفيلــة بتســهيل رحالتهــم منــذ حلظــة 
التشــييك وحتى مغادرة املطار، اعتماداً على منصة رقمية واحدة تدعمها أنظمة أماديوس، مبا يُســهم في زيادة اإلنتاجية وتســريع إجراءات الســفر وخدمة املســافرين بشــكل 

أفضل.

- تطبيق حلول Sky Connect للترفيه اجلوي
أصبح مبقدور مسافري امللكّية األردنّية استخدام أجهزتهم اإللكترونية الذكية أثناء الرحالت اجلوية ملشاهدة: األفالم، والبرامج الترفيهية املنوعة املوجودة على الطائرات 

."IFE" عبــر نظــام امللكّية األردنّية اخلاص بالترفيه اجلوي
امللكّيــة األردنّيــة اختــارت لهــذه الغايــة التعاقــد مــع شــركة Bluebox العامليــة املتخصصــة بتوفيــر أنظمة الترفيه اجلــوي لتقوم بتزويــد 12 طائرة من أســطول امللكّية األردنّية 
بأجهــزة الســلكية خاصــة مت وضعهــا علــى أربــع طائــرات مــن طــراز "إيربــاص 319" ، وســت طائــرات "إيربــاص 320"، وطائرتــن مــن طــراز "إيربــاص 321" علــى 

الدرجتــن الســياحية ورجــال األعمــال.
ويستطيع املسافرون على هذه الطائرات املخصصة للمسافات القصيرة واملتوسطة اختيار احملتوى الترفيهي الذي وفرتُه امللكّية األردنّية عبر حتميل تطبيق

Sky Connect على أجهزتهم الشخصية سواء من املنزل أو عندما تكون الطائرات ما تزال على أرض املطار قبيل إقالعها.

املسافرون بإمكانهم حتميل هـــذا التطبيق على الهواتف اخللوية وأجهـــزة التابلت من خالل متجـــر Apple Store أو Google Play واالستمتاع بخيارات متعددة من 
األفــالم العامليــة والبرامــج التلفزيونيــة املفضلــة واأللعاب واملواد األخرى املتعلقــة بامللكّية األردنّية  وخدماتها.

وبالنســبة ملســافري الشــركة إلى الوجهات البعيدة على أســطول طائرات الـ "بوينغ 787" فإنهم يســتطيعون االســتمتاع بوقتهم في اجلو باســتعمال شاشات الفيديو الشخصية 
املتوفــرة علــى جميــع مقاعــد الطائــرات فــي الدرجتــن الســياحية ورجال األعمال "AVOD" ، وهي كذلك وســائل ســهلة االســتخدام وتعطي املســافرين حرية اختيار

ما يناسبهم من البرامج الترفيهية أثناء الرحالت اجلوية الطويلة واملتوسطة املدى.

 Skywise تطبيق نظام -
أجنــزت امللكّيــة األردنّيــة املرحلــة األولــى مــن إدخــال نظــام Skywise، وهــو نظــام تقنــي متطــور وآمــن يُعنــى بتحليــل البيانــات اخلاصــة بصناعــة الطيــران والــذي طورتــه 
شــركة "إيربــاص" بالتعــاون مــع شــركة Palantir Technologies، حيــُث يقــوم النظــام بتزويــد شــركات الطيــران بــأدوات فاعلــة وســهلة تســاعد العاملــن فــي املجــال 
الفني للطيران على حتســن أداء الطائرات، وزيادة اعتمادية األســطول Fleet Reliability، كما أنُه يدعم أنظمة مراقبة ســالمة الطائرات باإلضافة إلى إجراء بعض 

وظائــف التحقيــق ذات الصلــة باألســطول دون املســاس بســرّية وأمــن املعلومــات.

- خدمة "Time to Think" اإللكترونية 
اســتحدثت امللكّيــة األردنّيــة  خدمــة إلكترونيــة جديــدة أســمتها "Time to Think" ، والتــي تتيــح ملســافريها إمكانيــة حجــز الرحلــة واالحتفاظ باملقعد بنفس الســعر دون 

االضطــرار لدفــع الثمــن مباشــرة وتأخيــر عمليــة إصــدار التذكــرة لفتــرة تتــراوح بــن 24 وحتــى 48 ســاعة، بحســب الوجهــة املقصودة وتاريخ الســفر. 
اخلدمة اجلديدة تتميز باملرونة وتضمن للمسافر حجز مقعده وتأخير شراء التذكرة لفترة محددة وهي موجودة على موقع الشركة وتطبيقها الهاتفي، ومتاحة ملجموعة من 

الوجهات على شــبكة خطوط امللكّية األردنّية وألوقات ســفر معينة، حيث تتغير الوجهات املشــمولة وأوقات الســفر بن حن وآخر. 
ويســتفيد املســافر من هذه اخلدمة مقابل مبلغ بســيط، وهي تشــمل رحالت امللكّية األردنّية املباشــرة وغير املرتبطة بغيرها من رحالت الشــركات األخرى وتطال الرحالت 
التي ســتغادر بعد ثالثة أيام على األقل من موعد احلجز، كما تتوفر اخلدمة على مدار الســنة باســتثناء فترات عروض األســعار والتخفيضات التي تعرضها امللكّية األردنّية  

جلمهورهــا أحياناً. 

- تطبيق نظام "myID Travel" اخلاص بحجوزات العاملني واملتقاعدين
هذا النظام جاَء منســجماً مع اجلهود املســتمرة في مجال تنفيذ االســتراتيجية التكنولوجية اجلديدة للشــركة، حيُث تُعتبر هذِه اخلطوة األولى التي يتم إجنازها في خارطة 

الطريــق الرقميــة الهادفــة إلى أمتتــة جميع األنظمة اخلاصــة باملوظفن.
ويتيــح نظــام حجــز وإصــدار التذاكــر الذاتــي "myID Travel" ملوظفــي امللكّيــة األردنّيــة احلاليــن والســابقن حجــز وإصــدار تذاكــر الســفر املجانيــة واملخفضــة إلكترونيــاً 
ــة  ــة أو رحــالت شــركات الطيــران األخــرى التــي ترتبــــــط معهــا امللكّي ــة األردنّي بحســب مســتحقاتهم ومســتحقات منتفعيهــم، فــي أي وقــت وأي مــكان، علــى رحــالت امللكّي
األردنّيــة باتفاقيـــــــــات تبادليــة  "ZED Agreements" ، وذلــك عبــر صفحــة اخلدمــات اإللكترونيــة اخلاصــة مبوظفــي امللكّية األردنّية  والصفحــة اخلاصة باملتقاعدين 

  . أيضاً

� حتسني خدمات املسافرين 

- خدمة "eFawateercom" للدفع املباشر
أتاحت امللكّية األردنّية  ملســافريها هذه اخلدمة التي متكنهم من الدفع املباشــر مقابل احلصول على التذاكر وخدمات الســفر املضافة باســتخدام املوقع اإللكتروني للشــركة 

أو تطبيقهــا الهاتفــي.
هــذه اخلطــوة توفــر املزيــد مــن حلــول الدفــع اإللكترونيــة التــي تتصــف بالســهولة واملرونــة وتعــزز إقبــال املســافرين علــى حجــز املقاعــد ودفــع أســعار التذاكــر دون احلاجــة إلــى 

اســتخدام البطاقــات االئتمانيــة وذلــك عبــر نظــام "eFawateercom" الــذي يتــم مبوجبــه اقتطــاع قيمــة التذكــرة مــن حســاب املســافر البنكــي مباشــرة.

- استخدام صالة "كراون" حلاملي بطاقات "ماستر كارد"
أصبــح بإمــكان مســافري امللكّيــة األردنّيــة مــن حملة بطاقــات اخلصم الفــوري والبطاقــات االئتمانية: 
وورلــد، وورلــد إيليــت، تيتانيــوم وبالتينيــوم إمكانيــة الدخــول إلــى صالــة درجــة رجــال األعمــال التابعة 

للملكّيــة األردنّيــة في مطار امللكــة علياء الدولي.  
ومُتّكــن اخلدمــة املســافرين مــن اســتخدام صالــة "كــراون" ملــدة قــد تصــل إلــى ثــالث ســاعات قبــل 
مواعيــد رحالتهــم، ســواء كانــوا مســافرين مــع امللكّيــة األردنّيــة أو مــع غيرهــا مــن شــركات الطيــران 

ــة فــي املطــار. العامل

- إدخال حتسينات على وجبات املسافرين
في إطار مســاعي الشــركة املســتمرة لتطوير خدمات الطعام والشــراب املقدمة للمســافرين على الدرجتن الســياحية ورجال األعمال وعلى مختلف الوجهات، فقد حرصت 
الشــركة علــى أن تكــون الوجبــات مناســبة ألذواق جميــع املســافرين مــن مختلــف اجلنســيات والثقافــات العربيــة والعامليــة، حيــُث أدخلــت مجموعــة مــن التحســينات علــى قوائــم 
الطعــام املقدمــة للمســافرين خــالل الرحــالت شــملت إضافــة خيــارات جديــدة مــن الطعــام، وتعزيز أطباق املقبــالت واحللويات املرافقــة للوجبات الســاخنة ورفدها مبزيد من 

األصنــاف املميــزة، وقــد نُفذت هذه التحســينات بالتعاون مع الشــركة األردنيــة لتموين الطائرات )دناتا(.

� برنامج املسافر الدائم "رويال كلوب"

يتميز برنامج املســافر الدائم بأنه غني باملكافآت واالمتيازات املتوفرة ملشــتركيه للتمتع مبزيد من اخلدمات التي تعزز ثقة املســافرين الدائمن بشــركتهم واســتقطاب عمالء 
ُجدد وكسب والئهم.

أعضــاء البرنامــج أصبــح بإمكانهــم عبــَر املوقــع اإللكترونــي للملكّيــة األردنّيــة إجــراء جميــع العمليــات التــي يريدونهــا علــى حســاباتهم إلكترونيــاً، مبــا فــي ذلــك: شــراء األميــال 
أو حتويلهــا حلســاب مســافر آخــر، أو التبــرع بهــا ملركــز احلســن للســرطان أو إهداؤهــا آلخريــن، كمــا وفــر البرنامــج ملشــتركيه خــالل عــام 2019 إمكانيــة التســوق عبــَر متجر 
"رويال كلوب" اإللكتروني واســتبدال األميال املترصدة في حســاباتهم بســلع جتارية يرغبون بشــرائها واختيار منتجات من بن مجموعة واســعة من أشــهر العالمات التجارية 
العامليــة املدرجــة علــى  "royalclubrewards.rj.com" والتــي تشــمل 700 منتجــاً، ومُيكــن للمشــترك دفــع قيمــة مشــترياته عبــر هذه املنصــة اإللكترونية عن طريق 

اســتبدال األميــال، أو اجلمــع بــن اســتبدال األميــال والدفــع نقداً إذا دعت احلاجة لشــراء أية قطعة ال تكفــي األميال لدفع ثمنها.
ــّور ميتــاز باملرونــة العالية وعدم انتهاء صالحية األميال املترصدة بحســاب املســافر، وإمكانية كســب األميال بالســفر على طائــرات امللكّية األردنّية  برنامــج "رويــال كلــوب" املطَّ
أو مــع الشــركات األعضــاء فــي حتالــف "oneworld" أو مــن خــالل شــركاء البرنامــج فــي قطاعــات األعمــال املختلفــة عــن طريــق تعامالتهــم ومشــترياتهم اليوميــة، بحيــث 

ميكنهــم اســتبدال األميــال بتذاكــر ســفر مجانيــة أو ترفيع درجة الســفر وغيرها من املكافآت.
ويضــم برنامــج املســافر الدائــم أكثــر مــن 430 ألــف عضــواً، وهــو يشــهد تزايــداً مســتمراً فــي أعــداد املشــتركن، كمــا يرتبــط  بشــراكات تعــاون جتاريــة مــع مختلــف قطاعــات 
األعمــال ســواء فــي األردن أو فــي اخلــارج، مثــل البنــوك واملؤسســات التجاريــة الكبــرى والفنــادق وشــركات تأجيــر الســيارات، فضــاًل عــن توفيــر مزايا ملــن يحملــون بطاقة فيزا 
 "Fly & PLus"   البنــك العربــي - امللكّيــة األردنّيــة  املشــتركة فــي كل مــن األردن وفلســطن وقطــر والبحريــن وبطاقــة ماســتر كارد البنــك األردنــي الكويتــي - امللكّية األردنّيــة
املشــتركة فــي األردن، وبطاقــة ماســتركارد بنــك فلســطن - امللكّيــة األردنّيــة  "أميالــي" املشــتركة فــي فلســطن، حيــُث تتيح هذه الشــراكات لألعضاء فرصــة مضاعفة أميالهم 

خــالل مشــترياتهم وتعامالتهم اليومية.
وقد أبرَم البرنامج خالل عام 2019 عدداً من االتفاقيات التجارية خدمًة ملشتركيه، كان أهمها: 

"Meet & Greet" التعاون مع شركة "ِتكرم" لشراء خدمات -
ُوِقَعــت بــن برنامــج "رويــال كلــوب" وشــركة "ِتكــرم" خلدمــات املطــارات اتفاقيــة شــراكة؛ تتيــح ألعضــاء البرنامــج فرصــة جتميــع أميــال ســفر إضافية لقــاء املبالغ التــي يقومون 
بإنفاقهــا لشــراء خدمــات االســتقبال واملســاعدة "Meet & Greet" والتــي توفرهــا شــركة "ِتكــرم" مبطــار امللكــة عليــاء الدولــي، حيــُث ســيتمكن املســافرون الدائمــون 
املغــادرون والقادمــون ومســافرو الترانزيــت مــن مشــتركي البرنامــج؛ زيــادة األميــال املتجمعة بأرصدتهم من خالل شــراء حزم متنوعة من خدمات الســفر التــي تقدمها "ِتكرم" 

فــي املطــار علــى مدار الســاعة، وبأســعار مناســبة.
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- شراكة مع فندق ومنتجع البحر امليت العالجي  
أصبح مبقدور مشتركي البرنامج احلصول على خمسة أميال تضاف إلى أرصدة حساباتهم لقاء كل دينار يقومون بإنفاقه في فندق ومنتجع البحر امليت العالجي سواء في 

حال اإلقامة أو مقابل اســتخدام املرافق واخلدمات األخرى التي يقدمها املنتجع لزواره.

- إتاحة العضوية في البرنامج ملوظفي ومتقاعدي امللكّية األردنّية 
أصبــح بإمــكان املوظفــن فــي امللكّيــة األردنّيــة واملتقاعديــن االنضمــام إلــى برنامــج "رويــال كلــوب" واحلصــول علــى مجموعــة مــن االمتيــازات واملكافآت التــي يوفرهــا البرنامج 
لهــم مــن خــالل كســب واســتبدال األميــال بوســائل جديــدة عبــر تعامالتهــم ومشــترياتهم اليوميــة عبــر شــركاء البرنامــج في قطاعــات األعمال املختلفــة داخــل األردن وخارجه.

� افتتاح مركز تدريب الطواقم اجلوية
افتتحــت امللكّيــة األردنّيــة نهايــة عــام 2019 مركــز تدريــب الطـــواقم اجلويـــة مبطــار امللكة علياء الدولي، والذي يُعد ميزة تنافســية جديدة للملكّيــة األردنّية في مجال التدريب 

والتأهيــل، حيــُث اســتطاعت الشــركة إخراجــه إلــى حيــز الوجــود بجهــود وخبــرات موظفيهــا وبأقــل التكاليــف املمكنة.
ويحتــوي املركــز علــى ثــالث قاعــات خاصــة بالتدريــب إحداهــا مجهــزة مبعدات التدريب على الســالمة والطوارئ وأجهزة اإلســعافات األولية مشــابهة لتلــك املوجودة على من 

الطائــرة، حيــث مت توفيــر جميــع األدوات والوســائل التــي مُتكــن املتدرب من احلصول علــى اخلبرة الالزمة.
ويهــدف املركــز إلــى عقــد دورات تدريبيــة تأسيســية وإنعاشــية جلميــع الطياريــن واملضيفــن واملضيفــات وفــق قانــون هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي "CARC"، مــن أجــل 

احلفــاظ علــى قدراتهــم ومســتوياتهم املميــزة فــي مجــال الســالمة اجلويــة، كمــا ســيتم اســتعمال املركــز لعقــد دورات متنوعــة لكافــة موظفــي الشــركة .
ومت تأهيــل مدربــن وفاحصــن جويــن مــن موظفــي دائــرة العمليــات اجلويــة خــالل عــام 2019 فــي مجــال الســالمة لتقــدمي هــذه الــدورات حفاظاً علــى املعاييــر املعتمدة لدى 
امللكّيــة األردنّيــة، والتأكــد مــن ثبــات وتطويــر مســتوى اخلدمــات والســالمة علــى الرحــالت اجلويــة، حيث يوجــد حالياً 15 مدربــاً معتمداً من قبــل هيئة تنظيم الطيــران املدني، 

ومــن املتوقــع أن تعقــد الدائــرة خــالل الســنة القادمة حوالــي 55 دورة تدريبية فــي هذا املركز.
وتســتكمل امللكّيــة األردنّيــة إجنــاز هــذا العمــل املبنــى املخصــص لتدريــب الطواقــم اجلويــة، حيــُث كانــت الشــركة قــد افتتحــت فــي العــام 2013 مركــزاً لتدريــب املضيفــن 
واملضيفــات علــى اخلدمــات اجلويــة موجــود فــي الطابــق األرضــي للمبنى، ويتكــون من قاعات تدريبية وجهاز التدريب التشــبيهي للخدمة على الطائــرة "Mock-up" تتوفر 
فيــِه جميــع األدوات والوســائل التــي متكــن املتــدرب مــن تقــدمي اخلدمــة علــى الطائرة بشــكل صحيح، حيُث ســيتم خــالل الفترة املقبلة إضافــة جهاز تدريبــي للتعامل مع حاالت 

حريــق الطائــرة " Fire Trainer" وجتديــد القاعــات التدريبيــة املوجــودة حالياً.

� األمن والسالمة

- جتديد شهادة "ISAGO" للمرة السادسة
جــّدد االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي "أياتــا" للملكّيــة األردنّيــة شــهادة ســالمة العمليــات األرضيــة " ISAGO"، وذلــك للمــرة السادســة علــى التوالــي منــذ أول حصول للشــركة 

علــى هــذه الشــهادة فــي عــام 2008.
وتعكــس هــذه الشــهادة كفــاءة عمليــات املناولــة األرضيــة التــي تطبقهــا امللكّية األردنّية لطائراتها أو لطائرات الشــركات األخــرى التي تخدمها الشــركة والعاملة في مطار امللكة 

علياء الدولي.
الشــهادة تعكــس فوائــد عديــدة علــى عمليــات املناولــة األرضيــة أهمهــا حتســن معاييــر اجلــودة، وخفــض التكاليــف، وزيــادة وعــي العاملن في هــذا املجال واحلد مــن احلوادث 
وإصابــات العمــل التــي قــد حتــدث خــالل العمليــات التشــغيلية املختلفــة، كمــا تؤكــد الشــهادة ثقــة االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي الكاملــة فــي برامــج ســالمة العمليــات األرضية 
للشــركة والرقابــة الدقيقــة التــي توليهــا لتطبيــق معاييــر اجلــودة، إضافــة إلــى التوافــق التــام بــن ما حتتويــه أدلتها من أنظمــة وإجراءات وبن مــا يجري تنفيذه علــى األرض من 

قبــل امللكّية األردنّية .

- تطبيق نظام "Q-Pulse" لإلبالغ عن املخاطر
مت إدخــال نظــام "Q-Pulse" اإللكترونــي بهــدف حتســن فعاليــة ممارســات امللكيــة األردنية في مجال الســالمة وكتابــة التقارير واإلبالغ عن املخاطر، حيث يســتطيع جميع 
موظفــو الشــركة الذيــن لديهــم بريــد الكترونــي اســتعماله بســهولة بعــد حتميــل التطبيــق اخلــاص به، علماً بــأن املوظف يســتطيع كتابة التقاريــر املتعلقة بطبيعة عملــه أو التبليغ 

عــن املخاطــر دون االضطــرار إلى ذكر اســمه وعنوان عمله.
النظــام اجلديــد فتــَح أبوابــاً جديــدة لتحســن طــرق التبليــغ عــن املخاطــر والتــي رمبــا تواجــه العاملــن فــي بيئــة العمــل، ســيما أن هــذا التطبيــق ُمتــاح علــى مختلــف أنــواع أجهزة 

الهاتــف الذكــي واآليبــاد وغيرهــا.

"TSA" اجتياز التدقيق الدوري لسلطة النقل األمريكية -
اجتــازت امللكّيــة األردنّيــة عمليــة التدقيــق الدوريــة التــي جتريهــا ســلطة النقــل األمريكيــة "TSA" بــدون أيــة مالحظــات، وذلــَك فــي إطــار تقييــم مــدى االلتــزام بضوابــط 
اإلجــراءات األمنيــة علــى رحــالت امللكّيــة األردنّيــة  املغــادرة مــن مطــار امللكــة عليــاء الدولــي إلــى نيويــورك وشــيكاغو وديترويــت، وأيضــاً إلــى مدينــة مونتريال في كندا. وشــملت 
عمليــة التدقيــق: كاونتــرات امللكّيــة األردنّيــة اخلاصــة بتشــييك املســافرين فــي صــاالت املطــار، بوابــات الصعود، منطقة الترانزيت، مســتودعات الشــحن، منطقة فــرز األمتعة، 

مكاتــب دائــرة األمــن ومبنــى املســافرين فــي الــدوار الســابع.

 "AOC" جتديد شهادة املشغل اجلوي -
جــددت هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي األردنــي شــهادة املشــغل اجلــوي "Air Operator Certificate" للملكّيــة األردنّية لعــام 2019، بعــد قيــام مختصــن مــن 

الهيئــة بعمليــة التفتيــش الســنوية علــى الدوائــر العملياتيــة فــي الشــركة. 
واطلــع فريــق التدقيــق التابــع لدائــرة العمليــات اجلويــة بالهيئــة علــى جميــع اإلجــراءات املتبعــة فــي امللكّيــة األردنّية،حيُث عّبر مدققــو الهيئة عــن تقديرهم للمهنيــة العالية التي 
يتصــف بهــا كل مــن نظــام إدارة اجلــودة ونظــام الســالمة العامــة والتدريــب الفنــي "Crew Training"، حيــُث مت اجتيــاز عمليــة التدقيــق دون تســجيل أيــة مالحظــات، 

كما أظهرت العمليات اجلوية واخلدمات األرضية والهندسة والصيانة توافقاً تاماً مع متطلبات شهادة التشغيل اجلوية.

� عمليات املناولة األرضية

قدمــت امللكّيــة األردنّيــة  خــالل عــام 2019 أعمال املناولة األرضية لعدة شــركات طيــران تصل طائراتها 
إلــى مطــار امللكــة عليــاء الدولــي وهــي: اخلطــوط امللكيــة املغربيــة، شــركة طيــران "الســعودية اخلليجيــة"، 
وشــركة طيــران "ترانســافيا" الفرنســية، وشــركة طيــران "ترانســافيا" الهولنديــة، ومنظمــة األمم املتحــدة 

"UN"، باإلضافــة إلــى طائــرة الـــ "إيرباص 380" العمالقة التابعــة لطيران اإلمارات.

وتشــغل اخلطــوط امللكيــة املغربيــة ثــالث رحــالت أســبوعياً بــن الــدار البيضــاء )كازابالنــكا( وعّمــان، 
و"الســعودية اخلليجيــة" أربــع رحــالت أســبوعياً، فيمــا تشــغل منظمــة األمم املتحــدة "UN" ثــالث 
رحــالت أســبوعياً مــن عّمــان إلــى احلديــدة فــي اليمــن، باإلضافــة إلــى تشــغيل رحــالت أخــرى مــن مطــار 
عّمــان املدنــي- مــاركا، كمــا تشــغل طائرة الـ "إيربــاص 380" العمالقة التابعة لطيــران اإلمارات رحالت 

يوميــة بــن دبــي وعّمــان.
أعمــال املناولــة األرضيــة بوشــَر بتقدميهــا أيضاً لشــركات طيران أخرى منخفضــة التكاليف، منها طيران 
"ترانســافيا" الهولنديــة والتــي بــدأت فــي العمــل بــن أمســتردام وعّمــان، وشــركة طيــران "ترانســافيا" - 

فرنســا التــي تشــغل رحــالت بــن مدينة "ليــوان" الفرنســية وعّمان.
وتشمل أعمال املناولة األرضية التي تقدمها امللكّية األردنّية: استقبال املسافرين، ومساعدتهم وتسهيل 
الصعــود إلــى الطائــرة، وخدمــات األمتعــة، وتوضيــب الطائــرات، ومناولــة الشــحن والتخزيــن والصيانــة 

اخلفيفــة، وغيــر ذلك.
ويؤكــد اختيــار تلــك الشــركات للملكّيــة األردنّيــة أنهــا شــركة رائــدة فــي املنطقــة وموثوقــة وتقــدم مختلــف 
خدمــات املناولــة األرضيــة للشــركات العاملــة فــي املطــارات األردنيــة ســواء للمســافرين أو الطائرات وفق 

أفضــل املعايير احملليــة والعاملية.

� الشحن اجلوي 
تنظــر امللكّيــة األردنّيــة إلــى قطــاع الشــحن اجلــوي باعتبــاره املصــدر األساســي الثانــي إليــرادات الشــركة، 
حيــث تُواصــل جهودهــا لتحســن اإليــرادات املتأتية من عمليات شــحن البضائع على مــن طائرات امللكّية 
األردنّية،  أو عبر اتفاقيات شــراكة مع جهات إقليمية وعاملية أو شــركات طيران أخرى، كما تُركز امللكّية 
األردنّية على تســويق األردن كمركز توزيع إقليمي ملا يتميز به من موقع جغرافي اســتراتيجي للربط بن 

مناطــق العالــم املختلفــة والبحث عن أســواق واعدة في هذا القطاع.
وتستحوذ امللكّية األردنّية على أكثر من نصف حصة السوق احمللي من الشحن مقابل ما تشحنه شركات 
الطيــران األخــرى، حيــُث تنقــل الشــركة مختلــف أصنــاف البضائــع والســلع واملــواد الغذائيــة الطازجــة 

واملجّمــدة واألدويــة واملمتلــكات الثمينــة والبريــد الســريع وغيرها إلى مختلــف الوجهات.
وتبــذل امللكّيــة األردنّيــة جهــوداً كبيــرًة لتحســن ُســبل التعــاون مــع مصــدري اخلضــار والفواكــه األردنيــن 
إليجــاد منافــذ تســويقية للصــادرات األردنيــة إلــى مختلــف دول العالــم، وإيجاد آليــات لتصدير احملاصيل 
احمللية إلى العالم. كما تســعى الشــركة إلى انتهاج حلول مجدية اقتصادياً لنقل ســلع التجارة اإللكترونية 
مباشــرة بوقــت قصيــر وبتكاليــف منافســة إلــى مختلــف دول العالــم فضــاًل عــن خدمــات البريــد الســريع.

- إضافة معدات شحن جديدة
مــن أجــل إحــداث التطويــر والتحســن الدائــم؛ ولزيــادة كفــاءة عمليات مناولة الشــحن داخل املســتودعات 
لتحقيــق رضــا الــوكالء واملتعاملــن مــع امللكّيــة األردنّية علــى الصعيدين احمللي والدولي؛ أضافت الشــركة 
إلــى أســطول معداتهــا ســبع رافعــات جديــدة )Forklifts( للعمل في مســتودعات الشــحن مبطار امللكة 
عليــاء الدولــي ليرتفــع العــدد اإلجمالــي ملعــدات الشــحن إلــى 37 آليــة.  هــذا النــوع مــن اآلليــات احلديثــة 

سيســاهم فــي رفــع مســتوى اإلجــراءات فــي عمليــات مناولــة بضائــع الشــحن بدقــة وســرعة وأمــان والتعامــل معهــا بفاعليــة وتســهيل تخزينهــا وتســليمها ألصحابهــا فــي الوقــت 
املناسب، حيث تقدم امللكّية األردنّية خدمات مناولة الشحن إلى العديد من وكالء الشحن وشركات الطيران العاملة في مطار امللكة علياء الدولي، فقد نالت هذه اإلجراءات 

."Expeditors" وشركة "Aramex" والتحســينات رضا وتقدير العاملن في شــركات الشــحن، ســيما شــركة
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� جوائـز وشهادات عـام 2019

 
- امللكّية األردنّية واحدة من أفضل 20 شركة عاملية في السالمة اجلوية

تبــّوأت امللكّيــة األردنّيــة  مكانــة متقدمــة علــى املســتوى العاملــي فــي معيــار الســالمة اجلويــة، حيــث ُصّنفــت واحــدة مــن بــن أفضــل 20 شــركة طيــران عامليــة فــي هــذا املعيــار 
الــذي يعتبــر األكثــر أهميــة عنــد املســافرين. وأصــدرت وكالــة التقييــم العامليــة AirlineRatings.com املتخصصــة فــي دراســة ومتابعــة ســالمة العمليــات اجلويــة 
وخدمــات ومنتجــات الســفر لــدى شــركات الطيــران تقريرهــا الســنوي مطلــع عــام 2020 ، والذي ضمَّ قائمة الشــركات العشــرين األفضــل أداًء في مجال الســالمة اجلوية، 

حيــث كانــت امللكّيــة األردنّيــة  واحــدة مــن بــن الشــركات العشــرين األولــى فــي هــذا املجال، مــن بن 405 شــركات طيران عاملية شــملتها الدراســة.
وقــد ظهــرت أربــع شــركات طيــران عربيــة ضمــن قائمــة الشــركات العشــرين األفضــل فــي معيــار ســالمة الطيران، هــي طيران االحتــاد واخلطــوط اجلوية القطريــة، وطيران 

اإلمــارات وامللكّيــة األردنّيــة ، فيمــا احتلــت شــركة طيــران )كوانتــس( األســترالية املرتبــة األولى على مســتوى العالم. 

- جائزة املركز الرابع في دقة املواعيد في الشرق األوسط 
َحلـّـت امللكّيــة األردنّيــة  فــي املركــز الرابــع فــي دقــة مواعيــد إقــالع وهبــوط الطائــرات لعــام 2018 بــن جميــع شــركات الطيــران العاملــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، وذلــك 
بحســب تقريــر دولــي تعــدهُ دوريــاً مؤسســة )OAG( العامليــة املتخصصــة.  وأظهــر التقريــر أن 77 % مــن رحــالت امللكّيــة األردنّيــة  أقلعــت وهبطــت فــي مواعيدهــا احملــددة، 
لتكــون بــن أفضــل خمــس شــركات طيــران عاملــة فــي املنطقــة فــي هــذا املجــال، حيــث يعتمد التعريــف العاملي لدقــة مواعيد الطائــرات على معيــار أن يكون اإلقــالع والهبوط 
ضمــن فتــرة 15 دقيقــة مــن املوعــد املُعلــن للمســافرين. كمــا حــازت امللكّيــة األردنّيــة علــى تصنيــف ثــالث جنــوم فــي مجــال االلتــزام مبواعيد إقــالع وهبوط الطائرات بحســب 

تقرير املؤسسة املذكورة.

- جائزة الشركة األسرع منوًا في عدد املسافرين عن فئة الشركات الصغيرة
فازت امللكّية األردنّية بجائزة شركة الطيران األسرع منواً عن فئة الشركات التي تشغل عدداً محدوداً من الرحالت بطائرات صغيرة احلجم عبَر مطار أثينا الدولي 

" Thin Route"، حيــُث منــح املطــار امللكّيــة األردنّيــة  هــذه اجلائــزة خــالل ورشــة العمــل التــي ينظمهــا ســنوياً لتقديــر شــركات الطيــران التــي تعمــل مــن وإلــى املطــار. 
وتســلمت امللكّيــة األردنّيــة  هــذه اجلائــزة لتحقيقهــا أعلــى نســبة منــو في عدد املســافرين الذين نقلتهم على مــن طائراتها من عّمان إلى أثينا خالل عام 2018، حيُث تُشــغل 

الشــركة أربــع رحــالت أســبوعياً بــن املدينتــن خــالل فصــل الصيــف وثــالث رحالت في موســم الشــتاء.

- شهادة تقدير من مجموعة املطار الدولي 
كرمــت مجموعــة املطــار الدولــي امللكّيــة األردنّيــة تقديــراً جلهودهــا املتميــزة فــي متكــن املطــار مــن احلصــول علــى جائــزة  "Customer Experience"، وإحرازهــا 
املركــز األول عــن فئــة "املطــارات ذات القــدرة االســتيعابية بــن )5- 15( مليــون مســافر فــي منطقــة الشــرق األوســط" والتــي منحهــا إياهــا املجلــس الدولــي للمطــارات؛ وفقــاً 

الســتطالع جــودة خدمــات املطارات لعــام 2018. 
الشــهادة كانــت تعبيــراً عــن شــكر املجموعــة للملكّيــة األردنّيــة ودعمهــا وتعاونهــا املســتمرين مــع "AIG" لتســهيل إجــراءات الســفر لضيــوف اململكــة واخلدمــات املتميــزة التــي 

توفرهــا للمســافرين، ومبــا ســاهم بتحقيــق هــذا اإلجنــاز الــذي تعتــز بــه امللكّيــة األردنّيــة  ليبقــى املطــار البوابــة اجلويــة املشــرقة لــألردن علــى العالم. 

� إبرام اتفاقيات جتارية لتنشيط املبيعات

- مع جمعية املستشفيات اخلاصة
وقعــت اتفاقيــة مــع جمعيــة املستشــفيات اخلاصــة بهــدف دعــم وتنشــيط حركة الســياحة العالجية القادمــة إلى اململكة وتعزيز مركــز األردن كمقصد للعالج واالستشــفاء من 
مختلــف دول املنطقــة، حيــُث توفــر االتفاقيــة تقــدمي خصومــات للعاملــن فــي هــذه املستشــفيات للســفر مــن وإلــى عّمــان، بحيــث مُتنــح اخلصومات مــن خالل مكاتــب مبيعات 

امللكّيــة األردنّيــة  فــي األردن واخلــارج أو وكالء الســياحة والســفر املعتمديــن لــدى اجلمعيــة أو لــدى املستشــفيات التــي تتمتــع بعضويتهــا.  

- مع جمعية األدالء األردنية 
تقــدم امللكّيــة األردنّيــة  مبوجــب شــراكتها مــع جمعيــة أدالء الُســياح األردنيــة أســعاراً تفضيلية علــى تذاكر رحالت األدالء الســياحين بن عّمان والعقبة، لتعزيــز جهود امللكّية 
األردنّية املتواصلة للترويج للمنتج السياحي األردني؛ وإبراز مدينة العقبة كوجهة سياحية جاذبة لزوار اململكة؛ ودعماً للعاملن في القطاع السياحي. ويعكس هذا االتفاق 
حــرص امللكّيــة األردنّيــة علــى دعــم اجلهــود الوطنيــة الرامية إلى زيادة تدفق الســياح إلى اململكة بكافة فئاتهــم وغاياتهم والتي تقوم بها مختلف اجلهات احلكومية واخلاصة، 

مبا في ذلك جمعية أدالء الســياح األردنية والعاملن فيها.  

- مع جامعة اليرموك 
توفر امللكّية األردنّية  من خالل هذا التعاون ألعضاء الهيئة التدريســية والكادر اإلداري بجامعة اليرموك خصومات على أســعار تذاكر الســفر إلى مختلف وجهات الشــبكة 
اجلويــة بهــدف تنشــيط املبيعــات مــع امللكّيــة األردنّيــة  مــن جهــة ودعــم مشــاركة العاملــن فــي اجلامعــة فــي الورش العلميــة والتدريبيــة التي تقام خــارج األردن من جهــة ثانية. 
ومنحــت امللكّيــة األردنّيــة خصومــات وامتيــازات ألعضــاء الهيئــة التدريســية وموظفي جامعة اليرمــوك وعائالتهم، بحيث يطال اخلصم التذاكر على درجتي رجال األعمـــــال 

والسياحية. 

"oneworld" حتالف الطيران العاملي �

يضــم حتالــف "oneworld" الــذي تتمتــع امللكّيــة األردنّيــة  بعضويتــه أفضــل شــركات الطيــران فــي العالــم ويغّطــي أكثــر مــن 1100 مطــار فــي 180 دولــة، ويقــدم شــبكة 
واســعة وخيــارات ســفر إلــى جانــب منــح فرصــة ألعضــاء برنامــج املســافر الدائــم "رويال كلــوب" الدخول إلى حوالــي 650 صالة رجال أعمــال في املطارات العاملية الكتســاب 

األميال اجلوية واســتبدالها مبميزات عديدة من خالل ســفرهم مع أي من شــركائنا األعضاء في التحالف.

- مبادرات التحالف اجلديدة 
أطلق حتالف "oneworld" خمس مبادرات جديدة تســتهدف وضع املزيد من اخلدمات واالمتيازات أمام املســافرين وشــركات الطيران األعضاء، والبالغ عددها ثالث 
عشرة شركة عاملية بينها امللكّية األردنّية. وتشكل املشاريع اجلديدة قيمة مضافة للتحالف ونقلة نوعية أساسية في مسيرته من حيث انعكاسها املباشر على تعزيز خدمات 
الســفر وتســهيل إجــراءات عبــور املســافرين فــي املطــارات العامليــة، باإلضافــة إلــى املنافــع التــي ســتجنيها الشــركات األعضــاء مــع هــذا التحــول الرئيــس والعالمــة التجاريــة 
اجلديدة للتحالف )Brand positioning( والتي تعكس التنوع العرقي ملسافري الشركات األعضاء مبختلف أعمارهم وثقافاتهم، وتشمل املبادرات اجلديدة ما يلي:

� تطبيــق الهاتــف الذكــي: أتــاَح للمســافرين مــع الشــركات األعضــاء الوصــول إلــى اخلدمــات األساســية التــي توفرهــا كل شــركة باســتخدام أي مــن التطبيقــات الهاتفيــة   
اخلاصــة بهــا، والتــي متّكــن املســافرين مــن إجــراء عمليــات التشــييك الذاتــي، وإصــدار بطاقة الصعــود إلى الطائــرة، ومتابعة حقائب الســفر املتأخرة، والتعــرف على معلومات 

الرحــالت اجلويــة والتغييــرات التــي قــد تطــرأ علــى مواعيدهــا، باإلضافة إلى خدمات أخرى ســتضاف مســتقباًل. 
� العمــل مــن مبنــى واحــد: متكــن شــركات الطيــران األعضــاء فــي التحالــف مــن تقــدمي اخلدمــات للمســافرين مــن مبنى واحــد في املطــارات العامليــة، حيثما كان ذلــك ممكناً، 
ومبــا يســهل حركــة انتقــال املســافرين بــن رحــالت التحالــف ويعــزز الترابــط فيمــا بينها، باإلضافة إلى إنشــاء صالــة رجال أعمال خاصــة بالتحالف في أحد املطــارات العاملية 

الرئيسة.
� اتفاقيات شراكة اجتماعية: باشر االحتاد نهجاً جديداً لتحفيز بيع التذاكر وذلك بإبرام اتفاقيات جماعية نيابة عن األعضاء مع شركات عاملية

)Multinational Corporations(، بحيث يصبح أعضاء التحالف اخليار األول لســفر موظفي الشــركات الكبرى بدالً من قيام كل شــركة طيران بعقد اتفاقيات 
فردية. 

� سياســة العضويــة: مراجعــة سياســة قبــول العضويــة فــي التحالــف، حيــث كانــت اخلطــوط امللكيــة املغربيــة بنــاًء علــى السياســة اجلديــدة أول شــركة يتــم دعوتهــا لالنضمــام  
لعضويــة التحالـــف والتــي ســتدخل خــالل عــام 2020، باإلضافــة إلــى برنامــــــج "oneworld connect" الــذي يتيح لشــركات طيــران إقليمية من مختلــف دول العالم 

دخــول التحالــف بعضويــة غيــر كاملــة. 

- جوائز التحالف لعام 2019
حصــل حتالــف"oneworld" علــى عــدد مــن اجلوائــز العامليــة اجلديــدة فــي مختلــف املجــاالت املتعلقــة بصناعــة النقــل اجلــوي، وهــو مــا يعكــس املكانــة التــي يتمتــع بهــا 

"oneworld" كأكثــر حتالــف طيــران يحصــد جوائــز مرموقــة فــي مجــال اجلــودة واخلدمــات املتميــزة علــى مســتوى العالــم:

� جائزة أفضل حتالف عاملي من مجلة "Global Traveler"  بناًء على استطالعات رأي القراء، للسنة العاشرة على التوالي.

."Business Traveler North America" جائزة أفضل حتالف للسفر في قطاع األعمال، للمرة اخلامسة من مجلة �

� جائزة حتالف الطيران الرائد من برنامج "World Travel Award" للمرة السابعة عشرة.

."Business Traveler" أفضل حتالف طيران عاملي للسنة السابعة على التوالي في جوائز �
� جائــزة أفضــل التــزام مبواعيــد الرحــالت لعــام 2018، للمــرة السادســة علــى التوالــي مــن قبــل موقــع"Flight Stats"، املتخّصــص فــي الطيــران وتقييــم أداء الشــركات 

العاملية.
� جائزة حتالف الطيران املفضل للمرة الثالثة من قبل "Trazee Travel" وهو تطبيق إلكتروني موجه للمسافرين الشباب.

� إجنازات شركة "ِتكرم"
ــث االســتقبال  ــدة مــن حي ــة بنســبة 100% خدمــات ســفر عدي ــة األردنّي ــة للملكّي ــَرم" اململوك ــر شــركة "ِتك توف

وتقــدمي املســاعدة للمســافرين املغادريــن والقادمــن وركاب الترانزيــت فــي مطــار امللكــة عليــاء الدولــي.
وتتضمن خدمات "ِتكَرم" احلصرية داخل املطار: خدمات اســتقبال املســافرين، ومرافقتهم واســتكمال إجراءات 
ســفرهم، وإيجــاد مســار ســريع لهــم علــى كاونتــر اجلــوازات والتفتيش األمني، ونقــل احلقائب وتغليفها واســتخدام 
املغادريــن لصالــة "كــراون" التابعــة للملكّيــة األردنّيــة وتوفيــر ســيارات الليموزيــن والســيارات الكهربائيــة التي تنقل 

املســافرين بــن صــاالت املطــار، ومن البوابــات واليها. 
ويســتفيد مــن خدمــات "ِتكــَرم": املســافرون األفــراد، والعائــالت، واملجموعــات الســياحية، ورجــال األعمــال، 
وشــركات الطيــران، والفنــادق ومنظمــو الرحالت الســياحية، وغيرهم الذيــن مبقدورهم طلب أية خدمة من خالل 
الكاونتــرات املعــدة الســتقبال املســافرين فــي صــاالت املطــار والعاملــة علــى مــدار الســاعة، مقابــل أســعار محــددة 

ومناســبة لنــوع اخلدمــة املطلوبــة.
وتُعتبــر شــركة "ِتكــَرم" إحــدى األدوات االســتثمارية اململوكــة بالكامــل للملكّيــة األردنّيــة؛ الهادفــة إلــى زيــادة 
اإليــرادات مــن غيــر عمليــات نقــل املســافرين املباشــرة وتقــدمي خدمــات ســفر أرضيــة مطلوبــة مــن قبل املســافرين 

وحتقــق رغباتهــم وتســهل إجــراءات ســفرهم.
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  Fast Track خدمة -
وفــرت شــركة "ِتكــَرم" خدمــة املســار الســريع "Fast Track" للمســافرين القادمــن الذيــن يحتاجــون لتأشــيرات 
دخــول إلــى األردن فــي مطــار امللكــة عليــاء الدولــي؛ بهــدف تســريع إجــراءات طلــب التأشــيرة وتالفــي الوقــوف فــي 

طوابيــر االنتظــار وتوفيــر الوقــت واجلهــد عليهم.
ــن اخلدمــة اجلديــدة الــركاب القادمــن إلــى األردن مــن مختلــف الفئــات )ســواء الســائحن أو املســتثمرين أو  ومتكَّ
اجلنســيات املقيــدة( مــن احلصــول علــى تأشــيرة الدخــول مــن الكاونتــر املخصــص لذلــك وبالتنســيق مــع األجهــزة 

املطــار. فــي  املعنيــة 
وقدمــت "ِتكــَرم" خدمــة املســار الســريع فــي عــام 2019 ملســافري الدرجــة األولــى مــع اخلطــوط اجلويــة الســعودية 

واخلطوط الكويتية. 

- كاونترات جديدة خلدمة املسافرين 
متتلــك شــركة "ِتكــَرم" خمســة كاونتــرات الســتقبال املســافرين فــي صالتــي املغادريــن والقادمــن مبطــار امللكــة عليــاء الدولــي ومكتــب خلدمــة املســافرين في مبنى املســافرين - 

الــدوار الســابع والتــي متتــاز جميعهــا بشــكل جــذاب وعصــري.

- العناية مبظهر املوظفني
حرصــاً مــن الشــركة علــى راحــة موظفيهــا والبالــغ عددهــم حوالــي 140 موظفــاً وموظفــة، وتلبيــة متطلباتهــم املتعلقــة بالــزي الرســمي الــذي يرتدونــه، مت إجــراء تغييــرات 
وحتســينات إيجابية على املالبس ســواء املخصصة ملوظفي االســتقبال أو لعمال خدمات األمتعة، ومبا يشــمل الذكور واإلناث، حيُث هدفت هذه اخلطوة إلى االرتقاء باملظهر 

العام للزي وجعلُه أكثر راحة وســهولة في احلركة أثناء ســاعات الدوام ومبا يتناســب مع طبيعة العمل للذكور واإلناث.

- مجموعة املطار الدولي متنح " تكرم" شهادة تقدير  
كرمــت مجموعــة املطــار الدولــي شــركة "ِتكــَرم" تقديــراً جلهودهــا املتميــزة فــي متكينهــا مــن احلصــول علــى جائــزة "Customer Experience" وإحرازهــا املركز األول 
عــن فئــة "املطــارات ذات القــدرة االســتيعابية بــن ) 5- 15( مليــون مســافر فــي منطقة الشــرق األوســط"، والتي منحها إياهــا املجلس الدولي للمطارات وفقاً الســتطالع جودة 
خدمــات املطــارات لعــام 2018.  هــذا التكــرمي يعتبــر عرفانــاً مبســاهمة "ِتكــَرم" بحصــول املطــار على هذه اجلائزة عبر تقدمي خدمات ســفر متميزة للمســافرين والعمالء من 

شركات الطيران العاملة في املطار.

حتليل املركز املالي للشركة ونتائج األعمال للسنة املالية 2019
 

حتليل املركز املالي
املوجودات 

ارتفعت اجمالــــي املوجــــودات بنســــبة 66% أي بقيمة 343.13 مليون دينار، السبب الرئيسي لذلك يعود الى تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16( "اإليجارات"، 
حيــث مت احتســاب حــق اســتخدام املوجــودات علــى جميــع عقــود االيجــار مــن تاريــخ تطبيــق املعيــار مبقــدار 501.9 مليــون دينــار. قابــل ذلــك انخفــاض فــي حســاب املمتلــكات 
واملعــدات مبقــدار 160 مليــون دينــار أي بنســبة 60% وذلــك نتيجــة إعــادة تصنيــف الطائــرات اململوكــة مبوجــب عقــود اســتئجار متويلــي مــن بنــد ممتلــكات ومعــدات إلــى بند 

حــق اســتخدام املوجــودات.

حقوق امللكية
ــار  ــار أي بنســبة 9% فــي العــام 2019، الســبب الرئيســي لذلــك هــو ارتفــاع رأس املــال مبقــدار 28.2 مليــون دين ارتفــع صافــي حقــوق امللكيــة مبقــدار 10.3 مليــون دين
أي بنســبة 11% عن العام 2018، بســبب  اســــتكمال إجــــراءات االكتتاب بأســهم الزيادة خالل شــهر كانون الثاني ليصبــــح رأس مــــال الشــــركة املصرح به واملدفوع 274.6  

مليــــون ســــهم بقيمــة اســمية دينــــار أردنــي واحــد للســهم.

املطلوبات
ارتفعــت املطلوبــات غيــر املتداولــة مبقــدار 294.9 مليــون دينــار مقارنــة بالعــام 2018، وذلــك بســبب ارتفــاع التزامــات عقــود االيجــار  طويلــة األجــل مبقــدار  293.9 مليــون 
دينــار، حيــث قامــت الشــركة خــالل العــام 2019 بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( املتعلق باإليجــارات والذي نتج عنه إعــادة تصنيف عقود اإليجار التشــغيلي 

طويلــة املــدى ضمن بند التزامــات عقود إيجار طويلة األجل.
أمــا بالنســبة للمطلوبــات املتداولــة فقــد ارتفعــت مبقــدار 41.7 مليــون دينــار أي بنســبة 19%، الســبب الرئيســي لذلك هو ارتفــاع إلتزامات مبوجب عقود إيجــار قصيرة االجل 

ــار. ــون دين مبقــدار 44.0 ملي
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حتليل نتائج األعمال 
اإليرادات

بلغ اجمالي االيرادات للعام 2019 )660.6 مليون دينار( مقابل )663.87 مليون دينار( في العام 2018، أي بنســبة انخفاض 0.5%. إن الســبب الرئيســي النخفاض 
االيــرادات يعــود الــى انخفــاض إيــرادات الشــحن مبقدار 6.4 مليــون دينار أي بنســبة 17% وكما يلي:

- انخفاض وزن الشحن احملمول مبقدار 7.5 الف طن أي بنسبة 16% وبأثر سلبي مقداره 6.0 مليون دينار.
- انخفاض متوسط سعر الشحن بنسبة 1% )من 0.80 دينار إلى 0.79 دينار(  وبأثر سلبي مقداره 0.3 مليون دينار.

- توقف طائرة الشحن عن العمل ملدة شهر ونصف للصيانة.
وباإلضافة إلى األسباب السابقة، فقد انخفضت إيرادات تأجير طائرات ورحالت خاصة بنسبة 43.3% نتيجة عدم تشغيل طائرة األجنحة امللكية خالل العام 2019.

 وباملقابــل، ارتفعــت إيــرادات املســافرين بنســبة طفيفــة بلغــت 0.1% نتيجــة انخفــاض متوســط أســعار التذاكــر بنســبة 1% مقابــل ارتفــاع أعــداد املســافرين بنســبة 1% كمــا 
ارتفعــت إيــرادات األمتعــة الزائــدة مبقــدار 1.6 مليــون دينــار أي بنســبة 31%. ويظهــر الشــكل التالــي توزيــع اإليــرادات حيــث شــكلت إيــرادات املســافرين النســبة األعلــى لتبلــغ 

80% وكمــا يلــي:

نسبة التغير في التوزيع اجلغرافي لاليرادات بني العامني 2018 و 2019
يظهــر الشــكل التالــي نســبة التغيــر فــي التوزيــع اجلغرافــي لإليــرادات بــن العامــن 2018 و 2019 حيــث انخفضــت اإليــرادات مــن جميــع املناطــق باســتثناء أمريــكا واخلليــج 

العربــي. ويرجــع االنخفــاض األكبــر إلــى افريقيــا بنســبة 30% وذلــك نتيجــة إغــالق خــط اخلرطــوم مع نهاية شــهر شــباط 2019.

تكاليف اإليرادات
انخفــض اجمالــي تكاليــف اإليــرادات للعــام 2019 بنســبة 5% مقارنــة بالعــام 2018، ويعــزى الســبب األساســي النخفــاض تكاليــف اإليــرادات إلــى انخفــاض تكاليــف الوقود 
مبقــدار 13.4 مليــون دينــار أي مــا نســبته 8.4% وذلــك نتيجــة انخفــاض متوســط ســعر الوقــود مــن 2.39 دوالر لــكل جالــون فــي العــام 2018 إلــى  2.21 دوالر لــكل جالــون 
فــي العــام 2019. قامــت الشــركة خــالل العــام 2019 بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 16 "اإليجــارات" والــذي ترتب عليه تســجيل مصاريف اســتهالك وتكاليف 
متويــل بــدال مــن مصاريــف االيجــار التشــغيلية فــي قائمــة الدخل، وعليــه اختالف تصنيف بعض األرقام املقارنة. ويظهر الشــكل التالي هيكل تكاليف اإليرادات ونســبة كل بند 

مــن إجمالــي التكاليــف: 
 

 

مجمل الربح وصافي الربح التشغيلي
ارتفــع مجمــل الربــح مبقــدار 30% فــي العــام 2019 مقارنــة مــع العــام 2018 وذلــك بشــكل أساســي نتيجــة انخفــاض تكاليــف اإليــرادات مبقــدار 29.1 مليــون دينــار. أمــا 
فيما يتعلق بصافي الربح التشغيلي فقــــد حققــــت الشــــركة للعــــام 2019  صافــــي ربــــح تشــــغيلي مبقــــدار 45.5 مليون دينار  مقارنــــة بصافــــي ربــــح تشــــغيلي بلــــغ 16.6 

مليــون دينــار فــي العــام 2018 وذلــك نتيجــة انخفــاض بنــد مخصصــات مختلفــة مبقــدار 4.4 مليــون دينــار.

صافي ربح
ســــجلت الشــــركة صافــي ربــح فــــي العــــام 2019 مقــداره 10.4 مليــون دينــار مقارنــــة مــــع  5.9 مليــون دينــار خســارة صافيــة حتققــت فــي العــام 2018، ويعــزى الســبب 
األساســي لهــذه النتائــج إلــى ارتفــاع معــدل امتــالء الطائــرات مبقــدار 4 نقــاط حيــث بلــغ 74.2% للعــام 2019 مقابــل 73.8 للعــام 2018 إضافــة إلــى انخفــاض تكاليــف 

الوقــود مبقــدار %8.4. 

مؤشراتنا املالية والتشغيلية للعام 2019
املؤشرات التشغيلية

ارتفــــعت أعــداد املســافرين بنســبة 1% خــالل العــام 2019 وصاحــب ذلــك ارتفــاع فــي معــدل امتــالء الطائــرات مبقــدار 4 نقــاط ليصــل الــى 74.2% فــي العــام 2019 وكمــا 
يلي:
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وفيما يلي ملخص ألهم املؤشرات والنسب املالية للفترة 2019-2018

نسبة التغير20192018النسب املالية

)0.5%(  663,867 660,607اإليرادات

30%    87,544 113,419مجمل الربح

174%    16,617 45,492صافي الربح التشغيلي

-)5,857(10,383صافي الربح )اخلسارة(

99%  343,113 684,452املوجودات غير املتداولة

6%  165,623 176,040املوجودات املتداولة 

9%  116,478 126,732مجموع حقوق امللكية 

11%  246,405 274,610رأس املال

صافي التدفق النقدي من 
385%    24,440 118,456األنشطة التشغيلية

-)2.4%(3.8%العائد على رأس املال

-)1.2%(1.2%العائد على املوجودات

)11%(0.670.75نسبة السيولة

10%77.5%85.3%نسبة املطلوبات إلى املوجودات

)35%(22.5%14.7%نسبة حقوق امللكية الى املوجودات

22%66.7%81.3%نسبة املديونية

سعر السهم )دينار أردني( كما 
)3%(0.360.37في نهاية العام

-)0.025(0.0381العائد على السهم
عدد األسهم املدفوع واملكتتب بها كما

11%  246,405 274,610 في نهاية العام )000'(

*يظهــر أثــر تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي “اإليجــارات” علــى كل مــن نســبة الســيولة، نســبة املطلوبــات إلــى املوجــودات، نســبة حقــوق امللكيــة إلــى املوجــودات ونســبة 
املديونيــة وذلــك نتيجــة االعتــراف بأصــول والتزامــات مرتبطــة بعقــود اإليجــار متمثلــة ببنــدي حــق اســتخدام األصــول والتزامــات عقــود اإليجــار.

اخلطة املستقبلية للشركة خالل عام 2020:
 

اخلطط املستقبلية لشبكة اخلطوط: 
تقــوم سياســة الشــركة مبراجعــة شــبكة خطوطهــا اعتمــاداً علــى دراســات اجلــدوى االقتصاديــة مــن التشــغيل، ومبــا يتفــق مــع أهــداف امللكّية األردنّيــة  في تقــدمي خدمة أفضل 
ملســافريها، حيث تعتبر هذه الدراســات عملية مســتمرة ودورية على مدار العام، وبناء على ذلك ســتقوم امللكّية األردنّية  بتشــغيل رحالت موســمية مجدولة مباشــرة إلى مدينة 
أنطاليــا التركيــة فــي فصــل الصيــف، وذلــك خلدمــة الطلــب املتزايــد مــن الســوق األردنــي لهــذه الوجهــة الســياحية. وضمــن نفــس التوجه، فــإن امللكّيــة األردنّية ســتتابع خططها 
مــن حيــث تعديــل عــدد رحالتهــا التشــغيلية إلــى احملطــات احلاليــة علــى شــبكتها، باإلضافة إلى زيــادة فعالية الربط عبــر رحالتها من وإلــى عّمان، وزيادة الترابــط بن مواعيد 

وصول الرحالت وإقالعها بناء على احلاجات احلقيقية لســوق مســافري الترانزيت. 
يشــار هنــا إلــى أن الظــروف األمنيــة والسياســية قــد فرضــت توقيفــاً اضطراريــاً ملجموعــة مــن اخلطــوط وهــي: مصراتــة وطرابلــس وبنغــازي فــي ليبيــا، واملوصــل فــي العــراق، 

ومدينتــي صنعــاء وعــدن فــي اليمــن، باإلضافــة إلــى اســتمرار وقــف التشــغيل إلــى كل مــن دمشــق وحلــب فــي ســوريا نتيجــة للظــروف األمنيــة.
ــة خدمــة معظــم خطوطهــا احلاليــة فــي عــام 2020 والتــي ســتتجه إلــى )52( محطــة حــول العالــم، يتــم خدمتهــا مــن خــالل )410( رحلــة  هــذا وســتتابع امللكّيــة األردنّي
أســبوعية بواقــع )99( رحلــة إلــى أوروبــا، و)7( رحــالت إلــى آســيا، و)154( رحلــة إلى منطقة اخلليــج العربي، و)120( رحلة إلى منطقة املشــرق العربي، باإلضافة إلى )21( 

رحلــة إلــى أمريــكا الشــمالية و)9( رحــالت إلــى شــمال أفريقيــا.

اخلطط املستقبلية لألسطول: 
إن امللكّيــة األردنّيــة  تعمــل علــى إدخــال الطائــرات اجلديــدة بشــكل مســتمر وذلــك حســب سياســتها فــي احملافظــة علــى كفــاءة وفاعليــة تشــغيل طائــرات أســطولها مــن خــالل 
التحديــث املســتمر واحملافظــة علــى معــدل صغيــر ألعمــار طائــرات األســطول، ممــا يقلل كلف صيانة الطائــرات، وفي عام 2020 ســتعمل امللكّية األردنّية  علــى اتخاذ القرار 
لتجديــد الطائــرات املتوســطة والقصيــرة املــدى، ممــا يــؤدي إلــى تقليــل كلــف التشــغيل املتغيــرة والثابتــة وكلــف الصيانــة؛ وبذلــك تقليــل الكلفــة التشــغيلية للمقعــد الواحــد حيث 

يســاهم فــي تعزيــز القــوة التنافســية للشــركة.

 أسطول الشركة خالل عام 2020 سيكون كاآلتي: 

عدد الطائرات في 2020 نوع الطائرة*

7 بوينغ 787

2 إيرباص 321 

 6 إيرباص320 

7 إيرباص 319*

2 إمبراير  195 

2 إمبراير 175 

1 إيرباص 310 مخصصة 
للشحن اجلوي

27 املجموع

*سيتم استئجار طائرة خالل الربع الثاني وطائرة أخرى مؤقتة لفترة الصيف فقط من عام 2020

اخلطط املستقبلية لتحالف "oneworld" واتفاقيات الرمز املشترك:
منــذ انضمــام الشــركة إلــى حتالــف “oneworld” العاملــي للطيــران فــي عــام 2007، تســعى إلــى تعزيــز عالقاتهــا مــع الشــركات األعضــاء فــي هــذا التحالــف، وعليــه 
تواصــل امللكّيــة األردنّيــة تعاونهــا املســتمر وتنســيقها الدائــم مــع شــركات التحالــف والتــي يرتبط بعضها مــع امللكّية األردنّية باتفاقيات للرمز املشــترك أيضاً، كما ستســاهم في 
جنــاح املشــاريع املشــتركة خلفــض الكلفــة وتبــادل التجــارب واخلبــرات بــن شــركات التحالــف الــذي يوفــر مــا يقــارب 1000 وجهــة علــى شــبكة التحالــف ميكــن للمســافر مــع 

امللكّيــة األردنّيــة  أن يصــل إليهــا بنقطــة توقــف واحــدة انطالقاً مــن عّمان.
وبنفــس الوقــت فــإن امللكّيــة األردنّيــة ســعت خــالل عــام 2019 إلــى تعظيم الفائدة من بعض اتفاقيات الرمز املشــترك مع عدد من الشــركات األعضــاء في التحالف؛ من خالل 
زيادة عدد احملطات التي تشــملها هذه االتفاقيات مع شــركات: أمريكان إيرالينز، شــركة اخلطوط البريطانية، شــركة اخلطوط الســيبيرية، شــركة أيبريا اإلســبانية، شــركة 
الطيــران املاليزيــة واخلطــوط القطريــة، لتنضــم إلــى اتفاقيــات الشــركة الســابقة مــع غيــر أعضــاء حتالــف “oneworld” مــع كل مــن اخلطــوط الرومانيــة، واخلطــوط 
اجلويــة الســورية املعطلــة حاليــاً نظــراً لألحــداث في ســوريا، طيران اخلليج، الطيران الُعماني، شــركة طيران الشــرق األوســط اللبنانية، واخلطــوط التركية، اخلطوط اجلوية 

اإليطالية أليتاليا، اخلطوط التونســية، طيران االحتاد واخلطوط اجلوية امللكية املغربية.
وفيمــا قامــت الشــركة عــام 2019 بزيــادة عــدد احملطــات املشــمولة باتفاقيــات الرمــز املشــترك فإنهــا ســتواصل خــالل عــام 2020 علــى زيــادة هــذا العــدد مــن خــالل تعديــل 

االتفاقيــات مــع الشــركات األعضــاء فــي حتالــف “oneworld” واالتفــاق مع الشــركات األخرى وذلك لتوســيع مظلة تغطيتهــا حول العالم. 

التطورات املستقبلية الهامة: 
ســيتم اتخــاذ القــرار لتطويــر األســطول املتوســط والقصيــر املــدى، باإلضافــة إلــى تطويــر الشــبكة مبســاعدة األنظمة واحللــول التكنولوجيــة احلديثة املطبقة في عــام 2019، 
سيســاهم هــذا فــي تعزيــز القــوة التنافســية للشــركة فــي املنطقــة نظــراً ملــا توفــره الطائــرات األحــدث وتطوير الشــبكة من خدمات تنافســية بالنســبة لركابها، ونظراً ملا تســاهم 

به من تخفيض في كلفة الوقود والصيانة، ســعياً لتطوير األداء في الشــركة على املســتوين املتوســط والطويل املدى.
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أتعاب التدقيق
 بلغت أتعاب تدقيق حسابات امللكّية األردنّية وشركاتها التابعة لها عن عام 2019 كما يلي:

امللكّية األردنّية 
 بلغت أتعاب تدقيق حسابات امللكّية األردنّية  81,200 دينار أردني شاملة الضريبة.

األجنحة امللكّية
بلغت أتعاب تدقيق حسابات األجنحة امللكّية 13,920 دينار أردني شاملة الضريبة.

امللكّية األردنّية  للسياحة والسفر "رويال تورز" 
بلغت أتعاب تدقيق حسابات امللكّية األردنّية  للسياحة والسفر 2,784 دينار أردني شاملة الضريبة.

"ِتكَرم" خلدمات املطار
بلغت أتعاب تدقيق حسابات "ِتكَرم" خلدمات املطار 8,120 دينار أردني شاملة الضريبة.

األوراق املالية اململوكة من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
 

يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة: 

االسم
عدد األسهم كما في

2019 / 12 /312018 / 12 / 31

--معالي املهندس سعيد سميح دروزة

--معالي املهندس باسم خليل السالم

معالي  السيد عمر زهير ملحس
--من 1 أيلول 2019

معالي السيد سعود أحمد نصيرات
--من 9 تشرين األول 2019

5,0005,000عطوفة الدكتور عبد احلكيم موسى عبد القادر الشبلي

عطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة
--من 1 أيلول 2019

7,6997,699سعادة السيد "محمد علي" عصام  بدير

5,0005,000سعادة السيد ميشيل نبيه نزال

--سعادة السيد نزار فهيم خوري

معالي السيد سامي كامل داوود
289289من 12 شباط ولغاية 9 أيار 2019

معالي السيد ناصر سلطان الشريدة
--لغاية 12 شباط 2019

عطوفة الكابن سليمان رضا عبيدات
3,4063,406لغاية 29 متوز 2019

سعادة السيد سعيد عبد اهلل شنان
--من 10 متوز ولغاية 9 تشرين أول 2019

سعادة السيد عماد جمال القضاة
--لغاية 10 متوز 2019

يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة احلالين وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة كما هو في  نهاية عام 2019:

درجة القرابةاسم القريباسم العضو
 )الزوجة واألبناء القصر فقط(

اجلنسية
عدد األسهم اململوكة كما في

2019 / 12 / 312018 / 12 /31

سعادة السيد ميشيل 
454454أردنيةالزوجةمنى كمال عيسى نفاعنبيه نزال

الشركات املسيطر عليها  من قبل أعضاء مجلس اإلدارة مقارنة مع 
السنة السابقة 

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة متتلك أسهماً في امللكّية األردنّية. 

الشركات املسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة 
مقارنة مع السنة السابقة

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة.

األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا 
وأقاربهم:

اجلنسيةاالسم
عدد األسهم اململوكة كما في

2019 / 12 / 312018 / 12 /31

296296أردنيةآمال رفيق خليل حتر

 ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل باقي أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو أقاربهم في نهاية عام 2019. 

الشركات املسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا ذوي 
السلطة التنفيذية مقارنة مع السنة السابقة 

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا.

الشركات املسيطر عليها من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا 
ذوي السلطة التنفيذية مقارنة مع السنة السابقة

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا.
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مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
 

 يوضح اجلدول أدناه املزايا واملكافآت التي تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2019:

بدل التمثيل أو بدل املنصباالسم
التنقالت السنوية

املكافآت 
السنوية

نفقات
إجمالي املزايا السنوية السفر

----رئيس مجلس اإلدارة معالي املهندس سعيد سميح  دروزة

4,500--4,500نائب رئيس مجلس اإلدارةمعالي املهندس باسم خليل السالم

4,500--4,500عضوعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

2,000--2,000عضومعالي السيد عمر زهير ملحس

عطوفة الكابن سليمان رضا 
3,000--3,000عضوعبيدات

2,000--2,000عضوعطوفة السيد مالك سالم حباشنة

1,000--1,000عضومعالي السيد سامي داوود

5,354 --5,354 عضومؤسسة الضمان االجتماعي*

5,000--5,000عضوسعادة السيد ميشيل نبيه نزال

سعادة السيد "محمد علي" عصام 
4,500--4,500عضوبدير

5,500--5,500عضوسعادة السيد نزار فهيم خوري

37,354--37,354املجموع

*اســتقال الســيد عمــاد القضــاة بتاريــخ 2019/7/10، ومت تعيــن الســيد ســعيد شــنان ليمثــل املؤسســة مــن تاريــخ 2019/7/10 وحتــى تاريــخ 2019/10/9، 
حيــث مت تعيــن معالــي الســيد ســعود نصيرات.

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا
 

يوضح اجلدول التالي الرواتب واألجور والعالوات التي تقاضاها أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة خالل عام 2019:

نفقاتاملكافآت السنويةالرواتب السنويةاملنصباالسم
اإلجمالي السفر

95404,675-404,580املدير العام - الرئيس التنفيذيالسيد ستيفان بشلر

النائب التنفيذي للمدير العام - السيد فراس القراعن
50,929--50,929املالي واملوارد

1,60589,044-87,439نائب املدير العام - التجاريالسيدة بسمة املجالي

 142,134 نائب املدير العام - العملياتالكابن غسان عبيدات
142,134--يتضمن عالوات الطيران

78,124--78,124نائب املدير العام- املاليةاآلنسة آمال حتر

76,219--76,219نائب املدير العام - اخلزينةاألنسة سهى العارضة

1,75579,234-77,479نائب املدير العام - اخلدمات واملنتجالدكتور فوزي امللقي

355125,755-125,400رئيس القطاع املاليالسيد مروان مرجي

التبرعات واملنح التي دفعتها الشركة خالل عام 2019: 
 

 يوضح اجلدول التالي التبرعات واملنح التي قامت امللكّية األردنّية بدفعها خالل عام 2019:

املبلغ بالدينار األنشطة

5,000 نادي موظفي امللكّية األردنّية 

10,000 صندوق التعليم - النقابة العامة للعاملن بالنقل اجلوي

2,000 دعم ألهالي حاالت الوفاة

25,496 حملة رمضان السنوية - جمعيات خيرية

1,118 أخرى

43,614 املجموع

العقود واملشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات 
التابعة أو الشقيقة أو احلليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء 

املجلس أو املدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:
� اتفاقية خدمات تكليف موظفن مع األجنحة امللكّية.

� اتفاقية دعم إدارة صالحية الطائرات للطيران مع األجنحة امللكّية.
� اتفاقية تتعلق بتقدمي خدمات مناولة أرضية لطائرات األجنحة امللكّية في مطار امللكة علياء الدولي.

� اتفاقية خدمات لترحيل الطائرات في مطار امللكة علياء الدولي مع األجنحة امللكّية.
."ACMI" إلى امللكّية األردنّية على أساس "A-320 JYAYI" اتفاقية تأجير طائرة األجنحة امللكية �

� اتفاقية خدمات مع شركة امللكّية األردنّية  للسياحة والسفر.
� اتفاقية خدمات متعلقة بالسفر مع شركة امللكّية األردنّية  للسياحة والسفر.

� اتفاقية خدمات توريد موظفن مع شركة تكرم خلدمات املطارات. 
� اتفاقية نقل موظفي شركة تكرم خلدمات املطارات.
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سياسة املسؤولية املجتمعية
 

أواًل: مقدمــة 
منــذ أن انطلقــت امللكّيــة األردنّيــة فــي عــام 1963 كناقــل جــوي وطنــي للمملكــة األردنيــة 
الهاشــمية، أخــذت علــى عاتقهــا أن تكــون محــوراً فاعــاًل فــي خدمــة املجتمــع الــذي تعمــل 
فيــه، وأن تســهم إلــى جانــب اجلهــات الوطنيــة األخــرى فــي نهضــة األردن وتقدمــه وفتــح 
آفــاق عامليــة جديــدة أمــام أبنائــه، وتذليــل العقبــات التــي تعتــرض طريــق الطموحن منهم 
للوصــول إلــى شــتى أصقــاع املعمــورة، طلبــاً للعلــم واملعرفــة وإثبــات الــذات والتفاعــل مــع 

األخــرى. الشــعوب 
ولهــذا آمنــت امللكّيــة األردنّيــة ومــا زالــت مببــدأ املســؤولية املجتمعيــة وضــرورة التفاعــل 
اإليجابــي مــع احمليــط الــذي تعمــل فــي إطاره، واملشــاركة الفاعلــة في مختلف النشــاطات 
والفعاليــات احملليــة، ســواء كانــت وطنيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو فنيــة أو رياضيــة 
أو غيرهــا، باإلضافــة إلــى تفهــم أوضــاع الفقــراء واملعوزين وأصحــاب احلاجات اخلاصة 
واملؤسســات ذات العالقــة واجلمعيــات اخليريــة ودور رعايــة األيتــام وتقــدمي الدعــم لهــم 

ضمــن إمكانــات الشــركة املتاحــة. 

ثانيًا: خدمة املجتمع جزء من الرسالة
في تقرير امللكّية األردنّية  الســنوي واملتعلق ب )الرؤية، الرســالة والقيم( جند أن بند املســؤولية املجتمعية متجســٌد بن ســطورها بوضوح، باعتبارها عنصراً أساســياً أخذت 
الشــركة علــى عاتقهــا القيــام بــه إميانــاً مببــدأ الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، وملــا فيــه حتقيــق الصالــح العــام، حيث تنــص الرســالة التي تعمــل امللكّيــة األردنّية بوحي 
منها في أحد بنودها على: "دعم املجتمع احمللي وتقدمي الرعاية ملختلـــف النشــاطات والفعاليات اخليرّية"، وذلك من منطلق االعتقاد بأن للشــركات الناجحة دوراً أساســياً 
ومسؤولية كبيرة لإلسهام في تطور املجتمع والوقوف إلى جانب املشاريع التنموية الطموحة واملبادرات اإلنسانية الرائدة، ودعم جهود أهل اخلير أفراداً ومؤسسات، سيما 

تلك التي لها سمة االستدامة. 

ثالثًا: املسؤولية املجتمعية والدور الوطني
إن امللكّيــة األردنّيــة باعتبارهــا الناقــل اجلــوي الوطنــي العريــق فــي اململكــة والتــي حتمــل الهويــة الوطنيــة وتضــع التــاج امللكــي شــعاراً لهــا وعلــى جميــع طائراتهــا بفخــر واعتــزاز 
تؤمــن بهــذا الــدور الطليعــي، حتــى غــدت واحــدة مــن الروافــع الوطنيــة واالقتصاديــة األساســية في بلدنا، ومنذ تأسيســها، وهــي اليوم تتبوأ مكانــة رفيعة على قائمــة االقتصاد 
الوطنــي مــن حيــث حجــم موجوداتهــا وإيراداتهــا ونفقاتهــا واأليــدي العاملــة التي تشــغلها واخلدمات األساســية التي تقدمها ملختلف قطاعات الســياحة والتصدير واالســتيراد 
وجلــب العمــالت الصعبــة، فقــد كانــت ومــا زالــت جســراً حضاريــاً يربــط األردن بالعالــم ووســيلة للتواصــل مــع الشــعوب، كجــزء مــن رؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية فــي خدمــة 

الوطن.
وتــرى امللكّيــة األردنّيــة أن التميــز الفعلــي للشــركات واملؤسســات ال يقــاس بحجــم األربــاح املاليــة املتحققــة أو الوصــول إلــى األهــداف األساســية املرســومة فقــط، ولكــن الوطــن 
واملجتمــع يحكــم علــى الشــركات ويفاضــل بينهــا قياســاً علــى مــا تقدمــه ملجتمعهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وبنــاًء علــى تفهمها ملتطلبــات أبنائــه وعملها معهم واالســتجابة 
لذلك رغبة في العطاء، بعيداً عن األضواء واملّنة وتســويق الذات، وســتواصل امللكّية األردنّية أداء هذا الدور الوطني الريادي الذي طاملا عرفت به حتى صار إحدى ســماتها 

الرئيسة.
فعلــى مــدى ســنوات عديــدة، حرصــت امللكّيــة األردنّيــة منــذ تأسيســها علــى تبنــي البرامــج واخلطــط التي تتماشــى مــع رســالتها الوطنية لدعم املجتمــع احمللي وتقــدمي الرعاية 
ملختلـــف النشــاطات والفعاليــات التــي تُعنــى بقطاعــات حيويــة، مثــل التعليــم والشــباب والصحــة والبيئــة والفئات األقل حظــاً، فاملســؤولية االجتماعية تدخل ضمن مســؤوليات 

املواطنــة األساســية التي تؤديها شــركتنا للمجتمــع بكفاءة واقتدار.

رابعًا: أهداف املسؤولية املجتمعية 
1. التأكيد على أن امللكّية األردنّية إحدى املؤسسات الوطنية البارزة وأنها جزء فاعل من املجتمع األردني.

2. املساهمة في إحياء روح املسؤولية االجتماعية وثوابتها وأهميتها كمسار مواز للعمل في امللكّية األردنّية.
3. تبني البرامج واخلطط التي تتماشى مع رسالة امللكّية األردنّية في دعم املجتمع احمللي وتقدمي الرعاية ملختلف النشاطات والفعاليات املجتمعية والوطنية  

      واالقتصاديــة والرياضيــة والفنيــة ودعــم قطاعــات حيويــة تعنــى بالتعليــم والصحــة والشــباب والفئــات األقــل حظــاً.
4. املساهمة في تنمية املجتمع احمللي.

5. املساهمة في دعم البنى التحتية للمجتمع والتي متثل مرتكزات أساسية لتحسن نوعية احلياة للمواطنن.
6. دعم مؤسسات وهيئات املجتمع املدني، التي تهتم بشؤون املرأة واألطفال والشباب وطلبة املدارس واجلامعات وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة وغيرها.

7.  دعم املؤسسات العلمية واجلامعات واملستشفيات، باعتبار البحث العلمي والتعاون بن شركات القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية سينعكس على املجتمع احمللي  
     بخدمات متقدمة.

8. املساهمة في حماية البيئة واحلد من التلوث.
9. املساهمة اإليجابية والفاعلة في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية ال قّدر اهلل.

10. زيادة التكافل االجتماعي بن مختلف شرائح املجتمع األردني.

خامسًا: املسؤولية االجتماعية والشفافية
اســتناداً إلــى ممارســات احلاكميــة املؤسســية الســليمة، تقــوم امللكّيــة األردنّيــة بإصــدار تقاريــر ماليــة ســنوية منشــورة تُظهــر البيانــات والقوائــم املاليــة ومعلومــات تفصيلية عن 
منجــزات الشــركة ودورهــا فــي مجــال املســؤولية املجتمعيــة والــذي ميكــن مــن خاللــه قيــاس األداء االجتماعــي الــذي قامــت بــه الشــركة خــالل عام واحــد والتركيز علــى أن هذا 
األداء كان متوازناً وشاماًل ملختلف الفئات واجلهات، حيث تتسم هذه البيانات بالدقة واملصداقية، سيما وهي تظهر بوضوح املبالغ املالية التي مت التبرع بها لصالح املجتمع 

احمللــي، وجتــدر اإلشــارة فــي هــذا املجــال علــى ســبيل املثــال ال احلصــر إلــى مــا يلي:
1. تقوم امللكّية األردنّية برعاية ودعم األحداث والفعاليات املختلفة على املستوى احمللي فقط ومبوافقة املدير العام - الرئيس التنفيذي وبتنسيب من املساعد التنفيذي 

لإلعالم واالتصال واملسؤولية املجتمعية.
2. يتم توجيه الدعم إلى الهيئات واملنظمات غير الربحية فقط لتمكينها من حتقيق أهدافها.

سادسًا:  تنفيذ مبادرات املسؤولية االجتماعية
توجــد فــي امللكّيــة األردنّيــة دائــرة خاصــة تُعنــى بتنفيــذ مختلــف وجــوه وبرامــج ومبــادرات املســؤولية املجتمعية، هــي دائرة اإلعــالم واالتصال واملســؤولية املجتمعيــة، وتتبع هذه 
الدائــرة للمديــر العــام - الرئيــس التنفيــذي مباشــرة، وتقــوم بعملهــا بنــاًء علــى موازنــة محــددة ومقــرة مــن مجلــس إدارة الشــركة فــي إطــار موافقتــه علــى املوازنــة العامــة 

للملكّيــة األردنّية.

سابعًا: سياسة املسؤولية املجتمعية في مجال البيئة

1. فــي إطــار ســعي الشــركة املتواصــل لتحديــث أُســطولها وإدخــال طائــرات جديــدة، فإنهــا بذلــك تســهم بشــكل مباشــر فــي احلــد مــن التلــوث والضوضــاء الناجتن عن تشــغيل 
طائــرات قدميــة، وهــو مــا ينســجم مــع أهــداف امللكّيــة األردنّيــة فــي احملافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا وتخفيــف نســبة االنبعاثــات الضــارة.

2. تشــغل امللكّية األردنّية ســبع طائرات حديثة من طراز "بوينغ 787 " وهي تعتبر األكثر توفيراً في اســتهالك الوقود، مما أدى إلى ترشــيد اســتخدام الوقود منذ اســتقدام   
هذه الطائرات، باإلضافة إلى أن هذه الطائرات ومن خالل التقنيات احلديثة املزّودة بها خفضت بشــكل كبير مســتويات الضجيج الصادر عن محركاتها. 

3. يعتبر معدل أعمار طائرات امللكّية األردنّية  قليل إجماالً باملعايير العاملية، وهو ما يجعل أسطول امللكّية األردنّية صديق للبيئة.
4. تتخــذ الشــركة إجــراءات تهــدف للتقليــل مــن التلــوث النــاجت عــن حــرق الوقــود فــي عملياتهــا التشــغيلية مــن خــالل اشــتراكها في البرنامــج األوروبــي للحد من انبعاثــات ثاني 
أكســيد الكربــون والهــادف إلــى حتســن األداء البيئــي لعمليــات الشــركة وضبــط ومراقبــة اآلثــار البيئيــة الســلبية الناجمــة عــن العمليــات التشــغيلية مبــا يتــالءم مــع القوانن 

والتشريعات العاملية. 
5. كانــت امللكّيــة األردنّيــة مــن أوائــل الشــركات التــي حتظــر التدخــن فــي جميع مكاتبها ومرافق العمــل التابعة لها، إضافة إلى حظرها للتدخن علــى من طائراتها منذ مطلع 

القــرن احلادي والعشــرين. 
6. يقوم موظفو امللكّية األردنّية من حن إلى آخر بتنفيذ بعض النشاطات املجتمعية الرامية للمحافظة على البيئة.

7. تســعى امللكّيــة األردنّيــة إلــى تقليــل األثــر البيئــي الســتهالك الــورق مــن خالل ترشــيد املراســالت الورقية إلى احلــد األدنى وجعلها إلكترونية بشــكل واضــح، وتوفير خدمات 
للعمــالء واملســافرين تهــدف إلــى تقليــل اســتهالك الــورق مــن خالل الرقمنة واألمتتة، فقد كانت امللكّية األردنّية من أوائل شــركات الطيــران العاملية التي بادرت إلى إصدار 
التذاكــر إلكترونيــاً متاشــياً مــع توجهــات احتــاد النقــل اجلــوي العاملــي "أياتــا" واجلهــات األخــرى منذ عــام 2008 والتوقف عن اســتخدام التذاكر الورقية، كما اســتطاعت 

الشــركة علــى مــر الســنوات املاضيــة أمتتــة جميع عمليــات وإجراءات الســفر وجعلهــا إلكترونية متاماً.
8. احلد من استهالك الطاقة، على الرغم من أن طبيعة عمليات امللكّية األردنّية تستوجب استهالك الكثير من الطاقة، إال أنها تعمل باستمرار على ترشيد هذا االستهالك 
بشتى الطرق والوسائل كاستخدام الغاز املركزي كوقود في تدفئة مبنى اإلدارة العامة، حيث يعد الغاز أكثر أمناً ونظافة ومالءمة للبيئة كما يتميز املبنى الرئيس للملكّية 
األردنّيــة باســتخدام ظــالل خارجيــة للنوافــذ كإحــدى الوســائل الهادفــة إلــى خفــض درجــة احلــرارة لتبريــد املبنى في فصــل الصيف، كما قامت الشــركة باســتبدال وحدات 

اإلنــارة التقليدية بوحدات اإلنارة املوفرة للطاقة.

ثامنًا:  سياسة املسؤولية املجتمعية في مجال العمل اخليري 
من مظاهر الدعم وتقدمي الرعاية التي تقوم بها امللكّية األردنّية  باســتمرار في خدمة املجتمع احمللي أنها حتاول دائماً ترك بصمة واضحة في كافة املناســبات والفعاليات 
الوطنية ومشاركة املجتمع، ومن هذه املشاركات مواصلة دعم بنك املالبس اخليري وحمالت اخلير الرمضانية السنوية من خالل توزيع طرود اخلير على العائالت الفقيرة 

وإقامة مآدب إفطار رمضانية لأليتام واألطفال احملتاجن.

تاسعًا: سياسة املسؤولية املجتمعية في مجال الصحة 
تواصل امللكّية األردنّية دعم مؤسســة ومركز احلســن للســرطان بكافة األشــكال في جهود مكافحة مرض الســرطان وتوفير الرعاية الطبية للمرضى، وذلك من خالل إتاحة 
الفرصــة ملوظفيهــا ومســافريها للمســاهمة فــي مكافحــة هــذا املــرض، وبهــذا اخلصوص تقوم امللكّية األردنّية - على ســبيل املثال ال احلصر بتوزيــع صناديق التبرعات في كافة 

مكاتــب مبيعــات الشــركة فــي األردن، باإلضافــة إلــى وضــع صناديــق أخــرى في صالة درجــة "كراون" التابعة للملكّيــة األردنّية في مطار امللكــة علياء الدولي. 
كمــا تتيــح امللكّيــة األردنّيــة ملســافريها مــن أعضــاء برنامــج املســافر الدائــم " رويــال كلــوب" وتشــجعهم علــى التبــرع بأميــال الســفر التــي تتوفــر لديهــم لصالــح مؤسســة احلســن 
للســرطان، والتــي تســتخدمها املؤسســة كتذاكــر مجانيــة لســفر األطبــاء مــن أجل التدريب في اخلارج أو لســفر بعض املرضــى حينما يكون ذلك جزءاً مــن معاجلاتهم الطبية أو 

النفســية . 
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عاشرًا:  سياسة املسؤولية املجتمعية في مجال التعليم والتوظيف
تؤمــن امللكّيــة األردنّيــة بالــدور الهــام للتعليــم فــي نهضــة املجتمــع، حيث عملت الشــركة خالل الســنن القليلة املاضية على رعاية برامج البعثات الدراســية ألبنــاء األردن وتوفير 
فرص عمل لهؤالء الطلبة بعد تخرجهم من اجلامعة بحسب احتياجاتها وتوفر الشروط املطلوبة فيمن يتقدم منهم للوظيفة. كما حترص امللكّية األردنّية على إيجاد الفرص 

املتكافئــة والعادلــة جلميــع أبنــاء الوطــن مبــن فيهــم األشــخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ومبا يتالءم مع مؤهالتهم العلمية وطبيعة العمل في الشــركة.

حادي عشر: سياسة املسؤولية املجتمعية في تطوير قدرات املوظفني 
تواصل امللكّية األردنّية تنفيذ برامج التدريب وتأهيل املوظفن لديها في شــتى املناحي والتي تهدف إلى إحداث تغيير مســتمر لتطوير مهارات املوظفن واســتثمار مهاراتهم 
املتخصصة وتعزيز قدراتهم بشــكل مباشــر عموماً وبالتعاون مع بعض الشــركات املتخصصة في بعض احلاالت لتحفيز اإلبداع وتنظيم مبادرات تهدف إلى تفعيل التواصل 

بــن الشــركة واملوظفن من خــالل برامج ومبادرات مختلفة. 

ثاني عشر: سياسة املسؤولية املجتمعية في مجال الرياضة 
علــى الصعيــد الرياضــي تســتمر امللكّيــة األردنّيــة  فــي دعــم الرياضــة والرياضيــن املتميزين واملبدعن من خالل منحهم تذاكر ســفر مجانية وتكرميهم ومتكينهم من املشــاركة 

في املنافســات العاملية، إلى جانب رعاية البطوالت احمللية ملختلف الرياضات الشــبابية التي تقام على أرض اململكة وفي اخلارج.

ثالث عشر: أحكام عامة
مت إقــرار هــذه السياســة بصيغتهــا املعدلــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفق قرار املجلس رقم )11( واملتخذ في جلســة مجلس اإلدارة رقــم )278( املنعقدة بتاريخ 2018/9/26، 
وملجلــس اإلدارة وفــي أي وقــت إجــراء أيــة تعديــالت يراهــا الزمــة علــى هــذه السياســة، ويتــم اعتمــاد هــذه التعديــالت اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور قــرار املجلــس باملوافقــة عليها، 

حيــث تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ من هذه السياســة.

تقرير املسؤولية املجتمعية لعام 2019:
� دعم مؤسسة ومركز احلسني للسرطان 

تواصل امللكّية األردنّية دعم مؤسســة ومركز احلســن للســرطان مبختلف برامجها وأنشــطتها في كفاحها ضد مرض الســرطان، ومبا يعكس الشــراكة احلقيقية التي تعمقت 
بــن اجلانبــن منــذ عــدة ســنن واإلســهام فــي حتقيــق رســالة املؤسســة الطبيــة واإلنســانية لتوفيــر أفضل عــالج ممكن للمرضــى بأرفــع املســتويات املعروفة عامليــاً، وخالل عام 

2019 كانــت هنــاك عــدة مبادرات فــي هذا املجال:

- جمع التبرعات لصالح مرضى السرطان:
مــا زالــت امللكّيــة األردنّيــة تُتيح ملســافريها وموظفيها فرصة املســاهمة في محاربة مرض 
الســرطان، مــن خــالل التبــرع ولــو بالقليــل إلنقــاذ حيــاة العديــد مــن املرضــى األقــل حظــاً 
والذين يتلقون العالج في مركز احلسن للسرطان، وذلك من خالل توزيع صناديق جمع 
التبرعــات فــي جميــع مكاتــب مبيعــات الشــركة فــي األردن، ووضــع هــذه الصناديــق أيضاً 
فــي صالــة درجــة " كــراون" التابعــة للملكّيــة األردنّيــة فــي مطــار امللكــة عليــاء الدولــي، 
حيــث يتــم تخصيــص هــذه التبرعــات ألجل تقدمي أفضل ُســبل العــالج والرعاية الصحية 
الشــمولية للمرضــى، إذ بلغــت حصيلــة املبالــغ التــي جتمعــت لصالــح املؤسســة خالل عام 
2019 حوالــي 33,706 دينــار، فيمــا وصلــت قيمــة املبلــغ اإلجمالــي الــذي حتّصــل 
فــي هــذه الصناديــق منــذ توزيعهــا نهايــة عــام 2013 وحتــى نهاية عام 2019 مــا مقداره 

ــار. 204,195 دين

- التبرع بأميال السفر:
ــة ملســافريها مــن أعضــاء برنامــج املســافر الدائــم "رويــال كلــوب"  ــة األردنّي توفــر امللكّي
فرصــة التبــرع بأميــال الســفر مــن خــالل متجــر "رويــال كلــوب" اإللكترونــي بهــدف منــح 
ــرع  أعضــاء البرنامــج فرصــة املســاهمة فــي عــالج مرضــى الســرطان مــن خــالل التب
باألميــال اجلويــة املترصــدة لديهم لصالح مركز احلســن للســرطان، والتي ميكن للمركز 
ــة  ــرات امللكّي ــى مــن طائ اســتبدالها بتذاكــر ســفر يســتخدمها املرضــى ومرافقيهــم عل

األردنّيــة فــي إطــار الدعــم النفســي واملعنــوي الــذي يقدمــه املركــز ملرضــاه.

وترتبط امللكّية األردنّية ومؤسســة احلســن للســرطان باتفاقية شــراكة اجتماعية تتعلق بتشــجيع التبرع بأميال برنامج املســافر الدائم "رويال كلوب" منذ عام 2014، حيُث 
كان مجمــوع األميــال التــي مت التبــرع بهــا لصالــح املؤسســة خــالل العــام املاضــي734,813  ميــاًل ومنــذ توقيــع هــذه االتفاقيــة وحتــى نهايــة عــام 2019 حوالــي 6,464,813  

ميــاًل.

- دعم حملة "فكر بالوردي" السنوية:
شــاركت امللكّية األردنّية مؤسســة احلســن للســرطان بترويج مبادرة "فكر بالوردي" التي ينفذها البرنامج األردني لســرطان الثدي ســنوياً خالل شــهر التوعية العاملي باملرض 

والذي يصادف "تشــرين األول" من كل عام، حيث نفذت الشــركة عدة نشــاطات في هذا املجال كان أبرزها:

- توعية املوظفات حول املرض:
مت تنظيم محاضرة توعوية حول ســرطان الثدي ملوظفات الشــركة حتت عنوان "ال تســتني األعراض ..افحصي" هدفت إلى نشــر الوعي باملرض ومناقشــة التدابير الوقائية، 
والتعرف على األعراض، وأهمية الفحوصات املنتظمة، كما تضمن اللقاء مشــاركة ســيدات ناجيات وإجراء فحص ســريري مجاني للراغبات من موظفات الشــركة، حيث مت 

إجــراء هــذا الفحــص حلوالــي 100 موظفــة.

- حملة توعية على مواقع التواصل االجتماعي: 
أطلقت امللكّية األردنّية حملة توعية "فكر بالوردي" عبر صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي خالل شهر "أكتوبر" للمساهمة في دعم الكفاح ضد املرض ودعم 

املريضات ورفع معنوياتهن وتشجيع الناجيات من السرطان، بهدف إيصال الرسالة ألكبر عدد ممكن من الناس والتحلي باإليجابية والتفاؤل واألمل.

- توزيع "الشارات الوردية": 
مت توزيــع املئــات مــن الشــارات الورديــة، وهــي الرمــز العاملــي ملكافحــة ســرطان الثــدي والتــي مت تصميمهــا بهويــة أردنيــة جلميــع العامالت في الشــركة، ســيما املتعامــالت منهن 

مباشــرة مع املســافرين. 

- بيع منتجات مؤسسة احلسني للسرطان:
أقامــت مؤسســة احلســن للســرطان جناحــاً خاصــاً بهــا فــي املكتــب الرئيــس خالل شــهر "أكتوبــر" عرضت خالله مــواد متنوعة للبيع بهــدف الترويج للحملة، حيــث قام موظفو 

الشــركة ومســافروها وزوارهــا بشــراء هــذه املــواد التي ذهب ريعهــا لدعم املرضى.

- حتقيق حلم السفر بالطائرة ألحد األطفال املرضى:
حرصــت امللكّيــة األردنّيــة علــى حتقيــق حلــم طفــل يبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات ويتعالــج مــن مــرض ســرطان الــدم في مركز احلســن للســرطان، حيــث مت حتقيق أمنيتــه في أن 
يركــب طائــرة ويحلــق فــي األجــواء، وقدمــت للطفــل مصطفــى ووالديــه ثــالث تذاكــر ســفر مجانيــة علــى رحلــة عّمــان - العقبــة - عّمــان ليقضــي يومــاً كامــاًل فــي مدينــة العقبــة 

معبــراً عــن ســعادته بهــذه البــادرة مــن الناقــل الوطنــي لــألردن. 

- "شجرة األمنيات" مبادرة لتحقيق أحالم األطفال املرضى :
فــي مبــادرة طيبــة مــن امللكّيــة األردنّيــة جتــاه أطفــال مرضــى الســرطان، قامــت الشــركة بالتعــاون مــع مركــز احلســن للســرطان ببنــاء شــجرة األمنيــات "Wish Tree" فــي 

صالــة درجــة رجــال األعمــال "كــراون" والتــي حتمــل أحــالم األطفــال ورغباتهــم فــي عيــد امليــالد املجيــد.
أمنيــات الطفولــة ُكتبــت بأيــدي الصغــار والتــي وضعوهــا داخــل مغلفــات مت تعليقهــا علــى الشــجرة، ممــا أتاح ملرتــادي صالة "كــراون" اختيار أحــد هذه املغلفــات وحتقيق أحالم 

األطفال وإدخال الســعادة إلى قلوبهم الصغيرة.
وفــي ذات اإلطــار أتاحــت امللكّيــة األردنّيــة ملســافريها إمكانيــة شــراء منتجــات ومعروضــات متنوعــة مــن اجلنــاح الذي أقامه مركز احلســن للســرطان في صالة "كــراون" والتي 

يذهــب ريعهــا لعــالج املرضــى الفقــراء.
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� مواصلة دعم الهيئة اخليرية الهاشمية 

تدعــم امللكّيــة األردنّيــة بشــكل مســتمر ومنــذ عــام 2014 بنــك املالبــس اخليــري، إحــدى مبادرات 
الهيئــة اخليريــة الهاشــمية فــي مختلــف فعالياته وبرامجــه؛ وذلك من خالل توزيــع صناديق البنك 
فــي مختلــف مرافــق الشــركة لتمكــن املوظفــن مــن التبــرع باملالبــس واألحذيــة وألعــاب األطفــال 
لصالــح األســر العفيفــة املســتفيدة مــن البنــك، حيــث بلــغ حجــم التبرعــات املقدمــة مــن امللكّيــة 
األردنّيــة  منــذ بدايــة تعاونهــا مــع بنك املالبس اخليري وحتى نهايــة عام 2019 حوالي 18,845 
كيلوغرامــاً مــن املالبــس واألحذيــة وألعــاب األطفــال عبــر صناديــق التبرعــات، فيمــا بلــغ عــدد 

املنتفعــن مــن هــذه التبرعــات علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة 4,673 محتاجاً.
كمــا تبــرع موظفــو امللكّيــة األردنّيــة  خــالل عــام 2019 بحوالــي 2,420  كغــم مــن املالبــس 
اســتفاد منهــا نحــو 600 منتفعــاً، وفــي عــام 2018 )3,300( كغــم مــن املالبــس اســتفاد منهــا 

825 منتفعــاً وفــي عــام 2017 )4,560( كغــم ذهبــت لصالــح 1140 محتاجاً.

وباإلضافــة إلــى مــا يتجمــع أســبوعياً فــي حاويــات بنــك املالبــس مــن قبــل موظفــي الشــركة، فقــد 
تبرعــت امللكّيــة األردنّيــة  علــى مــدى األعــوام القليلــة املاضيــة بأكثــر مــن )9000( قطعــة مــن 
املالبــس املختلفــة مــن الثيــاب الرجاليــة والنســائية واألحذيــة وحقائــب الســفر املختلفــة والتــي 

جتمعــت فــي مســتودعات الشــركة مــن الــزي الرســمي املرجتــع مــن موظفــي امللكّيــة األردنّيــة .
كمــا تبرعــت امللكّيــة األردنّيــة لبنــك املالبــس اخليــري خــالل عــام 2018 مبــا مجموعــه 1200 
ــُث قــام البنــك بتوزيعهــا علــى  بطانيــة مســتعملة بعــد أن كان يســتخدمها مســافرو الشــركة، حي

احملتاجــن.

� حملة اخلير الرمضانية  

حملــة شــهر رمضــان املبــارك اخليريــة واحــدًة مــن أبــرز األنشــطة االجتماعيــة التي تعمل الشــركة 
على تنفيذها ســنوياً، وتشــمل في كل عام صوراً مختلفة، مثل توزيع الطرود الغذائية على األســر 
احملتاجــة والتبــرع باملعــدات واألجهــزة الطبيــة وإقامــة مــآدب اإلفطــار لألطفــال األيتــام وتقــدمي 
كســوة العيد لألســر العفيفة والتبرع بهدايا وألعاب لألطفال احملتاجن، وقد نفذت الشــركة هذا 

العــام الفعاليــات التالية: 

- كفالة إطعام 60 عائلة فقيرة ملدة عام بالتعاون مع "تكية أم علي":

جّددت امللكّية األردنّية شراكتها مع "تكية أم علي" والتي تكفلت مبوجبها بتوفير الدعم الغذائي 
املســتدام ملــدة عــام كامــل لـــ 60 أســرة منتفعــة مــن برامــج "تكيــة أم علــي"، بحيــث يتــم إيصــال 
الطــرود الغذائيــة التــي حتتــوي علــى كميــة كافيــة مــن املــواد الغذائيــة تفــي مبتطلبــات األســرة 

التغذويــة ملــدة 30 يومــاً لهــذه األســر شــهرياً وعلــى مــدار العــام. 

- تطوع املوظفني لتعبئة  الطرود: 
تطــوع العديــد مــن الزميــالت والزمــالء العاملــن فــي الشــركة لتعبئــة الطــرود الغذائيــة فــي 
مســتودعات "تكيــة أم علــي" فــي منطقــة القســطل ومــن ثــم توزيعهــا علــى األســر األشــد فقــراً فــي 

محافظــة مأدبــا ومنطقــة أم الرصــاص خــالل شــهر رمضــان الكــرمي.

- رعاية موائد الرحمن:
ــة مــن خــالل شــراكتها مــع "تكيــة أم علــي" إحــدى "موائــد الرحمــن" التــي  ــة األردنّي رعــت امللكّي
أقامتهــا التكيــة خــالل الشــهر الفضيــل مبشــاركة فريــق مــن متطوعــي الشــركة فــي تقــدمي وجبات 
اإلفطــار ألكثــر مــن 2000 صائــم وصائمــة من األفراد واألســر احملتاجــة وأطفالهم مبقر "تكية 

أم علــي" الرئيــس فــي عّمــان.

- إقامة مآدب إفطار ألكثر من 300 يتيم وتقدمي كسوة العيد لهم:
أقامــت امللكّيــة األردنّيــة  مأدبتــي إفطــار خالل شــهر رمضــان املبارك ملئات األطفــال األيتام الذين 
ترعاهــم مراكــز رعايــة اجتماعيــة مختلفــة في اململكة، حيث دعت الشــركة 250 طفاًل يتيماً إلى 
مأدبــة إفطــار فــي متحــف أطفــال األردن، ومأدبــة أخــرى نظمتهــا لـــ 70 كفيفــاً ترعاهــم جمعيــة 

)ذوي البصيــرة( فــي مدينــة الزرقــاء، كمــا وزع موظفــو الشــركة علــى األطفــال كســوة العيد.

� املشاركة في احتفاالت الوطن بعيد اجللوس امللكي العشرين
شــاركت امللكّيــة األردنّيــة فــي االحتفــاالت الوطنيــة التــي أقيمــت مبناســبة 
الذكــرى العشــرين لتولــي جاللــة امللــك عبــد اهلل الثانــي ســلطاته الدســتورية 
ــاء بهــذه املناســبة فقــد جابــت  ــخ 2019/6/9. واحتف ــي صادفــت بتاري والت
ســماء األردن إحــدى طائــرات امللكّيــة األردنّيــة مــن طــراز "إيربــاص 319" 
حاملــًة علــى هيكلهــا الســفلي شــعاراً كبيــراً ملناســبة اجللــوس امللكــي العشــرين 
وأدت إلــى جانــب طائــرات مــن ســالح اجلــو امللكــي األردنــي املقاتلــة والعموديــة 
عروضــاً جويــة شــيقة وتشــكيالت اســتعراضية زينــت ســماء العاصمــة عّمــان 

ومحافظــات اململكــة املختلفــة مــن شــمالها إلــى جنوبهــا. 
كمــا عملــت امللكّيــة األردنّيــة  - وهــي ســفيرة األردن للعالــم - علــى وضــع شــعار 
اجللــوس امللكــي علــى العديــد مــن طائرات األســطول، ســيما الطائرات مــن طراز 
"بوينــغ 787" والتــي حلقــت بهــذا الشــعار فــي ســماوات العالــم اخلارجــي باعتزاز 
وهبطت به في أكبر املطارات العاملية التي تغطيها شبكة امللكّية األردنّية في قارات 

العالــم املختلفة.

� يوم املرأة العاملي

تســعى امللكّية األردنّية بشــكل مســتمر لتمكن املرأة وتدعيم جهودها لإلســهام في مســيرة تقدم الشــركة وبنائها، حيُث اســتثمرت في قدرات املرأة وأتاحت لها فرص الترقي 
والتطــور وتلبيــة املتطلبــات التــي تســتجد علــى طبيعــة عملهــا، إذ أن املــرأة فــي امللكّيــة األردنّيــة  شــغلت وظائــف قياديــة رفيعــة منــذ تأسيســها، فــكان علــى ســبيل املثــال مــن بــن 
العامــالت فــي الشــركة قائــدة الطائــرة األولــى فــي العالــم العربــي، ونائــب مديــر عــام ورئيســة دائــرة ومديــرة تنفيذيــة وغيرهــن، واحتفــاالً بهــذه املناســبة فقــد نظمــت الشــركة 

عــدة فعاليات منها: 

- االحتفاء باملرأة العاملة:
أقامــت امللكّيــة األردنّيــة حفــاًل عائليــاً تقديــراً منهــا لــدور املــرأة العاملــة باختــالف مواقــع عملهــا واجلهــود الكبيــرة التــي قدمتهــا وكان لها األثر الواضــح في دعم مســيرة امللكّية 
األردنّيــة علــى مــدى 56 عامــاً. هــذه املبــادرة جــاءت ضمــن األنشــطة التــي تنظمهــا امللكّيــة األردنّيــة ســنوياً احتفــاًء باملناســبة والتــي تعتبرهــا الشــركة فرصــة لتذكر مســاهمات 
املرأة في مختلف القطاعات وتكرمياً لســعيها املتواصل للتوفيق بن متطلبات العمل وإدارة املنزل وتربية األطفال بالرغم من املصاعب والتحديات التي تواجهها في حياتها 

املهنيــة والعائليــة، كمــا مت توزيــع الزهــور بهذه املناســبة على جميع املوظفات في الشــركة.

- جلسة حوارية لتعزيز متكني املرأة:
مت تنظيــم جلســة حواريــة تفاعليــة أدارتهــا أخصائيــة التدريــب املعروفــة رنــدا عــازر بعنوان"اكتشــفي قدراتــك" ، والتــي حتدثــت خاللها عن كيفيــة متكن املرأة العاملة ووســائل 
تطويــر الــذات وتعزيــز الثقــة بالنفــس وتنميــة واكتســاب املهــارات وأســاليب التعامــل مــع الصعوبــات والتحديــات التي تواجــه املرأة في احليــاة والعمل وطرق توظيــف اإلمكانات 

التي تتمتع بها بالشــكل الصحيح وصوالً إلى النجاح.

� في مجال البيئة

- تشغيل أسطول حديث: 
في إطار ســعي الشــركة املتواصل لتحديث أُســطولها وإدخال طائرات جديدة، 
فإنها بذلك تسهم بشكل مباشر في احلد من التلوث والضوضاء الناجتن عن 
تشغيل طائرات قدمية، وهو ما ينسجم مع أهدافها في احملافظة على البيئة 

وحمايتها وتخفيف نسبة االنبعاثات الضارة.
وتتخــذ الشــركة عــدة إجــراءات راميــة للتقليــل مــن التلــوث النــاجت مــن حــرق 
الوقود للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحتسن األداء البيئي وضبط 
ومراقبــة اآلثــار البيئيــة الســلبية الناجمــة عــن العمليــات التشــغيلية مبــا يتــالءم 

مع القوانن والتشــريعات العاملية. 
وتشغل امللكّية األردنّية  ضمن أسطولها سبع طائرات حديثة من طراز "بوينغ 
787 " والتــي تعتبــر األكثــر توفيــراً فــي اســتهالك الوقــود، باإلضافــة إلــى أن 
هــذه الطائــرات ومــن خــالل التقنيات احلديثة املزودة بها خفضت بشــكل كبير 
مســتويات الضجيــج الصــادر عــن محركاتهــا، ويعتبــر معــدل أعمــار طائــرات 
امللكّية األردنّية  قليل باملعايير العاملية، ما يجعل هذا األسطول صديقاً للبيئة.
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� التنمية امُلستدامة 

تُركــز امللكّيــة األردنّيــة علــى تنفيــذ مبــادرات عديــدة فــي مجــال املســؤولية االجتماعيــة والتــي تكــون لهــا صفــة االســتدامة، ســيما علــى صعيــد العمليــات التشــغيلية، وكذلــك في 
مجال دعمها للبرامج التعليمية ومســاعدة الطالب احملتاجن وإقامة املشــاريع الصغيرة واملســاهمة في احلفاظ على البيئة ونشــر الوعي واالســتثمار في مواردها البشــرية، 

ومــن مبــادرات عــام 2019:  

- تدريب طلبة اجلامعات:
لغايــات متكــن الطــالب علــى مقاعــد الدراســة اجلامعيــة وتأهيلهــم لالنخــراط في ســوق العمل بعــد التخرج، أتاحت امللكّيــة األردنّية فرصة للطلبة الذين مــا زالوا على مقاعد 
الدراســة للحصــول علــى تدريــب عملــي مجانــي وفــي مختلــف دوائــر الشــركة بحســب تخصصاتهــم األكادمييــة وضمــن الشــروط التدريبيــة واملــدة الزمنيــة التــي تفرضهــا 
اجلامعــات علــى الطلبــة. وشــمل التدريــب تعريــف الطــالب علــى بيئــة العمــل احلقيقيــة في امللكّيــة األردنّية  وظروفهــا والتحديات التــي تفرضها طبيعة العمل في الشــركة على 
وجــه التحديــد، ممــا يســهم فــي توســيع مداركهــم وتزويدهــم باملهــارات الفنيــة املطلوبــة، حيــُث اســتقبلت الشــركة عــام 2019 مــا مجموعــه 77 متدربــاً ومتدربــة منهــم 43 

طالبــاً فــي دائــرة الهندســة والصيانــة و34 طالبــاً فــي دوائــر أخــرى مــن الشــركة.

- تشغيل طلبة اجلامعات:
تُنفذ امللكّية األردنّية ســنوياً برنامجاً لتشــغيل طلبة اجلامعات والذي يهدف إلى حفز الشــباب األردني على العمل اجلزئي في أوقات فراغهم ومســاعدة أنفســهم ومجتمعهم، 
حيــث وفــرت الشــركة فــرص عمــل لـــ 76 طالبــاً وطالبــة مــن اجلامعــات احلكوميــة واخلاصــة ومبــا يســاعد علــى تســهيل حركــة إنســياب املســافرين داخــل مطــار امللكــة عليــاء 
الدولــي خــالل موســم الصيــف الــذي يشــهد زيــادة ملحوظــة فــي أعــداد املســافرين والرحــالت. كمــا تهــدف امللكّيــة األردنّيــة مــن خــالل برنامــج تشــغيل طلبــة اجلامعــات إلــى 
اســتقطاب املهتمــن منهــم بالعمــل لــدى امللكّيــة األردنّيــة  مســتقباًل، حيــُث مت اختيارهــم مــن مختلــف التخصصــات التي تتناســب مع حاجات الشــركة للقوى العاملة، وتشــغيلهم 

برواتــب مناســبة خــالل فتــرة الــذروة التــي تتطلــب توفيــر عدد أكبر مــن املوظفن.

- تشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة:
بهــدف توفيــر الفــرص املتكافئــة والعادلــة جلميــع أبنــاء الوطــن مبــا فيهــم األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ممــن يتمتعــون مبؤهــالت علميــة ومهنيــة تتناســب مــع طبيعــة 
العمــل فــي الشــركة، فهنــاك أشــخاص مــن هــذه الفئــة يعملــون فــي امللكّيــة األردنّيــة  بوظائــف ال تتعــارض مــع طبيعــة إعاقتهــم، وذلــك تنفيــذاً ملــا جــاء فــي االتفاقيــة الدوليــة 
حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي كان األردن مــن أوائــل الــدول التــي صادقــت عليهــا عــام 2008، وهــي تتمحــور حول حق ذوي اإلعاقــة في التعليم والصحــة والرياضة 

والتشــغيل وغيرهــا. 

- التبرع مباكينات خياطة:
اختــارت امللكّيــة األردنّيــة محافظــة معــان لالحتفــاء باألمهــات األردنيــات مبناســبة يــوم األم، حيــث قدمــت الشــركة مجموعــة مــن ماكينــات اخلياطــة لســيدات مــن قريــة أذرح 
بالتنســيق مــع جميعــة تدريــب وتأهيــل املــرأة األردنيــة اخليريــة. موظفــو الشــركة زاروا القريــة وقدمــوا 30 ماكينــة خياطــة للمســتفيدات ممــن أنهــن دورة تدريبيــة فــي مهنــة 
احلياكــة ملســاعدتهن فــي إعانــة عائالتهــن وإيجــاد وســيلة عمــل عبــر هــذه املهنــة التي تعتبر أساســية عند املرأة األردنيــة باإلضافة إلى تقــدمي هدايا رمزية مبناســبة عيد األم، 
حيث القت هذه اخلطوة القبول من الســيدات وأهالي القرية الذين عبروا عن تقديرهم للملكّية األردنّية وحرصها على التواصل مع املجتمع احمللي في احملافظات وتقدمي 

معونــات نوعيــة تعزز مفهوم التنمية املســتدامة وقيـــم التكافــل االجتماعي. 

- املشاركة في يوم وظيفي أردني:
تُعد معارض التوظيف وسيلة متميزة خللق بيئة ديناميكية تسمح للخريجن والباحثن عن عمل بتقدمي معلوماتهم الذاتية والتعّرف بشكل أقرب على ثقافة العمل في 

الشركات املختلفة ومن بينها امللكّية األردنّية التي تعتبر من أهم الشركات الوطنية اجلاذبة للكفاءات البشرية. وفي هذا اإلطار، شاركت امللكّية األردنّية في اليوم الوظيفي 
الذي نظمته غرفة جتارة عّمان بالتعاون مع وزارة العمل وهدَف إلى تشغيل أبناء الوطن في مختلف القطاعات ضمن جهود احلكومة ملكافحة البطالة، حيُث استقبلت 

الشركة الكثير من الّسير الذاتية للراغبن في االنضمام إلى امللكّية األردنّية حسب املهن أو الشواغر املتوفرة.

- توعية طلبة املدارس:
فــي كل عــام تُشــارك امللكّيــة األردنّيــة بأيــام املهــن التــي تنظمهــا مــدارس حكوميــة وخاصــة فــي اململكــة، حيــث شــاركت الكابــن دميــة الصابــر ومســاعد قائــد الطائــرة أحمــد 
العبابنــة بفعاليــات يــوم املهــن الــذي أقامتــه املدرســة األمريكيــة احلديثــة، وحتدثــا أمــام عــدد مــن الطلبــة والطالبات حول املســار التعليمــي والعملي الذي يجــب أن يحصل عليه 

الطالــب بعــد تخرجــه مــن املدرســة والرخــص التــي تؤهلــه للعمــل كطيــار.

- املشاركة في منصة "TEDx" العاملية:
شــاركت الكابــن كارول الربضــي فــي منصــة "TEDx" التــي نظمهــا مركــز االبتكار والريادة في اجلامعة األردنية خالل شــهر أيلول؛ بهدف نشــر األفــكار والقصص امللهمة من 
األشــخاص احملليــن املبدعــن لتصــل جتاربهــم للطــالب الشــباب. مشــاركة الكابــن كارول فــي هــذا احلــدث كانت مميــزة، إذ قامت بالتواصل مع املشــاركن واســتعرضت مهنة 

الطيران ومســيرتها املهنية في امللكّية األردنّية ، وقد حظيت هذه اجللســة التفاعلية بإعجاب احلضور وتقديرهم.

� في مجال املوارد البشرية 

- االستثمار باملوظف:
يُعد االســتثمار باملوارد البشــرية في مقدمة أولويات امللكّية األردنّية وعنصراً هاماً في تبوأ الشــركة مكانة متميزة في قطاع صناعة النقل اجلوي، لذلك تعمل الشــركة على 
توفيــر بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة للموظفــن، ووضــع الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب، وزيادة فرص العمــل للمواطنــن األردنين من الذكــور واإلناث، وتوفيــر أجور عادلة 
لهــم وتطويــر مهاراتهــم املهنيــة والشــخصية ومتكينهــم مــن املســاهمة فــي مســيرة النهــوض التــي تســلكها الشــركة فــي هــذه املرحلــة التــي تنفــذ فيهــا خطــة اســتراتيجية واضحة 
املعالــم لدعــم اإليــرادات وتخفيــض النفقــات واســتقطاب املوظفــن واالحتفاظ بهم وأن تكــون امللكّية األردنّية وجهة العمل املفضلة للباحثن عن فرص عمل في قطاع الطيران 

."Employer of Choice"

كمــا تؤمــن امللكّيــة األردنّيــة بــأن االســتثمار فــي التدريــب مطلــب ضــروري لتطويــر قــدرات موظفيها وتنميــة مهاراتهم مبا ميكنهــم من القيــام بأعمالهم بدرجة عاليــة من املهنية 
واالحتراف، ما ينعكس إيجاباً على مستوى ونوعية اخلدمات املقدمة للمسافرين والعمالء، وتعتمد امللكّية األردنّية  على التدريب النظري والعملي إلعداد وتأهيل املوظفن 

ورفع مستويات أدائهم املهني.

- مبادرات لتدريب املوظفني إلكترونيًا:
فــي خطــوة تهــدف إلــى تعزيــز الكفــاءة، وحتقيــق مســتويات عاليــة مــن األداء املتميــز، أنتجــت الشــركة خــالل العام املاضــي مجموعة مــن الفيديوهــات التدريبية لتتيــح ملوظفيها 
احلصــول علــى التدريــب املهنــي املناســب لطبيعــة عملهــم بشــكل إلكترونــي مــا يوفــر الوقــت واجلهــد والتكاليــف، حيُث مت إرســال عشــرات الفيديوهــات القصيرة علــى الهواتف 
اخللويــة وعلــى مــدار الســنة للعاملــن فــي دائــرة خدمــات املطــار لالرتقاء بثقافة الســالمة املهنيــة وتعزيز املعرفة بإجــراءات العمل الســليمة عند التعامل مع املســافرين ووثائق 

الســفر وتقــدمي اخلدمــات بالطريقــة املُثلــى واالمتثــال للقوانــن املنصــوص عليهــا محلياً ودولياً في مجــال املناولة األرضيــة بكافة جوانبها.
ومن جهة أخرى نفذت امللكّية األردنّية مجموعة كبيرة من الفيديوهات احملفزة للتعليم واكتساب املهارات لطواقم اخلدمات اجلوية بهدف تدريبهم على قواعد السالمة 

على الطائرات واإلسعافات األولية وكيفية تقدمي خدمات الطعام والشراب للمسافرين. وقد قامت بإنتاج جميع هذه الفيديوهات التدريبية دائرة اإلعالم واالتصال 
واملسؤولية املجتمعية في الشركة.

- بيئة عمل صحية وآمنة:
تسعى امللكّية األردنّية لتوفير البيئة املناسبة للعاملن من حيث العناية باإلضاءة املناسبة والتهوية السليمة داخل مباني امللكّية األردنّية  املختلفة، باإلضافة إلى تنفيذ 

متارين طوارئ وهمية تشمل عمليات اإلخالء واإلنقاذ لتدريب املوظفن على التعامل السليم مع حاالت الطوارئ.
كما تتيح امللكّية األردنّية ملوظفيها التأمن الصحي كأحد أهم املزايا التي توفرها لهم ولعائالتهم، إذ تسعى الشركة من خالل دائرة املوارد البشرية إلى حتقيق الرعاية 
الصحية املتكاملة للعاملن واملتقاعدين وعائالتهم، ويحصل املنتفعون على أفضل اخلدمات العالجية من خالل عدد من مستشفيات مديرية اخلدمات الطبية امللكية 

التابعة للقوات املسلحة األردنية، باإلضافة إلى ما يوفره القسم الطبي من العالج والرعاية الصحية املناسبة.

- فتح آفاق السفر للموظفني واملتقاعدين وعائالتهم:
باإلضافة إلى ما تقدمُه امللكّية األردنّية من تذاكر سفر مجانية ومخفضة للعاملن واملتقاعدين وعائالتهم على شبكة امللكّية األردنّية املباشرة كأحد االمتيازات الوظيفية، فهي 
تسعى أيضاً لتمكينهم من السفر على عشرات شركات الطيران العاملية األخرى عبر عقد إتفاقيات ما يسمى "ZED Agreements" والتي وصل عددها إلى 78 إتفاقية 

."oneworld " تتيح ملوظفي الشركة واملتقاعدين حجز مقاعدهم وإصدار تذاكرهم على رحالت شركات الطيران األخرى بينها 12 اتفاقية مع أعضاء حتالف
وتوفــر هــذه االتفاقيــات التبادليــة للمنتفعــن وعائالتهــم خصومــات علــى أســعار مجموعــة كبيــرة مــن شــركات الطيــران العامليــة بنســب مختلفــة اعتمــاداً علــى املقاعــد املتاحــة 
."myIDTravel " وعلــى الدرجــة الســياحية فقــط، حيــث يســتطيع املنتفعــون حجــز املقاعــد وإصــدار التذاكــر املخفضــة ذاتيــاً عبــر نظــام "space-available basis"

- دعم نادي امللكّية األردنّية:
تســاهم امللكّيــة األردنّيــة ســنوياً فــي دعــم نــادي امللكّيــة األردنّيــة مــن خــالل حتملهــا جــزء مــن تكاليــف اســتئجار مقــر النــادي مبنطقــة مــرج احلمــام والــذي يضــم أيضــاً جمعيــة 
متقاعــدي امللكّيــة األردنّيــة، وذلــك حرصــاً علــى تعزيــز الروابــط االجتماعيــة بــن املوظفــن واملتقاعديــن واإلســهام فــي مســاعدة الطرفــن علــى حتقيــق األهداف التي أنشــأت 

مــن أجلهــا. 

� التبرع بتذاكر سفر ألهداف إنسانية واجتماعية

- متكني طفلتني من املعاجلة في الواليات املتحدة:
قدمت امللكّية األردنّية تذاكر مجانية للطفلة "تيا" ذات السبع سنوات وعائلتها للسفر من عّمان إلى شيكاغو من أجل تلقي العالج وإجراء العمليات الالزمة ملساعدتها على 

املشي، وذلك بعد أن تبرعت جهات محلية عديدة ومواطنون بالتكاليف املالية لتغطية متطلبات املعاجلة في مدينة "سانت لويس" األميركية.
دعــم امللكّيــة األردنّيــة جــاء انطالقــاً مــن مســؤوليتها املجتمعيــة ووقوفهــا دائمــاً إلــى جانــب احملتاجــن من أبناء الوطن، حيُث ســّهلت الشــركة رحلة ســفر العائلة فــي مطار امللكة 
عليــاء الدولــي ومطــار "أورلــي" فــي شــيكاغو نظــراً حلالتهــا الصحيــة الصعبــة وعــدم متكنهــا مــن املشــي، كمــا القــت الطفلــة وذويهــا الترحيــب واالهتمــام مــن طواقــم اخلدمات 
اجلويــة علــى مــن الطائــرة فــي رحلتــي الذهــاب والعــودة ومــن مختلــف العاملن في امللكّية األردنّية، ســيما في "شــيكاغو" ما أدخل البهجة والســرور إلى قلبهــا الصغير ونفوس 

أفــراد عائلتهــا جميعــاً.  
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كمــا منحــت امللكّيــة األردنّيــة الطفلــة زينــة أبــو علــي ووالديهــا ثــالث تذاكــر مخفضــة علــى الدرجــة الســياحية علــى مقطــع عّمــان - شــيكاغو -عّمــان لتمكينهــا مــن الســفر لتلقي 
العــالج فــي مستشــفى "ســانت لويــس" لألطفــال، حيــُث تعانــي زينة ذات الثمانية ســنوات من الشــلل الدماغي.

- دعم جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعوقني: 
تواصــل امللكّيــة األردنّيــة دعــم جهــود جمعيــة أهالــي وأصدقــاء األشــخاص املعوقــن وبرامجها الهادفة إلــى منح هذه الفئة فرصاً متســاوية في مجال التعليــم والتدريب والدمج 
في املجتمع احمللي. وقد دأبت امللكّية األردنّية  على دعم حفل العشــاء اخليري الذي تُنظمُه اجلمعية ســنوياً، حيُث تســعى اجلمعية الســتقطاب أكبر عدد من احلضور حلفل 

العشاء عبر وسائل عديدة ويذهب ريع هذا النشاط لصالح املساعدات التي توفرها اجلمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

- احتاد جمعيات الشابات املسيحية: 
تذكــرة ســفر مجانيــة أخــرى قدمتهــا امللكّيــة األردنّيــة علــى مقطــع )عّمــان - إســطنبول - عّمــان( بالدرجــة الســياحية كجائــزة جــرى الســحب عليهــا خــالل حفــل العشــاء الــذي 
أقامــُه االحتــاد مبناســبة عيــد امليــالد املجيــد، حيــث ُرصــد ريــع احلفــل لبرامــج ومشــاريع االحتــاد الراميــة إلــى متكــن املــرأة واألســرة اقتصاديــاً واجتماعيــاً وقانونيــاً وتقــدمي 

القــروض الدراســية للطــالب األردنيــن األقل حظاً.

- رعاية بطل اجلوجيتسو العاملي سامي اجلمل:
ســاعدت امللكّيــة األردنّيــة املــدرب الدولــي لرياضــة اجلوجيتســو األردنــي ســامي اجلمــل علــى املشــاركة في مختلــف النشــاطات والبطوالت الرياضيــة في هذا املجــال. الرعاية 
جــاءت فــي إطــار حــرص الشــركة علــى مســاندة الناجحــن وحتفيــز الشــباب والنجــوم األردنيــن علــى املضــي قدمــاً فــي إحــراز مراكــز متقدمــة عربيــاً وعامليــاً، ومتثلــت الرعاية 

بتقــدمي تذاكــر الســفر علــى مختلــف الوجهــات التــي أقيمت فيها فعاليــات رياضية وبطوالت دولية خــالل عام 2019.

اء حسن تّيم عن فئة ذوي اإلعاقة البصرية: - رعاية العدَّ
رعــت امللكّيــة األردنّيــة العــداء األردنــي الكفيــف حســن تّيــم وســاعدته علــى املشــاركة فــي فعاليــة "أيلــة نصــف ماراثــون البحــر األحمــر 2019" والتــي تنظمهــا ســنوياً اجلمعيــة 
األردنية للماراثونات حتت شعار "اركض لغايات نبيلة" في مدينة العقبة. وقد قدمت امللكّية األردنّية حلسن تّيم ومرافقه الذي يقوم مبساعدته في جميع سباقاته تسهيالت 

للسفر بن عّمان والعقبة، حيث شارك في سباق العشرة كيلومترات لفئة الرجال من ذوي اإلعاقة البصرية وفاز باملركز األول. 

� في مجال الشحن اجلوي

:"GIOIA" التبرع بشحن مواد لصالح مبادرة -
تبرعــت امللكّيــة األردنّيــة بشــحن حوالــي 115 كغــم مجانــاً علــى إحــدى رحــالت الشــركة مــن إســطنبول إلــى عّمــان لصالــح مبــادرة "GIOIA"، حيــُث اشــتملت الشــحنة علــى 
مــواد أوليــة تســتعمل لصناعــة األحذيــة وحياكتهــا والتــي قامــت بهــا مجموعــة مــن الســيدات األقــل حظــاً فــي املجتمــع احمللــي، ومــن ثــم بيعهــا فــي البــازارات اخليريــة والتبــرع 
بريعهــا لألهــداف اإلنســانية ومســاعدة الســيدات احملتاجــات فــي املجتمــع األردني. امللكّية األردنّية تبرعت لصاحبة املبادرة بتذكرتي ســفر مجانيتــن على رحالتها بن عّمان 

وإســطنبول وقدمــت لهــا تســهيالت فــي عمليــات احلجــز لتمكينهــا من تنفيذ هــذه املبادرة اإلنســانية.

:"UNICEF" دعم جهود منظمة -
ســاهمت امللكّيــة األردنّيــة بدعــم جهــود منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة"UNICEF" مــن خــالل نقــل معــدات رياضيــة للعبــة التنــس األرضــي علــى إحــدى رحالتهــا مــن لنــدن 
إلــى عّمــان بهــدف شــحنها بواســطة املنظمــة إلــى صنعــاء لتدريــب مجموعــة مــن األطفــال اليمنيــن علــى هذه الرياضــة، حيث جــاءت تلك اخلطوة ضمن أنشــطة "اليونيســيف" 

العاملية في مجال حق األطفال في اللعب، ســيما في الدول التي تشــهد حاالت من عدم االســتقرار ويُعاني األطفال فيها من تبعات احلروب.

� امللكية األردنية ناقل رسمي للعديد من الفعاليات 
تعبيراً عن حرص الشــركة على املســاهمة في إجناح اجلهود الوطنية املختلفة وكجزء من املســؤولية املجتمعية، فقد عززت امللكّية األردنّية دورها كشــريك رئيس وناقل جوي 

رســمي لعدة مهرجانات ومؤمترات محلية وعاملية باعتبار الشــركة حتمل رســالة األردن احلضارية والثقافية والســياحية ملختلف أنحاء العالم:

- ناقل رسمي ملهرجان جرش للسنة 34:
دعمــت امللكّيــة األردنّيــة مهرجــان جــرش للثقافــة والفنون والذي يواصل اعتماد امللكّية األردنّية ناقاًل رســمياً للضيوف والوفــود العربية والعاملية للمرة الرابعة والثالثن، حيث 
قامت امللكّية األردنّية بنقل جنوم الفن والثقافة على من طائراتها من مختلف الدول العربية والعاملية والفرق املوسيقية املشاركة في هذه الفعاليات باعتبارها شريكاً رئيساً 

وناقاًل رسمياً ملهرجان جرش منذ انطالقته في عام 1981.
كمــا وفــرت امللكّيــة األردنّيــة للمشــاركن فــي املهرجــان تســهيالت مختلفــة فــي مجال حجز وإصدار التذاكر، وتقدمي خصومات على أســعار تذاكر الســفر، فضاًل عن مســاهمة 

عــدد مــن موظفــي امللكّية األردنّية في تنظيم فعاليات مهرجان جرش واســتقبال الضيوف.
وتعمل إدارة املهرجان باملقابل على الترويج للملكّية األردنّية مبختلف وسائل اإلعالم وأدوات الترويج اخلاصة باملهرجان.

- ناقل رسمي للمنتدى االقتصادي العاملي:
تدعــم امللكّيــة األردنّيــة املنتــدى االقتصــادي العاملــي منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً، وقــد عملت الشــركة خالل عام 2019 كناقل رســمي للمشــاركن في فعالياته للمرة العاشــرة 
حيــث أقيمــت فعالياتــه فــي منطقــة البحــر امليــت. ويحــرص املنظمــون علــى اســتمرار العمــل مــع امللكّيــة األردنّيــة فــي مجــال الشــحن اجلــوي ونقــل املشــاركن فــي ضــوء جــودة 
اخلدمات اجلوية واألرضية التي تقدمها الشركة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها كناقل جوي للمملكة األردنية الهاشمية وشبكة خطوطها العاملية الواسعة وارتباطها املباشر 
مــع شــبكة حتالــف الطيــران الدولــي "oneworld" والتــي تغطــي مناطــق واســعة مــن العالــم. وقــد دأبــت إدارة املنتــدى علــى االســتعانة مبوظفــن مدربــن مــن امللكّيــة 
األردنّيــة  لتقــدمي املســاعدة اللوجســتية ملنظمــي املؤمتــر خــالل انعقــاد جلســاته، فيمــا عملــت إدارة املنتــدى علــى تقــدمي خدمــات ترويجيــة عديدة للملكّيــة األردنّية عبــر أدواته 

املختلفة من نشــرات ومطبوعات وغيرها من الوســائل التي يوفرها املنتدى للمشــاركن. 

- دعم كرنفال العقبة السياحي:
ضمــن جهــود امللكّيــة األردنّيــة املتواصلــة للترويــج للســياحة الداخليــة واملقومــات الترفيهيــة املتميــزة التــي تزخــر بهــا مدينــة العقبــة، قامــت الشــركة بدعــم "كرنفــال العقبــة 
الســياحي" حيــث وفــرت للمســافرين خــالل فتــرة الكرنفــال ســعراً تفضيليــاً علــى رحالتهــا اجلويــة؛ عّمــان - العقبــة - عّمــان بهــدف إتاحــة الفرصــة أمــام العائــالت األردنيــة 

للتمتــع بأجــواء ســاحل البحــر األحمــر الدافئــة خــالل فصل الشــتاء.

- دعم مؤمتر الصحافة االستقصائية "أريج":
قدمــت امللكّيــة األردنّيــة الرعايــة للملتقــى الثانــي عشــر لشــبكة اعالميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة "أريــج" والــذي عقــد فــي عّمــان خــالل شــهر تشــرين الثانــي 
2019، حيُث متثلت رعاية الشــركة للملتقى بتقدمي تســهيالت في مجال الســفر ملجموعة من املتحدثن في املؤمتر واملشــاركن الذين نقلتهم على طائراتها من مدن مختلفة 
علــى شــبكتها اجلويــة. وقدمــت "أريــج" للملكّيــة األردنّيــة خــالل املؤمتــر الــذي شــارك فيه حوالي 500 ممثل مــن اإلعالمين وخبراء االســتقصاء في املنطقــة والعالم العديد 

مــن الفــرص الترويجيــة.

- دعم املؤمتر الدولي للريادة واإلبداع واالبتكار:
رعــت امللكّيــة األردنّيــة املؤمتــر الدولــي للريــادة واإلبــداع واالبتــكار فــي بيئــة األعمــال؛ الفــرص والوســائل واخلدمــات الــذي نظمتــه جامعــة البلقــاء التطبيقيــة مبشــاركة خبــراء 

دوليــن فــي مجــال ريــادة األعمال. 
وجــاءت رعايــة امللكّيــة األردنّيــة  فــي إطــار دورهــا الوطنــي ودعــم مختلــف الفعاليــات التــي تقــام علــى أرض األردن باعتبارهــا الناقــل الوطنــي للمملكــة وتخــدم املجتمــع احمللــي 

ومؤسســاته بجميــع وســائلها وإمكاناتها.

- رعاية أسبوع املوضة األردني:
في إطار مســاعي امللكّية األردنّية  لدعم وتنشــيط الســياحة وكذلك دعم صناعة األزياء في األردن، ســاهمت الشــركة بإجناح أســبوع املوضة األردني الذي أقيم بعّمان خالل 
عــام 2019 ويعتبــر منصــة لدعــم املنتــج احمللــي واملواهــب الشــابة فــي هــذا املجــال، وقــد نقلــت امللكّيــة األردنّيــة مجموعة مــن اإلعالمين واملشــاركن في الفعاليــة من مختلف 

محطاتهــا فــي الواليــات املتحــدة األمريكية إلــى عّمان.
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تقرير مدقق احلسابات حول القوائم املالية لعام 2019
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القوائم املالية املوحدة واإليضاحات املرفقه بها لعام 2019
قائمة املركز املالي املوحدة

كما في 31 كانون األول 2019 
)آالف الدنانير(

20192018إيضاحات
املـوجودات

موجودات غير متداولة
-18,4501.886حق إستخدام املوجودات

7106.845266.852ممتلكات ومعدات
84.8134.813دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات

92.6975.967موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
1018.76017.680استثمار في شركات حليفة

37.12932.881مبالغ محتجزة مقابل عقود ايجار
3112.32214.920موجودات ضريبية مؤجلة

684.452343.113
موجودات متداولة

1121.15826.016أرصدة مدينة اخرى
127.4096.256قطع غيار ولوازم، بالصافي

1368.01141.339ذمم مدينة، بالصافي
1479.46292.012نقد وأرصدة لدى البنوك

176.040165.623
8.631-15موجودات متاحة للبيع

860.492517.367مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حق ملكية حملة االسهم

16274.610246.405رأس املال 
)61.000()78.205(16خصم اصدار األسهم 

8.000-16دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال
1614.80813.509احتياطي إجباري

95233.771احتياطي القيمة العادلة
-119حتوطات التدفقات النقدية

)94.483()85.389(خسائر متراكمة
126.466116.202

266276حقوق غير املسيطرين
126.732116.478صافي حقوق امللكية

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1772.59871.626قروض طويلة األجل 
18,4399.177105.281إلتزامات عقود إيجار طويلة األجل

19393404مطلوبات أخرى طويلة األجل
472.168177.311

مطلوبات متداولة
-142.895بنك دائن

1722.86547.059أقساط قروض طويلة االجل تستحق الدفع خالل عام 
2074.73866.115مصاريف مستحقة 

2157.54550.735دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2250.27146.713إيرادات مؤجلـة

18,453.2789.253إلتزامات عقود إيجار قصيرة االجل
261.592219.875

3.703-15إلتزامات مرتبطة مبوجودات متاحة للبيع
733.760400.889مجموع املطلوبات

860.492517.367مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 
 تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 41 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2019 

)آالف الدنانير(

20192018إيضاحات

23660.607663.867اإليرادات من العقود مع العمالء

)576.323()547.188(24تكاليف اإليرادات

113.41987.544اجمالي الربح 

)19.919()20.922(26مصاريف إدارية 

)45.716()46,150(27مصاريف بيع و تسويق

)5.292()855(13,12مخصصات مختلفة

45.49216.617صافي الربح التشغيلي

102.3432.242حصة املجموعة من نتائج أعمال الشركات احلليفة

)5.897()2.025(25مصاريف أخرى

112747أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)1.874(-29مخصص التسريح اإلختياري

)4.248()1.772(36خسائر فروقات عملة

)16.256()33.087(28تكاليف التمويل

1.9182.851إيرادات فوائد

)5.818(12.981صافي الربح )اخلسارة( قبل الضريبة

)39()2.598(31مخصص ضريبة الدخل
)5.857(10.383ربح )خسارة( السنة

العائد إلى:
)5.876(10.393مساهمي الشركة 

19)10(حقوق غير املسيطرين 

10.383)5.857(

حصة السهم من الربح )اخلسارة(
احلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح )خسارة( السنة العائد الى 

)0.0250( دينار0.0381 دينار30مساهمي الشركة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 41 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل الشامل املوحدة
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2019

)آالف الدنانير(

20192018إيضاحات

)5.857(10.383ربح )خسارة( السنة

الدخل الشامل اآلخر
بنود الدخل الشامل األخرى التي ميكن تصنيفها الى قائمة الدخل في 

الفترات الالحقة )بالصافي بعد الضريبة(:
-119صافي الربح من حتوطات التدفقات النقدية 

بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تصنيفها الى قائمة الدخل في 
الفترات الالحقة )بالصافي بعد الضريبة(:

التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل 
-)3.248(9الدخل الشامل اآلخر

)5.857(7.254مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
)5.876(7.264مساهمي الشركة 

19)10(حقوق غير املسيطرين 

7.254)5.857(

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 41 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
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حدة
قائمة التغيـرات فـي حقـوق امللكية املو

 20
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 19

ف الدنانير(
)آال

حـق ملكيـة حملـة األسهــم

س املال
رأ

صدار
صم إ

خ
 األسهم

دفعات مقدمة 
على حساب 

س املال
زيادة رأ

االحتياطي
اإلجباري

احتياطي
القيمة العادلة

حتوطات
التدفقات
النقدية

خسائر
متراكمة

املجموع
حقوق غير
املسيطرين

مجموع
حقوق امللكية

- 20
19

20
صيد كما في أول كانون الثاني 19

الر
246.40

5
)61.0

0
0

(
8.0

0
0

13.50
9

3.771
-

)94.483(
116.20

2
276

116.478

ربح السنة
-

-
-

-
-

-
10

,393
10

,393
)10

(
10

,383

الدخل الشامل للسنة
-

-
-

-
)3,248(

119
-

)3,129(
-

)3,129(

مجموع الدخل الشامل للسنة
-

-
-

-
)3.248(

119
10

.393
7.264

)10
(

7.254

حملول الى االحتياطي االجباري
ا

-
-

-
1.299

-
-

)1.299(
-

-
-

ضاح 16(
س املال )إي

دفعات على حساب زيادة رأ
-

-
3,0

0
0

-
-

-
-

3,0
0

0
-

3,0
0

0

س املال
زيادة رأ

28.20
5

)17.20
5(

)11.0
0

0
(

-
-

-
-

-
-

-

20
صيد كما في 31 كانون األول 19

الر
274.610

)78.20
5(

-
14.80

8
523

119
)85.389(

126.466
266

126.732

- 20
18

20
صيد كما في أول كانون الثاني 18

الر
146.40

5
-

25.0
0

0
13.50

9
                 3.771

-
)88.60

7(
10

0
.0

78
257

10
0

.335

خسارة السنة
-

-
-

-
-

-
)5,876(

)5,876(
19

)5.857(

الدخل الشامل للسنة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة
-

-
-

-
-

-
)5.876(

)5.876(
19

)5.857(

ضاح 16(
س املال )إي

دفعات على حساب زيادة رأ
-

-
22.0

0
0

-
-

-
-

22.0
0

0
-

22.0
0

0

س املال
زيادة رأ

10
0

.0
0

0
)61.0

0
0

(
)39.0

0
0

(
-

-
-

-
-

-
-

20
صيد كما في 31 كانون األول 18

الر
246.40

5
)61.0

0
0(

8.0
0

0
13.50

9
3.771

-
)94.483(

116.20
2

276
116.478

ضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 41 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
 تعتبر اإلي

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2019 

)آالف الدنانير(

20192018إيضاحات

االنشطة التشغيلية
)5.818(12.981الربح )اخلسارة( للسنة قبل الضريبة 

تعديالت:
721.67038.736استهالكات ممتلكات ومعدات

-467.351استهالكات حق إستخدام املوجودات
)2.242()2.343(10حصة املجموعة من نتائج أعمال الشركات احلليفة 

2833.08716.256تكاليف التمويل
13632820مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

122234.472مخصص بضاعة بطيئة احلركة
)747()112(أرباح بيع ممتلكات ومعدات

1.874-29مخصص التسريح اإلختياري
193717مخصص تعويض نهاية اخلدمة

)300()300(اطفاء ايراد مؤجل – الشركة األردنية لتموين الطائرات
294-مخصصات أخرى

)2.851()1.918(إيرادات فوائد

تغيرات رٍأس املال العامل
)7.786()26.141(ذمم مدينة 

465)1.376(قطع غيار ولوازم 
5092.776أرصدة مدينة أخرى

3.858507ايرادات مؤجلة 
-130التغير في مشتقات أدوات مالية

)26.563(5.421دائنون وأرصدة دائنة أخرى
4.7956.456مصاريف مستحقة 

)46()48(19تعويض نهاية اخلدمة املدفوع
)1.807(-املدفوع من مخصص التسريح اإلختياري 

)73(-31ضريبة الدخل املدفوعة 
118,45624.440صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

االنشطة االستثمارية
101.2631.277توزيعات ارباح من الشركات احلليفة

)18.925()20,010(شراء ممتلكات ومعدات
2225بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

174815املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
2.2381.565ايرادات فوائد مقبوضة

)4.412()4.248(التغير في مبالغ محتجزة مقابل عقود ايجار تشغيلي
426-املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات معدة للبيع

29.902-املسترد من حساب ايجار وتعديل طائرات
1.5422.648ودائع قصيرة األجل

13.321)19.019(صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( من األنشطة االستثمارية

االنشطة التمويلية
)38.879()22.664(تسديد قروض 
3.00022.000زيادة رأس املال

)10.844()87,185(18دفعات التزامات عقود ايجار
)15.764()7.498(فوائد مدفوعة

)43.487()114.347(صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية
)5.726()14,910(صافي النقص في النقد وما في حكمه

67,19372.919النقد وما في حكمه في بداية السنة 
1452.28367.193النقد وما في حكمه في نهايه السنة

 تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 41 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2019

)آالف الدنانير، باستثناء املبالغ بالدوالر األمريكي(

)1( عـــام

تأسســت شــركة عاليــة – اخلطــوط اجلويــة امللكيــة األردنيــة املســاهمة العامــة احملــدودة "الشــركة" كخلــف قانوني ملؤسســة عالية – امللكيــة األردنية بتاريخ 5 شــباط 2001. 
وتقــع مكاتــب اإلدارة العامــة للشــركة في عمــان – األردن.

من غايات الشركة القيام بكافة عمليات النقل اجلوي داخل اململكة وخارجها والقيام بعمليات إستقبال وترحيل الطائرات التي تهبط في وتقلع من مطارات اململكة.

مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس ادارة الشركة في جلسته املنعقدة بتاريخ 11 اذار 2020.

)2( أسس إعداد القوائم املالية 

- مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية.

- مت اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــاً ملبــدأ الكلفــة التاريخيــة بإســتثناء موجودات مشــتقات مالية واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر والتي 
تظهــر بالقيمــة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

- إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للمجموعة.

)3( أسس توحيد القوائم املالية

تتضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة لشــركة عاليــة – اخلطــوط اجلويــة امللكيــة األردنية )"الشــركة"( والشــركات التابعــة التالية )ويشــار إليهم معــاً باملجموعة( كما 
فــي 31 كانــون األول 2019:

بلد التأسيس نسبة امللكية
األردن %100 شركة االجنحة امللكية
األردن %80 شركة امللكية األردنية للسياحة والسفر
األردن %100 شركة املشرق خلدمات الطيران

تتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون للمجموعــة حقــوق فــي العوائــد املتغيــرة الناجتــة عــن ارتباطهــا بالشــركة املســتثمر فيها ولديهــا القدرة على التأثيــر على هــذه العوائد من خالل 
قدرتها على السيطرة على الشركة املستثمر فيها. وتتم السيطرة على الشركة املستثمر فيها فقط عند حتقق ما يلي:

- سيطرة املجموعة على الشركة املستثمر بها )احلقوق القائمة التي متنح املجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة املستثمر بها(.

- تعرض املجموعة أو حقوقها في العوائد املتغيرة الناجتة عن ارتباطها بالشركة املستثمر فيها.

- القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة املستثمر فيها والتأثير على عوائدها.

عندما متتلك املجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شــابهها في الشــركة املســتثمر فيها، تقوم املجموعة بأخذ جميع احلقائق والظروف ذات العالقة بعن االعتبار 
لتحديد فيما إذا كانت متتلك سيطرة على الشركة املستثمر فيها ويتضمن ذلك: 

الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها.  -

احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى.  -

حقوق التصويت احلالية وحقوق التصويت احملتملة للمجموعة.  -

تقــوم املجموعــة بإعــادة تقييــم فيمــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة املســتثمر فيهــا وفــي حــال وجود ظــروف أو حقائق تدل على التغيــر في أحد أو أكثر مــن عنصر من عناصر 
الســيطرة الثالثــة.

يتم توحيد القوائم املالية للشــركة التابعة إبتداءاً من تاريخ ممارســة الســيطرة وحتى توقف هذه الســيطرة. يتم توحيد ايرادات ومصاريف الشــركات التابعة في قائمة الدخل 
الشامل املوحدة من تاريخ سيطرة املجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتــم حتميــل األربــاح واخلســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى علــى حقــوق حملة األســهم في الشــركة األم وحقوق غير املســيطرين حتى لو أدى ذلــك إلى عجز في 
رصيــد حقــوق غيــر املســيطرين. وإذا اقتضــت احلاجــة، يتــم تعديــل القوائم املالية للشــركات التابعة لتتماشــى سياســاتها احملاســبية مع السياســات احملاســبية للمجموعة. يتم 

اســتبعاد املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات واألرباح واخلســائر املتعلقة باملعامالت فيما بن املجموعة والشــركات التابعة.

يتــم تســجيل األثــر النــاجت عــن تغيــر نســبة امللكيــة فــي الشــركة التابعــة الــذي ال ينجــم عنه فقدان للســيطرة فــي حقوق امللكية. عنــد فقدان الســيطرة على الشــركة التابعة، تقوم 
املجموعــة مبا يلي:

- إلغاء اإلعتراف مبوجودات )مبا فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة

- إلغاء اإلعتراف بحقوق غير املسيطرين

- إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية

- اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة

- اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به في الشركة التابعة

- اإلعتراف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن عملية فقدان السيطرة

- إعادة تصنيف حصة الشركة التي مت تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح واخلسائر

املساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على املجموعة
متلــك حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة اإلســتثمارات وشــركة منــت تريدينــج – الشــرق األوســط، واملؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي مــا نســبته 
82.03٪ و4.99٪ و5.33٪ علــى التوالــي مــن أســهم الشــركة كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 )31 كانــون االول 2018: 76.4٪ و9.14٪ و5.94٪ علــى التوالــي(.

)4( التغيرات في السياسات احملاسبية

ان السياســات احملاســبية املتبعــة فــي اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت في اعــداد القوائم املاليــة املوحدة للســنة املنتهية في 31 كانــون األول 2018، 
باســتثناء أن املجموعــة قامــت بتطبيــق التعديــالت التالية اعتباراً مــن 1 كانون الثاني 2019:

معيار التقارير املالية الدولي رقم )16( "اإليجارات"
يحــل معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( "اإليجــارات" بــدالً مــن معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )17( "عقــود اإليجــار" وتفســير جلنــة تفســير معاييــر التقاريــر املاليــة 
الدوليــة رقــم )4( "حتديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى عقــد ايجار" وتفســيرات جلنة تفســير معايير احملاســبة الدولية رقــم )15( "عقود اإليجار التشــغيلية – احلوافز" 

ورقــم )27( "تقييــم محتــوى العمليــات التي تتضمــن الصيغة القانونية لعقــود التأجير".

 يحدد املعيار املبادئ املتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات. ويتطلب املعيار من املســتأجرين االعتراف مبعظم عقود اإليجار وفًقا لنموذج موحد يؤثر 
علــى قائمــة املركــز املالي.

إن االعتــراف بعقــود اإليجــار للمؤجريــن مبوجــب معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( لــم يتغيــر إلــى حــد كبيــر باملقارنــة مــع متطلبــات معيار احملاســبة الدولي رقــم )17(. 
سيســتمر املؤجــر فــي تصنيــف عقــود اإليجــار إمــا كعقــود تشــغيلية أو متويليــة باســتخدام مبــادئ مماثلــة لتلــك املبادئ في معيار احملاســبة الدولي رقــم )17(. وبالتالــي، لم يؤثر 

تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( علــى عقــود اإليجــار التــي تكــون فيهــا املجموعــة هــي املؤجــر.

قامــت املجموعــة بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( بطريقــة التطبيــق املعــدل بتاريــخ التطبيــق فــي 1 كانــون الثانــي 2019 باســتخدام طريقة االنتقــال العملية، 
وبنــاًء عليــه لــم يتــم تعديــل األرصــدة االفتتاحيــة ولــم يتــم تعديــل القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة الســابقة حيث مت احتســاب حق اســتخدام املوجــودات على جميع عقــود االيجار 
مــن تاريــخ تطبيــق املعيــار. قــررت املجموعــة اســتخدام طريقــة االنتقــال العمليــة والتــي تســمح بتطبيق املعيار فقط علــى العقود التي مت حتديدها ســابًقا على أنهــا عقود إيجار 
وفقــاً ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )17( ولتفســير جلنــة تفســير التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم )4( فــي تاريــخ التطبيــق. قــررت املجموعــة أيًضــا اســتخدام اإلعفــاءات املتعلقــة 
باالعتــراف بعقــود اإليجــار التــي تكــون مدتهــا 12 شــهًرا او اقــل كمــا فــي تاريــخ التطبيــق والتــي ال حتتــوي على خيار شــراء )"عقــود إيجار قصيــرة األجل"( وعقــود اإليجار التي 

يكون فيها األصل املســتأجر ذو قيمة منخفضة )"موجودات منخفضة القيمة"(.

فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(:
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إن االثر على قائمة املركز املالي املوحدة )الزيادة / )النقص(( كما في 1 كانون الثاني 2019 هي كما يلي: 

املوجودات
موجودات غير متداولة

564,726 حق استخدام املوجودات 
)164,746( ممتلكات ومعدات، بالصافي
)4.601( مصاريف مدفوعة مقدما
395.379 مجموع املوجودات 

االلتزامات
114.534 الرصيد كما في 1 كانون الثاني
395.379 أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(
509,913 مجموع االلتزامات

أ( طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(
لدى املجموعة عقود إيجار لطائرات ومحركات طائرات وعقود إيجار محطات خارجية ومكاتب. قامت املجموعة بتصنيف عقود اإليجار التي متثل فيها الطرف املستأجر 
عنــد بدايتهــا إمــا كعقــود إيجــار متويليــة أو كعقــود إيجــار تشــغيلية وذلــك قبــل تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16(. إن تصنيــف عقــد اإليجــار كان يتــم علــى أنــه 
عقــد إيجــار متويلــي فــي حــال كان العقــد يقــوم بتحويــل جميــع املخاطــر واملنافــع املرتبطــة بامتالك األصل املســتأجر إلى املجموعة بشــكل جوهــري. وفي حال لم يســمح العقد 
بتحويــل جميــع املخاطــر واملنافــع املرتبطــة بامتــالك األصــل املســتأجر كان يتــم تصنيفــه علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي. كانت املجموعــة تقوم برســملة عقود التأجيــر التمويلي 
عنــد بدايــة العقــد بالقيمــة العادلــة لألصــل املســتأجر او بالقيمــة احلاليــة لدفعــات اإليجــار ايهمــا اقــل. ويتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار الفعليــة مقســمة مــا بــن الفائدة على 
عقد اإليجار )املعترف بها كتكاليف متويل( وتخفيض التزامات اإليجار التمويلي. في حالة عقود اإليجار التشــغيلية، لم تكن املجموعة تقوم برســملة االصل املســتأجر ولكن 
يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار كمصــروف إيجــار فــي قائمة الدخل الشــامل املوحدة على أســاس القســط الثابت وعلى مــدة اإليجار. ويتم االعتراف باإليجــار املدفوع مقدماً 

واإليجــار املســتحق فــي األرصدة املدينة والدائنــة األخرى على التوالي.

عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16(، قامــت املجموعــة باســتخدام طريقــة موحــدة لالعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجار قصيــرة األجل 
وعقــود اإليجــار للموجــودات منخفضــة القيمــة. يقــدم املعيــار متطلبــات تطبيــق محــددة وحلول عمليــة، والتي قامت املجموعة باســتخدامها عنــد تطبيق املعيار.

• عقود اإليجار والتي مت االعتراف بها سابقًا كعقود تأجير متويلية
لــم تقــم املجموعــة عنــد تطبيــق املعيــار بتغييــر القيمــة الدفتريــة للموجــودات وااللتزامــات املتعلقــة بعقــود اإليجــار التــي مت االعتراف بها مســبقاً كعقــود إيجار متويليــة )اي حق 
اســتخدام املوجــودات والتزامــات عقــود التأجيــر مســاوية ملــا مت االعتــراف بــه وفقــاً ملعيــار احملاســبة الدولي رقــم )17( . مت تطبيق متطلبــات معيار التقارير املاليــة الدولي رقم 

)16( على هذه العقود ابتداء من 1 كانون الثاني 2019. 

• عقود اإليجار والتي مت االعتراف بها سابقًا كعقود تأجير تشغيلية
قامــت املجموعــة باالعتــراف بحــق اســتخدام املوجــودات والتزامــات عقــود اإليجــار لعقــود اإليجــار التــي مت تصنيفهــا ســابًقا كعقــود إيجــار تشــغيلية، باســتثناء عقــود اإليجــار 
قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار املوجــودات منخفضــة القيمــة. قامــت املجموعــة باالعتراف بحق اســتخدام املوجــودات لبعض عقود اإليجار باســتخدام قيمة التــزام اإليجار بعد 
تعديلهــا بقيمــة مدفوعــات اإليجــار املقدمــة وقيمــة اإليجــارات املســتحقة ذات الصلــة واملعتــرف بهــا ســابًقا. مت االعتــراف بالتزامات اإليجار بنــاًء على القيمــة احلالية لدفعات 

اإليجــار املتبقيــة، مخصومــة باســتخدام معدل االقتــراض بتاريخ التطبيق.

قامت املجموعة أيضا باستخدام احللول العملية املتاحة وفقأ للمعيار بحيث:

• استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة.

• استخدمت املجموعة إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل للعقود قصيرة االجل والتي تنتهي خالل 12 شهرا من تاريخ التطبيق.

• استبعدت املجموعة التكاليف املباشرة األولية عند قياس حق استخدام املوجودات في تاريخ التطبيق.

• استخدمت املجموعة معلومات الحقة عند حتديد مدة عقد اإليجار للعقود التي حتتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.

ان التسوية ما بني التزامات عقود اإليجار املعترف بها عند التطبيق والتزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في 1 كانون الثاني 2019 
هي كما يلي:

478,610 التزامات كافة عقود اإليجار التشغيلية كما في 31 كانون األول 2018
% 5,08 املتوسط املرجح ملعدل اإلقراض كما في 1 كانون الثاني 2019

400.794 قيمة التزامات كافة عقود اإليجار التشغيلية املخصومة كما في 1 كانون الثاني 2019

)5,415( ينزل: االلتزامات املتعلقة بعقود اإليجار قصيرة االجل واملستثناة من تطبيق املعيار
114.534 يضاف: التزامات مرتبطة بعقود اإليجار التمويلي )سابقاً(
509.913 التزامات عقود اإليجار كما في 1 كانون الثاني 2019

ب( املبالغ التي مت االعتراف بها في قائمة املركز املالي املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة
يوضح اجلدول ادناه القيمة الدفترية حلق استخدام املوجودات والتزامات عقود اإليجار واحلركة عليها خالل السنة املنتهية في

31 كانون األول 2019:

حق استخدام املوجودات
إلتزامات عقود اإليجار*املجموعمكاتبمحركات طائراتطائرات

493.23542.36929.122564.726509.913كما في 1 كانون الثاني 2019

4,5114.511--4.511إضافات 

-)67.351()3.636()2.601()61.114(استهالكات

25.216----تكاليف التمويل

)87.185(----الدفعات 
436.63239.76825.486501.886452.455كما في 31 كانون األول 2019 

* ان تفاصيل التزامات عقود اإليجار كما في 31 كانون االول 2019 هي كما يلي:

املجموع طويلة االجل قصيرة االجل
452.455 399.177 53.278

إن األثر على قائمة الدخل املوحدة )زيادة/)نقص(( للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2019 هو كما يلي:

2019

)67,351( مصروف استهالكات حق استخدام موجودات 
)25,216( تكاليف متويل إلتزامات ايجار
)5,415( مصاريف عقود ايجار قصيرة األجل

)97,982(

إن األثر على قائمة التدفقات النقدية املوحدة )زيادة/)نقص(( للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2019 هو كما يلي:

2019
األنشطة التشغيلية

تعديالت:
67,351 مصروف استهالكات حق استخدام موجودات 
25,216 تكاليف متويل إلتزامات ايجار
92.567 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة التمويلية
)87,185( دفعات التزامات عقود التزامات
)87,185( صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

إن قيمة مصروف اإليجار للعقود قصيرة االجل وعقود إيجار منخفضة القيمة والتي مت االعتراف بها في قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية
في 31 كانون األول 2019 بلغت 5,415 دينار.
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تفسير رقم )23( - جلنة تفسيرات معايير التقارير املالية الدولية – عدم التأكد حول معاجلة ضريبة الدخل
يوضــح هــذا التفســير املعاجلــة احملاســبية لضريبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة من عدم التأكد فيمــا يتعلق بالضريبة والتي تأثــر على تطبيق معيار احملاســبة الدولي رقم )12(. 
ال ينطبــق التفســير علــى الضرائــب والرســوم غيــر املتضمنــة فــي نطاق معيار احملاســبة الدولــي رقم )12( وال تتضمن متطلبات خاصة للرســوم والغرامــات املتعلقة باملعاجلات 

الضريبــة الغيــر مؤكــدة. يجــب علــى املنشــأة حتديــد مــا إذا كان يجب اعتبــار كل معاجلة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارهــا مع معاجلات ضريبية أخرى. 
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم )9(: ميزات الدفع املسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية 
مبوجــب معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9(، ميكــن قيــاس أداة الديــن بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بشــرط أن تكــون التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة هــي عبــارة عــن دفعــات ألصــل الديــن والفوائــد على املبلغ األصلي املســتحق )منــوذج العمل وحتليل التدفقــات النقدية التعاقديــة SPPI( وان يكون الغرض 
مــن األداة هــو ضمــن منــوذج العمــل املناســب لذلــك التصنيــف. توضــح تعديــالت معيــار التقارير املالية الدولي رقــم )9( أن املوجودات املالية ينطبق عليهــا منوذج SPPI بغض 

النظــر عــن احلــدث أو الظــرف الــذي يــؤدي إلــى اإللغاء املبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضا بســبب اإللغاء املبكر للعقد.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )10( ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )28(: بيــع أو حتويــل املوجــودات بــني املســتثمر وشــركاته 
احلليفــة أو مشــاريعه املشــتركة

تركــز التعديــالت علــى التناقــض بــن معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )10( ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )28( فيمــا يتعلــق بفقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة 
والناجتــة عــن عمليــة بيــع أو حتويــل االســتثمار فــي الشــركة التابعــة الــى اســتثمار فــي شــركة حليفــة أو مشــاريع مشــتركة. توضــح التعديــالت أنــه يتــم االعتــراف بكامــل األربــاح 
أو اخلســائر الناجتــة عــن بيــع أو حتويــل األصــول التــي ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة - وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )3( - بــن املســتثمر والشــركة احلليفــة أو 
املشــاريع املشــتركة. فــي حــن يتــم االعتــراف باألربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن بيــع أو حتويــل األصــول التــي ال ينطبق عليها تعريف املنشــأة بن املســتثمر والشــركة احلليفة أو 

املشــاريع املشــتركة الــى مــدى حصــة املســتثمر فــي الشــركة احلليفة أو املشــاريع مشــتركة.
قــام املجلــس الدولــي للمحاســبة بتأجيــل تاريــخ تطبيــق هــذه التعديالت إلى أجل غير مســمى، ولكن يجب على الشــركة التي تطبق التعديالت في وقــت مبكر ان تقوم بتطبيقها 

علــى الفتــرات الالحقة.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )19(: تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها
توضــح التعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )19( املعاجلــة احملاســبية عندمــا يحــدث تعديــل اخلطة أو تقليصها أو تســويتها خالل الســنة املالية. توضــح التعديالت 
أيضــاً أن علــى الشــركة أوالً حتديــد أي تكلفــة خدمــة ســابقة، أو ربــح أو خســارة مــن التســوية، دون األخــذ بعــن االعتبــار تأثيــر ســقف األصــل. يتــم إثبــات هــذا املبلــغ فــي قائمة 

الدخــل الشــامل املرحليــة املوحدة.

ثــم يتــم حتديــد االثــر علــى ســقف األصــل بعــد تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها. يتم إثبــات أي تغيير، باســتثناء املبالغ ضمن صافــي الفائدة ضمن قائمة الدخل الشــامل 
املرحليــة املوحدة.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة  للمجموعة.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )28(: االستثمارات طويلة األجل في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة
توضــح التعديــالت أن الشــركة تطبــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9( على االســتثمارات طويلة األجل في الشــركات احلليفة واملشــاريع املشــتركة التــي ال تنطبق عليها 
طريقــة حقــوق امللكيــة ولكــن يشــكل، مــن حيــث اجلوهــر، جــزءاً مــن صافــي االســتثمار فــي الشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة )علــى املــدى الطويــل(. يعتبــر هــذا التعديــل 

مناســب حيــث ان منــوذج خســارة االئتمــان املتوقــع فــي معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9( ينطبــق علــى هــذه االســتثمارات طويلــة االجــل.
توضح التعديالت أيضاً أنه عند تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )9(، ال تســجل الشــركة أي خســائر للشــركات احلليفة واملشــاريع املشــتركة، أو أي خســائر انخفاض 
فــي القيمــة علــى صافــي االســتثمار، كتعديــالت علــى صافــي االســتثمار فــي الشــركة احلليفــة أو املشــروع املشــترك التــي قــد تنشــأ نتيجــة تطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي رقم 

)28( االســتثمارات في الشــركات احلليفة واملشاريع املشتركة.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

)5( إستخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وتطبيــق السياســات احملاســبية يتطلــب مــن إدارة املجموعــة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر علــى مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات واإلفصــاح عــن 
االلتزامات احملتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة املجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة 
لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية املستقبلية الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل. إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة 

لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في املستقبل في أوضاع وظروف تلك املخصصات.

ان اهم التقديرات مفصلة تاليا:

العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات 
تقــوم ادارة املجموعــة بتقديــر االعمــار االنتاجيــة للممتلــكات واملعــدات لغايــات احتســاب االســتهالك اعتمــاداً على االســتخدام املتوقع لهــذه املوجودات. تقــوم االدارة مبراجعة 
القيمة املتبقية واالعمار االنتاجية بشكل سنوي ويتم تعديل مصروف االستهالك املستقبلي اذا كان في اعتقاد االدارة أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
تســتخدم املجموعة مصفوفة إلحتســاب مخصص اخلســائر االئتمانية املتوقعة للذمم املدينة. يتم احتســاب نســب املخصصات بناًء على أعمار الديون املســتحقة ملجموعات 
شــرائح العمالء التي حتتوي على خصائص مشــتركة ألمناط اخلســائر مع األخذ بعن اإلعتبار تعديل هذه املصفوفات مبا يتناســب مع معدالت التعثر التاريخية والتوقعات 

املســتقبلية لهذه النسب.
تعتمــد مصفوفــة مخصصــات اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة بشــكل مبدئــي علــى معــدالت التعثــر التاريخيــة للمجموعــة. يعتبــر تقييــم معــدل ارتبــاط معــدالت التعثــر التاريخية 
مــع الظــروف االقتصاديــة وقيمــة مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة تقديــراً جوهريــاً. إن قيمــة مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة تتأثــر بتغيــر الظــروف والعوامــل 
االقتصاديــة املتوقعــة. إن خبــرة املجموعــة فــي تقديــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة والظروف االقتصادية املســتقبلية قد ال متثل حالة تعثر املدينون عن الســداد احلقيقية في 

املستقبل.

مخصص إعادة تسليم الطائرات املستأجرة
ان قيــاس مخصــص إعــادة تســليم الطائــرات املســتأجرة يتضمــن افتراضــات متعلقــة بالتكاليــف املتوقعــة ومعــدالت التزايــد ومعدالت اخلصم املتناســبة مع موعد االســتحقاق 

املتوقــع وخطــط الصيانــة طويلة األجل.
تقوم املجموعة بإعادة التقييم في تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة ليتوافق مع القيمة احلالية للتكاليف املتوقعة التي سوف تتحملها الشركة.

تقــوم الشــركة بدرجــة كبيــرة مــن التقديــر نظــراً لطبيعــة املخصــص طويلــة االجــل وتنــوع الفرضيــات املســتخدمة. ان التغيــر املعقــول فــي أحــد الفرضيــات لــن يــؤدي الــى تأثيــر 
جوهــري علــى املخصــص.

االعتراف باإليراد - نقاط برامج الوالء للعمالء 
القيــام  تتضمــن  إحصائيــة  تقنيــات  تطبيــق  خــالل  مــن  للعمــالء  الــوالء  برامــج  مبوجــب  املمنوحــة  للنقــاط  العادلــة  القيمــة  بتقديــر  املجموعــة  ادارة  تقــوم 
متفاوتــة  درجــة  علــى  مبنيــة  التقديــرات  هــذه  إن  العمــالء.   لــدى  املفضلــة  والوجهــات  املتوقعــة  االســترداد  نســب  حــول  واجتهــادات  بفرضيــات 
2019 األول  كانــون   31 فــي  كمــا  دينــار   6.688 اســتردادها  يتــم  لــم  التــي  للنقــاط  املتوقعــة  االلتزامــات  بلغــت  التيقــن.  وعــدم  التقديــر   مــن 

)2018: 5.577 دينار(. 

التقديرات املتعلقة بتطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(
ان تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( يتطلــب مــن إدارة املجموعــة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثر على قياس حق اســتخدام املوجــودات وااللتزامات املتعلقة 
بهــا. تقــوم إدارة املجموعــة باألخــذ بعــن االعتبــار جميــع العوامــل املتعلقــة بخيــار متديــد أو جتديــد عقــود االيجــار. كما أن حتديد فيمــا إذا كان العقد يعتبر عقــد ايجار يتطلب 

اختبــار. كمــا تقــوم اإلدارة باســتخدام التقديــرات لتحديد ســعر اخلصم املناســب لقياس االلتزامات املتعلقــة بعقود االيجار.

)6( أهـم السياسات احملاسبية

فيما يلي أهم األسس احملاسبية املطبقة:

متلك شركات تابعة و الشهرة
يتــم تســجيل متلــك شــركات تابعــة باســتخدام طريقــة التملــك. يتــم احتســاب كلفــة التملــك بالقيمــة العادلــة للمبالــغ املمنوحــة بتاريــخ التملــك باالضافــة الــى قيمــة حقــوق غيــر 

املســيطرين فــي الشــركة املتملكــة.
يتــم تســجيل حقــوق غيــر املســيطرين فــي الشــركة املتملكــة بقيمتهــا العادلــة او بحصتهــم مــن صافــي موجودات الشــركة املتملكة. يتم تســجيل التكاليــف املتعلقــة بعملية التملك 

كمصاريــف في قائمــة الدخل املوحدة.

يتم تسجيل الشهرة بالكلفة، والتي متثل زيادة املبالغ املمنوحة باالضافة الى قيمة حقوق غير املسيطرين عن صافي املوجودات املتملكة وااللتزامات املتكبدة. 
تقــوم املجموعــة مبراجعــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة للشــركة املتملكــة للتأكــد مــن أن تصنيفهــا قــد مت وفقــاً للظــروف االقتصاديــة والشــروط التعاقديــة املتعلقــة بهــذه 

املوجــودات واملطلوبــات بتاريــخ التملــك.
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التدني في قيمة الشهرة
تقــوم إدارة املجموعــة بإجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة اذا كانت هناك مؤشــرات علــى ان قيمة الشــهرة قد تدنت 

وذلــك فــي حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد املقــدرة اقــل مــن القيمــة الدفتريــة ويتــم تســجيل قيمــة التدنــي.

ممتلكات ومعدات 
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االســتهالك املتراكم، ويتم اســتهالك املمتلكات واملعدات )باســتثناء األراضي( عندما تكون جاهزة لالســتخدام بطريقة القســط 

الثابــت بعــد تنزيــل القيمــة املتبقيــة املقــدرة.  ان نســب وفتــرة اإلســتهالك املســتخدمة هــي كمــا يلــي:
النسبة املئوية

5.5 - 5 طائرات مسافرين وشحن مملوكة واحملركات وقطع رئيسية للطائرات
15 - 10 آالت ومعدات

25 حاسب آلي
10 أثاث ومفروشات

20 – 15 سيارات
10 – 2,5 مباني

الفترة
24 – 120 شهر مصاريف صيانة مرسملة

عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســترداده مــن أي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة املمكن اســتردادها وتســجل قيمة التدني 
فــي قائمــة الدخــل املوحــدة. قامــت اإلدارة باســتخدام طريقــة القيمــة القابلــة للالســتخدام فــي اختبــار تدنــي قيمــة الطائــرات، حيــث تنــوي اإلدارة اســتخدام الطائــرات فــي 

أنشــطتها التشــغيلية.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.

عقود االيجار )السياسة املطبقة قبل 1 كانون الثاني 2019(
تصنــف عقــود االيجــار كإيجــارات متويليــة عندمــا تنــص شــروط االيجــار علــى حتويــل جميــع املخاطــر واملنافــع املتعلقــة بالتملــك للمســتأجر بشــكل جوهــري. أمــا جميــع عقــود 

االيجــار االخــرى فتصنــف كإيجــارات تشــغيلية.

1. املجموعة كمؤجر
يتــم قيــد دخــل االيجــارات التشــغيلية باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمــر االيجــار. كمــا تضــاف التكاليف املباشــرة االوليــة املتكبدة في مناقشــة وترتيــب العقد 

التشــغيلي الــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات املؤجــرة وتقيــد وفقــا لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االيجــار.

2. املجموعة كمستأجر
تســجل املوجــودات املقتنــاة مــن خــالل عقــود االيجــار التمويليــة بدايــة بقيمتهــا العادلة عنــد بداية عقد االيجار أو بالقيمــة احلالية للحد االدنى من دفعــات االيجار، أيهما أقل. 
كمــا يتــم تســجيل مطلوبــات التأجيــر التمويلــي بنفــس القيمــة. وتــوّزع دفعــات االيجــار بــن مصاريــف متويــل وتخفيــض مطلوبــات التأجيــر التمويلــي مــن اجــل حتقيــق معــدل 
فائدة ثابت على الرصيد املتبقي من مطلوبات التأجير التمويلي، وتقيد مصاريف التمويل مباشرة في قائمة الدخل املوحدة. تقيد دفعات االيجار التشغيلي كمصروف وفقاً 

لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمــر اإليجــار.

عقود االيجار )السياسة املطبقة بعد 1 كانون الثاني 2019(
تقــوم املجموعــة بتقييــم العقــود املبرمــة عنــد البــدء بهــا لتحديــد اذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يحتــوي علــى إيجــار. اي انــه إذا كان العقــد ينقــل احلــق فــي التحكم في اســتخدام 

األصــل احملــدد لفتــره مــن الزمــن مقابــل املبالــغ املدفوعــة.
وتطبــق املجموعــة نهجــا موحــداً لالعتــراف والقيــاس فيمــا يتعلــق بجميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار القصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة. 

وتعتــرف املجموعــة بالتزامــات اإليجــار لدفعــات اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام التــي متثــل احلــق فــي اســتخدام األصــول املســتأجرة.

حق استخدام املوجودات
تقــوم املجموعــة باالعتــراف بحــق االســتخدام للموجــودات فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي، التاريــخ الــذي يكــون األصــل فيــه قابــل لالســتخدام(. يتــم االعتــراف بأصــل حــق 

االســتخدام بالتكلفــة، بعــد تنزيــل االســتهالك املتراكــم وخســائر التدنــي فــي القيمــة، ويتــم تعديــل القيمــة عنــد إعادة تقييــم التزامــات اإليجار.
تتضمــن تكلفــة أصــل حــق االســتخدام قيمــة التزامــات اإليجــار املعتــرف بهــا، باإلضافــة الــى التكاليــف املباشــرة األوليــة املتكبــدة، ودفعــات اإليجــار التــي متت في أو قبــل تاريخ 
بــدء العقــد، مطروًحــا منهــا أي حوافــز مســتلمة متعلقــة بعقــد االيجــار. فــي حــال لــم تكــن املجموعــة متيقنــة مــن احلصــول علــى ملكيــة األصــل املؤجر فــي نهاية مــدة العقد، يتم 
اســتهالك قيمــة حــق اســتخدام االصــل املعتــرف بــه علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل او مــدة اإليجــار ايهما اقل. تخضــع موجــودات أصول حق 

االســتخدام إلــى اختبار التدنــي في القيمة.

التزامات عقود اإليجار
تقوم املجموعة في تاريخ بدء عقد اإليجار، باالعتراف بالتزامات عقد اإليجار بالقيمة احلالية لدفعات اإليجار التي يتعن دفعها خالل مدة العقد. تتضمن دفعات اإليجار 
الدفعــات الثابتــة )والتــي تتضمــن الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار ثابتــة( مطروًحا منها حوافز اإليجار املســتحقة ودفعــات اإليجار املتغيرة التــي تعتمد على 
مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لشــروط العقــد، واملبالــغ املتوقــع حتصيلهــا مبوجــب ضمانــات القيمــة املتبقيــة. تتضمــن دفعــات اإليجــار أيًضــا القيمــة املســتحقة عند 
ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن املؤكــد أن متارســه املجموعــة وقيمــة غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كانــت املجموعــة تنــوي ان متــارس خيــار اإلنهــاء وفقا لشــروط العقد.

يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار املتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لشــروط العقــد كمصاريــف فــي الفترة التي يقــع فيها احلدث أو الشــرط 
الــذي يــؤدي الــى دفــع تلــك املبالــغ.

عنــد احتســاب القيمــة احلاليــة ملدفوعــات اإليجــار، تســتخدم املجموعــة معــدل االقتــراض فــي تاريــخ بــدء اإليجــار إذا كان معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقد اإليجــار غير قابل 
للتحديــد. بعــد تاريــخ البــدء ، يتــم زيــادة التزامــات عقــود االيجــار لتعكــس زيــادة معــدل الفائــدة ودفعــات اإليجــار املدفوعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة 

الدفتريــة اللتزامــات عقــود االيجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار ثابتــة املضمــون أو تغييــر فــي تقييــم الشــراء لألصــل.

عقود قصيرة االجل وعقود إيجار املوجودات منخفضة القيمة
تطبــق املجموعــة إعفــاء االعتــراف بعقــود اإليجــار علــى املــدى القصيــر علــى بعــض عقــود اإليجار قصيرة األجــل )أي عقود اإليجار التــي تبلغ مدتها 12 شــهًرا أو أقل من تاريخ 
البــدء وال حتتــوي علــى خيــار شــراء(. كمــا ينطبــق أيضــا علــى إعفــاء االعتــراف بعقــود ايجــار املوجــودات منخفضــة القيمــة )أقــل مــن 5,000 دوالر أمريكــي ســنويا(. يتــم 

االعتــراف بدفعــات اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود االيجــار منخفضــة القيمــة كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فترة عقــد االيجار.
حتــدد املجموعــة مــدة عقــد اإليجــار علــى أنهــا املــدة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار ، إلــى جانــب أي فتــرات مشــمولة بخيــار متديــد عقــد اإليجــار إذا كان من املؤكــد أن تتم 

ممارســته ، أو أي فتــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد اإليجــار ، إذا مــن املؤكــد أن ال متــارس.
لــدى املجموعــة اخليــار ، مبوجــب بعــض عقــود اإليجــار ، فــي اســتئجار األصــول بوجــود شــروط إضافيــة. تطبــق املجموعــة تقديــر تقييــم مــا إذا كان مــن املؤكــد بشــكل معقــول 

ممارســة خيــار التجديــد.
مبعنــى أن املجموعــة تأخــذ فــي االعتبــار جميــع العوامــل ذات الصلــة التــي تخلق حافزا اقتصاديا ملمارســة التجديــد. بعد تاريخ البدء ، تعيد املجموعــة تقييم مدة عقد اإليجار 
إذا كان هنــاك حــدث كبيــر أو تغييــر فــي الظــروف التــي تقــع حتــت ســيطرتها ويؤثــر على قدرتها على ممارســة )أو عدم ممارســة( خيار التجديد )على ســبيل املثــال ، تغيير في 

اســتراتيجية العمــل (.
شــملت املجموعــة فتــرة التجديــد كجــزء مــن مــدة عقــد اإليجــار لعقــود تأجيــر املمتلــكات واملعــدات بســبب أهمية هذه األصول فــي عملياتها. عقــود اإليجار هــذه مدتها قصيرة 

وغير قابلة لإللغاء وســيكون هناك تأثير ســلبي كبير على اإلنتاج إذا كان البديل غير متوفر بســهولة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتــم تســجيل موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضافــاً اليهــا مصاريــف االقتنــاء ويعــاد تقييمهــا الحقــاً 
بالقيمــة العادلـــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمة الدخل الشــامل املوحدة وضمــن حقوق امللكية مبا فيه التغير في القيمة العادلــة الناجت عن فروقات حتويل بنود 
املوجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت االجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه املوجودات أو جزء منها يتم تســجيل األرباح أو اخلســائر الناجتة عن ذلك في قائمة الدخل الشــامل املوحدة 

وضمــن حقــوق امللكيــة ويتــم حتويــل رصيــد احتياطــي تقييــم املوجودات املباعة مباشــرة الى االرباح واخلســائر املــدورة وليس من خالل قائمــة الدخل املوحدة.
ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني. يتم تسجيل األرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحدة.

استثمارات في شركات حليفة
الشــركة احلليفة هي منشــأة متارس املجموعة فيها تأثيراً جوهرياً. التأثير اجلوهري هو القدرة على املشــاركة في السياســات املالية والتشــغيلية للجهة املســتثمر بها وليســت 

ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات.
إن االعتبارات املستخدمة لتحديد السيطرة املشتركة مشابهة إلى حد ما لالعتبارات املستخدمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.

يتم اثبات استثمار املجموعة في الشركة احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
مبوجــب طريقــة حقــوق امللكيــة، تظهــر االســتثمارات فــي الشــركات احلليفــة بالكلفــة، يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات في الشــركة احلليفــة الثبات حصــة املجموعة 
فــي التغيــرات فــي صافــي موجــودات الشــركة احلليفــة بتاريــخ التملك. يتم تســجيل الشــهرة الناجتة عن الشــركة احلليفة كجزء من حســاب االســتثمار وال يتــم اطفاؤها وال يتم 

اجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد.

تعكــس قائمــة الدخــل املوحــدة حصــة املجموعــة مــن نتائــج أعمــال الشــركة احلليفــة أي تغيــرات فــي قائمــة الدخــل الشــامل لهذا االســتثمار، ويتــم تصنيفه ضمن قائمــة الدخل 
الشــامل للمجموعــة. فــي حــال وجــود تغيــر علــى حقــوق ملكيــة الشــركة احلليفــة فإنــه يتــم إظهــار هــذه التغيــرات ان وجــدت فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املوحــدة 

للمجموعــة. يتــم اســتبعاد األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن املعامــالت بــن املجموعــة والشــركات احلليفــة مبقــدار حصــة املجموعــة فــي الشــركة احلليفــة.
يتــم إظهــار حصــة املجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركة احلليفــة ضمــن قائمــة الدخــل املوحــدة خــارج األربــاح التشــغيلية وميثــل ربــح أو خســارة بعــد الضريبــة وحقــوق غيــر 

املســيطرين فــي الشــركة التابعــة للشــركة احلليفــة.
يتم إعداد القوائم املالية للشركة احلليفة بنفس الفترة املالية للمجموعة وباستخدام نفس السياسات احملاسبية.
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قطع غيار ولوازم اخرى
تظهر قطع الغيار واللوازم بسعر الكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح او صافي القيمة البيعية ايهما اقل.

ذمم مدينة 
تظهــر الــذمم املدينــة مببلــغ الفاتــورة األصلــي بعــد تنزيــل املخصصــات املتعلقــة باخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة. تقــوم املجموعة بتطبيق الطريقة املبســطة الحتســاب اخلســائر 
االئتمانيــة املتوقعــة للــذمم املدينــة وموجــودات عقــود العمــالء. وفقــا لتلــك الطريقــة ال تقــوم املجموعــة مبتابعــة التغيــرات فــي املخاطــر االئتمانيــة للعمــالء ولكنهــا تقــوم بتاريخ 
القوائــم املاليــة املوحــدة باحتســاب مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى عمــر الــذمم. قامــت املجموعــة بأعــداد جدول بنســب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعة وفقا 

للخبــرة التاريخيــة للخســائر االئتمانيــة مــع االخــذ بعــن االعتبــار العوامل املســتقبلية اخلاصــة باملدينن والبيئــة االقتصادية.

النقد وما في حكمه
يشــمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل والتــي لديهــا تواريــخ اســتحقاق ثالثــة اشــهر او اقل بحيــث ال تتضمن مخاطــر التغير 

فــي القيمــة بعــد تنزيــل أرصــدة البنــوك الدائنــة.

التدني في قيمة املوجودات املالية
نتــج عــن تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9( )األدوات املاليــة( تغييــر املعاجلــة احملاســبية لتدنــي قيمــة املوجــودات املاليــة للمجموعــة مــن خالل اســتبدال املعاجلة 

احملاســبية من منوذج اخلســائر االئتمانية املتكبدة الى منوذج اخلســائر االئتمانية املتوقعة.
معيار التقارير املالية الدولي رقم 9 يتطلب من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع أدوات الدين بالكلفة املطفأة.

قامــت املجموعــة بتطبيــق الطريقــة املبســطة مــن املعيــار لتســجيل اخلســائر االئتمانية املتوقعة على جميع أدوات الدين، وحســاب اخلســائر االئتمانية املتوقعــة على كامل عمر 
أدوات الديــن. قامــت املجموعــة بإعــداد دراســة تســتند إلــى اخلبــرة التاريخيــة للخســارة االئتمانيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل املســتقبلية اخلاصــة باملدينــن والبيئــة 

االقتصادية.

قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية بتاريخ القوائم املالية كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية في إيضاح 35.

متثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم احلصول عليه عند بيع املوجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بن املشاركن في السوق بتاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة بناءاً على فرضية أن عملية بيع املوجودات أو تسوية اإللتزام تتم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات واملطلوبات.

في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو املطلوبات.
حتتاج املجموعة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.

تقوم املنشــأة بقياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات باســتخدام اإلفتراضات املســتخدمة من املشــاركن في الســوق عند تســعير املوجودات أو املطلوبات على افتراض 
أن املشاركن في السوق يتصرفون وفقاً ملصلحتهم اإلقتصادية.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر املاليــة يأخــذ بعــن االعتبــار قــدرة املشــاركن فــي الســوق علــى توليــد املنافــع اإلقتصاديــة مــن خــالل اســتخدام املوجــودات بأفضــل 
طريقــة أو بيعــه ملشــارك آخــر سيســتخدم املوجــودات بأفضــل طريقة.

تقوم املجموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر املعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل 
مباشــر وتقليل اســتخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشــكل غير مباشــر.

بتاريــخ إعــداد التقاريــر املاليــة، تقــوم إدارة املجموعــة بتحليــل التحــركات التــي متــت علــى قيمة املوجــودات واملطلوبات التي تتطلب إعــادة تقييم أو إعادة قياس مبا يتناســب مع 
السياسات احملاسبية للمجموعة. لغايات هذا التحليل، تقوم جلنة التقييم بالتحقق من املدخالت الرئيسية املطبقة في آخر تقييم مت من خالل مطابقة البيانات واملعلومات 

املستخدمة الحتساب التقييم مع العقود واملستندات الالزمة.
تقوم املجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:

جميــع املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم اســتخدام القيمــة العادلــة لقياســها أو مت اإلفصــاح عنها في القوائم املالية أو مت شــطبها باســتخدام املســتويات التاليــة للقيمة العادلة، 
وبنــاءاً علــى أدنــى مســتوى للمدخــالت التــي لديها تأثير مهــم لقياس القيمــة العادلة ككل:

املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.
املستوى الثاني: تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

املستوى الثالث: تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق ميكن مالحظتها.
التصنيفــات تقييــم  إعــادة  خــالل  مــن  العادلــة  القيمــة  مســتويات  بــن  مــا  واملطلوبــات  املوجــودات  مــن  أي  حتويــل  مت  مــا  إذا  بتحديــد  املجموعــة   تقــوم 

)بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر اجلوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

تقــوم إدارة املجموعــة وبالتنســيق مــع املقيمــن اخلارجيــن للمجموعــة مبقارنــة التغيــرات واملعلومــات اخلارجيــة ذات الصلــة التــي متــت علــى القيمــة العادلــة للموجــودات 
واملطلوبــات لتحديــد مــدى معقوليــة التغيــرات.

لغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم املجموعة بتحديد تصنيفات املوجودات واملطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر املوجودات أو املطلوبات ومستوى القيمة العادلة.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني
يتــم تكويــن مخصــص ملواجهــة االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة اخلاصــة بتعويــض نهايــة اخلدمــة للموظفــن عــن مــدة اخلدمــة املتراكمــة بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة 

للموظفــن الغيــر مســجلن فــي املؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي.

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
يتم اثبات املطلوبات للمبالغ املستحقة السداد في املستقبل للبضائع واخلدمات املستلمة سواء متت أو لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.

مخصصات
يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على املجموعة التزام )قانوني او فعلي( ناجت عن حدث سابق، وان تسديد االلتزامات محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص إعادة تسليم الطائرات املستأجرة
ميثــل مخصــص إعــادة تســليم الطائــرات املســتأجرة الكلفــة املقــدرة إلعــادة تســليم الطائــرات املؤجــرة حســب الشــروط املتفــق عليها فــي عقد اإليجــار ويتم تســجيلها بالقيمة 

احلاليــة للتكاليــف املتوقعــة ويتــم االعتــراف بهــا خــالل مــدة عقــد االيجــار باألخــذ بعــن االعتبــار اخلطــة احلاليــة لألســطول وخطــط الصيانــة طويلــة االجــل.

القروض
يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف املباشرة املتعلقة بالقروض. ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم حتميل فوائد القروض على قائمة الدخل املوحدة في الفترة التي يتم فيها حتقق هذه الفوائد والتي تشمل فترة السماح، إن وجدت. 

اإليرادات
يتــم تســجيل اإليــرادات وفقــا لنمــوذج اخلمــس خطــوات من معيار التقارير الدولي رقــم )15( والذي يتضمن حتديد العقد والثمن وحتديد التزام االداء في العقد واالعتراف 

باإليــرادات بناءا على تأدية التزام األداء. 
يتم حتقق إيرادات نقل املســافرين والشــحن عند تقدمي خدمة النقل. يتم تســجيل قيمة التذاكر املباعة ومبيعات الشــحن ضمن حســاب اإليرادات املؤجلة في قائمة املركز 

املالــي املوحدة إلــى حن حتقق اإليراد.
يتم االعتراف باإليرادات األخرى عند تقدمي اخلدمة.

تقــدم الشــركة برنامــج املســافر الدائــم )Royal plus( والــذي يتيــح ملســافريها الدائمــن جتميــع النقاط التي تخولهم احلصول على تذاكر ســفر مجانية أو فرصة الســفر 
علــى درجــة كــراون بــدال مــن الدرجــة الســياحية. يتــم تســجيل النقــاط املمنوحــة مبوجــب برامــج الــوالء للعمالء كبنــد منفصل عــن املبيعات التــي مت مبوجبها منح هــذه النقاط 
بحيــث يتــم تخصيــص جــزء مــن املبالــغ املقبوضــة مــن عمليــة البيــع للنقــاط املمنوحة وتأجيل اإلعتراف بذلــك اجلزء كإيراد إلى الفتــرات التي يتم فيها إســتغالل تلك النقاط.

ان معظــم إيــرادات املجموعــة تقــع ضمــن نطــاق تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )15( "اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء". تقــوم املجموعــة بتقــدمي خدماتهــا 
ملجموعــة مــن العمــالء مبوجــب عقــود تذاكــر الســفر. يتــم االعتــراف باإليراد بعد خصــم الضرائب التي يتــم حتصيلها نيابًة عــن احلكومة.

مصاريف الصيانة والتصليحات
يتم قيد مصاريف الصيانة الدورية للطائرات واحملركات املستأجرة واململوكة في قائمة الدخل املوحدة حن حتققها.

يتــم رســملة مصاريــف الصيانــة الرئيســية للطائــرات واحملــركات وقطــع الطائرات علــى املمتلكات واملعدات، ويتم اســتهالكها على الفترة الزمنية حتى املوعــد التالي للصيانة 
الرئيســية او عنــد تســليم الطائــرة ايهمــا اقــل.

تكاليف التمويل
يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف في قائمة الدخل املوحدة عند حتققها. يتم رسملة تكاليف التمويل املتعلقة باالستحواذ أو انشاء او انتاج األصول املؤهلة.
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ضريبة الدخل
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.

حتســب مصاريف الضرائب املســتحقة على أســاس االرباح اخلاضعة للضريبة، وتختلف االرباح اخلاضعة للضريبة عن االرباح املعلنة في القوائم املالية املوحدة الن االرباح 
املعلنــة تشــمل ايــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة او مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة املاليــة وامنــا فــي ســنوات الحقــة او اخلســائر املتراكمــة املقبولــة ضريبيــا أو بنــود 

ليســت خاضعــة او مقبولــة التنزيــل الغــراض ضريبيــة.
حتسب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة وفقا لقوانن ضريبة الدخل املعمول بها في اململكة االردنية الهاشمية.

إن الضرائــب املؤجلــة هــي الضرائــب املتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنية املؤقتة بن قيمة املوجــودات او املطلوبات في القوائم املاليــة املوحدة والقيمة التي 
يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها.  يتــم احتســاب الضرائــب املؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة املركــز املالــي املوحــدة وحتتســب الضرائــب املؤجلــة وفقــاً 

للنســب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تســوية االلتزام الضريبي او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
يتــم مراجعــة رصيــد املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع عــدم إمكانيــة االســتفادة مــن تلــك املوجــودات الضريبية 

جزئيــا او كليــا.

العمالت األجنبية

1. املعامالت واألرصدة
يتــم تســجيل املعامــالت بالعمــالت األجنبيــة بشــكل أولــي مــن قبــل شــركات املجموعــة بالعملــة املســتخدمة لديهــم حســب ســعر الصــرف الفــوري الســائد بتاريخ املعاملــة املؤهلة 

أوالً للتثبيــت.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية املصنفة بالعمالت األجنبية حسب سعر الصرف الفوري السائد للعملة املستخدمة بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.

تــدرج جميــع فروقــات التحويــل عنــد تســديد أو حتويــل البنــود النقديــة ضمــن بيان األرباح أو اخلســائر باســتثناء البنود النقديــة املصنفة كجزء من حتــوط املجموعة بخصوص 
االســتثمار فــي العمليــات األجنبيــة. ويتــم تثبيتهــا فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى إلــى حــن اســتبعاد صافــي االســتثمارات، عندهــا يعــاد تصنيــف املبلــغ اإلجمالي فــي قائمة 

األربــاح أو اخلســائر. إن مصاريــف الضرائــب واالئتمــان العائــدة إلــى فروقــات ســعر الصــرف على تلــك البنود املالية تســجل أيضاً في بنود الدخل الشــامل األخرى.
إن أيــة بنــود غيــر نقديــة مت قياســها حســب التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتم حتويلها باســتخدام ســعر الصرف كما بتاريــخ املعاملة األولية. وإن البنود غيــر النقدية التي مت 
قياســها بالقيمة العادلة للعملة األجنبية يتم حتويلها باســتخدام أســعار الصرف عند حتديد القيمة العادلة. تتم معاملة األرباح أو اخلســائر الناجتة عن إعادة حتويل البنود 
غيــر النقديــة مبــا يتفــق مــع تثبيــت األربــاح أو اخلســائر عنــد تغييــر القيمــة العادلــة للبنــد )أي فروقــات التحويــل للبنــود التي مت تثبيــت أرباح أو خســائر قيمتها العادلــة في بنود 

الدخــل الشــامل األخــرى أو األربــاح أو اخلســائر يتــم تثبيتهــا أيضــاً فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو األربــاح أو اخلســائر علــى التوالي(.

2. مجموعة الشركات
عند توحيد القوائم املالية، يتم حتويل املوجودات واملطلوبات للعمليات األجنبية إلى الدينار األردني بســعر الصرف الســائد بتاريخ إعداد التقارير ويتم حتويل قائمة الدخل 
مبعــدل ســعر الصــرف الســائد بتاريــخ املعامــالت. يتــم تثبيــت جميــع فروقــات أســعار الصــرف الناجتــة مــن التحويــل في بنــود الدخل الشــامل األخــرى. عند اســتبعاد العمليات 

األجنبية، فإنه يتم تثبيت بنود الدخل الشــامل األخرى املتعلقة بتلك العمليات األجنبية بشــكل خاص في قائمة األرباح أو اخلســائر.

)7( املمتلكات واملعدات

20
19

مملوكة
طائرات 

مبوجب عقود
استئجار متويلي

طائرات
محركات

ف
صاري

م
صيانة 
محركات

طائرات وقطع
طائرات 
مرسملة

قطع رئيسية
للطائرات

آالت ومعدات
حاسب
آلــي

أثاث
ومفروشات

سيارات
ضي

أرا
ومباني

املجموع

الكلفة

20
صيد كما في أول كانون الثاني 19

الر
144.338

123.750
38.869

54.463
48.139

71.268
19.128

8.625
10

.70
8

43.0
65

562.353

ضافات خالل السنة
إ

-
-

-
14.163

1.833
1.853

943
118

243
857

20
.0

10

إستبعادات خالل السنة
-

-
-

)27.547(
-

)979(
)28(

)112(
)796(

-
)29.462(

حتويالت من موجودات متاحة للبيع
ضاح 15(

 )إي
-

30
.411

-
5.826

-
470

-
758

227
-

37.692

حملول الى حق إستخدام املوجودات 
ا

ضاح 4(
)إي

)144.338(
-

)37.778(
-

-
-

-
-

-
-

)182.116(

20
صيد كما في 31 كانون األول 19

الر
-

154.161
1,0

91
46.90

5
49.972

72.612
20

.0
43

9.389
10

.382
43.922

40
8.477

ك املتراكم
االستهال

20
صيد كما في أول كانون الثاني 19

الر
14.0

49
84.446

3.940
43.0

29
45.447

57.371
17.0

48
7.585

9.952
12.634

295.50
1

استهالك السنة
-

4.280
30

9
9.80

0
644

3.548
676

265
30

7
1.841

21.670

إستبعادات خالل السنة
-

-
-

)27.511(
-

)976(
)28(

)90
(

)795(
-

)29.40
0

(

حتويالت من موجودات متاحة للبيع
ضاح 15(

 )إي
-

26.851
-

2.987
-

462
-

70
4

227
-

31.231

حملول الى حق إستخدام املوجودات 
ا

ضاح 4(
)إي

)14.0
49(

-
)3.321(

-
-

-
-

-
-

-
)17.370

(

20
صيد كما في 31 كانون األول 19

الر
-

115.577
928

28.30
5

46.0
91

60
.40

5
17.696

8.464
9.691

14.475
30

1.632

صافي القيمة الدفترية كما في 
20

 31 كانون األول 19
-

38.584
163

18.60
0

3.881
12.20

7
2.347

925
691

29.447
10

6.845
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20
18

مملوكة
طائرات 

مبوجب عقود
استئجار متويلي

طائرات
محركات

ف
صاري

م
صيانة 
محركات

طائرات وقطع
طائرات 
مرسملة

قطع رئيسية
للطائرات

آالت ومعدات
حاسب
آلــي

أثاث
ومفروشات

سيارات
ضي

أرا
ومباني

املجموع

الكلفة

20
صيد كما في أول كانون الثاني 18

الر
185.380

118.593
37.778

48.163
47.572

69.488
18.539

9.353
10

.778
42.80

3
588.447

ضافات خالل السنة
إ

-
-

1.0
91

14.316
567

2.513
629

48
441

262
19.867

إستبعادات خالل السنة
-

)5.474(
-

)2.190
(

-
)263(

)40
(

)18(
)284(

-
)8.269(

ضاح 15(
موجودات متاحة للبيع )إي

-
)30

.411(
-

)5.826(
-

)470
(

-
)758(

)227(
-

)37.692(

حتويالت *
)41.0

42(
41.0

42
-

-
-

-
-

-
-

-
-

20
صيد كما في 31 كانون األول 18

الر
144.338

123.750
38.869

54.463
48.139

71.268
19.128

8.625
10

.70
8

43.0
65

562.353

ك املتراكم
االستهال

20
صيد كما في أول كانون الثاني 18

الر
25.917

92.212
1.661

32.123
44.176

54.70
5

16.469
7.979

10
.174

10
.781

296.197

استهالك السنة
8.953

3.738
2.279

16.0
83

1.271
3.351

591
328

289
1.853

38.736

إستبعادات خالل السنة
-

)5.474(
-

)2.190
(

-
)223(

)12(
)18(

)284(
-

)8.20
1(

ضاح 15(
موجودات متاحة للبيع )إي

-
)26.851(

-
)2.987(

-
)462(

-
)70

4(
)227(

-
)31.231(

حتويالت
)20

.821(
20

.821
-

-
-

-
-

-
-

-
-

20
صيد كما في 31 كانون األول 18

الر
14.0

49
84.446

3,940
43.0

29
45.447

57.371
17.0

48
7.585

9.952
12.634

295.50
1

صافي القيمة الدفترية كما في 
20

 31 كانون األول 18
130

.289
39.30

4
34.929

11.434
2.692

13.897
2.0

80
1.0

40
756

30
.431

266.852

ضاح 18(.
حتويلهما الى بند طائرات )إي

20 بسداد األقساط املستحقة على طائرتي امبرير E 175 رقم 223 و 232 بالكامل ومت استكمال إجراءات فك الرهن ونقل ملكية الطائرتن الى الشركة وبالتالي مت 
* قامت املجموعة خالل عام 18

)8( دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات

2018 2019
4.813 4.813 دفعات على حساب شراء طائرات "بوينغ 787 "

)9( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ميثل هذا البند استثمارات بحقوق ملكية أسهم غير مدرجة. حتتفظ الشركة بحقوق غير مسيطرين بهذه الشركات. مت تسجيل هذه االستثمارات كموجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث تعتبر املجموعة هذه االستثمارات استراتيجية بطبيعتها:

2018 2019

5.386 2.138 شركة أكادميية الطيران امللكية األردنية
558 536 سندات إستثمار سيتا لإلتصاالت
23 23 أخرى

5.967 2.697

ان احلركة على احتياطي القيمة العادلة هي كما يلي:

2018 2019
3,771 3,771 الرصيد كما في بداية السنة

- )3,248( التغير خالل السنة
3,771 523 الرصيد كما في بداية نهاية السنة

)10( إستثمار في شركات حليفة

قيمة االستثمارنسبة امللكيةبلد التأسيس

2019201820192018

305.0765.112%30%األردنالشركة األردنية لتموين الطائرات

2010.0468.894%20%األردنالشركة األردنية لصيانة الطائرات

203.6383.674%20%األردنالشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي

18.76017.680

فيما يلي ملخص احلركة التي متت على قيمة االستثمار في شركات حليفة:

2018 2019

16.715 17.680 الرصيد في بداية السنة
2.242 2.343 حصة املجموعة من أرباح الشركات احلليفة

)1.277( )1.263( توزيعات أرباح 
17.680 18.760
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يبن اجلدول التالي ملخص القوائم املالية الستثمارات املجموعة في الشركات احلليفة:

قائمة املركز املالي

الشركة األردنية
لتموين الطائرات

الشركة األردنية
لصيانة الطائرات

الشركة األردنية لتدريب
املجموعالطيران والتدريب التشبيهي

20192018201920182019201820192018

6.3066.14528.37922.4091.7801.27336.46529.827موجودات متداولة

5.1121.27823.98619.25516.16617.77345.26438.306موجودات غير متداولة

)18.535()22.501()2.195()1.303()13.082()16.986()3.258()4.212(مطلوبات متداولة

)15.952()20.657()4.064()4.210()11.888()12.922(-)3.525(مطلوبات غير متداولة

3.6814.16522.45716.69412.43312.78738.57133.646صافي املوجودات

20%20%20%20%30%30%نسبة ملكية املجموعة

1.1041.2504.4913.3392.4872.5578.0827.146االستثمار في الشركة احلليفة

قائمة الدخل الشامل 

الشركة األردنية
لتموين الطائرات

الشركة األردنية
لصيانة الطائرات

الشركة األردنية لتدريب
املجموعالطيران والتدريب التشبيهي

20192018201920182019201820192018

19.00019.08158.01747.9543.8864.64280.90371.677اإليرادات

)47.619()51.770()3.214()2.416()30.323()35.361()14.082()13.993(تكلفة املبيعات

)15.201()19.398()458()1.650()14.450()16.896()293()852(إيرادات ومصاريف أخرى

9709.7358.857)180(4.1554.7065.7603.181الربح )اخلسارة( قبل الضريبة

-)65(-----)65(ضريبة الدخل

9709.6708.857)180(4.0904.7065.7603.181الربح )اخلسارة(

1942.3432.242)36(1.2271.4121.152636حصة الشركة من ربح السنة

بلغت االلتزامات احملتملة املتعلقة بالشركات احلليفة 1.268 دينار )2018: 716 دينار(  واملتمثلة في كفاالت واعتمادات بنكية.

)11( أرصدة مدينة أخرى

2018 2019

9.812 4.522 مصاريف مدفوعة مقدماً
7.439 8.670 ذمم مؤجري الطائرات - مطالبات الصيانة
4.535 4.612 دفعات مقدمة للموردين

911 1.032 تأمينات مستردة
882 551 ذمم املوظفن
327 316 مشتقات أدوات مالية*

2.110 1.455 اخرى
26.016 21.158

* أبرمت الشركة عقود خيارات شراء وقود طائرات بغرض إدارة مخاطر تغيرات أسعار الوقود وذلك للحد من مخاطر التغير في أسعار الوقود.

)12( قطع غيار ولوازم

2018 2019

16.266 17.642 قطع غيار ولوازم
)10.010( )10.233( مخصص بضاعة بطيئة احلركة

6.256 7.409

إن تفاصيل احلركة التي متت على مخصص بضاعة بطيئة احلركة هي كما يلي:

2018 2019

5.538 10.010 الرصيد في بداية السنة
4.472 223 املخصص للسنة

10.010 10.233 الرصيد في نهاية السنة

)13( ذمم مدينة

2018 2019

54.630 84.532 ذمم مدينة*
)13.291( )16,521( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
41,339 68.011

بلغ إجمالي مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للذمم املدينة 16,521 دينار كما في 31 كانون األول 2019 )2018: 13,291 دينار(.

* تتضمن الذمم املدينة خصم وقود مببلغ 38.709 دينار )2018: 14.663 دينار(.

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائرة االئتمانية املتوقعة:

2018 2019

15.069 13,291 رصيد بداية السنة
820 632 املخصص للسنة

)2.598( 2.598 احملول من )إلى( موجودات متاحة للبيع )إيضاح 15(
13,291 16.521 رصيد نهاية السنة

فيما يلي جدول أعمار الذمم غير املشكوك في حتصيلها كما في 31 كانون األول:

الذمم املستحقة وغير املشكوك في حتصيلها
الذمم

غير املستحقة
وغير املشكوك
في حتصيلها

30 -1

يوم

60 -31

يوم

90 -61

يوم

180 -91

يوم

360 -181

يوم
املجموع

201949,7069,9383,0109843,3181,05568,011

201819.82610.6892.3741.4114.1522.88741.339

فــي تقديــر إدارة املجموعــة فإنــه مــن املتوقــع حتصيــل الــذمم غيــر املشــكوك فــي حتصيلهــا بالكامــل. تقــوم املجموعــة باحلصــول على ضمانــات تتمثل فــي كفاالت بنكيــة مقابل 
معظــم ذمم وكالء الشــحن والــوكالء العامــون. ال تقــوم املجموعــة باحلصــول علــى ضمانــات مقابــل باقــي الــذمم.
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)14( النقد وما في حكمه

2018 2019

23.129 29.239 نقد وأرصدة لدى البنوك
19.804 6.095 ودائع قصيرة االجل*
23.253 19.844 نقد في الطريق**
66.186 55.178 النقد وما في حكمه
25.826 24.284 ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة اشهر***
92.012 79.462

*ميثــل هــذا البنــد ودائــع لــدى البنــوك بالدينــار األردنــي كمــا في 31 كانــون األول 2019 مبعدل فائدة يتراوح بن 4.275٪- 5.00٪ )2018: 4.35٪ - 5.75٪( وتســتحق 
خالل فترة ثالثة أشهر.

** ميثــل هــذا البنــد النقــد املتحصــل مــن مبيعــات تذاكــر ومبيعــات أخــرى متــت خــالل شــهر كانــون األول ومت ايداعهــا فــي حســابات الشــركة لــدى البنوك خالل شــهر كانون 
الثانــي مــن الســنة التاليــة.

*** ميثــل هــذا البنــد ودائــع لــدى البنــوك بالدينــار األردنــي )21.780 دينــار(  مبعــدل فائــدة 4.9٪ واجلنيــه الســوداني )214,804 ألــف جنيــه ســوداني أي مــا يعــادل 
1.324 دينــار( باإلضافــة الــى مبالــغ بالدينــار الليبــي والليــرة الســورية مبــا يعــادل 1.180 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019  )31 كانــون األول 2018: ودائــع بالدينــار 
األردنــي 21.780 دينــار واجلنيــة الســوداني 201.994 ألــف جنيــه ســوداني أي مــا يعــادل 2.858 دينــار باإلضافــة الــى مبالــغ بالدينــار الليبــي والليــرة الســورية مبــا يعــادل 

1.188 دينــار( مبعــدل فائــدة 5.5٪ )31 كانــون األول 2018: 5.5٪( وتســتحق بعــد ثالثــة اشــهر )2018: أربعــة أشــهر(.

لغايات قائمة التدفقات النقدية املوحدة، فيما يلي تفاصيل النقد وما في حكمه:

2018 2019

66,186 55,178 النقد وما في حكمه
1,007 - يضاف: األنشطة غير املستمرة )إيضاح 15(

- )2,895( ينزل: بنك دائن ****
67,193 52,283

**** ميثل هذا البند اجلزء املستغل من التسهيالت االئتمانية املمنوحة للشركة من البنك العربي بسقف 20 مليون دينار ومبعدل فائدة %6.

)15( األنشطة غير املستمرة
قــرر مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 26 أيلــول 2018 باملوافقــة علــى بيــع او تصفيــة شــركة األجنحــة امللكيــة )شــركة تابعــة(. وبالتالــي، فقــد مت تصنيفها في قائمــة املركز املالي 

املوحــدة  كموجــودات متاحــة للبيــع كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم )5(.
مت تصنيف شركة األجنحة امللكية كما في 31 كانون األول 2018 كموجودات متاحة للبيع وكأنشطة غير مستمرة ومت عرض نتائج الشركة لعام 2018 كما يلي:

31 كانون األول 2018
10.216 اإليرادات من العقود مع العمالء

)11.824( تكاليف اإليرادات
)1.608( اجمالي اخلسارة الربح
)2.181( مصاريف ادارية

)62( مصاريف أخرى، بالصافي
)3.851( اخلسارة قبل الضريبة من األنشطة غير املستمرة

- ضريبة الدخل 
)3.851( اخلسارة من األنشطة غير املستمرة

إن تفاصيل موجودات ومطلوبات شركة االجنحة امللكية املتاحة للبيع كما في 31 كانون األول 2018 هي كما يلي:

31 كانون األول 2018 املوجودات
6.461 ممتلكات ومعدات، بالصافي
1.163 ذمم وموجودات متداولة أخرى

1.007 نقد في الصندوق ولدى البنوك )إيضاح 14(
8.631 موجودات متاحة للبيع

املطلوبات
1.389 ذمم وأرصدة دائنة أخرى
2.314 مصاريف مستحقة
3.703 املطلوبات املرتبطة مبوجودات متاحة للبيع
4.928 صافي موجودات متاحة للبيع

قــرر مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 16 حزيــران 2019 إلغــاء قــرار مجلــس اإلدارة الســابق باملوافقــة علــى بيــع أو تصفيــة شــركة األجنحــة امللكيــة. بالتالــي، مت إعــادة تصنيــف 
نتائــج عمليــات الشــركة التابعــة مــن األنشــطة غيــر املســتمرة إلــى بنــود قائمــة الدخــل للســنة احلالية والســنة الســابقة.

لــم يتــم إعــادة تصنيــف أو تبويــب املبالــغ املتمثلــة باملوجــودات املتاحــة للبيــع واملطلوبــات املرتبطــة بهــا بأرقــام املقارنــة فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 
2018 امتثــاال مبعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )5(.

)16( حقوق املساهمني

� رأس املال

2018 2019

274.610 274.610 راس املال املصرح به - قيمة السهم االسمية  دينار أردني واحد 
246.405 274.610 راس املال املدفوع 

� خصم اإلصدار
بلغ خصم اإلصدار مبلغ 78,2 مليون دينار كما في 31 كانون األول 2019 )2018: 61 مليون دينار(. ومتثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب الفرق بن سعر اإلصدار 

والقيمة اإلسمية للسهم.

� دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال
وافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي املنعقــد بتاريــخ 2 أيــار 2015 علــى إعــادة هيكلة رأســمال الشــركة عــن طريق إطفاء جزء من اخلســائر املتراكمــة برأس املال 

وزيادته بقيمة 200 مليون ســهم بقيمة اســمية دينار للســهم الواحد. مت االنتهاء من االكتتاب بالشــريحة األولى من الزيادة والبالغة 100 مليون دينار خالل عام 2016.

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ 6 أيلــول 2017 املوافقــة علــى قيــام حكومة اململكة األردنية الهاشــمية ممثلة بشــركة إدارة االســتثمارات احلكومية باالكتتاب 
بنســبة 50٪ مــن الشــريحة الثانيــة مــن رفــع رأســمال الشــركة والبالغــة 100 مليــون دينــار، أي مببلــغ 50 مليــون دينــار، وأن تقــوم احلكومــة فــي حــال عدم موافقة املســاهمن 
الرئيســين علــى االكتتــاب، باالكتتــاب بنســبة 100٪. مت ســداد قيمــة االكتتــاب عــن طريــق رســملة ديــون مببلــغ 25 مليــون دينــار مســتحقة إلــى شــركة إدارة االســتثمارات 
احلكومية وعن طريق الدفع النقدي للرصيد املتبقي البالغ 25 مليون دينار على أن يتم احتســاب قيمة االكتتاب في النصف األول من الشــريحة الثانية حســب ســعر إغالق 
الســهم فــي الســوق املالــي بتاريــخ صــدور هــذا القــرار والبالــغ 0.390 دينــار للســهم الواحــد، وبالتالــي مت تصنيــف 25 مليــون دينــار مــن املطلوبــات طويلــة األجــل إلــى دفعــات 

مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس املال كما فــي 31 كانون األول 2017.

هــذا ومت االكتتــاب بجــزء مــن الشــريحة الثانيــة خــالل شــهر شــباط 2018 ليصبــح رأس املــال املكتتــب بــه واملدفــوع 246,405 دينــاراً ونتــج عــن الزيادة فــي رأس املال خصم 
إصــدار بلــغ 61 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2018. هــذا وقــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي املنعقــد بتاريــخ 26 نيســان 2018 زيــادة رأســمال 
الشــركة املصــرح بــه مبقــدار 28,205,128 ســهم ليصبــح 274,610,470 ســهم وذلــك اســتكماالً للنصــف األول مــن الشــريحة الثانيــة لرفــع رأســمال الشــركة والبالغــة 
50 مليــون دينــار. مت اســتكمال إجــراءات االكتتــاب خــالل شــهر كانــون الثانــي 2019 حيــث أصبــح رأســمال الشــركة املصــرح بــه واملدفــوع 274,610 دينــار وبخصــم إصــدار 

78,205 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019.

� االحتياطي االجباري
ميثل هذا البند ما مت حتويله من االرباح السنوية بنسبة 10٪ من الربح قبل ضريبة الدخل وهو غير قابل للتوزيع على املساهمن.
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)17( قروض

2018 2019

أقســــاط القـــــروض أقســــاط القـــــروض

طويــــلة األجــــل تستحق الدفــع 
خـالل عــام طويــــلة األجــــل تستحق الدفــع 

خـالل عــام

72.471 47.839 74.246 23.400 قرض جتمع بنكي*

)845( )780( )1.648( )535( ينزل: تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض

71.626 47.059 72.598 22.865

*قامــت الشــركة بتاريــخ 20 كانــون األول 2015 بتوقيــع اتفاقيــة قــرض جتمــع بنكــي بقيمــة 195 مليــون دينــار )275 مليــون دوالر أمريكــي( وبســعر فائــدة معــدل ســعر 
االقــراض فــي أســواق لنــدن لشــهر واحــد مضافــاً إليهــا 3٪. يســدد القــرض مبوجــب 49 قســط. أســتحق القســط األول والبالــغ 3 مليــون دينــار بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 

2017 ويســتحق القســط األخيــر فــي 20 كانــون األول 2021.

 قامــت الشــركة بتاريــخ 5 شــباط 2019 بتوقيــع اتفاقيــة إعــادة هيكلــة للقــرض حيــث مت متديــد أقســاط القــرض لغايــة عــام 2024، يســدد القســط األول بتاريــخ 5 اَذار 
2019 بقيمــة 1,9 مليــون دينــار وبســعر فائــدة معــدل ســعر االقــراض فــي اســواق لنــدن لشــهر واحــد مضافــاً اليهــا 2.65٪ )بســعر أدنــى ٪4.5(.

مبوجب اتفاقية القرض قامت الشركة بااللتزام بتحويل حتصيالت مبيعات وكالء السياحة والسفر احملصلة عن طريق االياتا لثالثة وعشرون محطة الى حسابات الشركة 
في بنك املشــرق لضمان ســداد القرض.

إن أقساط أصل القرض املستحقة خالل عام 2020 وما بعد هي كما يلي:

املبلغ السنـــة
23,400 2020
23,400  2021
23,453  2022
23,489 2023
3,904 2024
97,646

)18( التزامات عقود االيجار
لدى املجموعة عقود ايجار مختلفة لطائرات ومحركات ومكاتب.

إن متوسط مدة عقود اإليجار هي كما يلي:

سنة
7-3 طائرات 
8 محركات 

13-2 مكاتب

هناك بعض عقود ايجار تشمل خيارات متديد وإنهاء ودفعات إيجار املتغيرة.

لــدى املجموعــة أيضــا بعــض عقــود ايجــار مكاتــب وموجــودات أخــرى التــي تبلــغ مدتهــا 12 شــهرا او اقــل وعقــود تاجيــر منخفضــة القيمــة. تطبق املجموعــة اإلعفــاءات املتعلقة 
باالعتــراف بعقــود االيجــار التــي تكــون مدتهــا 12 شــهرا او اقــل كمــا فــي تاريــخ التطبيــق والتــي ال حتتــوي على خيار شــراء )"عقــود ايجار قصيــرة االجل"( وعقــود االيجار التي 

يكــون فيهــا األصــل املســتاجر ذو قيمــة منخفضة )"موجودات منخفضــة القيمة"(.

فيما يلي القيم الدفترية حلق استخدام املوجودات املعترف بها واحلركة خالل العام:

حق استخدام املوجودات

املجموعمكاتبمحركاتطائرات

493,23542,36929,122564,726كما في 1 كانون الثاني 2019

4,511--4,511إضافات 

)67,351()3,636()2,601()61,114(استهالكات 

436,63239,76825,486501,886كما في 31 كانون األول 2019

فيما يلي احلركة على التزامات عقود اإليجار خالل العام:

2018 2019

118,773 114.534 كما في 1 كانون الثاني 
- 395.379 أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(

118.773 509.913 الرصيد املعدل كما في 1 كانون الثاني
- 4,511 إضافات

6,605 25,216 تكاليف التمويل )إيضاح 28(
)10,844( )87,185( الدفعات  
114,534 452,455 كما في 31 كانون األول 
9,253 53,278 قصيرة االجل                                  

105,281 399,177 طويلة االجل 

فيما يلي املبالغ املعترف بها في قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية في 31 كانون األول:

2019

67,351 مصروف استهالك حق استخدام املوجودات 
25,216 تكاليف التمويل على التزامات عقود ايجار  
5,415 املصاريف املتعلقة بااليجارات قصيرة االجل و األصول منخفضة القيمة 

97,982

قامت الشركة برهن طائرات البوينغ 787 لقاء عقود اإلستئجار اخلاصة بتلك الطائرات.

مت خالل شهر حزيران 2018 استكمال إجراءات فك الرهن لطائرة االمبرير E175 رقم 223 وطائرة االمبرير E175 رقم 232 حيث قامت املجموعة بسداد كامل 
رصيد العقد املتعلق بعقود استئجار هذه الطائرات.

)19( مطلوبات اخرى طويلة االجل

2018 2019
404 393 مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفن

إن تفاصيل احلركة التي متت على مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفن هي كما يلي:
2018 2019
433 404 الرصيد في بداية السنة
17 37 املخصص املأخوذ خالل السنة

)46( )48( الدفعات خالل السنة
404 393 الرصيد في نهاية السنة
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)20( مصاريف مستحقة

2018 2019

53.358 60.225 مصاريف مستحقة لعمليات الطيران
12.757 14.513 مصاريف مستحقة متعلقة بعقود ايجار
66.115 74.738

)21( دائنون وأرصدة دائنة أخرى

2018 2019

7.888 11.731 موردي قطع الغيار وذمم دائنة
1.963 1.560 موردي وقود 
1.707 1.460 وزارة املالية 
4.144 3.796 صندوق ادخار املوظفن

35.033 38.998 أخرى*
50.735 57.545

ــغ  * يتضمــن هــذا البنــد الضرائــب الدوليــة وضرائــب املغــادرة وضرائــب اســتخدام املطــارات املســتحقة الدفــع للســلطات الضريبيــة فــي الــدول األخــرى واملطــارات مببل
دينــار(. دينــار )2018: 31.811   36.909

)22( إيرادات مؤجلة

2018 2019

45.988 49.846 مبيعات التذاكر والشحن واخلدمات األخرى غير املستغلة
725 425 ايراد مؤجل - الشركة األردنية لتموين الطائرات *

46.713 50.271

* منحــت شــركة عاليــة – اخلطــوط اجلويــة امللكيــة األردنيــة خــالل شــهر كانــون الثانــي 2010 حصــة اضافيــة بلغــت 10٪ فــي الشــركة االردنيــة لتمويــن الطائــرات مقابــل 
جتديــد عقــد خدمــات متويــن املســافرين ملــدة 11 ســنة وســتة أشــهر. مت تســجيل املنحــة كايــراد مؤجــل يتــم اطفــاءه على مــدة عقد خدمات التموين البالغة 11 ســنة وســتة أشــهر 

والتــي ســتنتهي خــالل عــام 2021.

)23( اإليرادات

2018 2019
خدمات منتظمة 

529.024 529.788 مسافرون
37.702 31.345 شحن
5.257 6.906 أمتعة زائدة
7.889 7.934 بريد جوي

579.872 575.973 مجموع اخلدمات املنتظمة )إيضاح 33(

17.747 10.066 تأجير طائرات ورحالت خاصة )ايضاح 33(
16.275 16.555 إيرادات مستودع الشحن
12.892 12.731 اإليرادات التجارية الستقبال وترحيل طائرات الشركات األخرى
10.327 10.430 إيرادات تغيير وإلغاء حجز
4.744 7.786 إيرادات شركة امللكية االردنية للسياحة والسفر )إيرادات تشغيل شركات سياحية(
5.459 5.988 إيرادات بدل خدمات الدرجة األولى
3.504 5.112 إيرادات املسافر الدائم
3.439 4.804 إيرادات اخلدمات املساندة
3.903 4.592 إيرادات اخلدمات الفنية والصيانة املقدمة للشركات األخرى
3.599 3.373 إيرادات مركز التوزيع الوطني )جاليلو(
2.106 3.197 إيرادات متنوعة

663.867 660.607

)24( تكاليف اإليرادات

2018 2019
تكاليف عمليات الطيران

159.301 145.915 وقود طائرات
74.376 68.905 تكاليف عمليات الطيران االخرى

233.677 214.820 مجموع تكاليف عمليات الطيران

72.309 78.983 صيانة وتصليحات
76.926 4.654 بدل استئجار طائرات
35.097 81.256 استهالك الطائرات واحملركات وقطع طائرات ومصاريف حتديث وصيانة مرسملة
62.383 66.096 احملطات واخلدمات األرضية
22.281 23.398 وحدة املناولة األرضية 
73.650 77.981 خدمات املسافرين
576.323 547.188

تتضمن تكاليف اإليرادات منافع املوظفن التالية:
2018 2019

42.140 42.905 رواتب وأجور
2.329 2.542 عمل إضافي
984 722 تعويض نهاية اخلدمة
5.111 5.229 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
3.168 3.157 مساهمة الشركة في صندوق االدخار 
1.917 2.183 مصاريف طبية

2.570 2.128 منافع أخرى
58.219 58.866

)25( صافي مصاريف أخرى

2018 2019

1.804 1.860 مخصص قضايا
1.436 - خسارة انهاء عقد شراء طائرة "بوينغ 787" )إيضاح 38(
2.657 165 مصاريف أخرى
5.897 2.025

)26( مصاريف إدارية وعمومية

2018 2019
6.566 6.966 رواتب واجور 
3.185 3.312 مصاريف احلاسب اآللي
1.855 2.003 استهالكات
1.289 881 اتعاب مهنية واستشارات
650 784 منافع موظفن 
239 252 عمل إضافي
600 697 مصاريف طبية

26 42 تعويض نهاية اخلدمة
709 791 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
454 500 مساهمة الشركة في صندوق االدخار
202 141 التأمن على احلياة
183 8 إيجارات
113 107 صيانة وتنظيفات

636 576 مياه، كهرباء وتدفئة
122 102 مصاريف اتصاالت
301 1.029 مصاريف قانونية

2.789 2.731 أخرى
19.919 20.922
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)27( مصاريف بيع و تسويق

2018 2019
17.036 18.837 العموالت
11.298 10.859 رواتب واجور 
4.622 3.950 التسويق واالعالنات
2.491 2.377 منافع موظفن أخرى
1.945 955 إيجارات
1.749 1.720 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
201 201 عمل إضافي
696 771 مصاريف طبية
177 288 تعويض نهاية اخلدمة
287 287 مساهمة الشركة في صندوق االدخار
73 100 التأمن على احلياة

169 164 صيانة وتنظيفات
184 157 مياه، كهرباء وتدفئة
658 834 مصاريف احلاسب اآللي
197 990 استهالكات

980 874 مصاريف اتصاالت
68 282 مصاريف قانونية

259 186 استشارات
2.626 2,318 أخرى
45.716 46.150

)28( تكاليف التمويل

2018 2019

8.941 6.999 فوائد قروض
6.605 25.216 عقود ايجار - تكاليف متويل )إيضاح 18(

710 872 فوائد ومصاريف بنكية أخرى
16.256 33.087

)29( مخصص التسريح االختياري
قامــت الشــركة خــالل شــهر كانون الثانــي 2018 بتوقيــع عقــد عمــل جماعــي مــع نقابــة العاملــن فــي النقــل اجلــوي والســياحة بنــاء على طلــب بعــض املوظفن الراغبــن بإنهاء 
خدماتهــم طوعــاً. حيــث بــدأت هــذه اإلتفاقيــة مــن تاريــخ 1 شــباط 2018 وانتهــت بتاريــخ 31 آذار 2018. هــذا وقامــت الشــركة بتمديــد هــذه االتفاقيــة مــن تاريــخ 1 تشــرين 
الثانــي 2018 ولغايــة 30 تشــرين الثانــي 2018 وبنــاًء علــى ذلــك، قامــت الشــركة بتســجيل مخصــص مببلــغ 1.874 دينــار خــالل الســنة املنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018 

والــذي ميثــل املبالــغ املســتحقة للموظفــن الراغبــن بإنهــاء خدماتهم والتي متــت املوافقة عليها من قبل ادارة الشــركة.

)30( حصة السهم من )خسارة( ربح السنة

2018 2019

)5.876( 10.393 ربح )خسارة( السنة العائد الى مساهمي الشركة )آالف الدنانير(
234.625 272.910 املتوسط املرجح لعدد االسهم )آالف األسهم(

)0.0250( 0.0381 حصة السهم األساسية واملخفضة من ربح )خسارة( السنة )دينار(

)31( ضريبة الدخل
متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

2018 2019

39 - ضريبة دخل السنة احلالية

موجودات ضريبة مؤجلة
- تخفيضات تتعلق بالفروقات الزمنية املؤقتة 2.598 

39 2.598 مصروف ضريبة الدخل

مت احتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل للشــركة عــن عــام  2019 مببلــغ 2,598 دينــار )2018: ال يوجــد( وفقــاً لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم )38( لســنة 2019 وقانــون 
ضريبــة الدخــل رقــم )34( لســنة 2014 علــى التوالــي.

متثــل ضريبــة الدخــل التــي مت تســجيلها خــالل عــام 2018 والبالــغ مجموعهــا 39 دينــار الضريبــة املســتحقة علــى شــركة املشــرق خلدمــات الطيــران و شــركة امللكيــة األردنيــة 
للســياحة والســفر )شــركات تابعــة( للســنة املنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018.

قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات مبطالبــة الشــركة بفروقــات ضريبــة مبيعــات مببلــغ 701 دينــار عــن الســنوات 2012، 2013 و 2014، وقــد قامــت الشــركة 
بالطعن لدى محكمة البداية الضريبية. بالرغم انه ال ميكن حتديد نتيجة هذه القضية بدقة إال إن االدارة تعتقد انه لن ينتج عنها أي التزامات مادية. هذا وقد صدر قرار 
محكمــة اســتئناف الضريبــة / العقبــة بتاريــخ 26 أيلــول 2019 بتعيــن خبيــر ومــا زالــت القضيــة منظورة باحملكمة ملناقشــة التقرير حتــى تاريخ إعداد القوائــم املالية املوحدة.

قامــت شــركة عاليــة – اخلطــوط اجلويــة امللكيــة األردنيــة بعمــل تســوية مــع دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات حتــى نهايــة عــام 2014 ومت تقــدمي االقــرارات الضريبيــة لألعوام 
2015 و 2016 و 2017 و 2018. قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل بتدقيــق حســابات الشــركة لألعــوام 2015 و 2016 ولــم تصــدر تقريرهــا حتــى تاريخ إعــداد القوائم املالية 

املوحدة.

قامــت شــركة األجنحــة امللكيــة بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي لعامــي 2018 و2017 ولــم تقــم دائرة ضريبة الدخل مبراجعة الســجالت احملاســبية حتى تاريخ إعــداد القوائم 
املالية املوحدة. قامت شــركة األجنحة امللكية بالتوصل إلى تســوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2016.

قامــت شــركة امللكيــة األردنيــة للســياحة والســفر بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي لعامــي 2018 و 2017 ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل مبراجعــة الســجالت احملاســبية حتــى 
تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة. قامــت شــركة امللكيــة األردنيــة للســياحة والســفر بالتوصــل إلى تســوية نهائيــة مع دائــرة ضريبة الدخل حتى عــام 2016.

قامــت شــركة املشــرق خلدمــات الطيــران بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي لالعــوام مــن 2016 حتــى 2018 ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل مبراجعــة الســجالت احملاســبية 
حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة. قامــت شــركة املشــرق خلدمات الطيران بالتوصل إلى تســوية نهائية مع دائرة ضريبــة الدخل حتى عام 2015.

فيما يلي احلركة على مخصص ضريبة الدخل:

2018 2019

34 - رصيد بداية السنة
39 - ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

)73( - ضريبة الدخل املدفوعة
- - رصيد نهاية السنة

فيما يلي احلركة على املوجودات الضريبية املؤجلة:

2018 2019

14.920 14.920 رصيد بداية السنة
- )2.598( املبالغ املستغلة من موجودات ضريبية 

14.920 12.322 رصيد نهاية السنة
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ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي

2018 2019
)5.818( 12,981 الربح )اخلسارة( احملاسبية
)2.242( )2,332( أرباح غير خاضعة للضريبة
14.500 2,350 مصروفات غير مقبولة ضريبياً

)128.347( )121.905( خسائر ضريبية من سنوات سابقة
)121.907( )108.906( اخلسارة الضريبية التراكمية

يعود إلى
)121.346( )108,345( مجموع اخلسارة - للشركة األم

)561( )561( مجموع اخلسارة - للشركات التابعة
%20 %20 نسبة ضريبة الدخل القانونية
%20 %20 نسبة ضريبة الدخل الفعلية للشركات التابعة

39 - ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة - الشركات التابعة
39 - مصروف ضريبة الدخل

)32( معامالت مع جهات ذات عالقة
متثــل املعامــالت مــع جهــات ذات عالقــة املعامــالت التــي متــت مــع الشــركات احلليفــة وصنــدوق ادخــار موظفي الشــركة وحكومة اململكــة األردنية الهاشــمية. هذا ويتــم اعتماد 

األســعار والشــروط املتعلقة بهذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة.
فيما يلي ملخص األرصدة مع اجلهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة املركز املالي املوحدة:

2018 2019

ذمم دائنة ذمم مدينة ذمم دائنة ذمم مدينة
1.707 3,910 1.460 3,545 حكومة اململكة األردنية الهاشمية 
4,144 - 3,796 - صندوق ادخار موظفي الشركة 

- 1,177 164 - الشركة األردنية لصيانة الطائرات
3,190 - 3,135 - الشركة األردنية لتموين الطائرات

60 - 163 - الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي
9,101 5.087 8.718 3,545

دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال - ضمن حقوق امللكية -

2018 2019
8.000 - شركة إدارة اإلستثمارات 

- فيما يلي ملخص املعامالت مع الشركات احلليفة الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة:

2018 2019
الشركة األردنية لصيانة الطائرات:

281 257 ايرادات خدمات منتظمة
)3,688( )4.303( مصاريف صيانة وتصليحات

الشركة األردنية لتموين الطائرات:
)14,642( )13.656( مصاريف خدمات املسافرين

الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي:
22 10 ايرادات خدمات منتظمة

)728( )866( مصاريف تدريب الطيارين

قامــت الشــركة خــالل شــهر كانــون الثانــي 2005 بتوقيــع عقــد صيانــة مدتــه 4 ســنوات مــع الشــركة األردنية لصيانة الطائــرات وباملقابل منحت الشــركة حصــة بلغت ٪20 
فــي الشــركة األردنيــة لصيانــة الطائــرات ومت متديــد العقــد ســبع ســنوات أخــرى لنهايــة شــهر تشــرين أول 2016. مت متديــد العقــد حتــى نهايــة شــهر كانــون الثانــي 2021.

كمــا قامــت الشــركة بتوقيــع عقــد تدريــب مــع الشــركة األردنيــة لتدريــب الطيــران والتدريــب التشــبيهي ملــدة أربــع ســنوات ابتــداء مــن شــهر متــوز 2006، وباملقابــل منحــت 
الشــركة حصــة بلغــت 20٪ فــي الشــركة األردنيــة لتدريــب الطيــران والتدريــب التشــبيهي. مت متديــد العقــد حتــى نهايــة شــهر كانــون الثانــي 2021.

قامــت الشــركة خــالل عــام 2010 بتجديــد عقــد خدمــات متويــن املســافرين مــع الشــركة االردنيــة لتمويــن الطائــرات ملــدة 11 ســنة وســتة أشــهر ابتــداء مــن كانــون الثانــي 
2010، وباملقابــل منحــت الشــركة حصــة اضافيــة بلغــت 10٪ فــي الشــركة األردنيــة لتموين الطائــرات ليصبح مجموع نســبة امللكية ٪30.

فيما يلي ملخص املعامالت مع حكومة اململكة األردنية الهاشمية الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة:	 

2018 2019

3,844 3,888 إيرادات خدمات منتظمة - مسافرون
1,352 1,064 إيرادات خدمات منتظمة - شحن
1,276 4,040 تأجير طائرات ورحالت خاصة
6,472 8.992

- بلغت مساهمة الشركة في صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة 3.944 دينار و 3.909 دينار لعامي 2019 و2018 على التوالي.

منافع اإلدارة التنفيذية العليا:
فيما يلي ملخص ملنافع )رواتب ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة:

2018 2019
702 1.042 رواتب ومنافع اخرى 
42 43 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)33(  التوزيع اجلغرافي لإليرادات
إن جميــع أعمــال املجموعــة تتعلــق بنشــاط الطيــران وبالتالــي ليــس لــدى املجموعــة أية معلومات قطاعية باســتثناء التوزيــع اجلغرافي لاليرادات، والذي يتم اســتعماله من قبل 

اإلدارة التنفيذيــة لقيــاس أداء املجموعة: 

2018 2019

املجموع
تأجير الطائرات

اخلدمات والرحالت اخلاصة
املنتظمة املجموع

تأجير الطائرات 
والرحالت اخلاصة اخلدمات

شحناملنتظمة مسافرون شحن مسافرون
79.970 1,046 8.978 69,946 74,702 3,345 230 71,127 املشرق 
168.582 1,657 1.051 165,874 163,417 1,818 1,544 160,055 أوروبا
136.075 102 - 135,973 137,370 - - 137,370 اخلليج العربي
142,692 3,647 - 139.045 147,641 2,376 - 145,265 اميركا
53.449 842 424 52.183 51,183 - 554 50,629 اسيا
16,851 - - 16.851 11,726 - 199 11,527 افريقيا

597.619 7.294 10.453 579,872 586,039 7,539 2,527 575,973 مجموع االيرادات

)34( القيمة العادلة لألدوات املالية
تتمثل األدوات املالية في املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكــون املوجــودات املاليــة مــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك والــذمم املدينــة واملوجــودات املالية بالقيمــة العادلة من خــالل الدخل الشــامل االخر وبعض األرصــدة املدينة 
األخــرى. تتكــون املطلوبــات املاليــة مــن الــذمم الدائنــة والقــروض بنــك دائــن واإللتزامــات مبوجــب عقــود اإلســتئجار وبعــض األرصدة الدائنــة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

)35( مستويات القيمة العادلة
يحلل اجلدول التالي األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف املستويات املختلفة على النحو التالي:

املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.

املستوى الثاني: تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

املستوى الثالث: تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق ميكن مالحظتها.
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االجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 1

31 كانون األول 2019

موجودات مالية:

2.6972.697--موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

316--316موجودات مشتقات مالية )ضمن أرصدة مدينة أخرى(

316-2.6973,013

31 كانون األول 2018 

موجودات مالية:

5.9675.967--موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

327--327موجودات مشتقات مالية )ضمن أرصدة مدينة أخرى(

327-5.9676,294

)36( إدارة املخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

ان املجموعة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي حتمل سعر فائدة متغير مثل الودائع لدى البنوك وعقود االستئجار التمويلي والقروض وبنك دائن.
يوضــح اجلــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل املوحــدة للتغيــرات املمكنــة املعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2019، مــع بقــاء جميــع املتغيــرات األخــرى 

املؤثــرة ثابتة.
تتمثل حساســية قائمة الدخل املوحدة بأثر التغيرات املفترضة املمكنة بأســعار الفوائد على ربح املجموعة لســنة واحدة، ويتم احتســابها على املوجودات واملطلوبات املالية التي 

حتمــل ســعر فائــدة متغيــر كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 مــع بقــاء العوامل األخــرى ثابتة.

- 2019
األثر على الربحالزيادة بسعر الفائدةالعملـــة

)نقطة(
)1,004(50دوالر أمريكي

50139دينار أردني

- 2019
األثر على الربحالنقص بسعر الفائدةالعملـــة

)نقطة(
502)25(دوالر أمريكي

)70()25(دينار أردني

- 2018
األثر على اخلسارةالزيادة بسعر الفائدةالعملـــة

)نقطة(
501.166دوالر أمريكي

)208(50دينار أردني

- 2019
األثر على اخلسارةالنقص بسعر الفائدةالعملـــة

)نقطة(
)583()25(دوالر أمريكي

104)25(دينار أردني

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم اجتاه املجموعة.

وترى املجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة ملخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر. كما حتتفظ املجموعة 
باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.

تقوم املجموعة بتقدمي خدماتها لعدد كبير من العمالء. ال ميثل أي عميل ما نسبته 10٪ من رصيد الذمم املدينة كما في 31 كانون األول 2019 و 2018.

مخاطر السيولة
تعمل املجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخــص اجلــدول أدنــاه توزيــع املطلوبــات املاليــة )غيــر مخصومــة( كمــا فــي 31 كانون األول 2019 و 2018 على أســاس الفترة املتبقية لالســتحقاق التعاقدي وأســعار الفائدة 
الســوقية احلالية:

املجموعأكثر من  5 سنواتمن سنة حتى 5 سنواتمن 3 شهور إلى 12 شهرأقل من 3 شهور31 كانون األول 2019

57.545---57.545دائنون وأرصدة دائنة أخرى

3.070--3.070-بنك دائن

107,131-4,31923,05879,754قروض

20,58061,014353,73486,713522,041التزامات مقابل عقود ايجار

393393---مطلوبات اخرى طويلة االجل

82,44487.142433,48887,106680.180املجموع

املجموعأكثر من  5 سنواتمن سنة حتى 5 سنواتمن 3 شهور إلى 12 شهرأقل من 3 شهور31 كانون األول 2018

50.735--2.26448.471دائنون وأرصدة دائنة أخرى

128.809-12.95940.73375.117قروض

3.98810.52970.19757.775142.489التزامات مقابل عقود ايجار

404404---مطلوبات اخرى طويلة االجل

19.21199.733145.31458.179322.437املجموع

مخاطر العمالت
يوضح اجلدول التالي مدى تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كما في 31 كانون األول نتيجة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية. يبن اجلدول أثر التغير املمكن املعقول في سعر 

صرف الدينار األردني مقابل العمالت االجنبية على قائمة الدخل املوحدة، مع بقاء جميع املتغيرات األخرى املؤثرة ثابتة.

- 2019
األثر على الربحالزيادة في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردنيالعملـــة

%

169يورو

133جنيه إسترليني

115جنيه سوداني
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- 2019
األثر على الربحالنقص في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردنيالعملـــة

%

)69()1(يورو

)33()1(جنيه إسترليني

)15()1(جنيه سوداني

- 2018
األثر على اخلسارةالزيادة في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردنيالعملـــة

%

)98(1يورو

)45(1جنيه إسترليني

)29(1جنيه سوداني

- 2018
األثر على اخلسارة النقص في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردنيالعملـــة

%

98)1(يورو

45)1(جنيه إسترليني

29)1(جنيه سوداني

إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي )1/41 دوالر لكل دينار(.

بلغــت خســائر فروقــات العملــة للســنة املنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019 مبلــغ 1.772 دينــار والتــي تتضمــن خســارة مببلــغ 969 دينــار ناجتــة عــن تغيــر ســعر صــرف اجلنيــه 
السوداني )31 كانون األول 2018: خسائر 4.248 دينار والتي تتضمن خسارة مببلغ 2,076 دينار ناجتة عن تغير سعر صرف اجلنيه السوداني(.

)37( إدارة رأس املال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال املجموعة بالتأكد من احملافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط املجموعة ويعظم حقوق امللكية.

ان البنــود املتضمنــة فــي هيكلــة رأس املــال تتمثــل فــي رأس املــال املدفــوع ودفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس املــال وخصــم اإلصــدار واالحتياطــي اإلجبــاري واخلســائر 
ــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2018. ــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 مقابــل 112.431 دين ــغ مجموعهــا 125,824دين املتراكمــة والبال

)38( االلتزامات احملتملة والرأسمالية

كفاالت بنكية:
على املجموعة بتاريخ 31 كانون األول 2019 التزامات محتملة تتمثل بكفاالت بنكية مببلغ 9,279 دينار )2018: 12,132دينار(. 

القضايا املقامة على املجموعة:
ان املجموعــة مدعــى عليهــا فــي عــدد مــن القضايــا بلغــت قيمتهــا 7.992 دينــار )2018: 12.866 دينــار( وتتمثــل فــي مطالبــات قانونيــة متعلقــة بنشــاطاتها. وقــد مت حتليــل 
املخاطــر املتعلقــة بهــذه القضايــا واحتماليــات حدوثهــا. وبــرأي إدارة املجموعــة ومستشــاريها القانونيــن، إن املخصــص املأخــوذ لهــذه القضايــا كما في 31 كانــون األول 2019 

كاٍف ملواجهــة االلتزامــات التــي قــد تنجــم عنها.

التزامات رأسمالية
علــى املجموعــة بتاريــخ 31 كانــون االول 2019 التزامــات رأســمالية مببلــغ  453,013,157 دوالر أمريكــي )31 كانــون األول 2018: 453,013,157 دوالر أمريكــي( 
أي مــا يعــادل 321,286 دينــار )31 كانــون األول 2018: 321,286 دينــار( تتمثــل فــي عقــود مت توقيعهــا لشــراء ثــالث طائــرات. ولــدى املجموعــة اخليــار بعــدم شــراء هــذه 

الطائــرات علــى ان يتــم ابــالغ الشــركة املصنعــة خــالل مــدة أقصاهــا ســبعة وثالثــون شــهراً قبــل تاريــخ اســتالمها.

قامــت الشــركة خــالل عــام 2018 بإنهــاء عقــد شــراء طائــرة "بوينــغ 787"  ذات الرقم التسلســلي 37982. نتج عن عملية الغاء الشــراء خســارة بقيمــة 1.436 دينار )إيضاح 
.)25

)39( معايير التقارير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة الصادرة وغير النافذة بعد
إن املعاييــر املاليــة والتفســيرات اجلديــدة والتعديــالت الصــادرة والغيــر نافــذة بعــد حتى تاريخ القوائم املالية املوحدة مدرجة أدناه، وســتقوم املجموعــة بتطبيق هذه التعديالت 

ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:

معيار التقارير املالية الدولي رقم )17( عقود التأمني 
يقــدم املعيــار منوذجــاً شــاماًل لالعتــراف والقيــاس والعــرض وااليضاحــات املتعلقــة بعقــود التأمــن. ويحــل هــذا املعيــار محــل معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )4( – عقود 
التأمــن. ينطبــق املعيــار علــى جميــع أنــواع عقــود التأمــن )مثــل عقــود احليــاة وغيرهــا مــن عقــود التأمــن املباشــرة وعقــود إعــادة التأمــن( دون النظر للمنشــأة املصــدرة لعقد 
التأمــن، كمــا ينطبــق علــى بعــض الضمانــات واألدوات املاليــة التــي حتمــل خاصية املشــاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن اســتخدام طريقة الرســوم املتغيــرة وطريقة توزيع 

األقساط.

ســيتم تطبيــق هــذا املعيــار اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2021 مــع ارقــام املقارنــة، مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر شــريطة ان املنشــأة طبقــت معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 
)9( ومعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )15( قبــل أو مــع تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )17(. ال تتوقــع املجموعــة ان ينتــج أثــر مــن تطبيــق هــذا املعيار.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم )3(: تعريف "األعمال"
أصــدر املجلــس الدولــي للمحاســبة تعديــالت علــى تعريــف "األعمــال" فــي معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )3( - اندمــاج األعمــال ملســاعدة املنشــئات علــى حتديــد مــا إذا 
كانــت مجموعــة األنشــطة واملوجــودات املســتحوذ عليهــا ينطبــق عليهــا تعريــف "األعمــال" أم ال. وتوضــح هذه التعديالت احلــد األدنى ملتطلبات األعمال، وحتــذف تقييم ما إذا 
كان املشــاركن في الســوق قادرين على اســتبدال أي عناصر أعمال غير موجودة، وتضيف التعديالت توجيهات ملســاعدة املنشــئات على تقييم ما إذا كانت العملية املســتحوذ 

عليهــا جوهريــة، وحتديــد تعريفــات األعمال واملخرجات، واضافة اختبــار تركيز القيمة العادلة االختياري. 

نظــًرا ألن التعديــالت تطبــق بأثــر مســتقبلي علــى املعامــالت أو األحــداث األخــرى التــي حتــدث عنــد أو بعــد تاريخ التطبيق األولي، فلــن ينتج أثر على املجموعــة من تطبيق هذه 
التعديــالت في تاريخ االنتقال.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )1( ومعيار احملاسبة الدولي رقم )8(: تعريف "اجلوهري"
أصــدر املجلــس الدولــي للمحاســبة تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )1( - عــرض القوائــم املاليــة ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )8(- السياســات احملاســبية 
والتغييــرات فــي التقديــرات واألخطــاء احملاســبية لتوحيــد تعريــف مــا هــو "جوهــري" ضمــن املعاييــر كافــة وتوضيــح جوانــب معينــة مــن التعريــف. ينــص التعريــف اجلديد على 
أن "املعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها، تأثير بشــكل معقول على القرارات التي يتخذها املســتخدمون األساســيون للقوائم املالية لألغراض 

العامــة علــى أســاس تلــك القوائم املاليــة، والتي توفر معلومات مالية محددة حول املنشــأة ". 

من غير املتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أثر على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

)40( أرقام املقارنة 
مت اعــادة تبويــب بعــض أرقــام القوائــم املاليــة املوحــدة لعــام 2018 لتتناســب مــع تبويــب أرقــام القوائــم املاليــة املوحــدة لســنة 2019. ولــم ينتــج عــن إعــادة التبويــب أي أثر على 

الربــح وحقــوق امللكيــة لعام 2018.

)41( االحداث الالحقة
الحقــاً لتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ونتيجــة لتأثيــر فيــروس كورونــا علــى االقتصــاد العاملــي واخللــل فــي األســواق العامليــة و اثــره على الطلب مــن العمالء، كان لذلــك أثر على 
قطاع الطيران والنقل اجلوي نتيجة للتقييد والتشــديد على إجراءات الســفر باإلضافة الى احلجر الصحي للمســافرين وإلغاء املؤمترات والتراجع في حجوزات املســافرين. 
قــرر مجلــس الــوزراء األردنــي إيقــاف جميــع رحــالت املســافرين مــن والــى اململكــة ابتــداًء مــن 17 آذار 2020 حتــى اشــعار آخــر، حيــث ستشــدد الرقابــة علــى احلــدود من اجل 

مكافحــة انتشــار فيــروس كورونــا. ان اإلدارة بصــدد اســتكمال تقييــم أثــر فيــروس كورونــا على أنشــطة املجموعة التخاذ اإلجــراءات الالزمة.
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تقرير احلوكمة: 
املقدمة:

إن امللكّيــة األردنّيــة  هــي شــركة مســاهمة عامــة مت إدراجهــا فــي بورصــة عّمــان منــذ ســنة 2007 ويتــم تــداول أســهمها منــذ ذلــك احلــن وحتــى تاريخــه، وتســتند الشــركة فــي 
الغالــب علــى مــا ورد مــن نصــوص قانــون الشــركات وتعديالتــه وبنــود تعليمــات احلوكمــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق املاليــة لعــام 2017، وإلــى النظــام األساســي للشــركة 
والقواعــد والسياســات الداخليــة فــي تطويــر حوكمتهــا الداخليــة، حيــث التزمــت الشــركة مبــا جــاء فــي القوانــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة فــي األردن مــن أســس ومعاييــر 
ومتطلبــات للحوكمــة ومبــادئ احلوكمــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى نحــو يكفــل اإلدارة الرشــيدة فــي الشــركة وحتقيــــق الشــــفافية والعدالــــة 

واحملاســـبة وتأميـــن حمايـــة حقـــوق املســـاهمن واملصالـــح األخـــرى والتأكـــد مـــن أن الشـــركة تـدار مبـــا يخـدم أصحـــاب املصالـح فيهـا.

وحرصــت امللكّيــة األردنّيــة علــى إعــداد سياســات فــي شــتى املجــاالت تهــدف لتنظيــم العالقة بــن األطراف األساســية في الشــركة: أعضــاء مجلــس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، 
واملســاهمن، لتحقيــق الشــفافية بشــكل يخــدم مصلحــة املســاهمن وأصحــاب املصالــح فيهــا؛ حيث قامت امللكّيــة األردنّية  بإعــداد نظام داخلي خاص ألعضــاء مجلس اإلدارة 
فيها يتضمن مهام وصالحيات مجلس اإلدارة والذي يتم انتخابه وفقاً لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، وبشكل يتماشى مع املتطلبات الواردة في تعليمات حوكمة 

الشــركات املســاهمة املدرجــة لعــام 2017، حيــث مت إعــداد إجــراءات عمــل لتنظيــم وضمــان االلتــزام مبتطلبــات احلوكمــة الــواردة فــي هــذه التعليمــات. 

وفــي هــذا الصــدد قــام مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد عــدة سياســات وإجــراءات عمــل مثــل سياســة النزاهــة ومكافحــة الفســاد والتــي تنظــم عمليــة إعطــاء وقبــول الهدايــا 
ومكافحــة املمارســات غيــر املقبولــة والتــي قــد يتعــرض لهــا املوظــف مــن داخــل أو خــارج الشــركة، كمــا مت إصــدار سياســة اإلبــالغ "Whistleblowing" والتــي تتيــح 
للموظفــن فرصــة التواصــل مــع اإلدارة العليــا لإلبــالغ عــن أي اشــتباه فــي أمــور تتعلــق بانتهــاك أخالقيــات العمــل واملبــادىء والقيــم اخلاصــة بالشــركة. وكذلــك قامت الشــركة 
بإصــدار سياســات لتجنــب التعــارض فــي املصالــح والتــي تهــدف إلــى منــع األشــخاص املطلعــن فــي الشــركة مــن اســتغالل معلومــات داخليــة ســرية لتحقيــق مكاســب ماديــة أو 
معنويــة، باإلضافــة إلــى اعتمــاد سياســة خاصــة لتنظيــم عمليــة اإلفصــاح وتعزيــز مبادئ الشــفافية في الشــركة من خالل اإلفصاح عــن املعلومات اجلوهرية، حيث تشــمل هذه 
املعلومــات وفقــاً لتعريفهــا الــوارد فــي قانــون األوراق املاليــة أيــة واقعــة أو معلومــة قــد تؤثــر فــي قــرار الشــخص لشــراء الورقة املاليــة أو االحتفاظ بهــا أو بيعهــا أو التصرف بها.  

وللتماشــي مــع متطلبــات احلوكمــة الدوليــة ولتنظيــم التعامــالت املاليــة اخلارجية وجتنب املخاطر املالية فقد قامت الشــركة بإعداد سياســات وإجراءات عمل ملكافحة غســيل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــع األخــذ بعــن االعتبــار عــدة جهــات مرجعيــة مبــا فيهــا القوائــم احملدثــة ملجموعــة العمــل املالــي )FATF( والتــي يتــم حتديثهــا دورياً بحيث تشــمل 

حتذيرات للتعامل مع الشــركات العاملة في دول ال تتبنى أفضل املمارســات في مكافحة غســيل األموال ومتويل اإلرهاب.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة )االعتباريني و الطبيعيني(
احلاليني واملستقيلني  

تنفيذي أو غير تنفيذياالستقالليةاملنصباالسم

شركة إدارة االستثمارات احلكومية 

غير تنفيذيغير مستقلرئيس مجلس اإلدارةمعالي املهندس سعيد دروزة

غير تنفيذيغير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةمعالي املهندس باسم السالم

غير تنفيذيغير مستقل عضومعالي السيد عمر زهير ملحس )1(

غير تنفيذيغير مستقلعضوعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

غير تنفيذيغير مستقل عضوعطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة )2(

غير تنفيذيغير مستقلعضومعالي السيد سامي كامل داوود )3(

غير تنفيذيغير مستقلعضومعالي السيد ناصر سلطان الشريدة )4(

غير تنفيذيغير مستقل عضوعطوفة الكابن سليمان رضا عبيدات )5(

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

غير تنفيذيغير مستقل عضومعالي السيد سعود أحمد نصيرات )6(

غير تنفيذيغير مستقل عضوسعادة السيد سعيد عبد اهلل شنان )7(

غير تنفيذيغير مستقلعضوسعادة السيد عماد جمال القضاة )8(

"MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED"

غير تنفيذيمستقلعضوسعادة السيد نزار فهيم خوري

األعضاء الطبيعيون 

غير تنفيذيمستقلعضوسعادة السيد "محمد علي" عصام بدير

غير تنفيذيمستقلعضوسعادة السيد ميشيل نبيه نزال

)1( مت تعين معالي السيد عمر ملحس ممثاًل عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية بتاريخ 2019/9/1 

)2( مت تعين عطوفة السيد مالك احلباشنة ممثاًل عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية بتاريخ 2019/9/1

)3( مت تعين معالي السيد سامي داوود ممثاًل عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية من تاريخ 2019/2/12 وحتى تاريخ 2019/5/9

)4( استقال معالي السيد ناصر الشريدة بتاريخ 2019/2/12

)5( استقال عطوفة الكابن سليمان عبيدات بتاريخ 2019/7/29

)6( مت تعين معالي السيد سعود نصيرات ممثاًل عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي بتاريخ 2019/10/9

)7( مت تعين سعادة السيد سعيد شنان ممثاًل عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي من تاريخ 2019/7/10 وحتى تاريخ 2019/10/9

)8( استقال السيد عماد القضاة بتاريخ 2019/7/10 
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أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني
تنفيذي أو غير تنفيذياستقاللية األعضاءاسم الشركة املمثل عنهااسم العضو

غير تنفيذيغير مستقلشركة إدارة االستثمارات احلكوميةمعالي املهندس سعيد دروزة

غير تنفيذيغير مستقلشركة إدارة االستثمارات احلكوميةمعالي املهندس باسم السالم

غير تنفيذيغير مستقلشركة إدارة االستثمارات احلكوميةمعالي السيد عمر ملحس

غير تنفيذيغير مستقلشركة إدارة االستثمارات احلكوميةعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

غير تنفيذيغير مستقلشركة إدارة االستثمارات احلكوميةعطوفة السيد مالك احلباشنة

غير تنفيذيغير مستقلمؤسسة الضمان االجتماعيمعالي السيد سعود نصيرات

 MINT TRADING MIDDLE EAST"سعادة السيد نزار خوري
LIMITED"

غير تنفيذيمستقل

املناصب التنفيذية وأسماء األشخاص الذين يشغلونها 
يبني اجلدول التالي املناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:

املنصباالسم

املدير العام - الرئيس التنفيذيالسيد ستيفان بيشلر من 2017/6/1

النائب التنفيذي للمدير العام - املالي واملواردالسيد فراس القراعن من 2019/10/7

نائب املدير العام - التجاريالسيدة بسمة املجالي من 2019/9/1

نائب املدير العام - العملياتالكابن غسان عبيدات من 2019/9/1

نائب املدير العام - املالياآلنسة آمال حتر من 2019/9/1

نائب املدير العام - اخلزينةاآلنسة سهى العارضة من 2019/9/1

نائب املدير العام - اخلدمات واملنتجالدكتور فوزي امللقي من 2019/9/1

نائب املدير العام - رئيس القطاع املالي السيد مروان مرجي لغاية 2019/10/31 

عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة 
الطبيعيني في الشركات املساهمة العامة:

1.السيد  "محمد علي" بدير ، عضو مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين
2.فيما عدا ذلك، اليوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة الطبيعيني احلاليني أية عضويات في شركات مساهمة عامة 

ضابط ارتباط احلوكمة:
مت تعين املهندس سامر إبراهيم السمان كضابط ارتباط حلوكمة الشركة، ملتابعة كافة األمور املتعلقة بحوكمة الشركات وفقاً لتعليمات هيئة األوراق املالية.
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�

�
�

�
�

�
�

�

صر الشريدة 
معالي السيد نا

�
�

�
�

�
�

�
�

ضاة 
سعادة السيد عماد الق

�
�

�
�

�
�

�
�

عطوفة الكابن سليمان عبيدات
√

�
�

�
�

�
�

�

هلل شنان
سعادة السيد سعيد عبد ا

√
√

√
√

�
�

�
�

ضر االجتماع
 √ ح

ضر االجتماع
X  لم يح

ضواً
�  لم يكن ع
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أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة 
� جلنة التدقيق

� جلنة الترشيحات واملكافآت
� جلنة احلوكمة
� جلنة املخاطر

أسماء رئيس وأعضاء جلنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم
نبذة عن املؤهالت املنصب في اللجنة عضو مجلس اإلدارة 

• عن وزيراً للمالية في الفترة من 2015 ولغاية 2018.  
• ميتلــك خبــرة مصرفيــة متنوعــة تفــوق الثالثــن عامــاً بإجنــازات متميــزة فــي جميــع مياديــن العمــل،         
حيــث بــدأ مشــواره املهنــي عــام 1984 فــي بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل، وكان نائــب املديــر 
العــام لبنــك الدوحــة عــام 1999،  ومديــراً رئيســاً  فــي مؤسســة "الالينــس كابيتــل" األمريكيــة - 
مكتــب البحريــن عــام 2000،  ومديــراً إلدارة اخلزينــة واالســتثمار فــي بنــك اإلســكان للتجــارة 

والتمويــل  عــام 2002.
• شــغل منصــب رئيــس املجموعــة املصرفيــة فــي بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل عــام 2009 حتــى 

ــة 2015. ــراً عامــاً للبنــك عــام 2010 ولغاي ــه مدي مت تعيين
• يحمــل شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال تخصــص ماليــة ومصرفيــة دوليــة من جامعــة "بيرمنغهام" 
ــات  ــي الوالي ــا" ف ــة "لوزيان ــن جامع ــال تخصــص اقتصــاد م ــوس إدارة األعم ــا، وبكالوري ــي بريطاني ف

املتحــدة األمريكيــة.

رئيس اللجنة معالي السيد عمر ملحس
من تاريخ 2019/9/10

• باالستناد إلى اخللفية التعليمية وخبرته في إدارة األعمال، استطاع السيد سعود توظيف خبرته كوزير 
نقــل فــي عــدة حكومــات مــن تاريــخ 2004/10/25 وحتــى تاريــخ 2007/11/22، إلصــدار قانــون 
الطيــران اجلديــد مــن خــالل مجلــس النــواب األردنــي، وأشــرف علــى توســيع مطــار امللكة عليــاء الدولي، 
حيــث كان صاحــب الفكــرة ورئيــس اللجنــة التوجيهيــة للمشــروع منــذ عام 2005 وحتى إحالة املشــروع 

والبــدء فــي العمل عام 2007.
• شــغل الســيد ســعود النصيــرات، خــالل مســيرته املهنيــة، عــّدة مناصــب كان أهمهــا: منصــب قائد ســالح 
ــي  ــران املدن ــّي مــن عــام )1999 – 2002(، ومنصــب رئيــس مجلــس إدارة ســلطة الطي اجلــّو امللك
)2004 - 2007(، ورئيــس مجلــس ادارة هيئــة تنظيــم النقــل البــري )1999 – 2004(، والهيئــة 
البحريــة )2004 - 2007(، وســكة حديــد احلجــاز األردنيــة )2004 - 2007(، ومؤسســة ســكة 
حديــد العقبــة )2004 - 2007(، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة تطويــر البحــر امليــت )2009 – 
2010(، ورئيس مجلس إدارة الشــركة املتكاملة للنقل املتعدد منذ عام 2014 وحتى تاريخه، ورئيس 

هيئــة مديريــن مركــز امللــك عبد اهلل الثاني للتصميــم والتطوير )2018 - 2019(.
شــغل الســيد ســعود منصــب عضــو مجلــس إدارة اخلطــوط اجلويــة امللكّيــة األردنّيــة  )1999 -   •

.)2004
تشــّرف باخلدمــة ملــدة 36 عامــاً فــي ســالح اجلــو امللكــي منــذ عــام )1968 – 2002(، ومنــذ عــام   •
)2002 - 2004( عمــل فــي قيــادة اجليــش نائبــاً لرئيــس هيئــة األركان املشــتركة للقــوات املســلحة 

وأحيــل إلى التقاعد برتبة فريق.
يحمل السيد سعود درجة املاجستير في العلوم اإلدارية والعسكرية.  •

عضو
معالي السيد سعود نصيرات

من تاريخ 2019/10/14

• يشغل حالياً وظيفة أمن عام لوزارة املالية اعتباراً من 2018/4/30.
• بدأ  الدكتور الشبلي حياته العملية في البنك املركزي األردني بوظيفة اقتصادي للفترة 

.)2004 - 1991(    
• عمل كمحاضر غير متفرغ في اجلامعة األردنية في كلية إدارة األعمال  قسم االقتصاد خالل

    عام 2002.
• عمــل بوظيفــة اقتصــادي فــي برنامــج اإلنــذار املبكــر للفتــرة )2004 –2007( فــي  وزارة التخطيــط 

والتعاون الدولي.
• عمل في رئاسة الوزراء بوظيفة اقتصادي في وحدة حتدي األلفية للفترة )2010-2007(.

• عمل مديراً ملديرية الدراسات والسياسات االقتصادية - وزارة املالية للفترة من )2018-2010(.
ــاً مــع  ــاً ودولي ــة محلي ــة الهامــة فــي وزارة املالي ــة والسياســات املالي • عمــل فــي إدارة امللفــات االقتصادي
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد العربي، وعمل مع اللجان الرســمية في رســــــــم 
ــج  السياســات االقتصاديــة واملاليــة وتنفيــذ البرامــج الهامــة علــى املســتوى الوطنــي والدولــي كبرنامـــــ
التصحيح االقتصادي واالجتماعي، وبرنامج اإلصالح املالي وحتديث اإلدارة املالية، وبرنامج املراجعة 

مــع صنــدوق النقــد الدولــي. 
• مثــل وزارة املاليــة فــي العديــد مــن مجالــس إدارة املؤسســات والشــركات التــي تســاهم فيهــا احلكومــة 

واللجــان الرســمية.
• حاصل على درجة الدكتوراة في االقتصاد - سياسية نقدية جامعة "ليدز" – بريطانيا.

عضو عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

• مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من عام 2008.
• يتولــى حاليــاً منصــب املديــر العــام لشــركة البعــد األمثــل لالســتثمار إضافــة إلــى عضويــة مجلــس إدارة 

الشــركة العامــة للتعدين.
• شغل سابقاً منصب مدير عام الشركة الدولية لتكنولوجيا االتصاالت للفترة من

   )2000 - 2005( وعضوية مجلس إدارة مؤسسة تشجيع االستثمار.
• يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة  "بيــردو" - الواليات املتحــدة األمريكية 
عام 1997، وشــهادة املاجســتير في اإلدارة الهندســية من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 2001.

عضو سعادة السيد "محمد علي" بدير

• مدير تنفيذي في امللكّية األردنّية من عام 1980 حتى عام  1982.
• رئيس مجلس إدارة شركة فنادق البحر امليت من عام 1990 حتى تاريخه.

• رئيس مجلس إدارة شركة مينا للفنادق من عام 2004 حتى تاريخه.
• رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق األردنّية من عام 1988 حتى تاريخه.
• رئيس مجلس احتاد اجلمعيات السياحية منذ عام 2004 حتى تاريخه.

• نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس هيئة تنشيط السياحة األردنّية من عام 2004
    حتى تاريخه.

• مؤسس وعضو مجلس أمناء كلية األردن املجتمعية من عام 1988 وحتى تاريخه.
• حاصل على بكالوريوس إدارة فنادق من" لوزان" -سويسرا عام 1978 .

رئيس
سعادة السيد ميشيل نزال

لغاية تاريخ 2019/9/10

• يتولى حالياً منصب مدير دائرة االستثمار باألسهم - صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
• عمل مديراً لدائرة اخلزينة - صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي )2002 - 2008(.

• عمل مديراً عاماً بالوكالة- صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي )2005 - 2006(.
• عمل مديراً حملفظة دائرة االستثمارات اخلارجية - البنك املركزي األردني )2000 – 2002(.

• عمل متداوالً رئيسياً - البنك املركزي األردني )1996 – 2000(.
• عمل متداوالً - دائرة االستثمارات اخلارجية - البنك املركزي األردني )1991 – 1996(.

• شغل منصب مساعد رئيس قسم احملاسبة املركزية - البنك املركزي األردني )1989 - 1991(.
• يحمل شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة "سول روس ستات" - الواليات املتحدة األمريكية 

عام 1985.

عضو
سعادة السيد عماد القضاة
لغاية تاريخ 2019/7/10

منصــب مديــر العمليــات والشــؤون اإلداريــة فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان  • يشــغل حاليــاً 
االجتماعــي.  

• عمــل رئيســاً لوحــدة تشــجيع االســتثمار فــي دائــرة ضريبــة الدخــل )1994 – 2003(،  ومديــراً ماليــاً 
فــي مجــال تدقيــق احلســابات - القطــاع اخلــاص )1992 – 1994(،  قطــاع البنــوك - خــارج األردن 

.)1991 – 1989(
• حاصــل علــى شــهادة مرشــد معتمــد جلائــزة امللــك عبــد اهلل الثانــي لتميــز األداء احلكومــي والشــفافية 

لعــام 2008.
• شــغل عضــو مجلــس إدارة ســابقاً فــي كل مــن: مجلــس إدارة  شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة، مجلــس 
إدارة بنــك االحتــاد، مجلــس إدارة شــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة، عضو مجلــس إدارة البنك العربي، 
نائــب رئيــس مجلــس وعضــو مجلــس إدارة شــركة تطويــر جنــوب البحــر امليــت، عضو مجلس إدارة شــركة 

األســواق احلرة، شــركة اإلســمنت األردنية - الفارج وغيرها.
ــة 1998 وبكالوريــوس محاســبة مــن  • والســيد ســعيد حاصــل علــى ماجســتير متويــل اجلامعــة األردني

مــن  )  CPM  ( معتمــد  مشــروع  مديــر  وشــهادة   ،1989 األردنيــة  اجلامعــة 
 International Association of Project and Program Management   

.)IAPPM( / USA

عضو

سعادة السيد سعيد شنان
من 2019/7/22

لغاية 2019/10/9
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عقدت جلنة التدقيق اثني عشر اجتماعاً خالل عام 2019 على النحو التالي: 

عضو مجلس اإلدارة
االجتماع

 األول
2019/1/9 

االجتماع 
الثاني

2019/3/13 

االجتماع
 الثالث 

2019/3/24

االجتماع 
الرابع 

2019/4/25

االجتماع 
اخلامس 

2019/6/25

  االجتماع 
السادس 

2019/7/29

������معالي السيد عمر ملحس

������معالي السيد سعود نصيرات

XXXXXXعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي 

√√√√√√سعادة السيد "محمد علي" بدير

√√√√√√سعادة السيد ميشيل نزال

�√√√√√سعادة السيد عماد القضاة

√�����سعادة السيد سعيد شنان

عضو مجلس اإلدارة
االجتماع
 السابع

2019/10/15 

االجتماع 
الثامن

2019/10/21 

االجتماع
 التاسع 

2019/10/30

االجتماع 
العاشر  

2019/11/5

االجتماع 
احلادي عشر   
2019/11/27

  االجتماع 
الثاني عشر  
2019/12/17

√√√√√√معالي السيد عمر ملحس

√√√√√Xمعالي السيد سعود نصيرات

XXXXXXعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي 

√√√√√√سعادة السيد "محمد علي" بدير

������سعادة السيد ميشيل نزال

������سعادة السيد عماد القضاة

������سعادة السيد سعيد شنان

√ حضر االجتماع
X  لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضواً

*حضر السادة مدققو احلسابات اخلارجيون أربعة اجتماعات للجنة التدقيق خالل عام 2019.

أسماء رئيس وأعضاء كل من جلنة الترشيحات واملكافآت وجلنة 
احلوكمة وجلنة إدارة املخاطر وعدد االجتماعات لكل منهم 

خالل عام 2019:

جلنة الترشيحات واملكافآت
املنصب في اللجنة عضو مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة معالي املهندس سعيد دروزة
عضو معالي املهندس باسم السالم
عضو  عطوفة الكابن سليمان عبيدات  - لغاية 2019/7/29
عضو عطوفة السيد مالك احلباشنة - من 2019/9/10
عضو سعادة السيد نزار خوري

مت عقد ثالثة اجتماعات للجنة الترشيحات واملكافآت خالل عام  2019 على النحو التالي :

االجتماع الثالث 
2019/8/27

االجتماع الثاني 
2019/7/29

االجتماع األول 
2019/5/28

عضو مجلس اإلدارة

√ √ √ معالي املهندس سعيد دروزة
√ √ √ معالي املهندس باسم السالم
� � √ عطوفة الكابن سليمان عبيدات  
� � � عطوفة السيد مالك احلباشنة

√ )عبر الهاتف( √ سعادة السيد نزار خوري

√ حضر االجتماع
X  لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضواً

جلنة احلوكمة
املنصب في اللجنة عضو مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة سعادة السيد ميشيل نزال - من 2019/9/10
عضو معالي السيد سعود نصيرات - من 2019/10/14
عضو  سعادة السيد نزار خوري 

رئيس اللجنة معالي السيد ناصر الشريدة - لغاية 2019/2/12
رئيس اللجنة معالي السيد سامي الداوود - من 2019/3/7 ولغاية 2019/5/9
رئيس اللجنة عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي - من 2019/7/22 ولغاية تاريخ 2019/9/10

عضو  سعادة السيد سعيد شنان - من تاريخ  2019/7/22 ولغاية 2019/10/9
عضو  سعادة السيد عماد القضاة - لغاية تاريخ 2019/7/10
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مت عقد اجتماعني للجنة احلوكمة خالل عام 2019 على النحو التالي :

االجتماع الثاني 
2019/10/23

االجتماع األول 
2019/7/24

عضو مجلس اإلدارة

√ � سعادة السيد ميشيل نزال
√ � معالي السيد سعود نصيرات
√ سعادة السيد نزار خوري )عبر الهاتف(
� � معالي السيد ناصر الشريدة
� � معالي السيد سامي الداوود
� √ عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
� √ سعادة السيد سعيد شنان
� � سعادة السيد عماد القضاة

√ حضر االجتماع
X  لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضواً

جلنة املخاطر
املنصب في اللجنة عضو مجلس اإلدارة - عضو اإلدارة التنفيذية

رئيس اللجنة معالي املهندس باسم السالم
عضو سعادة السيد ستيفان بيشلر
عضو  عطوفة السيد مالك احلباشنة - من 2019/9/10
عضو معالي السيد عمر ملحس - من 2019/9/10
عضو عطوفة الكابن سليمان عبيدات  - لغاية 2019/7/29
عضو سعادة السيد عماد القضاة - لغاية 2019/7/10
عضو سعادة السيد "محمد علي" بدير - لغاية 2019/9/10

مت عقد اجتماعني للجنة املخاطر خالل عام  2019 على النحو التالي :

االجتماع الثاني 
2019/7/22

االجتماع األول 
2019/2/5

عضو مجلس اإلدارة

√ √ معالي املهندس باسم السالم
√ √ سعادة السيد ستيفان بيشلر
� � عطوفة السيد مالك احلباشنة 
� � معالي السيد عمر ملحس 
√ √ عطوفة الكابن سليمان عبيدات  
� √ سعادة السيد عماد القضاة 
√ √ سعادة السيد "محمد علي" بدير 

√ حضر االجتماع
X  لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضواً

أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة )باستثناء جلنة التدقيق وجلنة الترشيحات واملكافآت وجلنة احلوكمة وجلنة إدارة املخاطر(
جلنة متابعة موضوع حتديث األسطول )جلنة مؤقتة(

رئيس مجلس اإلدارة 
املهندس سعيد سميح دروزة
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عناوين مكاتب الشركة في األردن وحول العالم إقرارات مجلس اإلدارة
وعناوين الشركات التابعة لها

دول أوروبا عناوين مكاتب مبيعات الشركة داخل األردن

+442078786300 لندن +962 6 5202000 مكتب مبيعات املبنى الرئيسي - الدوار اخلامس

+33684989611 باريس +962 6 5100000 مكتب مبيعات العبدلي - مقابل مجلس النواب

+39064787058 روما +962 6 5100000 مكتب مبيعات الدوار السابع - مبنى املسافرين

+31 20 3460150 امستردام +962 6 4793170 مكتب مبيعات املطار - داخل مطار امللكة علياء

+302109242602)3( أثينا +962  3 2018633
+962 6 5100000

مكتب مبيعات العقبة -
شارع الشريف احلسن بن علي

+302109242602)3( الرنكا +962 6 5100000 مكتب مبيعات إربد - شارع بغداد

+302109242602)3( نيقوسيا عناوين مكاتب مبيعات الشركة خارج األردن

+34915590526 مدريد دول اخلليج العربي

+34915590526 برشلونة +97142944288 أبو ظبي

+41228174800 جنيف +97142944288 دبي

+41228174800 زيورخ +966112180850 /1/2/3/4/5/6 الرياض

+4315120540 فيينا +966126613999 جدة

+496924249422 برلن +966126613999 املدينة املنورة

+496924249422 فرانكفورت +96638992006 الدمام

+496924249422 ميونيخ +97444936782
+97444179058 الدوحة

+74959337161 موسكو +96522923022 الكويت

+902123688138)9( اسطنبول دول املشرق العربي

دول الشرق األقصى +9647827820233 بغداد

+6626382960 بانكوك +9647827820233 البصرة

+6626382960 هونغ كونغ +9647827820233 النجف

+6626382960 كواالملبور +9647504052299 اربيل

دول أمريكا الشمالية +9647504052299 السليمانية

+17736861301 شيكاغو +96176460485 بيروت

+12129490060 نيويورك +20233052940 القاهرة

+12129490060 ديترويت +972747506605 تل أبيب

+12129490060 مونتريال دول افريقيا

الشركات التابعة +21671255194
+21671330514 تونس

+962 6 5822811
www.royaltours.com.jo

امللكية األردنية للسياحة والسفر - رويال تورز +21321676971 اجلزائر

+962 6 5204030
www.tikram.jo

شركة "تكرم" خلدمات الطيران +249 1 83792846 اخلرطوم




