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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، ممثاًل عطوفة الدكتور عماد حجازين
 عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية

دكتوراة في السياحة أردنية)من 25 حزيران 2020(
واملجتمعات احمللية 

عضو، ممثاًلعطوفة السيد مالك احلباشنة
عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية

ماجستير فيأردنية)من 1 أيلول 2019(
 العلوم اإلدارية والعسكرية

سعادة السيد "محمد علي" بدير
عضو، أصبح ممثاًل عن شركة

"Mint Trading 
Middle East Limited"
اعتباراً من 2020/6/25 

ماجستير إدارة هندسيةأردنية)من 27 أذار 2008(

عضو، ممثاًل عن شركة إدارة االستثمارات سعادة األستاذة رند حنون
احلكومية

أردنية)من 25 حزيران 2020(
ماجستير في القانون 

/القانون الدولي

* مّت في تاريخ 2020/6/25 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة مّد تها أربع سنوات 

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
تقلـّـد معالــي املهنــدس باســم خليــل الســالم، منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة كابيتــال بنــك التي تضــم )كابيتال بنــك، واملصرف األهلــي العراقي، وكابيتال لالســتثمارات( 
منــذ شــهر نيســان عــام 2011، وهــو أيضــاً أحــد مؤسســي البنــك.  ويشــغل معالــي الســالم أيضــاً منصــب رئيــس مجلــس إدارة "كينغــز أكادميــي"، إضافــة إلــى عضويتــه فــي 
مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات اخلاصــة والعامــة البــارزة، منهــا الشــركة العامــة للتعديــن. كمــا مت اختيــار الســالم فــي نيســان 2021 رئيســاً ملجلــس إدارة جمعيــة البنــوك 
األردنيــة. تولــى معالــي الســالم عــدة مناصــب حكوميــة فــي الدولــة، عــّن وزيــراً للماليــة ووزيــراً للعمــل خــالل الفتــرة )2005-2009( علــى التوالــي. وشــغل منصــب رئيــس 
مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك فــي األردن )2012-2015(، وشــغل أيضــاً منصــب عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك املركــزي، ومت تعيينــه كعضــو في مجلس األعيــان األردني عام 

.2011 -2010

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 الســيد عمــر شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال تخصــص مالية ومصرفية دولية من جامعــة "بيرمنغهام" في بريطانيا وبكالوريــوس إدارة األعمال تخصص اقتصاد 

مــن جامعــة "لوزيانــا" فــي الواليــات املتحــدة األمريكية.

عطوفة  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 الدكتور عماد حجازين  - عضو 
الدكتــور حجازيــن حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي أملانيــا مــن منحــة دراســية اســتحقها مــن برنامــج زمالــة KAAD األملانــي لدراســات الدكتــوراة. باإلضافــة إلــى حصولــه 
Eichstätt- ألفضــل بحــث دكتــوراة فــي اجلامعــة الكاثوليكيــة فــي Eichstätt علــى عــدة جوائــز دوليــة تقديــراً إلجنازاتــه املميــزة. حيــث حصــل علــى جائــزة بنــك

Ingolstadt بأملانيــا فــي عــام 2006. باإلضافــة إلــى ذلــك، حصــل علــى جائــزة أفضــل دراســة مقدمــة إلــى االحتــاد الفيدرالــي لصناعــة الســياحة األملانيــة فــي معــرض 
الســياحة الدولــي )ITB( فــي برلــن عــام 2007.

شــغل الدكتــور حجازيــن عــدة مناصــب فــي األردن، حيــث بــدأ حياتــه املهنيــة عــام 1987 فــي مؤسســة ســكة حديــد العقبــة حتــى عــام 1990. ثــم عمــل رئيًســا للمطبوعــات فــي 
إدارة العالقــات العامــة بجامعــة مؤتــة بــن عامــي 1995 و2002. وفــي عــام 2004 حتــى عــام 2006 شــغل منصــب مستشــار فــي منظمــة الســياحة للتنميــة واالســتثمار 
)Gato(- ميونــخ. أمــا بــن عامــي 2007-2009 أصبــح الدكتــور حجازيــن رئيــس قســم اآلثــار والســياحة ومســاعد عميــد كليــة العلــوم االجتماعيــة فــي جامعــة مؤتــة. في 
عــام 2009 شــغل منصــب مفــّوض شــؤون محميــة البتــرا األثريــة واإلرث احلضــري، وبعــد ذلــك أصبــح نائــب رئيــس مجلــس املفوضــن حتــى عــام 2017. كمــا شــغل الدكتــور 
حجازيــن منصــب نائــب رئيــس مجلــس املفوضــن ومفــوض االســتثمار فــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة اخلاصــة )ASEZA( بــن عامــي 2017 و 2019. ويعمــل 

الدكتــور حجازيــن اآلن أمينــاً عامــاً لوزارة الســياحة واآلثــار األردنّية.

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 العراق.
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 السيد 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 "بــوردو" -  الواليــات املتحــدة األمريكية عام 1997 ، وشــهادة املاجســتير 

في اإلدارة الهندسية من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 2001.

سعادة األستاذة رند حنون – عضو
 ))King’s College حتمــل األســتاذة رنــد حنــون شــهادة البكالوريــوس فــي احلقــوق من اجلامعة األردنّية ودرجة املاجســتير في القانون/ القانون الدولي لألعمال مــن كلية

التابعــة جلامعــة لنــدن، وهــي عضو في نقابة احملامن األردنين منذ العام 1998.
األســتاذة رنــد حنــون شــريك فــي شــركة النابلســي ومشــاركوه )محامــون ومستشــارون قانونيــون(، وشــغلت ســابقاً منصــب مديــر الدائــرة القانونية/املستشــار القانونــي لشــركة 
تعمير األردنّية، كما عملت ضمن مكتب الســند للقانون مبوقع محامي أول وأيضاً محامية ضمن مكتب التجّمع القانوني لألعمال. شــغلت األســتاذة رند كذلك منصب عضو 
مجلس إدارة في شــركة )World Services Group( وهي شــركة مؤّسســة في الوأليات املتحدة األمريكية وهدفها الرئيســي توفير منصة ذات نطاق عاملي للمهنين 

وعمالئهم من أجل احلصول على أفضل اخلدمات جودة وســعراً في مجال القانون واســتثمارات البنوك واخلدمات احملاســبية.
كمــا عملــت األســتاذة رنــد حنــون علــى مجموعــة من املبادرات األساســية للتنميــة االقتصادية مبا فيها انضمام اململكة األردنّية الهاشــمّية إلى منظمة التجــارة العاملية، وحتويل 

مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة إضافة لتقدمي الدعم القانوني لهيئة املناطق التنموية قبل دمجها مع هيئة االســتثمار. 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلني
خالل عام 2020 ونبذة تعريفية عن كل منهم:

الشهادات العلميةاجلنسيةتاريخ االستقالةاملنصباالسم

بكالوريوس إدارة فنادقأردنية25 حزيران 2020عضوسعادة السيد ميشيل نزال

�Mint Tradسعادة السيد نزار خوري "عضو، ممثاًل عن شركة 
 " ing Middle East Limited

 بكالوريوس في االقتصادلبنانية25 حزيران 2020

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. 

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

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

2002إدارة أعمالماجستير2019/9/11966/4/29نائب املدير العام -  التجاريالسيدة بسمة املجالي

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

2002احملاسبةبكالوريوس2019/9/11980/8/20نائب املدير العام - 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
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الوضع التنافسي للشركة:
لقــد شــهد العــام 2020 ظروفــاً اســتثنائية والتــي ترّتــب عليهــا اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الالزمة للســيطرة على جائحة فيــروس كورونا، فقد مت إيقــاف عمليات الطيران 
عامليــاً، حيــث صــّرح احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي )IATA( بــأن العــام 2020 هــو العــام األســوأ فــي تاريــخ صناعــة النقــل اجلــوي، حيــث مــن املتوّقــع أن تبلــغ خســائر قطــاع 
الطيــران العاملــي 118 مليــار دوالر للعــام احلالــي. وامللكّيــة األردنّيــة حالهــا كحــال باقي شــركات الطيران  فقد اضطرت إلى إيقاف عمليات الشــركة وإلغــاء كافة الرحالت على 
شــبكة اخلطــوط، وذلــك بعــد صــدور قــرار بإغــالق املطــارات األردنّيــة فــي شــهر آذار 2020. وخــالل فتــرة اإلغــالق التــي اســتمرت حتــى نهايــة أيلــول 2020، قامــت امللكّية 
األردنّيــة بتشــغيل رحــالت اإلجــالء بالتنســيق مــع احلكومــة األردنّيــة وتشــغيل رحــالت الشــحن علــى مختلــف الطائــرات. ومــع بدايــة تخفيــف القيــود علــى الســفر قامــت امللكّية 
األردنّيــة بإعــادة عملياتهــا التشــغيلية بنهايــة شــهر أيلــول 2020 بشــكل محــدود لبعــض اخلطــوط فيمــا تواصــل الشــركة دراســة إعادة التشــغيل خلطوطها األخــرى حال عودة 

الطلــب علــى الســفر أو تعديــل عدد الرحالت األســبوعية حســب احلاجــة وبعد تقييم اجلدوى االقتصاديــة لهذه الرحالت.  
ونظــراً لضعــف الطلــب علــى الطيــران والقيــود واملتطلبــات املفروضــة علــى املســافرين، فقــد قامــت امللكيــة منــذ إعــادة فتــح املطــار بشــهر أيلــول 2020 وحتــى نهايــة عــام 
2020 بالتشــغيل إلــى )24( وجهــة فقــط، حيــث كان مــن املفتــرض أن تقــوم امللكّيــة األردنّية بتشــغيل رحالت جويــة منتظمة من األردن إلى )51( مدينــة خالل العام 2020، 

والتــي كانــت علــى النحــو التالــي:  
• املشــرق: بيــروت، القاهــرة، العقبــة، الســليمانية، بغــداد، البصــرة، أربيــل، تــل أبيــب، النجــف، مع التــزام امللكّية األردنّية بإعادة التشــغيل إلى: دمشــق، وحلــب، واملوصل ضمن 

شــبكتها حال ســماح الظروف األمنية بحفظ ســالمة الرحالت. 
• اخلليــج العربــي: أبــو ظبــي، الدمــام، الدوحــة، دبــي، جــدة، الكويــت، الريــاض، املدينة املنورة، وســتقوم امللكية بإعادة التشــغيل إلــى كل من: صنعاء، وعدن حــال توفر الظروف 

األمنية املالئمة للتشــغيل. 
• أفريقيا: تونس، واجلزائر، مع التزام امللكّية األردنّية بالتشغيل إلى مصراتة، طرابلس وبنغازي ضمن شبكتها حال سماح الظروف األمنية بحفظ سالمة الرحالت. 

• أوروبا: أمستردام، أثينا، برشلونة، فرانكفورت، إسطنبول، جنيفا، الرنكا، لندن، مدريد، موسكو، ميونخ، باريس، فيينا، زيورخ، روما، برلن وكوبنهاغن.
• الشرق األقصى وشبه القارة الهندية: بانكوك، هوجن كوجن وكواالملبور.

• أميركا الشمالية: نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال.
ومن أصل )51( وجهة شغلتها امللكّية األردنّية خالل العام 2020، فإن الشركة واجهت منافسة مباشرة من قبل الشركات األخرى على )22( وجهة فقط.

وبتاريــخ 2007/4/1 انضمــت امللكّيــة األردنّيــة إلــى حتالــف الطيــران )Oneworld( والــذي يضــم مجموعــة مــن شــركات الطيران التــي تعتبر من أفضل وأكبر الشــركات 
فــي العالــم، وقــد جــاء انضمــام امللكّيــة األردنّيــة لهــذا التحالــف نتيجــة للســمعة العامليــة املميــزة التــي تتمتــع بهــا امللكّيــة األردنّيــة وخدماتهــا التنافســية التــي تقدمهــا 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 فــي العالــم تخدمهــا الشــركات األعضــاء فــي هذا التحالف. يذكر أن الشــركات األعضاء فــي حتالــف  )Oneworld( العاملي هي باإلضافة 
إلى امللكّية األردنّية كما يلي: أمريكان إيرالينز، اخلطوط اجلوية البريطانية، كاثاي باســيفيك، اخلطوط اجلوية االســبانية )أيبيريا(، اخلطوط الفنلندية، اخلطوط اجلوية 
اليابانيــة، كوانتــس االســترالية، اخلطــوط اجلويــة املاليزيــة، اخلطوط الســيبيرية، اخلطوط اجلوية القطرية، شــركة التام التشــيلية البرازيلية في أمريــكا اجلنوبية حتى نهاية 

نيســان 2020، اخلطوط اجلوية الســريالنكية واخلطوط امللكية املغربية التي انضمت بشــهر آذار 2020. 
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(، بحيــث يظهــر رمــز امللكّيــة األردنّيــة علــى رحــالت هــذه الشــركات إلى النقاط التي ال تقوم الشــركة بالتشــغيل املباشــر إليها، وتكون بذلك املســّوق 
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 عّمــان وإســطنبول، بــن عّمان وروما، بن عّمــان وأبو ظبي، باإلضافة إلى رحالت مباشــرة بن عّمــان والدار البيضاء.  

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 تســويق املنتجــات البتروليــة األردنّيــة. وباملقابــل فــإن 
الشــركة تتعامــل مــع مجموعــة كبيــرة مــن العمــالء احملليــن واخلارجيــن بحيــث تقــدم لهــم مختلــف اخلدمــات املتعلقــة بالطيــران، حيــث ال تعتمد الشــركة على عمــالء محّددين 

محليــاً وخارجيــاً، يشــكلون 10% فأكثر مــن إجمالي مبيعاتها.

احلماية احلكومية أو االمتيازات التي تتمّتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها:
- قــّرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ 27/3/2019، املوافقــة علــى إعفاء عقود شــراء وبيع واســتئجار ومتويل الطائــرات ومحّركاتها والعقــود املتعلّقة بها-  التي 
مت أو يتــم إبرامهــا مــن قبــل امللكّيــة األردنّيــة والشــركات ذات الغــرض اخلــاص - املنشــأة بهــدف متلــك واســتئجار امللكّيــة األردنّيــة  لهــذه الطائــرات واحملــركات مبوجــب عقــود 
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 املتحّققــة عليهــا، وإعفــاء الطائــرات محــل هــذه العقــود من جميــع الضرائب والرســوم والبدالت مبا 

في ذلك ضريبة املبيعات وأي رســوم جمركية تترتب على اســتيرادها إلى اململكة أو تســجيلها في الســجل الوطني للطائرات.
- ال توجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

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:
• قامــت احلكومــة األردنّيــة بالتوصــل إلــى االتفاقيــة الشــاملة )Comprehensive Agreement( مــع االحتــاد األوروبــي بتاريــخ 2010/12/15 حيــث تتضّمــن 

بشــكل رئيــس فتــح األجــواء دون قيــود بــن اململكــة ودول االحتــاد باحلريتــن الثالثــة والرابعــة وقيــام اململكــة بتبّنــي تشــريعات مماثلــة للتشــريعات األوروبيــة فــي مجــال الطيران 
املدنــي والنقــل اجلــوي، حيــث تعــّرض هــذه االتفاقيــة شــركة امللكّيــة األردنّيــة  إلــى منافســة غير متوازنة مع شــركات الطيران األوروبيــة والتي تتمتع مبرونة في التشــغيل من أي 
نقطــة فــي أوروبــا إلــى األردن األمــر الــذي لــن تتمّكــن امللكّيــة األردنّيــة مــن القيــام بــه، كذلــك لعدم توفر اخلانــات الزمنية املالئمــة في املــدن األوروبية الكبيرة وأهمهــا في مطار 

"هيثرو" في لندن.

• قــّرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2017/12/28 املوافقــة علــى تخصيــص مبلــغ الضريبــة الــذي ســيتحّقق علــى شــركة "ريــان إيــر Ryanair" والتي تعتبر 
أضخــم شــركة طيــران منخفضــة التكاليــف فــي أوروبــا، مقابــل تقــدمي الترويــج  للمملكــة األردنّيــة الهاشــمّية علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة وحتفيزهــا للتشــغيل مــن وإلــى 
اململكة، وذلك من خالل إبرام اتفاقية بن هيئة تنشــيط الســياحة وشــركة تقدم خدمات تســويقية لشــركة "ريان أير Ryanair"  وذلك شــريطة أال يكون لشــركة "ريان إير 
Ryanair" خــط طيــران مماثــل ألحــد خطــوط امللكّيــة األردنّيــة. إن القرارالصــادر واملشــار لــم يكــن لهــا أثــر مــادي كبيــر فــي العــام 2020 نظــراً للظــروف االســتثنائية التي 

شــهدها العــام 2020 مــع تداعيات فيــروس كورونا.  

تطبيق معايير اجلودة الدولية
مــن املســؤوليات األساســية لدائــرة توكيــد اجلــودة فــي امللكّيــة األردنّيــة ضمــان تطبيــق نظــام إدارة اجلــودة فــي الدوائــر التشــغيلية فــي الشــركة بكل فعاليــة وكفاءة، حيــث 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 مطّبقة 

ويتم االلتزام بها في جميع العمليات املتبعة في مختلف دوائر الشــركة التشــغيلية.
يتكون برنامج توكيد اجلودة من إجراءات إدارية وعملية ملراقبة جميع املتطلبات والقوانن والتشريعات وضمان تطبيقها لتحقيق األهداف املرجوة من هذه العمليات.

ويعنــى هــذا البرنامــج مبراقبــة ومقارنــة الطريقــة التــي يتــم عبرهــا تنفيــذ املهام في جميــع الدوائر التشــغيلية وفي مختلف املراحل مــع الطريقة القياســية املنصوص عليها في 
أدلــة ومراجــع الشــركة املعتمــدة، بحيــث يكــون مطابقــاً للمواصفــات اخلاصة بالشــركة، وكذلك املواصفات املطبقة لــدى هيئة تنظيم الطيران املدني األردنــي والهيئات الدولية 

األخــرى، 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

 

وبنــاًء عليــه، تقــوم دائــرة توكيــد اجلــودة  مبتابعــة األســس املطلوبــة للجــودة وقيــاس مــدى تطبيــق الشــركة لهــا، ســواء مــن حيــث الناحيــة اإلنتاجيــة أو اخلدماتيــة، لــذا يتــم 
وبعــد دراســة املتطلبــات العامــة واخلاصــة للعمــل والســالمة العامــة بإعــداد برنامــج داخلــي وخارجــي للتدقيــق والتفتيــش علــى كافــة دوائــر الشــركة التشــغيلية ومــزودي 
اخلدمــات اخلارجيــن، ومقارنــة إجــراءات العمــل حســب قوائــم التدقيــق املعتمــدة، وذلــك خــالل دورات تفتيشــية موزعــة حســب برنامــج تدقيــق موثــق ومعتمــد مــن قبــل 

إدارة امللكّيــة األردنّيــة.
ــة الشــركة املعتمــدة، واإلجــراءات التشــغيلية املتبعــة، والســجالت والوثائــق،  ومــن خــالل برنامــج التدقيــق والتفتيــش، تقــوم دائــرة توكيــد اجلــودة مبراجعــة وتقييــم أدل

ــاً. ــاً وعاملي ــع املدخــالت واملخرجــات والتأكــد مــن مطابقتهــا لإلجــراءات القياســية املعتمــدة محلي وجمي
كمــا تقــوم دائــرة توكيــد اجلــودة مبراجعــة مركزيــة جلميــع كتــب وأدلــة الشــركة التشــغيلية، وذلــك لتحديــد االختالفــات والتناقضــات فــي اإلجــراءات املوثقــة واملشــتركة 

بــن مختلــف الدوائــر التشــغيلية، والعمــل علــى تصحيحهــا وتوحيدهــا مبــا يتطابــق مــع اإلجــراءات القياســية.

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.
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إجنازات دائرة توكيد اجلودة الرئيسية لعام 2020:
� االســتجابة املباشــرة للقيــود التــي فرضهــا انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد، حيــث مّت إكمــال دورة التدقيــق لعــام 2020 عــن بعــد، مبــا يحقــق إجــراءات الوقايــة مــن تباعــد 

وعــدم نشــر املــرض.
� إصدار العديد من املراجعات املؤقتة لتنظيم طريقة العمل عن بعد، مبا يحقق إجراءات الوقاية من تباعد وعدم نشر املرض.

� إصدار دليل اإلجراءات القياسي اخلاص بطريقة العمل خالل جائحة فيروس كورونا مبا يحقق املتطلبات الداخلية واخلارجية.
� إصــدار منــاذج خاصــة بجائحــة فيــروس كورونــا مــن حيــث التباعــد االجتماعــي والتعقيــم و كافــة اإلجــراءات للحــد من نقل املــرض والعدوى، واســتخدامها للتأكــد من تطبيق 

هــذه اإلجــراءات أثنــاء العمل.
� العمل على توحيد إجراءات العمل املتبعة مبختلف دوائر امللكّية األردنّية، من خالل برنامج املقاييس واإلجراءات للدوائر التشغيلية.

� متابعة أعمال التعقيم املتبعة في الشركة والتأكد من مطابقتها لإلجراءات.

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

� العمــل علــى إصــدار نســخة جديــدة مــن كتــاب اإلجــراءات الداخلــي اخلــاص بدائــرة توكيــد اجلــودة والــذي يحتــوي علــى إجــراءات اجلــودة املفصلــة للمهــام واألعمــال املوكلــة 
ملوظفــي الدائــرة.

� احملافظة على الشهادات املختلفة االتي بحوزت امللكّية األردنّية مثل IOSA من خالل الترتيب مع IATA  وفقاً للظروف االستثنائية احلالية. 

أهداف دائرة توكيد اجلودة لعام 2021:
� العمــل املســتمر مــن خــالل برنامــج موثــق ملتابعــة أداء الدوائــر التشــغيلية وذلــك مــن خــالل التفتيــش الداخلــي واخلارجــي علــى بعض احملطــات اخلارجية ومــزّودي اخلدمات 

اخلارجيــن الذيــن لــم يتــم التدقيــق عليهــم خــالل العــام احلالــي وذلــك عــن بعــد، وتأجيــل التدقيــق علــى احملطــات اخلارجيــة مــن العــام 2021 إلــى العــام 2022.
� توســيع مجــاالت برنامــج التدقيــق والتفتيــش فــي الشــركة، وذلــك بإضافــة مناطــق جديــدة وأعمــال جديــدة متعلقــة بصيانــة الطائــرات، ومــزّودي خدمــة صيانــة الطائــرات 

اخلارجيــن.
� التأّكــد مــن مطابقــة اإلجــراءات والسياســات املعتمــدة مــن قبــل امللكّيــة األردنّيــة أثنــاء قيــام الدوائــر التشــغيلية بأعمالها من خــالل التدقيــق والتفتيش املســتمر للجودة وذلك 

لنيــل رضــا عمالئنــا الداخليــن واملتمثلــن مبجلــس اإلدارة، املديــر العــام/ الرئيــس التنفيــذي، هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي األردني.
� احملافظــة علــى شــهادات هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي األردنــي باإلضافــة إلــى شــهادات األياتا والشــهادات األخــرى مثــل: ) AOC, IOSA, ISAGO , Etc( وذلك من 

خالل حتضير وتهيئة الدوائر للتفتيش اخلارجي.
� العمل على توحيد إجراءات العمل املّتبعة مبختلف دوائر امللكّية األردنّية، من خالل برنامج املقاييس واإلجراءات للدوائر التشغيلية.
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الهيكل التنظيمي لشركة "رويال تورز":
الهيكل التنظيمي لشركة املشرق خلدمات املطار "ِتكرم":
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عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم العلمية
يتضمن اجلدول أدناه عدد موظفي الشركة األم وشركاتها التابعة ومؤهالتهم العلمية كما هي في نهاية عام 2020:

اإلجمالياملشرق خلدمات املطاررويال تورزامللكّية األردنّية املؤهل العلمي

003 3دكتوراة

091 910ماجستير

143625421503بكالوريوس

8549 5392دبلوم

4284134566ثانوية عامة

0887 8861أقل من الثانوية

1843599 338332املجموع

علماً بأن هذا العدد يشمل العاملن في احملطات اخلارجية وعددهم 269 موظف.

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 واألمــن ملســافري امللكّيــة األردنّيــة وطائراتهــا. وقد قامت الشــركة 
بتقــدمي العديــد مــن الــدورات وبرامــج التأهيــل والتدريــب ملوظفــي الشــركة خالل عام 2020، حيث بلغ مجموع الدورات املقدمة 339 دورة شــارك فيها 3490 مشــاركاً من 

مختلــف األقســام فــي املهــارات اإلداريــة والفنيــة واحلاســوبية، باإلضافــة إلــى الــدورات املتخصصة فــي التســويق واملبيعات وخدمات املســافرين.

فيما يلي تفاصيل الدورات وعدد احلضور في كل دورة: 

عدد املشاركنيعدد الدوراتاسم الدورة

16153التسويق واملبيعات وخدمات املسافرين

3163229الدورات الفنية

7108الدورات اإلدارية

3393490املجموع

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. ويقــوم مجلــس اإلدارة بالتأّكد من أن اإلدارة التنفيذية للشــركة تســتخدم نظاماً كفؤاً وفّعــاالً للرقابة الداخلية، 
كمــا أن املديــر العــام، الرئيــس التنفيــذي وبصفتــه املســؤول األعلــى فــي اإلدارة التنفيذيــة، يعتبــر املســؤول األول عــن إدارة املخاطــر واملمارســات املرتبطــة بهــا، أمــا املديــر املالي 
للشــركة فهــو املســؤول عــن حتديــد املخاطــر املاليــة، الرقابــة، واحملافظــة علــى نوعيــة املعلومــات املاليــة والتأّكد من ســالمة ودّقــة البيانات املاليــة التي يتم اإلفصــاح عنها. ومن 
جهــة أخــرى، يقــوم باقــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــّرف علــى املخاطر املرتبطة بنشــاط دوائرهم والعمل على إدارتها بالشــكل املناســب، وذلك ضمن إطار مؤسســي يحدد 

الواجبــات والصالحيــات لكل واحد منهم. 

وفيما يلي أبرز املخاطر التي قد يكون لها تأثير مادي على الشركة خالل السنة املالية الالحقة:

• مخاطر األحداث املؤدية لتوقف عمليات الشركة: 
عانــى العالــم ومــا يــزال يعانــي مــن خطــر األمــراض الســارية واألوبئــة علــى مــّر العصــور، ويواجــه العالــم منــذ أواخــر العــام 2019 جائحــة كورونــا والتــي أّثــرت بشــكل كبيــر 
علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة، وتعتبــر جائحــة كورونا عاماًل أساســيا في التراجع الكبير الذي شــهدته حركة الطيران في العالــم نظراً لعدم اقبال 

املســافرين علــى الســفر واإلجــراءات والقيــود التــي فرضتهــا الــدول مؤخــراً للحد من انتشــار الفيروس والتي عقدت عمليات الســفر.
وتــدرج امللكّيــة األردنّيــة ضمــن املخاطــر التــي تواجههــا خطــر األمــراض الســارية واألوبئــة وتتعامــل مــع هــذا اخلطر مــن خالل التواصل بشــكل مســتمر مع مركــز إدارة االزمات 
ووزارة الصحــة األردنّيــة ومنظمــة الصحــة العامليــة لتحديــث إجراءاتهــا بشــكل دوري ومســتمر للتقليــل مــن أثــر أي خطــر مرتبــط باألمــراض الســارية واألوبئــة ومبــا يعمــل علــى 
تطبيــق أعلــى معاييــر الســالمة وتقليــل أثرهــا علــى املســافرين. كمــا وتعمل امللكّية األردنّية  بشــكل دوري على تدريــب الطواقم اجلوية واملوظفن األرضين علــى كيفية التعامل 

مــع الكــوارث واألزمــات مبــا فيهــا األمــراض الســارية أو األوبئــة، كمــا مّت إعداد دليــل متكامل للموظفــن لكيفية التعامل مــع جائحة كورونا.
وعملــت امللكيــة األردنيــة علــى إســقاط أثــر اجلائحــة علــى توقعاتهــا املاليــة لألعــوام املقبلــة بالرغــم من عــدم القدرة على الوصــول إلى تقييم نهائــي وقطعي بتبعــات األثر املالي 
نظــراً لعــدم وجــود موعــد نهائــي النتهــاء اجلائحــة والعــودة التدريجيــة حلركة املســافرين الطبيعية ممــا يوّلد خطراً آخر وهــو إمكانية أن يكون األثر االقتصادي للجائحة أســوأ 

ممــا هــو متوّقع. 

• مخاطر املوقع اجلغرافي:
تقــع معظــم عمليــات الشــركة ضمــن حــدود اململكــة األردنّيــة الهاشــمّية باإلضافــة إلــى أن جميــع رحالتها تنطلق من عّمــان، ولذلك فإن املوقــع اجلغرافي للمملكة يشــكل حتدياً 
كبيــراً للشــركة خصوصــاً هــذه األيــام التــي تشــهد منطقتنــا فيهــا أحداثــاً سياســية واقتصاديــة تتعــّرض لها بعض الــدول العربية املجــاورة والقريبة من اململكــة. ولذلك فإن على 

الشــركة التأقلــم فــي العمــل ضمــن هــذه املعطيــات الصعبــة والتي تشــكل أعباًء إضافية ال ميكن جتاهلها وتأثيراً ملموســاً على أعمال الشــركة وبشــكل مســتمر.

• مخاطر السوق:
تزايــدت فــي األونــة األخيــرة حــدة املنافســة بــن شــركات الطيــران فــي املنطقــة العربيــة، وال ســيما مــع ظهــور شــركات طيــران منخفضــة التكاليــف والتــي شــّكلت 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. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن العالم ســيعاني من اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا والتي أثرت بشــكل مباشــر على أداء صناعة النقل اجلوي العاملية وانخفاض حجم الطلب على 

حركة الســفر، وفي هذا اإلطار اتخذت الشــركة حزمة من اإلجراءات التي من شــأنها تخفيف حدة تأثير انخفاض الطلب على أعمال الشــركة.

• املخاطر املالية و تشمل مخاطر متويل الديون و السيولة واستمرارية الشركة: 
تعمل امللكّية األردنّية ومنذ تأسيســها على جتاوز أية عقبات أو صعوبات متثل خطراً جوهرياً على اســتمرارية الشــركة، وعلى الرغم من اخلســائر العديدة التي تعرضت لها 

الشــركة إال أن مبدأ االســتمرارية يؤّكد على أن الشــركة ستســتمر في ممارســة أعمالها لفترة كافية من أجل حتقيق أهدافها والتزاماتها.

إن الوضــع املالــي احلــرج الــذي متــر بــه الشــركة حاليــاً واخلســائر املتراكمــة التــي جتــاوزت 90% مــن رأس مــال الشــركة ســاهم بشــكل كبيــر فــي اعتبــار قــدرة الشــركة علــى 
االســتمرارية فــي أعمالهــا مــن أهم املخاطر التــي تواجهها.

وتعمل امللكّية األردنّية على احلد من هذا اخلطر من خالل احلصول على الضمانات والدعم احلكومي الالزم وإعادة هيكلة رأس املال والتواصل مع املســاهمن الرئيســين 
لزيــادة رأس مــال الشــركة، وتعزيــز الســيولة الالزمــة لســداد التزاماتهــا.  باإلضافــة إلــى إعادة هيكلة عمليات الشــركة مبا يتناســب مع وضع الشــركة احلالي ومبــا يلبي الطلب 

على السفر. 
وتعمــل الشــركة علــى إدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق التأّكــد مــن توفــر النقــد والتســهيالت البنكية لســداد جميــع االلتزامــات املترتبة على الشــركة وإدارة النقد بشــكل فّعال 
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وكفــؤ. وخــالل اجلائحــة اتخــذت الشــركة إجــراءات محــّددة وعامــة حلمايــة وإدارة الســيولة لتجنــب أي احتماليــة قيــود أو نقــص فــي الســيولة قــد تنجــم عــن جائحــة كورونــا. 

وعملــت الشــركة ضمــن خطــة واضحــة لتقليــل مخاطــر الديــن حيــث مت حتليــل جميــع االســتحقاقات املترتبــة علــى الشــركة ومت التفــاوض مــع املوّرديــن والبنــوك علــى إعــادة 
جدولة الدفعات مبا يتماشــى مع الســيولة املتوفرة والتوّقعات املســتقبلية. كما مّت أيضاً حتليل عمليات الســداد اخلاصة بالرحالت امللغاة وآلية اســترداد املبالغ 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:
تشــّكل كلفــة الوقــود جــزءاً كبيــراً ومتزايــداً مــن مصاريــف الشــركة التشــغيلية والتــي تشــكل حاليــاً مــا نســبته 15% مــن مجمــوع املصاريــف التشــغيلية للســنة املنتتهيــة فــي 
2020/12/31، وبالتالــي فــإن أي تغييــر جوهــري يطــرأ علــى أســعار النفــط اخلــام وعلــى أســعار وقــود الطائــرات قــد يؤّثر على النتائج التشــغيلية للشــركة إما ســلباً أو أيجاباً 
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 تقّلبات أسعار الفائدة:
تتعــّرض 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، ثــّم 
حتديــد أســعار الفائــدة التــي تتناســب مــع أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا املســتقبلية. وقــد مت اعتمــاد ســعر اإلقــراض فــي بنــوك لنــدن واملعــروف باســم "LIBOR" كأســاس فــي 

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

تخفيــض كلفــة االقتــراض.

• مخاطر تقلبات أسعار الصرف: 
تتعّرض 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، يُعّد اليورو واجلنيه االســترليني العملتن الرئيســيتن اللتن تشــكالن احلجم األكبر من أيرادات الشــركة إضافة إلى 

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

• مخاطر  بيئة العمل أثناء اجلائحة:
انطالقــاً مــن حــرص امللكّيــة األردنّيــة علــى إبقــاء حركــة النقــل اجلــوي مســتمرًة أثناء اجلائحة لتأمن نقل املســافرين من وإلى اململكة و تســيير رحالت الشــحن اجلوي، متكنت 
الشــركة مــن التكيُّــف الســريع وتطويــع سياســاتها وإجراءاتهــا خلدمــة تســهيل حركــة املســافرين واملوّظفــن مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن ســالمة املســافرين والعاملــن عل رأس 

أولويات الشــركة.
وقــد عملــت الشــركة علــى تفعيــل سياســة العمــل مــن املنــزل والعمــل املــرن، وصياغــة دليــل لإلجــراءات لضبــط عمليــة عمــل املوظفــن وعودتهــم للعمل مــع مراعاة أوامــر الدفاع 

والقوانــن واألنظمة الســارية.
كما قامت الشركة بتكريس كافة السبل التقنية املتوفرة لتسهيل عمل املوظفن من مختلف املواقع مع ضمان أعلى درجات أمن وسرية املعلومات.

• مخاطر األنظمة اإللكترونية:
فــي ظــل التطــور الكبيــر واملتســارع الــذي يشــهده العالــم فــي مجــال األنظمــة اإللكترونيــة، يظهــر لدينــا نــوع جديــد مــن املخاطــر التــي قد تؤثر ســلباً على الشــركة وهــي 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 متخّصص 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 تعّطل 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 متكّررة
إن العمليــات التــي تقــوم بهــا الشــركة هــي عمليــات متكــّررة حيــث ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــّررة حدثــت خــالل الســنة املاليــة وال تدخل ضمن نشــاط 

الشــركة الرئيســي.

السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر امُلّققة 
قة واألرباح املوّزعة وصافي حقوق املساهمن وأسعار األوراق املالية آلخر خمس سنوات. يبن اجلدول التالي السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احمُلقَّ

البيان
السنوات

20202019201820172016

األرباح أو اخلسائر احملققة بآالف 
)24,571(274)5,857(10,383)161,060(الدنانير

-----األرباح املوزعة

126,732116,478100,33575,111)9,679(صافي حقوق املساهمن بآالف الدنانير

0.190.360.370.440.44أسعار األوراق املالية*

*كما في نهاية العام
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أبرز أعمال وإجنازات 
الشركة خالل العام 2020
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أبرز أعمال وإجنازات الشركة خالل العام 2020
ونحــن نتحــّدث عــن اإلجنــازات التــي حّققتهــا امللكّيــة األردنّيــة عــام 2020 والتــي هــي اســتمرار ملــا حّققتــه الشــركة فــي األعــوام الســابقة، ال بــد لنــا أن نؤكــد علــى حجــم 
الصعوبــات والتحديــات الكبيــرة التــي واجهتهــا الشــركة خــالل ذلــك العــام. فاألزمــة العامليــة التــي مررنــا بهــا ال زالــت تؤثرعلــى االقتصاديــات الدوليــة ســلبياً. ومخرجــات أزمة 
كورونــا واألضــرار التــي حلقــت بقطــاع الطيــران بشــكل عــام، كان للملكيــة األردنّيــة منهــا النصيــب األكبــر مــن حيــث إنعــدام حركــة الســياحة بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل، والقيــود 

املفروضــة علــى الســفر وتدابيــر احلجــر الصحــي املفروضــة واإلغالقــات غيــر املنتظمــة التي تشــهدها معظــم البلدان. 
لقــد اضطــرت امللكّيــة األردنّيــة فــي عــام 2020 إلــى إلغــاء أكثــر مــن 14,160 رحلــة وخّفضــت الســعة املعروضــة بشــكل واضــح علــى مختلــف مقاطــع الشــبكة، إال أن الشــركة 
اســتطاعت مــن خــالل تنفيذهــا للعديــد مــن اإلجــراءات واملبــادرات على صعيد اســتراتيجيتها وخططها التخفيف من حدة األعباء التي ترتبت علــى تلك التحّديات. وفيما يلي 

اســتعراض ألبــرز أعمــال وإجنازات عــام 2020:

اإلجراءات املّتخذة للتخفيف من تداعيات اجلائحة على الوضع املالي والنقدي 
لقد تطلّبت التحّديات الناجتة عن تداعيات انتشــار فيروس كورونا  اتخاذ قرارات وإجراءات لغايات التخفيف من آثار األزمة على الوضع املالي والنقدي للشــركة، نوجزها 

مبــا يلي :
- مفاوضة كبار املوردين ومؤّجري الطائرات و البنوك لتأجيل تسديد الدفعات املستحقة عليها واحلصول على فترات سماح لفترات تتراوح بن 3 إلى 6 أشهر. 

- العمل على تخفيض الكلف عن طريق إعادة مفاوضة العقود.
- جتميد كافة املصاريف الرأسمالية.

- تطبيق كافة أوامر الدفاع والبالغات الصادرة عن احلكومة والضمان االجتماعي والتي ساهمت بشكل إيجابي  في تخفيض الكلف الثابتة ودعم السيولة النقدية.
- احلصول على قرض من خالل أحد البنوك األردنّية وبسيولة نقدية مت توفيرها من خالل البنك املركزي األردني.

- السير باإلجراءات الالزمة إلعداد خطة أعمال للشركة للسنوات القادمة ملساعدة الشركة في مواجهة الظروف االستثنائية املتوقعة في األعوام املقبلة.
 إن هذه اإلجراءات وغيرها ساهمت بشكٍل إيجابي في تخفيف العبء النقدي على الشركة. 

سياسة إجراءات السفر خالل جائحة كورونا 
طبقــت امللكّيــة األردنّيــة خــالل جائحــة كورونــا عــدة إجــراءات للتخفيــف علــى املســافرين املتضّرريــن الذين مت إلغــاء رحالتهم اجلوية مــن خالل منحهم مجموعــة من اخليارات 
إلعــادة احلجــز هــي: إعفــاء املســافرين مــن دفــع غرامــات تغييــر احلجــز، قســائم صاحلــة للحجز مرة أخــرى، متديد فترة صالحية تذكرة الســفر أو اســترداد قيمــة التذكرة أو 
جــزء منهــا اعتمــاداً علــى جهــة املقصــد وسياســة احلجــز اخلاصــة بامللكّيــة األردنّيــة، منها تقدمي الدعم ملركــز االتصال عن بعد على مدار الســاعة وطيلة أيام األســبوع للتعامل 

مع طلبات املســافرين اخلاصة بتغيير حجوزات الســفر مبختلف قنوات البيع اخلاصة بامللكّية األردنّية ومكاتب وكالء الســياحة والســفر.

شبكة اخلطوط
تقــوم سياســة الشــركة علــى مراجعــة شــبكة خطوطهــا اعتمــاداً علــى دراســات اجلــدوى االقتصاديــة مــن التشــغيل، ومبــا يّتفــق مــع أهــداف امللكّيــة األردنّيــة فــي تقــدمي أفضــل 
خدمة ملسافريها، حيث تعتبر هذه الدراسات عملية مستمرة ودورية على مدار العام. إن امللكّية األردنّية تلتزم مبتابعة خططها إلعادة جميع عملياتها التشغيلية التي تأثرت 
مــن جائحــة كورونــا ومــن تعديــل عــدد رحالتهــا التشــغيلية إلــى احملطــات املخدومــة حالياً، باإلضافة إلى زيــادة فعالية الربط عبــر رحالتها من وإلى عّمان، وزيــادة الترابط بن 

مواعيد وصول الرحالت وإقالعها بناًء على احلاجات احلقيقية لركاب الترانزيت.

التحالفات 
تواصــل امللكّيــة األردنّيــة تعزيــز عالقاتهــا مــع حلفائهــا مــن الشــركات األعضــاء فــي التحالــف العاملــي )Oneworld( وذلك مــن خالل تعاونها املســتمر وتنســيقها الدائم مع 
شــركات التحالــف والتــي يرتبــط بعضهــا مــع امللكّيــة األردنّيــة باتفاقيــات للرمــز املشــترك أيضــاً، والذي سيســاهم في جناح املشــاريع املشــتركة خلفــض الكلفة وتبــادل التجارب 
واخلبــرات بــن شــركات التحالــف الــذي يوّفــر مــا يقــارب 1000 وجهــة علــى شــبكة التحالف ميكن للمســافر مــع امللكّيــة األردنّية أن يصل إليهــا بنقطة توقف واحــدة انطالقاً 

من عّمان.

رحالت العودة )20 آذار –20 تشرين األول(
متاشــياً مــع خطــة احلكومــة األردنّيــة إلخــالء الطلبــة واملواطنــن األردنيــن ممــن تقطعت بهم الســبل خارج اململكــة، وضعت امللكّيــة األردنّية خطة تدريجية لتســهيل عودة آالف 
األردنيــن إلــى وطنهــم بالســرعة املمكنــة ومســاعدة مواطنــي الــدول األخرى بالعودة إلــى بلدانهم وضمن البروتوكول الصحي املتبع في هذا املجال، حيًث متّثلت جهود الشــركة 
بتســهيل عمليــة احلجــز مــن خــالل تصميــم حلــول رقميــة ذات كفــاءة عالية من حيث التكلفة والوقت، وإدارة متطلبات املركــز الوطني لألمن وإدارة األزمات في نفس الوقت من 
خــالل تقــدمي خيــارات آمنــة وســريعة حلجــز ودفــع التذاكر، مع توفيراخلدمات اللوجيســتية والتي تتمثــل بالتنقالت البرية، احلجر الصحي في الفنادق والقســائم )احلافالت 
واحلجــر الصحــي(، وتخصيــص موظفــن مؤّهلــن وأنظمــة إلكترونيــة متطــورة لتوفيــر دعــم متكامــل فــي مجــال احلجــز والبيــع وللتعامــل بشــكل ســريع مــع أي تغيــرات طارئــة، 

باإلضافــة إلــى أنــه مت فتــح باب التعاون مع البعثات الدبلوماســية لتســهيل عودة آمنة ملواطنيهم.
 

الهندسة والصيانة
علــى الرغــم مــن تخفيــض العمليــات التشــغيلية ألســطول امللكّيــة األردنّيــة بنســبة 71٪ بســبب جائحــة كورونــا، إال أن دائــرة الهندســة والصيانــة وجــب عليهــا القيــام بالكثيــر مــن 
أعمال الصيانة لضمان احلفاظ على  جاهزية الطائرات وجعلها آمنة للطيران مبجرد عودة الوضع إلى ما كان عليه، حيُث قامت الشــركة بجهود كبيرة وعلى مدار الســاعة 

لتنفيــذ توصيــات الشــركات املصنعــة بدقــة وتطبيق إجراءات الصيانة الفنية قبــل وأثناء فترة اإليقاف.
أمــا علــى صعيــد التدريــب الفنــي فــي ظــل مصاعــب التباعــد االجتماعــي، فقــد مت عقد الــدورات التدريبية باســتخدام تقنيات االتصال عــن بعد، مع االلتــزام الكامل بإجراءات 
الصحة والسالمة ومتطلبات هيئة تنظيم الطيران املدني األردني. إن توفير هذه التقنيات أتاح الفرصة للمساهمة بتوفير الكلف املتعلقة بعقد الدورات الوجاهية من حيث 

تكاليــف ســفر وإقامــة املدربن من خــارج األردن.

تكنولوجيا املعلومات
لم يعد قطاع االتصاالت في زمن فيروس كورونا كما كان عليه من قبل، فقد بات يشكل العمود الفقري الستخدام البيانات واحملتويات والتطبيقات الرقمية من قبل موظفي 
الشــركات لضمــان اســتمرارية العمــل بكفــاءة فــي ظــل التباعــد االجتماعــي واإلغالقــات فــي معظــم دول العالــم. حيــث تطلــب من موظفــي الشــركة مواصلة أعمالهم مــن املنزل 
تكيفــاً مــع اإلجــراءات املفروضــة مــن إغالقــات وســاعات حجــر حالــت دون إمكانيــة العمــل مــن موقــع الشــركة، فقــد قمنــا بتزويــد موظفينا باألجهــزة واملعدات الالزمــة لضمان 
اســتمرارية العمــل مــن املنــزل مــع مراقبــة ســير األعمــال عــن بعــد. فقــد طبقــت امللكّيــة األردنّيــة خــالل العــام 2020 أنظمــة إلكترونيــة متطــورة فــي مختلــف املجــاالت بهــدف 

إيجاد حلول مبتكرة تُســِهم في التكيف مع الوضع احلالي وحتســن العمليات التشــغيلية وتوفير حلول ســفر آمنة للمســافرين في مختلف املجاالت منها:

)ARA( نظام أماديوس حلساب اإليرادات �
طبقــت امللكّيــة األردنّيــة نظــام أماديــوس حلســاب اإليــرادات )ARA( متاشــياً مــع اســتراتيجية الشــركة التــي تهــدف إلــى توحيــد كافــة أنظمتهــا التكنولوجيــة حتــت منصــة 
أماديــوس، والــذي مّكــن الشــركة مــن التحّكــم فــي وظائــف حســاب اإليــرادات فــي الوقــت احملــّدد، وإدارة جميــع اإليــرادات الفعليــة واملخّطــط لهــا وإصــدار التقاريــر مــن أيــة 
قنــاة مبيعــات وتوزيــع. وبتطبيــق هــذا النظــام اجلديــد تســتكمل امللكّيــة األردنّيــة مجموعــة احللــول اإللكترونيــة التــي توفرهــا أماديــوس واعتمــاد منصــة رقميــة واحــدة، بحيــث 
يســمح هــذا النظــام بتســجيل املســافرين وتقييــم القســائم الفوريــة مبجــرد إغــالق أبــواب الطائــرة، كما يؤّكــد على صحــة الفواتير وتســهيل إصدارها مع جميــع أعضاء حتالف 

Oneworld  وشــركاء الطيــران.

- خدمة إصدار بطاقة الصعود واألمتعة من املنزل
قامــت الشــركة بتحســن اخلدمــات املتعلقــة بإصــدار بطاقــات الصعــود للطائــرة باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــة طباعة البطاقــات اخلاصة باحلقائــب واألمتعة من املنــزل، وذلك 
ضمن اســتراتيجيتها في مجال أمتتة جميع العمليات في الشــركة لعام 2020 وتســهيل إجراءات الســفر أمام املســافرين في ضوء أزمة كورونا. وتُعّزز هذه اخلدمة جتربة 
الســفر لــدى مســافري الشــركة وتوفــر الوقــت واجلهــد علــى كاونتــرات تســجيل الدخــول )check in( فــي املطــارات وتُقلـّـل أيضــاً مــن عمليــات الطباعــة الورقيــة لبطاقــات 

الصعــود. 

ISO 27001 حيازة الشركة لشهادة �
حــازت امللكّيــة األردنّيــة علــى شــهادة املعيــار العاملــي لنظــام إدارة أمــن املعلومــات ISO27001، حيــث تؤكــد هــذه الشــهادة علــى أن جميــع عمليــات وإجــراءات امللكّيــة األردنّيــة 
متتثــل للمقاييــس العامليــة؛ كاحلفــاظ علــى ســرية معلومــات العمــالء، وامتثالهــا لعمليــات آمنــة وموثوقــة عند تبــادل املعلومات والبيانات، ممــا يعزز من رضا وثقــة عمالئها بها. 
كمــا تــدل هــذه الشــهادة علــى حــرص امللكّيــة األردنّيــة علــى تقــدمي وتوفيــر أفضل بنية حتتيــة تكنولوجية للحفاظ علــى خصوصية وآمان العمــالء وبياناتهم وقدرة الشــركة على 

التعامــل وإدارة املخاطر احملتملة.
 واملعــروف أيضــاً بـــ ISO27001 كان احلــل االكثــر تناســباً مــع احتياجــات الشــركة فــي ظــل متيز هذا املعيــار على الصعيد العاملــي وقدرته على 
ضمان إنشاء دورة حتسن مستمرة. يُشار إلى أن عملية االمتثال حليازة هذه الشهادة بدأت عام 2018 ومت تغطية جميع الثغرات وتعديلها في إطار عملي في عام 2019، 

ومت احلصــول علــى الشــهادة الرســمية في عــام 2020.

- إدارة خدمات األمن السيبراني
حمايــة البيانــات اإللكترونيــة هــي واحــدة مــن أهــم ركائــز التحــّول الرقمــي، حيث حتتاج إليها الشــركة للكشــف عــن أي تهديدات إلكترونيــة وفي الوقت املناســب، باإلضافة إلى 
ضمــان اســتمرارية العمليــات التشــغيلية ودعــم أهــداف العمــل فــي منتصــف العــام 2020 وفــي ضــوء تداعيــات أزمــة كورونــا، حيــث جنحــت امللكّيــة األردنّيــة فــي تطبيــق 

منصــة خدمــات الكشــف واالســتجابة األمنيــة بشــكل كامــل مــن خــالل واحــدة مــن أفضــل الشــركات الرائــدة فــي هــذا املجــال.

برنامج املسافر الدائم "رويال كلوب"
قامــت امللكّيــة األردنّيــة بتنفيــذ مجموعــة مــن اإلجــراءات لصالــح مســافري برنامــج املســافر الدائــم "رويــال كلــوب" خــالل العــام املاضــي وفــي ضــوء تداعيــات جائحــة كورونــا 
والتــي أّثــرت ســلباً علــى خطــط الســفر، وتتضّمــن هــذه اإلجــراءات: متديــد اشــتراكات أعضــاء برنامــج املســافر الدائــم والتــي انتهــت صالحية بطاقاتهــم ما بــن 15 اّذار و30 
حزيــران مــن العــام 2020 ملــدة 6 أشــهر إضافيــة مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيــة األصلــي، بحيــث يحتفــظ املســافر بجميع االمتيازات املســتحقة لــكل فئة. أما املشــتركن الذين 
انتهــت صالحيــة بطاقاتهــم مــا بــن 1 متــوز و31 كانــون األول مــن العــام 2020 فقــد مّت التمديــد لهــم ملــدة 3 أشــهر إضافيــة مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيــة األصلــي، مــع 
احتفــاظ املســافر بجميــع االمتيــازات املســتحقة لــكل فئــة. باإلضافــة إلــى متديــد صالحيــة األميال املكتســبة لصالح الشــركات والتي انتهت مــا بــن 15 اّذار و 30 حزيران من 
العــام 2020 ملــدة 6 أشــهر إضافيــة مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيــة األصلــي. هــذا ومّت تعليــق كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بتخفيــض درجــات العضويــة لعــام 2020، وتعليق كافة 

اإلجــراءات املتعلقــة بإيقــاف احلســابات. ومت متديــد صالحيــة التذاكــر املكتســبة مقابــل األميــال ملــدة تصــل إلــى 18 شــهراً حســب الوجهــة وتاريــخ االنتهــاء.
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ومــع اســتمرار الوضــع الوبائــي ألزمــة كورونــا، قامــت امللكّيــة األردنّيــة باتخــاذ املزيــد مــن التدابيــر للتخفيــف مــن اآلثار الســلبية على مســافري برنامج املســافر الدائــم، حيث مت 
متديــد اشــتراكات أعضــاء برنامــج املســافر الدائــم مــن حاملــي بطاقــات "بالتينيــوم هــوك" و"جولــد ســبارو" و"ســيلفر جــاي" والتــي انتهــت صالحيــة بطاقاتهــم ما بــن 1 أيلول 
2020 و31 اّذار 2021 ملدة 6 أشهر إضافية من تاريخ انتهاء الصالحية األصلي، بحيث يحتفظ املسافر بكافة االمتيازات املستحقة لكل فئة. مع متديد صالحية األميال 

املكتســبة ألرصــدة حســابات الشــركات فــي البرنامــج والتــي انتهــت مــا بــن 1 متــوز و31 كانــون األول 2020 ملــدة 6 أشــهر إضافيــة مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيــة األصلــي.

 ISAGO جتديد شهادة
جــّدد االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي "أياتــا" للملكيــة األردنّيــة شــهادة ســالمة العمليــات األرضيــة ISAGO، وذلــك للمــرة الســابعة على التوالــي منذ أول حصول للشــركة على 
هــذه الشــهادة فــي عــام 2008. حيــث تؤكــد هــذه الشــهادة ثقــة االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي الكاملــة فــي برامــج ســالمة العمليــات األرضيــة للشــركة والرقابــة الدقيقة التي 
توليهــا لتطبيــق معاييــر اجلــودة، إضافــة إلــى التوافــق التــام بــن مــا حتتويــه أدلتهــا مــن أنظمــة وإجــراءات وبــن مــا يجــري تنفيــذه علــى أرض الواقــع مــن قبــل امللكّيــة األردنّيــة. 
هذه الشــهادة تعكس فوائد عديدة على عمليات املناولة األرضية، أهمها حتســن معايير اجلودة وخفض التكاليف وزيادة وعي العاملن في هذا املجال واحلد من احلوادث 

وإصابــات العمــل التــي قد حتــدث خالل العمليات التشــغيلية املختلفة.

عمليات املناولة األرضية
وتشــمل أعمــال املناولــة األرضيــة التــي تقدمهــا امللكّيــة األردنّيــة: اســتقبال املســافرين، ومســاعدتهم وتســهيل الصعــود إلــى الطائــرة، وخدمــات األمتعــة، وتوضيــب الطائــرات، 

ومناولــة الشــحن والتخزيــن والصيانــة اخلفيفــة، وغيــر ذلــك.
منــذ بــدء جائحــة كورونــا، وضعــت امللكّيــة األردنّيــة كافــة إمكاناتهــا البشــرية والفنيــة لتســهيل عــودة اآلف األردنيــن إلــى الوطــن وفــي ضــوء ذلــك، قامــت الشــركة وبالتعــاون مــع  
املركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات بتنفيــذ مراحــل برنامــج رحــالت إعــادة األردنيــن إلــى أرض الوطــن بنجــاح، باإلضافــة إلــى تســيير رحــالت عــودة الفلســطينين من وإلى 

الضفــة الغربيــة بالتنســيق مع الســلطة الوطنية الفلســطينية.
كمــا نفــذت جملــة مــن اإلجــراءات مــن أجــل التعامــل مــع جائحــة كورونا والتــي تضمنت توفير معــدات الوقاية الشــخصية للموظفن واملســافرين، باإلضافة إلــى تأهيل وتدريب 

العاملــن فــي قســم مظهر الطائرات إلجراء عمليــات التعقيم للطائرات.

الشحن اجلوي 
لــم يكــن قطــاع الشــحن اجلــوي مبعــزل عــن حتديــات هــذه اجلائحــة وبالرغــم مــن تداعياتهــا على حركــة الــركاب والبضائع، حيــث اســتطاعت امللكّيــة األردنّية جتــاوز التأثيرات 
الســلبية مبــا متتلكــه مــن املرونــة والكفــاءة وتعــّدد اخليــارات، ووضــع حلــول ديناميكيــة وخطــط فّعالــة للتعامــل مــع هــذه اجلائحة مــع احلفاظ على خدمة الســوق احمللــي. جهود 
كبيرة بذلتها الشــركة لتحســن اإليرادات املتأتية من عمليات شــحن البضائع وانتهاج حلول مجدية اقتصادياً لنقل ســلع التجارة اإللكترونية مباشــرة بوقت قصير وبتكاليف 
منافســة إلــى مختلــف دول العالــم مــن خــالل بنــاء شــبكة نقــل جــوي تربــط األردن بعــدة دول لتلبيــة الطلــب املتزايــد علــى التجــارة اإللكترونية إقليمًيــا وعاملًيــا. وتخصيص فريق 
عمل مؤهل للتعامل مع احتياجات العمالء وتسهيل اإلجراءات أمامهم، األمر الذي مكن الشركة من تعزيز حضورها بشكل رئيسي في السوق اإلقليمية للتجارة اإللكترونية.
وعلــى ذات الصعيــد، كانــت امللكّيــة األردنّيــة أول شــركة طيــران فــي منطقــة الشــرق األوســط تســتخدم مقاعد طائرات الــركاب لتحميل البضائع، حيث قامت الشــركة بتشــغيل 
أكثــر مــن 350 رحلــة معظمهــا مــن طــرازات بوينــغ 787، وإيربــاص 320 وإيربــاص 319 مت تخصيصهــا فقــط لنقــل الشــحن خــالل الفتــرة مــا بــن 17 آذار وحتــى 31 كانــون 

األول 2020، مبجمــل 569 رحلــة مــن بينهــا 211 رحلــة علــى الطائــرات املخصصــة للشــحن، و358 رحلــة علــى طائــرات بوينــغ 787 وغيرها من طائرات األســطول.

شركة "تكرم"
ــة بنســبة 100% خدمــات ســفر عديــدة مــن حيــث االســتقبال وتقــدمي املســاعدة للمســافرين املغادريــن والقادمــن وركاب  ــر شــركة "ِتكــَرم" اململوكــة للملكيــة األردنّي توّف
الترانزيــت فــي مطــار امللكــة عليــاء الدولــي. وتُعتبــر شــركة "ِتكــَرم" إحدى األدوات االســتثمارية اململوكة بالكامل للملكيــة األردنّية الهادفة إلى زيادة اإليــرادات من غير عمليات 
نقــل املســافرين املباشــرة وتقــدمي خدمــات ســفر أرضيــة مطلوبــة مــن قبــل املســافرين وحتّقــق رغباتهــم وتســهيل إجــراءات ســفرهم ولكنهــا لــم تكــن مبنــأى عــن تداعيــات هــذه 

اجلائحــة والتــي متثلــت بتوقــف حركــة الطيران وعزوف املســافرين عن الســفر.
خــالل توقــف حركــة الطيــران وفتــرة احلظــر الشــامل مت توفيــر بعــض اخلدمــات التــي تقدمها "ِتكَرم" لرحالت اإلجالء في األشــهر )نســيان، أيار، حزيران( أمــا عند بدء عودة 
حركــة الطيــران التدريجيــة فقــد مت تشــغيل 35% مــن العمالــة خــالل شــهر أيلــول لتوفيــر بعــض اخلدمات بحســب التعليمات الوقائيــة املفروضة في مطار امللكــة علياء الدولي 
وزادت النســبة حتــى وصلــت 65% نهايــة شــهر كانــون األول. هــذا وقــد اســتمرت الشــركة بدفــع رواتــب املوظفن بنســبة 50% اســتناداً لقوانــن الدفاع التــي فرضتها حكومة 

اململكة األردنّية الهاشــمّية.
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حتليــل املركــز املالــي للشــركة ونتائــج األعمــال للســنة املاليــة 
2020

 
حتليل املركز املالي

املوجودات 
انخفض اجمالــــي املوجــــودات بنســــبة 19% أي بقيمة 164.1 مليون دينار، والســبب الرئيســي في ذلك يعود لالنخفاض في أصل حق اســتخدام املوجودات مبقدار 68.2 
ــدوري خــالل العــام  ــار نتيجــة لالســتهالك ال ــكات واملعــدات مبقــدار 32.9 مليــون دين ــار نتيجــة قيمــة االســتهالك للعــام 2020 بينمــا انخفضــت أيضــاً املمتل مليــون دين

باإلضافــة ألخــذ مخّصــص تدّنــي فــي قيمــة طائــرات اإلمبرايــر بلغــت قيمتــه 19.9 مليــون دينــار.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد تســّببت جائحــة كورونــا بتقليــص مبيعــات الشــركة في العام 2020 مما أثر ســلباً على النقد والــذمم املدينة التي بدورهــا انخفضت مبقدار 36.5 

مليــون دينــار مقارنــة بالعــام الســابق.

حقوق امللكية
انخفــض صافــي حقــوق امللكيــة مبقــدار 136.4 مليــون دينــار أي بنســبة 108% فــي العــام 2020، الســبب الرئيســي لذلــك هــو خســارة العــام التــي بلغــت 161.1 مليــون 
دينــار نتيجــة لإلنخفــاض احلــاد لإليــرادات والتوقــف التــام عــن العمليــات وإغــالق احلــدود لفتــرات طويلــة خــالل العــام 2020 بســبب جائحــة فيــروس كورونــا. قابــل ذلــك 

دفعــات علــى حســاب زيــادة رأس املــال مبقــدار 25 مليــون دينــار.
املطلوبات

انخفضــت املطلوبــات غيــر املتداولــة مبقــدار 39.7 مليــون دينــار مقارنة بالعام 2019 أي بنســبة 8%، وذلك بســبب انخفاض االلتزامات مبوجــب عقود اإليجار طويلة األجل 
مبقــدار 62.5 مليــون دينــار، بينمــا قابــل ذلــك ارتفــاع اللتزامــات القــروض طويلــة األجــل مبقــدار 22.8 مليــون دينــار، حيــث قامــت الشــركة خــالل العــام 2020 بتوقيــع 
اتفاقيــة قــرض جديــد مــع كابيتــال بنــك مقابــل وديعــة البنــك املركــزي بقيمــة 50 مليــون دينــار وبســعر فائــدة 1%. وقــد مت ســحب 35 مليــون دينــار كمــا فــي نهايــة 2020. 

أمــا بالنســبة للمطلوبــات املتداولــة فقــد ارتفعــت مبقــدار 12 مليــون دينــار أي بنســبة 5%، الســبب الرئيســي لذلك هــو ارتفاع االلتزامــات مبوجب عقود اإليجــار قصيرة األجل 
مبقــدار 17.2 مليــون دينــار بعــد أن مت تأجيــل 13 مليــون دينــار مــن الدفعــات املســتحقة خــالل العــام 2020 إلــى العــام 2021 وارتفــاع ذمم املورديــن بقيمــة 15.7 
مليون دينار، حيث سعت الشركة إلعادة جدولة الدفعات املستحقة وتأخير دفعاتها وذلك في إطار سعيها للمحافظة على مستويات النقد الضروري دون اإلضرار بعالقات 

الشــركة مــع هــؤالء املوّرديــن. قابــل ذلــك انخفــاض بقيمــة 13.5 مليــون دينــار علــى اإليــرادات املؤجلــة وذلك بســبب توقف العمــل وارتفاع الطلب علــى املرجتعات. 

حتليل نتائج األعمال 
اإليرادات

بلغ إجمالي اإليرادات للعام 2020 )212.6 مليون دينار( مقابل )660.6 مليون دينار( في العام 2019 أي بنسبة انخفاض مقدارها %68.

إن الســبب الرئيســي فــي انخفــاض اإليــرادات يعــود إلــى انخفــاض إيــرادات الــركاب مببلــغ 398 مليــون دينــار لضعــف الطلــب علــى الســفر نتيجــة النتشــار فيــروس كورونــا 
عامليــاً وتوّقــف كافــة عمليــات الشــركة فــي 17 آذار بعــد صــدور قــرار بإغــالق املطــار، باســتثناء رحــالت اإلجــالء التــي مّتــت عــن طريــق مركز األزمــات. باإلضافة إلــى ذلك فقد 

ــي. ــام احلال ــار فــي الع ــون دين ــدار 11.5 ملي ــى الرحــالت املنتظمــة مبق ــرادات الشــحن عل انخفضــت إي

ومــن اجلديــر ذكــره أن إيــرادات الشــركة مــن الرحــالت العارضــة للشــحن قــد ارتفعــت مببلــغ 9.6 مليــون دينــار خــالل العــام 2020 مقارنــة مــع العــام املاضــي وذلــك نتيجــة 
الســتخدام أســطول طائــرات املســافرين لنقــل الشــحن، حيــث بلــغ عــدد الرحــالت العارضــة التــي مت اســتخدام أســطول طائــرات املســافرين فيهــا 145 رحلة.

نسبة التغير في التوزيع اجلغرافي لاليرادات بني العامني 2019 و 2020
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تكاليف اإليرادات
انخفــض إجمالــي تكاليــف اإليــرادات للعــام 2020 مبقــدار 270.7 مليــون دينــار أي بنســبة 49% مقارنــة بعــام 2019، ويعــود هــذا االنخفــاض لألســباب الرئيســية 

التالية: 
- انخفــاض تكاليــف عمليــات الطيــران بقيمــة 135.4 مليــون دينــار، ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض مصاريــف الوقــود بقيمــة 104.1 مليــون دينــار أي بنســبة 71% وذلــك بســبب 

توقــف التشــغيل نتيجة جلائحة كورونــا العاملية.
- انخفــاض تكاليــف خدمــات املســافرين بقيمــة 53 مليــون دينــار نتيجــة النخفــاض مصاريــف احلجــز مبقــدار 18.7 مليــون دينــار وانخفــاض تكاليــف التمويــن بقيمــة 12.2 

مليــون دينــار، باإلضافــة النخفــاض باقــي املصاريــف املتعلقــة باملســافرين حيــث انخفضــت أعــداد املســافرين بنســبة 77% مقارنــة بالعــام املاضــي.
- انخفــاض تكاليــف احملطــات واخلدمــات األرضيــة بقيمــة 48.4 مليــون دينــار، وانخفــاض مصاريــف الصيانــة واإلصــالح بقيمــة 33.4 مليــون دينــار، وذلــك أيضــاً يعــود 

لتفّشــي فيــروس كورونــا وتأثيــره علــى عــدد مــّرات اإلقــالع وســاعات الطيــران التي تنعكس علــى مخّصصــات الصيانة الدوريــة للطائرات.
 

 

إجمالي اخلسارة وصافي اخلسارة التشغيلية
بلــغ إجمالــي اخلســارة للعــام 2020 )63.9 مليــون دينــار( مقارنــة مبجمــل ربــح مقــداره )113.4 مليــون دينــار( فــي العــام الســابق. الســبب الرئيســي لذلــك هــو انخفــاض 
إيــرادات العــام احلالــي بنســبة أكبــر مــن نســبة انخفــاض تكاليــف اإليــرادات ويعود ذلك إلى شــمول بند تكاليف اإليرادات علــى مجموعة من التكاليف الثابتــة والتي ال تتغيير 

بتغّيــر مســتوى التشــغيل خاصــة علــى املــدى القصيــر.  
أما فيما يتعلّق بصافي اخلســارة التشــغيلية فقــــد ســّجلت الشــــركة للعــــام 2020 صافــــي خســارة تشــــغيلية مقــــدارها 125.1 مليون دينار مقابل صافي ربح تشــغيلي بلغ 

45.5 مليــون دينــار فــي العــام 2019.

صافي اخلسارة
ســــّجلت الشــــركة صافــي خســارة فــــي العــــام 2020 مقدارهــا 161.1 مليــون دينــار مقارنــة مــع صافــي ربــح بلــغ 10.4 مليــون دينــار فــي العــام 2019، ويعــود الســبب 
الرئيســي الرتفــاع اخلســارة مقارنــًة بالعــام الســابق إلــى جائحــة كورونــا ومــا تســّببت به من إغالقات للحــدود واملطارات حول العالم ممــا أّدى إلى التوقف التــام عن العمليات 

لفتــرات طويلــة خــالل العــام لينتــج عــن ذلك انخفــاض حاد فــي اإليرادات.
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد تأثــرت نتائــج العــام 2020 بشــكل ســلبي مببلــغ 19.9 مليــون دينــار مقارنــة مــع العــام املاضــي نتيجــة لوقــف العمــل بخصــم كميات الوقــود بصيغته 
الســابقة واســتبداله بإعفــاء الرســوم إضافــة إلــى انخفــاض الكميــات املســتهلكة، حيــث بلــغ إجمالــي اخلصــم 21.5 مليــون دينــار فــي العــام 2019، بينمــا بلــغ إجمالــي 

اإلعفــاء فــي العــام 2020 مبلــغ 1.6 مليــون دينــار.

مؤشراتنا املالية والتشغيلية للعام 2020
املؤشرات التشغيلية

وفيما يلي ملخص ألهم املؤشرات والنسب املالية للفترة 2020-2019

نسبة التغير20202019النسب املالية

)68%(212,623660,607اإليرادات

-113,419)63,889(اجمالي )اخلسارة( الربح 

-45,492)125,086(صافي )اخلسارة( الربح التشغيلي

-10,383)161,060(صافي )اخلسارة( الربح

)17%(566,686684,452املوجودات غير املتداولة

)26%(129,748176,040املوجودات املتداولة 

)108%(126,732)9,679(مجموع حقوق امللكية 

0%274,610274,610رأس املال

صافي التدفق النقدي من 
)105%(118,456)6,244(األنشطة التشغيلية

)1,651%(3.8%)58.7%(العائد على رأس املال

)2,017%(1.2%)23.1%(العائد على املوجودات

)30%(0.470.67نسبة السيولة

19%85.3%101.4%نسبة املطلوبات إلى املوجودات

)109%(14.7%)1.4%(نسبة حقوق امللكية الى املوجودات

25%81.3%101.9%نسبة املديونية

سعر السهم )دينار أردني( كما 
)47%(0.190.36في نهاية العام

)1,639%(0.0381)0.5863(العائد على السهم
عدد األسهم املدفوع واملكتتب بها كما

0%274,610274,610 في نهاية العام )000'(
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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

2020 / 12 /312019 / 12 / 31

--معالي املهندس سعيد سميح دروزة

--معالي املهندس باسم خليل السالم

--معالي  السيد عمر زهير ملحس

--معالي السيد سعود أحمد نصيرات

6,2505,000عطوفة الدكتور عبد احلكيم موسى عبد القادر الشبلي

--عطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة

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

عطوفة الدكتور عماد احلجازين
--اعتباراً من 2020/6/25

سعادة األستاذة رند حنون
--اعتباراً من 2020/6/25

سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
5,000-لغاية 2020/6/25

سعادة السيد نزار فهيم خوري
--لغاية 2020/6/25

يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة احلالين وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة كما هو في  نهاية عام 2020:

درجة القرابةاسم القريباسم العضو
 )الزوجة واألبناء القصر فقط(

اجلنسية
عدد األسهم اململوكة كما في

2020 / 12 / 312019 / 12 /31

سعادة السيد ميشيل 
نبيه نزال

لغاية 2020/6/25
454-أردنيةالزوجةمنى كمال عيسى نفاع

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 مقارنة مع السنة السابقة:

اجلنسيةاالسم
عدد األسهم اململوكة كما في

2020 / 12 /312019 / 12 /31

296296أردنيةآمال رفيق خليل حتر

 ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل باقي أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو أقاربهم في نهاية عام 2020. 

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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مساهمة امللكّية األردنّية في خدمة املجتمع امللي 
باعتبــار امللكّيــة األردنّيــة الناقــل الوطنــي لــألردن، واملــالذ اآلمــن والكفــؤ للنقــل اجلــوي لألردنيــن فــي مختلــف الظــروف واألحــوال الصعبــة واألزمــات التــي يتعــّرض لهــا بلدنــا 
العزيــز، أّدت الشــركة دوراً وطنيــاً وإنســانياً متثــل بإعــادة املواطنــن األردنيــن إلــى بلدهــم فــي تلــك األوقــات الصعبة، وهــي تفخر بأداء هذه املهمــة وتعتبرها جزًءا أساســياً من 

رســالتها الوطنيــة فــي خدمــة األردن وأبنائــِه جميعــاً، منــذ نشــأتها قبــل 56 عامــاً.

إن الــدور الوطنــي واإلنســاني الــذي قامــت بــه امللكّيــة األردنّيــة والــذي متّثــل بتشــغيل رحــالت العــودة جــرى التخطيــط والتنفيذ له بالتعاون والتنســيق املباشــر مــع كافة اجلهات 
رت الشــركة إمكاناتها الفنية والبشــرية لهذا الهدف، كما حرصنا على توفير أســعار تذاكر الســفر بأقل قيمة ممكنة دون أن يكون الهدف حتقيق  احلكومية املعنية حيث ســخّ
األربــاح املاليــة مــن تشــغيل هــذه الرحــالت، حيــث أن أســعار التذاكــر املطروحــة للطلبــة ومــن تقطعــت بهــم الســبل كانــت تغطــي تكاليــف التشــغيل املباشــرة فقــط، خاصــًة وأن 
الرحــالت اجلويــة املنطلقــة مــن عّمــان كانــت تغــادر خاليــًة متاماً من الركاب أو شــبه خالية في أحســن األحوال ومبا يزيد من حجم تكاليف التشــغيل. مــع التأكيد على اعتزازنا 

بتشــغيل رحــالت العــودة خــالل تلــك الفتــرة العصيبــة بجهــود أبنائنــا وبتكاتــف جهود جميــع املعنين حتى اكتمال تلك املهمة اإلنســانية النبيلة بســهولة ويُســر.

باإلضافــة إلــى تشــّرف امللكّيــة األردنّيــة بتنفيــذ توجيهــات جاللــة امللــك حينمــا أقلَّــت عشــرات الطلبــة األردنيــن والعــرب مــن مدينــة ووهــان الصينيــة أواخر شــهر كانــون الثاني 
املاضــي وكانــت حينــذاك شــركة الطيــران العامليــة األولــى التــي حتــط فــي مطار ووهان إلخالء األردنين والعرب إثر تفشــي فيــروس كورونا في تلك املدينة، وهــي البؤرة األولى 

لهــذا املرض على املســتوى العاملي.

وقــد قامــت امللكّيــة األردنّيــة بالتبــرع لصالــح اخلدمــات الطبيــة امللكيــة لتمويــل معــّدات طبيــة تُســِهم فــي التصــّدي لآلثار الســلبية النتشــار فيروس كورونــا وتأثيره علــى القطاع 
الصحــي، إميانــاً بالدورالــذي تقدمــه اخلدمــات الطبيــة امللكيــة فــي خدمــة الوطــن واملواطــن واعتــزازاً مبســتوى الرعايــة واخلدمــات الصحيــة املقدمة منهــا، وتأكيــداً على عزم 

الشــركة مواصلــة مســيرة التعــاون والعمــل املشــترك خلدمــة الوطــن فــي الظــروف احلاليــة الطارئــة. 

لهــا جــزًءا مــن تكاليــف اســتئجار مقــر النــادي مبنطقــة مــرج احلمــام والــذي يضم أيضــاً جمعية  وتســاهم امللكّيــة األردنّيــة ســنوياً فــي دعــم نــادي امللكّيــة األردنّيــة مــن خــالل حتمُّ
متقاعــدي امللكّيــة األردنّيــة، وذلــك حرصــاً علــى تعزيــز الروابط االجتماعية بن املوّظفن واملتقاعدين واإلســهام في مســاعدة الطرفن على حتقيق األهداف التي أنشــأت من 

أجلها.
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تقرير مدقق احلسابات حول القوائم املالية لعام 2020



59 5859 58



61 6061 60

القوائم املالية املوحدة واإليضاحات املرفقه بها لعام 2020
قائمة املركز املالي املوحدة

كما في 31 كانون األول 2020 
)آالف الدنانير(

20202019إيضاحات
املـوجودات

موجودات غير متداولة
19433,676501,886حق إستخدام املوجودات

873,896106,845ممتلكات ومعدات
94,8134,813دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات

102,2652,697موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
1116,75518,760استثمار في شركات حليفة

22,95937,129مبالغ محتجزة مقابل عقود ايجار
3212,32212,322موجودات ضريبية مؤجلة

566,686684,452
موجودات متداولة

1210,49821,158أرصدة مدينة اخرى
138,2107,409قطع غيار ولوازم، بالصافي

1457,53268,011ذمم مدينة، بالصافي
1553,50879,462نقد وأرصدة لدى البنوك

129,748176,040
696,434860,492مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حق ملكية حملة االسهم

17274,610274,610رأس املال 
)78,205()78,205(17خصم اصدار األسهم 

�1725,000دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال
1714,80814,808احتياطي إجباري

10133523احتياطي القيمة العادلة
158119حتوطات التدفقات النقدية

)85,389()246,406(خسائر متراكمة
)9,902(126,466

223266حقوق غير املسيطرين
126,732)9,679(صافي )العجز في( حقوق امللكية

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1895,42872,598قروض طويلة األجل 
19336,683399,177إلتزامات عقود إيجار طويلة األجل

20413393مطلوبات أخرى طويلة األجل
432,524472,168

مطلوبات متداولة
2,895-15بنوك دائنة

1826,38022,865أقساط قروض طويلة االجل تستحق الدفع خالل عام 
2166,78374,738مصاريف مستحقة 

2273,19557,545دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2336,75450,271إيرادات مؤجلـة

1970,47753,278إلتزامات عقود إيجار قصيرة االجل
273,589261,592

706,113733,760مجموع املطلوبات
696,434860,492مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 40 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2020 

)آالف الدنانير(

20202019إيضاحات

24212,623660,607اإليرادات من العقود مع العمالء

)547,188()276,512(25تكاليف اإليرادات

113,419)63,889(اجمالي )اخلسارة( الربح 

)20,922()16,067(27مصاريف إدارية 

)46,150()23,929(28مصاريف بيع و تسويق

�)20,750(8خسائر تدني طائرات

)855()451(13,14مخصصات مختلفة

45,492)125,086(صافي)اخلسارة( الربح التشغيلي

2,343)867(11حصة املجموعة من )خسائر( أرباح الشركات احلليفة

)2,025()2,306(26مصاريف أخرى

112-أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

�)5,173(30مخصص التسريح اإلختياري

)1,772()1,634(37خسائر فروقات عملة

)33,087()26,959(29تكاليف التمويل

9651,918إيرادات فوائد

12,981)161,060(صافي )اخلسارة( الربح قبل الضريبة

)2,598(-32مخصص ضريبة الدخل

10,383)161,060()خسارة( ربح السنة

العائد إلى:
10,393)161,017(مساهمي الشركة 

)10()43(حقوق غير املسيطرين 

)161,060(10,383

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

0,038 دينار)0,586( دينار31الى مساهمي الشركة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 40 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل الشامل املوحدة
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2020

)آالف الدنانير(

20202019إيضاحات

10,383)161,060()خسارة( ربح السنة

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

39119صافي 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()390(10الدخل الشامل اآلخر

7,254)161,411(مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
7,264)161,368(مساهمي الشركة 

)10()43(حقوق غير املسيطرين 

)161,411(7,254

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 40 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
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حدة
قائمة التغيـرات فـي حقـوق امللكية املو
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ضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 40 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
تعتبر اإلي

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2020 

)آالف الدنانير(
20202019إيضاحات

االنشطة التشغيلية
12,981)161,060()اخلسارة( الربح للسنة قبل الضريبة 

تعديالت:
823,99721,670استهالكات ممتلكات ومعدات

1968,73467,351استهالكات حق إستخدام املوجودات
)2,343(11867حصة املجموعة من )خسائر( أرباح الشركات احلليفة 

2926,95933,087تكاليف التمويل
�820,750خسائر تدني طائرات

14343632مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
13108223مخصص بضاعة بطيئة احلركة
)112(-أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

�305,173مخصص التسريح اإلختياري
202137مخصص تعويض نهاية اخلدمة

)300()300(اطفاء ايراد مؤجل - الشركة األردنية لتموين الطائرات
)1,918()965(إيرادات فوائد

تغيرات رأس املال العامل
)26,141(10,136ذمم مدينة 

)1,376()909(قطع غيار ولوازم 
10,999509أرصدة مدينة أخرى

3,858)13,217(ايرادات مؤجلة 
130-التغير في موجودات مشتقات أدوات مالية

13,8165,421دائنون وأرصدة دائنة أخرى
4,795)8,356(مصاريف مستحقة 

)48()1(20تعويض نهاية اخلدمة املدفوع
�)3,339(املدفوع من مخصص التسريح اإلختياري 

118,456)6,244(صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( من األنشطة التشغيلية 

االنشطة االستثمارية
111,1381,263توزيعات ارباح من الشركات احلليفة

)20,010()11,798(8شراء ممتلكات ومعدات
4222بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

174-املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
1,1982,238ايرادات فوائد مقبوضة

)4,248(14,170التغير في مبالغ محتجزة مقابل عقود ايجار تشغيلي
18,9191,542ودائع قصيرة األجل

)19,019(23,669صافي التدفقات النقدية من )املستخدمة في( األنشطة االستثمارية

االنشطة التمويلية
)22,664()9,189(تسديد قروض 

�35,000املتحصل من القروض
3,000-زيادة رأس املال

�1725,000دفعات على حساب زيادة راس املال
)87,185()66,307(19دفعات التزامات عقود ايجار

)7,498()6,069(فوائد مدفوعة
)114,347()21,565(صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

)14,910()4,140(صافي النقص في النقد وما في حكمه
52,28367,193النقد وما في حكمه في بداية السنة 
1548,14352,283النقد وما في حكمه في نهايه السنة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 40 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2020

)آالف الدنانير، باستثناء املبالغ بالعمالت األجنبية(

)1( عـــام
تأسســت شــركة عاليــة - اخلطــوط اجلويــة امللكيــة األردنيــة املســاهمة العامــة احملــدودة "الشــركة" كخلــف قانونــي ملؤسســة عاليــة - امللكيــة األردنيــة بتاريــخ 5 شــباط 

2001. وتقــع مكاتــب اإلدارة العامــة للشــركة فــي عمــان - األردن.

مــن غايــات الشــركة القيــام بكافــة عمليــات النقــل اجلــوي داخــل اململكــة وخارجهــا والقيــام بعمليــات إســتقبال وترحيــل الطائــرات التــي تهبــط فــي وتقلــع مــن مطــارات 
اململكــة.

مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس ادارة الشركة في جلسته املنعقدة بتاريخ 18 نيسان 2021

)2( أسس إعداد القوائم املالية 
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية كما أصدرت من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية.  -

مت اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــاً ملبــدأ الكلفــة التاريخيــة بإســتثناء موجــودات مشــتقات أدوات ماليــة واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل   -
الشــامل اآلخــر والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة.

مت إظهــار القوائــم املاليــة املوحــدة بالدينــار األردنــي والــذي ميثــل العملــة الرئيســية للمجموعــة. يتــم إظهــار املبالــغ بــاالف الدنانيــر )000 دينــار أردني( بإســتثناء   -
املبالــغ بالعمــالت االجنبيــة.

)2-1(   مفاهيم املاسبة األساسية
مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة بنــاءاً علــى مبــدأ االســتمرارية. إال أنــه ، وكمــا هــو مبــن فــي اإليضاحــات رقــم )3( و رقــم )38( حــول القوائــم املاليــة املوحــدة التــي 
تبــن األثرالســلبي جلائحــة كورونــا )كوفيــد-19(،  بلغــت خســائر الشــركة املتراكمــة 246,4 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 والتــي متثــل %90 
مــن رأس مــال الشــركة. هــذا وقــد جتــاوزت مطلوبــات الشــركة املتداولــة موجوداتهــا املتداولــة مببلــغ 143,8 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. إن هــذه 
األحــداث والظــروف تشــير إلــى وجــود شــك جوهــري حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. هــذا وتنــص املــادة رقــم )266( مــن قانــون الشــركات رقــم 
)22( لســنة 1997 وتعديالتــه علــى أنــه فــي حالــة زيــادة اخلســائر املتراكمــة للشــركة املســاهمة العامــة عــن 75% مــن رأســمالها فيجــب تصفيــة الشــركة إال إذا قــررت 
الهيئــة العامــة للشــركة فــي اجتمــاع غيــر عــادي زيــادة رأســمال الشــركة او معاجلــة وضــع خســائر الشــركة. قــرر مجلــس الــوزراء األردنــي تفويــض وزارة املاليــة بالســير 
ــة الشــركة مــن النواحــي التشــغيلية  ــذ خطــة إعــادة هيكل ــزام الشــركة بإعــداد وتنفي ــى مرحلتــن، شــريطة الت ــون عل ــغ 50 ملي بإجــراءات رفــع رأس مــال الشــركة مببل
ــة خــالل عــام 2021.  ــة الثاني ــي اخلــاص باملرحل ــغ املتبق ــن عــام 2020 وســيتم اســتالم املبل ــر م ــع األخي ــار خــالل الرب ــون دين ــغ 25 ملي ــة. مت اســتالم مبل والتمويلي
وبالتالــي، قامــت الشــركة بتســجيل مبلــغ 25 مليــون دينــار كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس املــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. لــم يتــم اســتكمال إجــراءات 
رفــع رأس مــال الشــركة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة. حصلــت الشــركة علــى كتــاب تطمــن مــن وزارة املاليــة )ممثلــة عــن حكومــة اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية(، حيــث تنظــر احلكومــة بإيجابيــة لالســتمرار فــي دعــم الشــركة فــي املســتقبل. 

بدأت الشركة مبشروع إعادة هيكلة شاملة تدعم استمرارية أنشطة الشركة وقدرتها على استرداد موجوداتها وتوليد تدفقات نقدية لسداد التزاماتها.

)3( أثر تفشي فيروس كورونا )كوفيد -19( على اخلطوط اجلوية امللكية األردنية
مت تصنيــف فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( بتاريــخ 11 آذار 2020 مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة كجائحــة عامليــة. نتيجــة لذلــك، تأثــرت أعمــال الشــركات بإيقــاف 
الرحــالت واغــالق احلــدود مــع الــدول األخــرى. أدت جائحــة وبــاء كوفيــد - 19 باإلضافــة الــى فــرض التدابيــر الالزمــة الحتــواء الفيــروس، الــى انكمــاش اقتصــادي، 
وتســبب فــي أزمــة اقتصاديــة غيــر مســبوقة حيــث ان هنالــك شــكوك كبيــرة فــي الوقــت احلالــي حــول مــدة ودرجــة تأثيــر الفيــروس. نتيجــة لوجــود مؤشــرات تدنــي فــي 
موجــودات الشــركة، تقــوم اإلدارة حاليــاً بتحديــث خطــة أعمــال الشــركة و اثــر تفشــي اجلائحــة علــى نشــاطات وأعمــال الشــركة مبــا فــي ذلــك قــدرة الشــركة علــى اســترداد 

قيمــة موجوداتهــا باإلضافــة لتقييــم احتماليــة تدنــي هــذه املوجــودات.

قامــت الشــركة بإعــداد دراســة لتقييــم تدنــي قيمــة اســطولها. وبالتالــي، مت تســجيل مبلــع 20,750 دينــار كخســائر تدنــي طائــرات فــي قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة 
للســنة املنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2020. )إيضــاح 8(

ــدة لضمــان اســتمرارية الشــركة فــي املســتقبل  ــات اجلدي ــة التحدي ــة ملواكب ــة شــاملة تتضمــن النواحــي التشــغيلة والتمويلي ــدأت الشــركة مبشــروع اعــداد إعــادة هيكل ب
ــب. القري

 

 إن أثر تفشي الفيروس على أنشطة الشركة وسيولتها وتدفقاتها النقدية ملخص كما يلي:

باإلشــارة الــى قــرار مجلــس الــوزراء األردنــي بإيقــاف جميــع رحــالت املســافرين مــن والــى اململكــة ابتــداًء مــن 17 آذار 2020 ، مت الغــاء جميــع رحــالت الشــركة   -
املقــررة باســتثناء رحــالت الشــحن اجلــوي، ممــا أثــر بشــكل كبيــر علــى إيــرادات الشــركة مبســتويات غيــر مســبوقة. أعلنــت احلكومــة بتاريــخ 2 أيلــول 2020 
أن األردن سيســتأنف الرحــالت اجلويــة التجاريــة املنتظمــة ابتــداًء مــن 8 أيلــول 2020، مــع تنفيــذ تدابيــر صحيــة صارمــة ممــا أدى الــى انخفــاض مســتوى 

عمليــات الشــركة.

إلغاء حجوزات الرحالت املقررة أدى الى دفع ما يقارب 46,5 مليون دينار كإرجاع تذاكر مسافرين مدفوعة مقدما حتى تاريخ القوائم املالية املوحدة.  -

كجــزء مــن خطــة الشــركة إلدارة التدفقــات النقديــة، دخلــت إدارة الشــركة مبفاوضــات مــع مؤجــري الطائــرات ومــع املقرضــن إلعــادة جدولــة دفعــات اإليجــار   -
ودفعــات القــروض خــالل فتــرة احلظــر ومــا بعدهــا.

دخلت إدارة الشركة مبفاوضات مع املوردين إلعادة جدولة الدفعات وتخفيض التكاليف، حيثما أمكن.  -

وقعــت الشــركة اتفاقيــة تعديــل علــى قــرض التجمــع البنكــي، حيــث قامــت بتأجيــل االقســاط املســتحقة للفتــرة مــن شــهر أذار 2020 الــى شــهر أيلــول 2020   -
ومت توزيــع هــذه األقســاط علــى أســاس تناســبي مــع أقســاط الدفعــات املتبقيــة بعــد تاريــخ 30 أيلــول 2020.

خــالل عــام 2019، قامــت الشــركة باحلصــول علــى تســهيالت إئتمانيــة ممنوحــة مــن البنــك العربــي بســقف 20 مليــون دينــار ومبعــدل فائــدة ســنوي   -
5.625%. قامــت الشــركة بتاريــخ 18 اذار 2020 بتوقيــع اتفاقيــة مــع البنــك العربــي لتعديــل ســقف التســهيالت االئتمانيــة ليصبــح 40 مليــون دينــار أردنــي 
ــد  ــغ الرصي ــون األول 2019: بل ــون األول 2020 )31 كان ــم تقــم الشــركة باســتغالل هــذه التســهيالت كمــا فــي31 كان بنفــس الشــروط واالحــكام القائمــة. ل

أردنــي(. دينــار   2.895 مبلــغ  املســتغل 

قــرر مجلــس إدارة الشــركة بجلســته املنعقــدة بتاريــخ 27 نيســان 2020 باملوافقــة علــى قــرض جديــد بقيمــة 50 مليــون دينــار لغايــات متويــل التدفقــات النقديــة   -
للشــركة ودفــع االلتزامــات املســتحق ســدادها خــالل فتــرة احلظــر. قامــت الشــركة باســتغالل مبلــغ 35 مليــون دينــار مــن هــذه التســهيالت كمــا فــي 31 كانــون 

.)18 )إيضــاح   2020 األول 

ــة بالســير بإجــراءات رفــع رأس مــال  ــخ 25 تشــرين األول 2020 بتفويــض وزارة املالي ــوزراء األردنــي فــي جلســته رقــم )126( املنعقــدة بتاري قــرر مجلــس ال  -
ــة للشــركة. مت  ــة شــاملة تتضمــن النواحــي التشــغيلة والتمويلي ــزام الشــركة بخطــة إعــادة هيكل ــى شــريحتن، شــريطة الت ــار عل ــون دين ــغ 50 ملي الشــركة مببل
اســتالم مبلــغ 25 مليــون دينــار خــالل الربــع األخيــر مــن عــام 2020 وســيتم اســتالم املبلــغ املتبقــي اخلــاص باملرحلــة الثانيــة خــالل عــام 2021. وبالتالــي، 
قامــت الشــركة بتســجيل مبلــغ 25 مليــون دينــار كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس املــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 )إيضــاح 17(. لــم يتــم اســتكمال 

إجــراءات رفــع رأس مــال الشــركة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة. 

قامــت الشــركة بتطبيــق أمــر الدفــاع رقــم )1( واملتعلــق بتخفيــض مســاهمة الشــركة فــي تقاعــد الشــيخوخة عــن شــهر آذار ونيســان وأيــار وكانــون األول مــن العــام   -
2020. أصبحــت نســبة مســاهمة الشــركة فــي الضمــان االجتماعــي 4.25% عوضــاً عــن 14.25%. ســيتم تطبيــق أمــر الدفــاع رقــم )1( حتــى نهايــة شــهر 

أيــار مــن عــام 2021.

قامــت الشــركة بتطبيــق أمــر الدفــاع رقــم )6( وجميــع التعديــالت الصــادرة عــن رئيــس الــوزراء اعتبــاراً مــن شــهر آذار حتــى نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام   -
2020. مت تخفيــض أجــور العاملــن وذلــك بنــاًء علــى املهــام املوكلــة إليهــم )العاملــن فــي املوقــع، العاملــن عــن بعــد، غيــر املكلفــن بالعمــل(. مت تطبيــق نســب 

التخفيــض مــن األجــور طبقــاً لتعليمــات أوامــر الدفــاع.

قامــت الشــركة بتطبيــق أمــر الدفــاع رقــم )9( "برنامــج تضامــن رقــم )1(" املتعلــق باملوظفــن "املتعطلــن عــن العمــل" لشــهري نيســان وأيــار مــن العــام 2020   -
بحيــث تقــوم املؤسســة العامــة للضمــان اإلجتماعــي باملســاهمة فــي أجــور املوظفــن بنســبة 50% مبــا ال يقــل عــن 165 دينــار شــهريا وال يزيــد علــى 500 

دينــار شــهريا لــكل موظــف وعلــى أن تدفــع الشــركة نســبة )20%( مــن أجــر املوظــف ومبــا ال يزيــد عــن 250 دينــار شــهرياً.

ــق بتخفيــض تأمــن الشــيخوخة والتقاعــد املبكــر للموظفــن عــن  قامــت الشــركة بتطبيــق أمــر الدفــاع رقــم )14( "برنامــج متكــن إقتصــادي رقــم )1(" واملتعل  -
األشــهر مــن حزيــران وحتــى تشــرين الثانــي مــن العــام 2020. أصبحــت نســبة مســاهمة الشــركة فــي الضمــان االجتماعــي 9.25% عوضــاً عــن %14.25.

قامــت الشــركة بتطبيــق أمــر الدفــاع رقــم )24( "برنامــج اســتدامة" اعتبــاراً مــن كانــون األول 2020 وسيســتمر حتــى نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2021. ُخِفَضــت   -
رواتــب املوظفــن بنســبة 25% وقــد ســاهمت املؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي بنســبة 37.5% مــن رواتــب املوظفــن ومبــا ال يزيــد عــن 500 دينــار لــكل 

موظف.
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جتــري إدارة الشــركة مناقشــات مســتمرة مــع احلكومــة للحصــول علــى الدعــم االزم. بنــاء علــى ذلــك، مت تشــكيل جلنــة مــن ممثلــن عــن وزارة املاليــة، ووزارة النقــل، وهيئــة 
تنظيــم الطيــران املدنــي األردنــي والبنــك املركــزي االردنــي وصنــدوق الضمــان االجتماعــي ملراجعــة خطــة دعــم الشــركة متاشــيا مــع توصيــات احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي 
"IATA" للحكومــات حــول العالــم، لتســهيل إجــراءات الدعــم مــن خــالل البرامــج التــي ميكــن ان توفــر املســاعدات الفوريــة واملتوســطة الــى طويلــة األجــل للشــركات فــي 

قطــاع الطيــران وموظفيهــا، عــن طريــق الدعــم املالــي املباشــر وقــروض أو ضمانــات قــروض واعفــاء مــن الضرائــب.

)4( أسس توحيد القوائم املالية
تتضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة لشــركة عاليــة - اخلطــوط اجلويــة امللكيــة األردنيــة )"الشــركة"( والشــركات التابعــة التاليــة )ويشــار إليهــم معــاً باملجموعــة( 

كمــا فــي 31 كانــون األول 2020:

بلد التأسيسنسبة امللكية
األردن100%شركة االجنحة امللكية

األردن80%شركة امللكية األردنية للسياحة والسفر
األردن100%شركة املشرق خلدمات الطيران

تتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون للمجموعــة حقــوق فــي العوائــد املتغيــرة الناجتــة عــن ارتباطهــا بالشــركة املســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد 
مــن خــالل قدرتهــا علــى الســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا. وتتــم الســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا فقــط عنــد حتقــق مــا يلــي:

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.  -

عندمــا متتلــك املجموعــة أقــل مــن اغلبيــة حقــوق التصويــت أو مــا شــابهها فــي الشــركة املســتثمر فيهــا، تقــوم املجموعــة بأخــذ جميــع احلقائــق والظــروف ذات العالقــة 
بعــن االعتبــار لتحديــد فيمــا إذا كانــت متتلــك ســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا ويتضمــن ذلــك: 

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 وجــود ظــروف أو حقائــق تــدل علــى التغيــر فــي أحــد أو أكثــر مــن عنصــر 
مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة.

يتــم توحيــد القوائــم املاليــة للشــركة التابعــة إبتــداءاً مــن تاريــخ ممارســة الســيطرة وحتــى توقــف هــذه الســيطرة. يتــم توحيــد ايــرادات ومصاريــف الشــركات التابعــة فــي 
قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة مــن تاريــخ ســيطرة املجموعــة علــى الشــركات التابعــة وحتــى تتوقــف هــذه الســيطرة.

يتــم حتميــل األربــاح واخلســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى علــى حقــوق حملــة األســهم فــي الشــركة األم وحقــوق غيــر املســيطرين حتــى لــو أدى ذلــك إلــى 
عجــز فــي رصيــد حقــوق غيــر املســيطرين. وإذا اقتضــت احلاجــة، يتــم تعديــل القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة لتتماشــى سياســاتها احملاســبية مــع السياســات احملاســبية 
ــاح واخلســائر املتعلقــة باملعامــالت فيمــا بــن املجموعــة والشــركات  ــرادات واملصروفــات واألرب ــة واإلي ــات وحقــوق امللكي ــم اســتبعاد املوجــودات واملطلوب للمجموعــة. يت

التابعــة.

يتــم تســجيل األثــر النــاجت عــن تغيــر نســبة امللكيــة فــي الشــركة التابعــة الــذي ال ينجــم عنــه فقــدان للســيطرة فــي حقــوق امللكيــة. عنــد فقــدان الســيطرة علــى الشــركة 
التابعــة، تقــوم املجموعــة مبــا يلــي:

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 2020 )31 كانــون االول 2019: 82.03% و4.99% و5.33% علــى 

التوالي(.

)5( التغيرات في السياسات املاسبية
ان السياســات احملاســبية املتبعــة فــي اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة فــي 31 كانــون األول 

2019، باســتثناء أن املجموعــة قامــت بتطبيــق التعديــالت التاليــة اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2020:

 

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم )3(: تعريف "األعمال"
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة تعديــالت علــى تعريــف "األعمــال" فــي معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )3( "اندمــاج األعمــال"، ملســاعدة املنشــآت علــى 
حتديــد مــا إذا كانــت مجموعــة األنشــطة واملوجــودات املســتحوذ عليهــا ينطبــق عليهــا تعريــف "األعمــال" أم ال. توضــح هــذه التعديــالت احلــد األدنــى ملتطلبــات األعمــال، 
تلغــي تقييــم مــا إذا كان املشــاركون فــي الســوق قادريــن علــى اســتبدال أي عناصــر أعمــال غيــر موجــودة، وتضيــف توجيهــات ملســاعدة املنشــآت علــى تقييــم مــا إذا كانــت 

العمليــة املســتحوذ عليهــا جوهريــة، وتضييــق تعريفــات األعمــال واملخرجــات، وادخــال اختبــار تركيــز القيمــة العادلــة االختيــاري. 

مت تطبيــق التعديــالت علــى املعامــالت التــي تكــون إمــا اندمــاج األعمــال أو اســتحواذ علــى األصــول التــي يكــون تاريــخ اســتحواذها فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة ابــالغ 
ســنوية التــي بــدأت فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2020. وبالتالــي، لــم يتعــن علــى املجموعــة إعــادة النظــر فــي هــذه املعامــالت التــي حدثــت فــي فتــرات ســابقة. يســمح 

بالتطبيــق املبكــر لهــذه التعديــالت ويجــب اإلفصــاح عنهــا.

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

تعديالت على معيار املاسبة الدولي رقم )1( ومعيار املاسبة 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 اجلديــد 
علــى أن "املعلومــات تعتبــر جوهريــة إذا نتــج عــن حذفهــا أو إغفالهــا أو إخفاءهــا، تأثيــر بشــكل معقــول علــى القــرارات التــي يتخذهــا املســتخدمون األساســيون للقوائــم 

املاليــة لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك القوائــم املاليــة، والتــي توفــر معلومــات ماليــة محــددة حــول املنشــأة ". 

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

تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير املالية الدولي رقم )9( ومعيار التقارير املالية الدولي رقم )7(
إن تعديــالت معاييــر معــدالت الفائــدة ملعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 9 ومعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 7 تشــمل عــدد مــن عمليــات اإلعفــاءات التــي تنطبــق 
علــى جميــع عالقــات التحــوط التــي تتأثــر بشــكل مباشــر بتعديــل معاييــر معــدالت الفائــدة.  تتأثــر عالقــة التحــوط إذا أدى التعديــل إلــى حالــة مــن عــدم التيقــن بشــأن 
توقيــت و / أو حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إلــى املعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط. نتيجــة لهــذا التعديــل، قــد يكــون هنــاك عــدم تيقــن حــول توقيــت و / أو 
حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إلــى املعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط، خــالل الفتــرة الســابقة الســتبدال معيــار معــدل الفائــدة احلالــي بســعر فائــدة خالــي مــن 
املخاطــر )RFR(. قــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم التيقــن فيمــا إذا كانــت املعاملــة املتوقعــة محتملــة للغايــة ومــا إذا كان مــن املتوقــع أن تكــون عالقــة التحــوط فعالــة للغايــة.

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
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COVID-19 تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم )16( "االيجارات" -تخفيضات او تأجيالت االيجار املتعلقة بوباء
قــام املجلــس الدولــي للمعاييــر احملاســبية بتاريــخ 28 أيــار 2020 بإصــدار تعديــالت علــى معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( "االيجــارات" والتــي تتعلــق 
بتخفيضــات او تأجيــالت االيجــار الناجتــة عــن وبــاء COVID�19. متنــح هــذه التعديــالت إعفــاءات للمســتأجر مــن تطبيــق متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي 
رقــم )16( حــول التعديــالت احملاســبية لعقــود االيجــار علــى تخفيضــات او تأجيــالت االيجــار الناجتــة بشــكل مباشــر عــن وبــاء COVID�19. يتعلــق هــذا التعديــل 
بتخفيــض لدفعــات االيجــار املســتحقة قبــل 30 حزيــران 2021. كحــل عملــي، يجــوز للمســتأجر اختيــار عــدم اعتبــار تخفيضــات او تأجيــالت االيجــار الناجتــة عــن وبــاء 

COVID�19 كتعديــل علــى عقــد اإليجــار. 

مت تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من 1 حزيران 2020، مع السماح بالتطبيق املبكر.

طبقت الشركة الطريقة العملية على جميع امتيازات اإليجار التي استوفت شروط املنفعة العملية كما هو موضح في إيضاح )19(.

)6( إستخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وتطبيــق السياســات احملاســبية يتطلــب مــن إدارة املجموعــة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر علــى مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات 
واإلفصــاح عــن االلتزامــات احملتملــة. إن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر أيضــا علــى اإليــرادات واملصاريــف واملخصصــات وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة املجموعــة 
القيــام بأحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ وأوقــات التدفقــات النقديــة املســتقبلية الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي املســتقبل. إن التقديــرات 
املذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة 

التغيــرات فــي املســتقبل فــي أوضــاع وظــروف تلــك املخصصــات.

ان اهم التقديرات مفصلة تاليا:
العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات 

تقــوم ادارة املجموعــة بتقديــر االعمــار االنتاجيــة للممتلــكات واملعــدات لغايــات احتســاب االســتهالك اعتمــاداً علــى االســتخدام املتوقــع لهــذه املوجــودات. تقــوم االدارة 
مبراجعــة القيمــة املتبقيــة واالعمــار االنتاجيــة بشــكل ســنوي ويتــم تعديــل مصــروف االســتهالك املســتقبلي اذا كان فــي اعتقــاد االدارة أن االعمــار االنتاجيــة تختلــف عــن 

التقديــرات الســابقة.

مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
تســتخدم املجموعــة مصفوفــة إلحتســاب مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة للــذمم املدينــة. يتــم احتســاب نســب املخصصــات بنــاًء علــى أعمــار الديــون املســتحقة 
ملجموعــات شــرائح العمــالء التــي حتتــوي علــى خصائــص مشــتركة ألمنــاط اخلســائر مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار تعديــل هــذه املصفوفــات مبــا يتناســب مــع معــدالت التعثــر 

التاريخيــة والتوقعــات املســتقبلية لهــذه النســب.

تعتمــد مصفوفــة مخصصــات اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة بشــكل مبدئــي علــى معــدالت التعثــر التاريخيــة للمجموعــة. تقــوم املجموعــة بتقييــم معــدل ارتبــاط معــدالت 
التعثــر التاريخيــة مــع الظــروف االقتصاديــة املســتقبلية وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالعوامــل الناجتــة عــن COVID�19 حيــث انــه فيمــا لــو تبــن ان املؤشــرات االقتصاديــة 
املســتقبلية )علــى ســبيل املثــال معامــل النــاجت احمللــي( مــن املتوقــع ان تكــون ســيئة خــالل الســنوات القادمــة وبالتالــي زيــادة فــي نســب التعثــر املســتقبلية، ســتقوم املجموعــة 

بتعديــل نســب التعثــر التاريخيــة لتتناســب مــع هــذه الظــروف.

يعتبــر تقييــم معــدل ارتبــاط معــدالت التعثــر التاريخيــة مــع الظــروف االقتصاديــة وقيمــة مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة تقديــراً جوهريــاً. ان قيمــة مخصــص 
اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة تتأثــر بتغيــر الظــروف والعوامــل االقتصاديــة املتوقعــة. ان خبــرة املجموعــة فــي تقديــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة والظــروف االقتصاديــة 

املســتقبلية قــد ال متثــل حالــة تعثــر املدينــون عــن الســداد احلقيقيــة فــي املســتقبل.

تدني املوجودات غير املالية 
تقــوم الشــركة بتاريــخ إعــداد التقاريــر املاليــة بتقييــم فيمــا إذا كان هنــاك دليــل بــأن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه. إذا وجــد أي دليــل علــى ذلــك، أو عندمــا يتطلــب إجــراء 
اختبــار ســنوي لالنخفــاض فــي القيمــة، تقــوم الشــركة بتقييــم املبلــغ املمكــن حتصيلــه لألصــل. إن مبلــغ األصــل املمكــن حتصيلــه هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة 
توليــد النقــد ناقصــاُ تكاليــف البيــع وقيمتــه املســتخدمة أيهمــا أعلــى ويتــم حتديــده لألصــل الفــردي، إال إذا كان األصــل ال يولــد تدفقــات نقديــة داخليــة مســتقلة إلــى حــد 
كبيــر عــن تلــك الناجتــة مــن املوجــودات األخــرى أو موجــودات الشــركة. عندمــا يتجــاوز املبلــغ املــدرج لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد املبلــغ املمكــن حتصيلــه، يعتبــر األصــل 
منخفضــاً ويتــم تخفيضــه إلــى املبلــغ املمكــن حتصيلــه. أثنــاء تقييــم القيمــة العادلــة املســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية للقيمــة العادلــة احلاليــة لهــا 
باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر احملــددة لألصــل. أثنــاء حتديــد القيمــة العادلــة 
ناقصــاً تكاليــف البيــع، تؤخــذ املعامــالت احلديثــة فــي الســوق فــي االعتبــار إذا كانــت متوفــرة. وإذا لــم يكــن ممكنــاً حتديــد مثــل تلــك املعامــالت، يتــم اســتخدام منــوذج 

التقييــم املناســب. يتــم تثبيــت هــذه االحتســابات مبضاعفــات تقييــم أســعار أســهم الشــركات التابعــة املتداولــة أو مؤشــرات القيمــة العادلــة املتوفــرة األخــرى.

مخصص إعادة تسليم الطائرات املستأجرة
ــد ومعــدالت اخلصــم املتناســبة مــع موعــد  ــرات املســتأجرة يتضمــن افتراضــات متعلقــة بالتكاليــف املتوقعــة ومعــدالت التزاي ــاس مخصــص إعــادة تســليم الطائ ان قي

ــة األجــل. ــة طويل االســتحقاق املتوقــع وخطــط الصيان

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 
تقــوم ادارة املجموعــة بتقديــر القيمــة العادلــة للنقــاط املمنوحــة مبوجــب برامــج الــوالء للعمــالء مــن خــالل تطبيــق تقنيــات إحصائيــة تتضمــن القيــام بفرضيــات واجتهــادات 
حــول نســب االســترداد املتوقعــة والوجهــات املفضلــة لــدى العمــالء.  إن هــذه التقديــرات مبنيــة علــى درجــة متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن. بلغــت االلتزامــات املتوقعــة 

للنقــاط التــي لــم يتــم اســتردادها 7,638 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 )2019: 6,688 دينــار(. 

التقديرات املتعلقة بتطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(
ان تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( يتطلــب مــن إدارة املجموعــة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر علــى قيــاس حــق اســتخدام املوجــودات وااللتزامــات 
املتعلقــة بهــا. تقــوم إدارة املجموعــة باألخــذ بعــن االعتبــار جميــع العوامــل املتعلقــة بخيــار متديــد أو جتديــد عقــود االيجــار. كمــا أن حتديــد فيمــا إذا كان العقــد يعتبــر 

عقــد ايجــار يتطلــب اختبــار. كمــا تقــوم اإلدارة باســتخدام التقديــرات لتحديــد ســعر اخلصــم املناســب لقيــاس االلتزامــات املتعلقــة بعقــود االيجــار.

)7( أهـم السياسات املاسبية
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 موجــودات الشــركة املتملكــة. يتــم تســجيل التكاليــف املتعلقــة بعمليــة 
التملــك كمصاريــف فــي قائمــة الدخــل املوحــدة.

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.

التدني في قيمة الشهرة
تقــوم إدارة املجموعــة بإجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة اذا كانــت هنــاك مؤشــرات علــى ان قيمــة الشــهرة 

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

ممتلكات ومعدات 
تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك املتراكــم، ويتــم اســتهالك املمتلــكات واملعــدات )باســتثناء األراضــي( عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام بطريقــة 

القســط الثابــت بعــد تنزيــل القيمــة املتبقيــة املقــدرة.  ان نســب وفتــرة اإلســتهالك املســتخدمة هــي كمــا يلــي:
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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 صافــي قيمتهــا الدفتريــة فانــه يتــم تخفيــض قيمتهــا الــى القيمــة املمكــن اســتردادها وتســجل 
قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل املوحــدة. 

ــكات  ــة مــن املمتل ــة املتوقع ــع االقتصادي ــرة االســتهالك تتناســب مــع املناف ــة وفت ــد مــن أن طريق ــة االســتهالك بشــكل دوري للتأك ــة العمــر اإلنتاجــي وطريق ــم مراجع يت
ــدات. واملع

عقود االيجار 
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 التحكــم فــي 

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 إعــادة تقييــم التزامــات اإليجــار.

تتضمــن تكلفــة أصــل حــق االســتخدام قيمــة التزامــات اإليجــار املعتــرف بهــا، باإلضافــة الــى التكاليــف املباشــرة األوليــة املتكبــدة، ودفعــات اإليجــار التــي متــت فــي أو قبــل 
تاريــخ بــدء العقــد، مطروًحــا منهــا أي حوافــز مســتلمة متعلقــة بعقــد االيجــار. فــي حــال لــم تكــن املجموعــة متيقنــة مــن احلصــول علــى ملكيــة األصــل املؤجــر فــي نهايــة 
مــدة العقــد، يتــم اســتهالك قيمــة حــق اســتخدام االصــل املعتــرف بــه علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل او مــدة اإليجــار ايهمــا اقــل. تخضــع 

موجــودات أصــول حــق االســتخدام إلــى اختبــار التدنــي فــي القيمــة.

إذا تضمــن العقــد بنــد انتقــال ملكيــة األصــل املؤجــر إلــى املجموعــة فــي نهايــة مــدة اإليجــار، أو إذا كانــت كلفــة االيجــار تعكــس احلــق فــي ممارســة خيــار الشــراء فــي نهايــة 
مــدة العقــد، يتــم احتســاب االســتهالك باســتخدام العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل. هــذا وتخضــع أصــول حــق االســتخدام املوجــودات الختبــارات التدنــي فــي القيمة.

التزامات عقود اإليجار
تقــوم املجموعــة فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، باالعتــراف بالتزامــات عقــد اإليجــار بالقيمــة احلاليــة لدفعــات اإليجــار التــي يتعــن دفعهــا خــالل مــدة العقــد. تتضمــن 
دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابتــة )والتــي تتضمــن الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار ثابتــة( مطروًحــا منهــا حوافــز اإليجــار املســتحقة ودفعــات اإليجــار 
ــة. تتضمــن دفعــات  ــات القيمــة املتبقي ــغ املتوقــع حتصيلهــا مبوجــب ضمان ــا وفقــا لشــروط العقــد، واملبال ــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليه ــي تعتمــد عل ــرة الت املتغي
اإليجــار أيًضــا القيمــة املســتحقة عنــد ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن املؤكــد أن متارســه املجموعــة وقيمــة غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كانــت املجموعــة تنــوي 

ان متــارس خيــار اإلنهــاء وفقــا لشــروط العقــد.

يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار املتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لشــروط العقــد كمصاريــف فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا احلــدث 
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 عقــد اإليجــار 
غيــر قابــل 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 اإليجــار قصيــرة األجــل )أي عقــود اإليجــار التــي تبلــغ مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل 
مــن تاريــخ 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 فتــرة عقــد االيجــار.

حتــدد املجموعــة مــدة عقــد اإليجــار علــى أنهــا املــدة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار ، إلــى جانــب أي فتــرات مشــمولة بخيــار متديــد عقــد اإليجــار إذا كان مــن املؤكــد 
أن تتــم 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 تخلــق حافــزا اقتصاديــا ملمارســة التجديــد. بعــد تاريــخ البــدء ، تعيــد املجموعــة تقييــم مــدة 
عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك حــدث كبيــر أو تغييــر فــي الظــروف التــي تقــع حتــت ســيطرتها ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة )أو عــدم ممارســة( خيــار التجديــد )علــى 

ســبيل املثــال ، تغييــر فــي اســتراتيجية العمــل(.

شــملت املجموعــة فتــرة التجديــد كجــزء مــن مــدة عقــد اإليجــار لعقــود تأجيــر املمتلــكات واملعــدات بســبب أهميــة هــذه األصــول فــي عملياتهــا. عقــود اإليجــار هــذه مدتهــا 
قصيــرة وغيــر قابلــة لإللغــاء وســيكون هنــاك تأثيــر ســلبي كبيــر علــى اإلنتــاج إذا كان البديــل غيــر متوفــر 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 قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة وضمــن حقــوق امللكيــة مبــا فيــه التغيــر فــي القيمــة العادلــة النــاجت عــن 
فروقــات حتويــل بنــود املوجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت االجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه املوجــودات أو جــزء منهــا يتــم تســجيل األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن ذلــك 
فــي قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة وضمــن حقــوق امللكيــة ويتــم حتويــل رصيــد احتياطــي تقييــم املوجــودات املباعــة مباشــرة الــى االربــاح واخلســائر املــدورة وليــس مــن 

خــالل قائمــة الدخــل املوحــدة.

ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني. يتم تسجيل األرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحدة.

استثمارات في شركات حليفة
الشــركة احلليفــة هــي منشــأة متــارس املجموعــة فيهــا تأثيــراً جوهريــاً. التأثيــر اجلوهــري هــو القــدرة علــى املشــاركة فــي السياســات املاليــة والتشــغيلية للجهــة املســتثمر 

بهــا 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 فــي الشــركة احلليفــة الثبــات حصــة 
املجموعــة فــي التغيــرات فــي صافــي موجــودات الشــركة احلليفــة بتاريــخ التملــك. يتــم تســجيل الشــهرة الناجتــة عــن الشــركة احلليفــة كجــزء مــن حســاب االســتثمار وال 

يتــم اطفاؤهــا وال يتــم اجــراء اختبــار للتدنــي لهــا بشــكل منفــرد.

تعكــس قائمــة الدخــل املوحــدة حصــة املجموعــة مــن نتائــج أعمــال الشــركة احلليفــة أي تغيــرات فــي قائمــة الدخــل الشــامل لهــذا االســتثمار، ويتــم تصنيفــه ضمــن قائمــة 
الدخــل 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.

قطع غيار ولوازم اخرى
تظهر قطع الغيار واللوازم بسعر الكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح او صافي القيمة البيعية ايهما اقل.
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ذمم مدينة 
تظهــر الــذمم املدينــة مببلــغ الفاتــورة األصلــي بعــد تنزيــل املخصصــات املتعلقــة باخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة. تقــوم املجموعــة بتطبيــق الطريقــة املبســطة الحتســاب 
اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة للــذمم املدينــة وموجــودات عقــود العمــالء. وفقــا لتلــك الطريقــة ال تقــوم املجموعــة مبتابعــة التغيــرات فــي املخاطــر االئتمانيــة للعمــالء 
ولكنهــا تقــوم بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة باحتســاب مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى عمــر الــذمم. قامــت املجموعــة بأعــداد جــدول بنســب اخلســائر 

االئتمانيــة املتوقعــة وفقــا للخبــرة التاريخيــة للخســائر االئتمانيــة مــع االخــذ بعــن االعتبــار العوامــل املســتقبلية اخلاصــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة.

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

التغيــر 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 خــالل اســتبدال 

املعاجلــة احملاســبية مــن منــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتكبــدة الــى منــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.

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 االئتمانيــة املتوقعــة علــى جميــع أدوات الديــن، وحســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى 
كامــل عمــر أدوات الديــن. قامــت املجموعــة بإعــداد دراســة تســتند إلــى اخلبــرة التاريخيــة للخســارة االئتمانيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل املســتقبلية اخلاصــة 

باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة.

قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية بتاريخ القوائم املالية كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية في إيضاح رقم )35( و إيضاح رقم )36(.

متثــل القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم احلصــول عليــه عنــد بيــع املوجــودات أو الــذي ســيتم دفعــه لتســوية إلتــزام فــي معاملــة منظمــة بــن املشــاركن فــي الســوق 
بتاريــخ القيــاس.

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.

تقــوم املنشــأة بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات باســتخدام اإلفتراضــات املســتخدمة مــن املشــاركن فــي الســوق عنــد تســعير املوجــودات أو املطلوبــات علــى 
افتــراض أن املشــاركن فــي الســوق يتصرفــون وفقــاً ملصلحتهــم اإلقتصاديــة.

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 طريقــة.

ــح اســتخدام املدخــالت املمكــن  ــة وتوضي ــاس القيمــة العادل ــة لقي ــم مالئمــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر املعلومــات الكافي تقــوم املجموعــة باســتخدام أســاليب تقيي
ــر مباشــر. ــل اســتخدام املدخــالت املمكــن مالحظتهــا بشــكل غي مالحظتهــا بشــكل مباشــر وتقلي

بتاريــخ إعــداد التقاريــر املاليــة، تقــوم إدارة املجموعــة بتحليــل التحــركات التــي متــت علــى قيمــة املوجــودات واملطلوبــات التــي تتطلــب إعــادة تقييــم أو إعــادة قيــاس مبــا 
يتناســب مــع السياســات احملاســبية للمجموعــة. لغايــات هــذا التحليــل، تقــوم جلنــة التقييــم بالتحقــق مــن املدخــالت الرئيســية املطبقــة فــي آخــر تقييــم مت مــن خــالل 

مطابقــة البيانــات واملعلومــات املســتخدمة الحتســاب التقييــم مــع العقــود واملســتندات الالزمــة.

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 عنهــا فــي القوائــم املاليــة أو مت شــطبها باســتخدام املســتويات التاليــة للقيمــة 
العادلــة، وبنــاءاً علــى أدنــى مســتوى للمدخــالت التــي لديهــا تأثيــر مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة. املستوى األول: 

تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. املستوى الثاني: 

تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق ميكن مالحظتها. املستوى الثالث: 

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 للموظفــن احملليــن فــي بعــض احملطــات اخلارجيــة والــذي ميثــل تعويــض عــن ســنوات اخلدمــة املتراكمــة للموظفــن فــي بعــض احملطــات اخلارجيــة 

وحســب القوانــن الســائدة فــي تلــك احملطــات.

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
يتــم االعتــراف باملخصصــات عندمــا يكــون علــى املجموعــة التــزام )قانونــي او فعلــي( نــاجت عــن حــدث ســابق، وان تســديد االلتزامــات محتمــل وميكــن قيــاس قيمتهــا 

بشــكل يعتمــد عليــه.

مخصص إعادة تسليم الطائرات املستأجرة
ميثــل مخصــص إعــادة تســليم الطائــرات املســتأجرة الكلفــة املقــدرة إلعــادة تســليم الطائــرات املؤجــرة حســب الشــروط املتفــق عليهــا فــي عقــد اإليجــار ويتــم تســجيلها 
بالقيمــة 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 مــن معيــار التقاريــر الدولــي رقــم )15( والــذي يتضمــن حتديــد العقــد والثمــن وحتديــد التــزام االداء فــي العقــد 

واالعتــراف باإليــرادات بنــاءا علــى تأديــة التــزام األداء. 

يتــم حتقــق إيــرادات نقــل املســافرين والشــحن عنــد تقــدمي خدمــة النقــل. يتــم تســجيل قيمــة التذاكــر املباعــة ومبيعــات الشــحن ضمــن حســاب اإليــرادات املؤجلــة فــي 
قائمــة املركــز املالــي املوحــدة إلــى حــن حتقــق اإليــراد.

يتم االعتراف باإليرادات األخرى عند تقدمي اخلدمة.
تقــدم الشــركة برنامــج املســافر الدائــم )Royal plus( والــذي يتيــح ملســافريها الدائمــن جتميــع النقــاط التــي تخولهــم احلصــول علــى تذاكــر ســفر مجانيــة أو فرصــة 
الســفر علــى درجــة كــراون بــدال مــن الدرجــة الســياحية. يتــم تســجيل النقــاط املمنوحــة مبوجــب برامــج الــوالء للعمــالء كبنــد منفصــل عــن املبيعــات التــي مت مبوجبهــا 
منــح هــذه النقــاط بحيــث يتــم تخصيــص جــزء مــن املبالــغ املقبوضــة مــن عمليــة البيــع للنقــاط املمنوحــة وتأجيــل اإلعتــراف بذلــك اجلــزء كإيــراد إلــى الفتــرات التــي يتــم 

فيهــا إســتغالل تلــك النقــاط.

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 باإليــراد بعــد خصــم الضرائــب التــي يتــم حتصيلهــا نيابــًة عــن احلكومــة.
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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 الطائــرات علــى املمتلــكات واملعــدات، ويتــم اســتهالكها علــى الفتــرة الزمنيــة حتــى املوعــد التالــي 
للصيانــة 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.

ضريبة الدخل
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.

حتســب مصاريــف الضرائــب املســتحقة علــى أســاس االربــاح اخلاضعــة للضريبــة، وتختلــف االربــاح اخلاضعــة للضريبــة عــن االربــاح املعلنــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة 
الن االربــاح 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 الزمنيــة املؤقتــة بــن قيمــة املوجــودات او املطلوبــات فــي القوائــم املاليــة املوحــدة 
ــي املوحــدة وحتتســب  ــزام بقائمــة املركــز املال ــة باســتخدام طريقــة االلت ــم احتســاب الضرائــب املؤجل ــى أساســها.  يت ــح الضريبــي عل ــم احتســاب الرب ــي يت والقيمــة الت

ــة. ــة وفقــاً للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي او حتقيــق املوجــودات الضريبيــة املؤجل الضرائــب املؤجل

يتــم مراجعــة رصيــد املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع عــدم إمكانيــة االســتفادة مــن تلــك املوجــودات 
الضريبيــة 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 بتاريــخ املعاملــة 
املؤهلــة 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 بيــان األربــاح أو اخلســائر باســتثناء البنــود النقديــة املصنفــة كجــزء مــن حتــوط املجموعــة 
بخصــوص االســتثمار فــي العمليــات األجنبيــة. ويتــم تثبيتهــا فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى إلــى حــن اســتبعاد صافــي االســتثمارات، عندهــا يعــاد تصنيــف املبلــغ 
اإلجمالــي فــي قائمــة األربــاح أو اخلســائر. إن مصاريــف الضرائــب واالئتمــان العائــدة إلــى فروقــات ســعر الصــرف علــى تلــك البنــود املاليــة تســجل أيضــاً فــي بنــود 

الدخــل الشــامل األخــرى.

إن أيــة بنــود غيــر نقديــة مت قياســها حســب التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم حتويلهــا باســتخدام ســعر الصــرف كمــا بتاريــخ املعاملــة األوليــة. وإن البنــود غيــر النقديــة 
التــي مت قياســها بالقيمــة العادلــة للعملــة األجنبيــة يتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف عنــد حتديــد القيمــة العادلــة. تتــم معاملــة األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن 
إعــادة حتويــل البنــود غيــر النقديــة مبــا يتفــق مــع تثبيــت األربــاح أو اخلســائر عنــد تغييــر القيمــة العادلــة للبنــد )أي فروقــات التحويــل للبنــود التــي مت تثبيــت أربــاح أو 
خســائر قيمتهــا العادلــة فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو األربــاح أو اخلســائر يتــم تثبيتهــا أيضــاً فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو األربــاح أو اخلســائر علــى 

التوالــي(.

2. مجموعة الشركات
عنــد توحيــد القوائــم املاليــة، يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار األردنــي بســعر الصــرف الســائد بتاريــخ إعــداد التقاريــر ويتــم حتويــل 
قائمــة الدخــل مبعــدل ســعر الصــرف الســائد بتاريــخ املعامــالت. يتــم تثبيــت جميــع فروقــات أســعار الصــرف الناجتــة مــن التحويــل فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى. 

)8( املمتلكات واملعدات
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صافي القيمة الدفترية 
 

20
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كما في 31 كانون األول 
14 ,324
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14,429

3,869
9,864

1,924
689

696
27,938
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ف االستبعاد.
س القيمة العادلة للطائرات مطروحاً منها تكالي

حتديد املبلغ القابل لالسترداد للطائرات على أسا
20 دينار أردني. مت 

* قامت املجموعة باحتساب وتسجيل خسائر تدني للطائرات مببلغ 750,
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20
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ف
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طائرات وقطع
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قطع رئيسية
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آالت ومعدات
حاسب
آلــي

أثاث
ومفروشات

سيارات
ضي

أرا
ومباني

املجموع

الكلفة

20
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االستهالك املتراكم
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ضاح 16(
حتويالت من موجودات متاحة للبيع )إي

�
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20
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115,577
928

28,30
5

46,0
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5
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8,464
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30

1,632

صافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 
20

19
�

38,584
163
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0
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7
2,347
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691
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10

6,845

)9( دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات
20202019

4,8134,813دفعات على حساب شراء طائرات بوينج 787

)10( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ميثــل هــذا البنــد اســتثمارات بحقــوق ملكيــة أســهم غيــر مدرجــة. حتتفــظ الشــركة بحقــوق غيــر مســيطرين بهــذه الشــركات. مت تســجيل هــذه االســتثمارات كموجــودات 

ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، حيــث تعتبــر املجموعــة هــذه االســتثمارات اســتراتيجية بطبيعتهــا:

20202019

1,7482,138شركة أكادميية الطيران امللكية األردنية
495536سندات إستثمار سيتا لإلتصاالت

2223أخرى
2,2652,697

ان احلركة على احتياطي القيمة العادلة هي كما يلي:

20202019

5233,771الرصيد كما في بداية السنة
)3,248()390(اخلسارة للسنة

133523الرصيد كما في نهاية السنة

)11( إستثمار في شركات حليفة

قيمة االستثمارنسبة امللكيةبلد التأسيس
2020201920202019

303,7065,076%30%األردنالشركة األردنية لتموين الطائرات
2010,07610,046%20%األردنالشركة األردنية لصيانة الطائرات

202,9733,638%20%األردنالشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي
16,75518,760

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

20202019

18,76017,680الرصيد في بداية السنة
2,343)867(حصة املجموعة من )خسائر( أرباح الشركات احلليفة

)1,263()1,138(توزيعات أرباح 
16,75518,760الرصيد كما في نهاية السنة
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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 الطيران 
والتدريب التشبيهي

املجموع

20202019202020192020201920202019

2,9936,30640,50628,3791,6851,78045,18436,465موجودات متداولة
4,5175,11235,63723,98614,21216,16654,36645,264موجودات غير متداولة

)22,501()30,198()1,303()1,500()16,986()25,663()4,212()3,035(مطلوبات متداولة
)20,657()4,210()12,922()18,639()3,525()3,836(مطلوبات غير متداولة

6393,68131,84122,4579,46712,43341,94738,571صافي املوجودات

20%20%20%20%30%30%نسبة ملكية املجموعة
1921,1046,3684,4911,8932,4878,4538,082االستثمار في الشركة احلليفة

قائمة الدخل الشامل 

الشركة األردنية
لتموين الطائرات

الشركة األردنية
لصيانة الطائرات

 الشركة األردنية 
 لتدريب الطيران 
والتدريب التشبيهي

املجموع

20202019202020192020201920202019

4,39619,00045,25258,0171,6073,88651,25580,903اإليرادات
)51,770()2,416()2,927()35,361()13,993()5,685(تكلفة املبيعات

)19,398()5,281()1,650(-)16,896()4,461()852()820(إيرادات ومصاريف أخرى
9,735)3,279()180()1,320(4,1551505,760)2,109()اخلسارة( الربح قبل الضريبة

)65(-�-�-)65(-ضريبة الدخل
9,670)3,279()180()1,320(4,0901505,760)2,109()اخلسارة( الربح

2,343)867()36()264(1,227301,152)633(حصة الشركة من )خسارة( ربح السنة

بلغت االلتزامات احملتملة املتعلقة بالشركات احلليفة 578 دينار )2019: 1,268 دينار(  واملتمثلة في كفاالت واعتمادات بنكية.

)12( أرصدة مدينة أخرى

20202019

2,5842,123مصاريف مدفوعة مقدماً
2,1158,670ذمم مؤجري الطائرات – مطالبات الصيانة

2,8204,182دفعات مقدمة للموردين
1,0791,032تأمينات مستردة

551-ذمم املوظفن
435316مشتقات أدوات مالية*

1,4654,284اخرى
10,49821,158

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

)13( قطع غيار ولوازم
20202019

18,55117,642قطع غيار ولوازم
)10,233()10,341(مخصص بضاعة بطيئة احلركة

8,2107,409

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

20202019

10,23310,010الرصيد في بداية السنة
108223املخصص للسنة

10,34110,233الرصيد في نهاية السنة

)14( ذمم مدينة
20202019

74,39684,532ذمم مدينة*
)16,521()16,864(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

57,53268,011

* تتضمن الذمم املدينة خصم وقود مببلغ 40,690 دينار )2019: 38.709 دينار(.

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

20202019

16,52113,291رصيد بداية السنة
343632املخصص للسنة

2,598-احملول من موجودات متاحة للبيع )إيضاح 16(
16,86416,521رصيد 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
املجموعيوم *

20202,1633,0453,0712,1932,34944,71157,532
201910,9979,9383,0109843,31839,76468,011

*  تتضمن هذه الفئة خصم وقود مببلغ 40,690 دينار )2019: 38,709 دينار(.

فــي تقديــر إدارة املجموعــة فإنــه مــن املتوقــع حتصيــل الــذمم غيــر املشــكوك فــي حتصيلهــا بالكامــل. تقــوم املجموعــة باحلصــول علــى ضمانــات تتمثــل فــي كفــاالت بنكيــة 
مقابــل معظــم ذمم وكالء الشــحن والــوكالء العامــون. ال تقــوم املجموعــة باحلصــول علــى ضمانــات مقابــل باقــي الــذمم.



83 8283 82

)15( النقد وما في حكمه
20202019

39,94829,239نقد وأرصدة لدى البنوك
3,5986,095ودائع قصيرة االجل* 

4,59719,844نقد في الطريق**
48,14355,178النقد وما في حكمه

5,36524,284ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة اشهر***
53,50879,462

ميثــل هــذا البنــد ودائــع بالدينــار األردنــي لــدى بنــوك اردنيــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 مبعــدل فائــدة يتــراوح بــن %2.75- %3 )2019: %4.275   *
- 5%( وتســتحق خــالل فتــرة ثالثــة أشــهر.

ميثــل هــذا البنــد النقــد املتحصــل مــن مبيعــات تذاكــر ومبيعــات أخــرى متــت خــالل شــهر كانــون األول ومت ايداعهــا فــي حســابات الشــركة لــدى البنــوك خــالل   **
ــة. ــي مــن الســنة التالي ــون الثان شــهر كان

ميثــل هــذا البنــد ودائــع لــدى البنــوك بالدينــار األردنــي مببلــغ )4,000 دينــار(  مبعــدل فائــدة 3.25% واجلنيــه الســوداني )238,465 ألــف جنيــه ســوداني   ***
ــري مبــا  ــار جزائ ــف دين ــغ 150 أل ــة مببل ــار و وديع ــادل 215 دين ــرة الســورية مبــا يع ــي واللي ــار الليب ــغ بالدين ــى مبال ــة ال ــار( باإلضاف ــادل 340 دين ــا يع أي م
يعــادل 810 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 )31 كانــون األول 2019: ودائــع بالدينــار األردنــي مببلــغ 21,780 دينــار واجلنيــة الســوداني مببلــغ 
214,804 ألــف جنيــه ســوداني أي مــا يعــادل 1,324 دينــار باإلضافــة الــى مبالــغ بالدينــار الليبــي والليــرة الســورية مبــا يعــادل 1,180 دينــار( مبعــدل فائــدة 

1.14%- 3.25% )31 كانــون األول 2019:  4.9%- 5.5%( وتســتحق بعــد ثالثــة اشــهر )2019: تســتحق بعــد ثالثــة اشــهر(.

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

20202019

48,14355,178النقد وما في حكمه
)2,895(-ينزل: بنك دائن ****

48,14352,283

****  خــالل عــام 2019 ، حصلــت الشــركة علــى تســهيالت إئتمانيــة مــن البنــك العربــي بســقف 20 مليــون دينــار ومبعــدل فائــدة 6%. قامــت الشــركة بتاريــخ 18 
اذار 2020 بتوقيــع اتفاقيــة مــع البنــك العربــي لتعديــل ســقف التســهيالت االئتمانيــة ليصبــح 40 مليــون دينــار بنفــس الشــروط واألحــكام القائمــة. لــم تقــم 
الشــركة بإســتغالل هــذه التســهيالت كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 )31 كانــون األول 2019: بلــغ الرصيــد املســتغل مــن التســهيالت االئتمانيــة 2,895 

. ) ر ينــا د

)16( األنشطة غير املستمرة
قــرر مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 26 أيلــول 2018 باملوافقــة علــى بيــع او تصفيــة شــركة األجنحــة امللكيــة )شــركة تابعــة(. وبالتالــي، فقــد مت تصنيفهــا فــي قائمــة املركــز 

املالــي املوحــدة  كموجــودات متاحــة للبيــع كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم )5(.

مت تصنيــف شــركة األجنحــة امللكيــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 كموجــودات متاحــة للبيــع وكأنشــطة غيــر مســتمرة ومت عــرض نتائــج الشــركة لعــام 2018 
يلــي: كمــا 

2018

10,216اإليرادات من العقود مع العمالء
)11,824(تكاليف اإليرادات

)1,608(اجمالي اخلسارة
)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 هي كما يلي:

2018

املوجودات
6,461ممتلكات ومعدات، بالصافي

1,163ذمم وموجودات متداولة أخرى
1,007نقد في الصندوق ولدى البنوك )إيضاح 15(

8,631موجودات متاحة للبيع

املطلوبات
1,389ذمم وأرصدة دائنة أخرى

2,314مصاريف مستحقة
3,703املطلوبات املرتبطة مبوجودات متاحة للبيع

4,928صافي 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 احلاليــة والســنة الســابقة.

)17( حقوق املساهمني
- رأس املال

20202019

274,610274,610راس املال املصرح به - قيمة السهم االسمية  دينار أردني واحد 
274,610274,610راس املال املدفوع 

- خصم اإلصدار
بلــغ خصــم اإلصــدار مبلــغ 78.2 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و 2019. ومتثــل املبالــغ املتجمعــة فــي هــذا احلســاب الفــرق بــن ســعر اإلصــدار والقيمــة 

اإلســمية للسهم.

- دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال
وافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي املنعقــد بتاريــخ 2 أيــار 2015 علــى إعــادة هيكلــة رأســمال الشــركة عــن طريــق إطفــاء جــزء مــن اخلســائر املتراكمــة 
بــرأس املــال وزيادتــه بقيمــة 200 مليــون ســهم بقيمــة اســمية دينــار للســهم الواحــد. مت االنتهــاء مــن االكتتــاب بالشــريحة األولــى مــن الزيــادة والبالغــة 100 مليــون 

دينــار خــالل عــام 2016.

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ 6 أيلــول 2017 املوافقــة علــى قيــام حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة االســتثمارات احلكوميــة 
باالكتتــاب بنســبة 50% مــن الشــريحة الثانيــة مــن رفــع رأســمال الشــركة والبالغــة 100 مليــون دينــار، أي مببلــغ 50 مليــون دينــار، وأن تقــوم احلكومــة فــي حــال عــدم 
موافقــة املســاهمن الرئيســين علــى االكتتــاب، باالكتتــاب بنســبة 100%. مت ســداد قيمــة االكتتــاب عــن طريــق رســملة ديــون مببلــغ 25 مليــون دينــار مســتحقة إلــى 
شــركة إدارة االســتثمارات احلكوميــة وعــن طريــق الدفــع النقــدي للرصيــد املتبقــي البالــغ 25 مليــون دينــار علــى أن يتــم احتســاب قيمــة االكتتــاب فــي النصــف األول مــن 
الشــريحة الثانيــة حســب ســعر إغــالق 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 املــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2017.

هــذا ومت االكتتــاب بجــزء مــن الشــريحة الثانيــة خــالل شــهر شــباط 2019 ليصبــح رأس املــال املكتتــب بــه واملدفــوع 246,405 دينــاراً ونتــج عــن الزيــادة فــي 
رأس املــال خصــم إصــدار بلــغ 61 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019. هــذا وقــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي املنعقــد بتاريــخ 26 نيســان 
2019 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 2020 و 2019.

ــة بالســير بإجــراءات رفــع رأس مــال الشــركة  ــوزراء األردنــي فــي جلســته رقــم )126( املنعقــدة بتاريــخ 25 تشــرين األول 2020 بتفويــض وزارة املالي قــرر مجلــس ال
مببلــغ 50 مليــون دينــار علــى شــريحتن، شــريطة التــزام الشــركة بإعــداد وتنفيــذ خطــة إعــادة هيكلــة الشــركة مــن النواحــي التشــغيلية والتمويليــة. مت اســتالم مبلــغ 25 
ــة الثانيــة خــالل عــام 2021. وبالتالــي، قامــت الشــركة بتســجيل  ــغ املتبقــي اخلــاص باملرحل ــار خــالل الربــع األخيــر مــن عــام 2020 وســيتم اســتالم املبل مليــون دين
مبلــغ 25 مليــون دينــار كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس املــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. لــم يتــم اســتكمال إجــراءات رفــع رأس مــال الشــركة حتــى تاريــخ 

هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة.
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- االحتياطي االجباري
ميثل هذا البند ما مت حتويله من االرباح السنوية بنسبة 10% من الربح قبل ضريبة الدخل وهو غير قابل للتوزيع على املساهمن.

)18( القروض
20202019

أقســـاط القـــــروضأقســــاط القـــــروض
طويــــلة األجــــلتستحق الدفــع خـالل عــامطويــــلة األجــــلتستحق الدفــع خـالل عــام

26,91561,54223,40074,246قرض جتمع بنكي*
��35,000�قرض كابيتال بنك**

)1,648()535()1,114()535(ينزل: تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
26,38095,42822,86572,598

* 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 في 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(.

كجــزء مــن خطــة الشــركة إلدارة التدفقــات النقديــة إثــر تفشــي فايــروس كورونــا، قامــت الشــركة بتعديــل اتفاقيــة القــرض، حيــث قامــت بتأجيــل االقســاط املســتحقة 
للفتــرة مــن شــهر آذار 2020 الــى شــهر أيلــول 2020 وتوزيــع هــذه األقســاط علــى أســاس تناســبي مــع أقســاط الدفعــات املتبقيــة بعــد تاريــخ 30 أيلــول 2020.

تتطلــب اتفاقيــة القــرض التــزام الشــركة ببعــض املؤشــرات املاليــة. باإلشــارة الــى كتــاب تعديــل االتفاقيــة املــؤرخ خــالل شــهر نيســان 2020، إن الشــركة غيــر ملزمــة 
بااللتــزام بهــذه املؤشــرات خــالل الفتــرة مــن 1 كانــون الثانــي 2020 حتــى 31 اذار 2021. قامــت الشــركة خــالل شــهر اذار 2021  بتعديــل االتفاقيــة بحيــث أصبحــت 

الشــركة غيــر ملزمــة بااللتــزام بهــذه املؤشــرات حتــى 31 كانــون األول 2021.

 "IATA" مبوجــب اتفاقيــة القــرض قامــت الشــركة بااللتــزام بتحويــل حتصيــالت مبيعــات وكالء الســياحة والســفر احملصلــة عــن طريــق احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي
الثنــان وعشــرون محطــة الــى حســابات الشــركة فــي بنــك املشــرق لضمــان ســداد القــرض.

قامــت الشــركة بتاريــخ 18 أيــار 2020، بتوقيــع اتفاقيــة قــرض مــع كابيتــال بنــك بقيمــة 50 مليــون دينــار أردنــي وبســعر فائــدة 1%. بلــغ الرصيــد املســتغل   **
مبلــغ 35 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020.  يســدد القــرض بدفعــة واحــدة فــي 18 أيلــول 2023. تســدد الفائــدة بشــكل ربــع ســنوي.

إن أقساط أصل القرض املستحقة خالل عام 2021 وما بعد هي كما يلي:

املبلغالسنة
 202126,914
 202230,138
202361,893
20244,512

123,457

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

إن متوسط مدة عقود اإليجار هي كما يلي:

سنة

7�3طائرات 
8محركات 

13�2مكاتب

هناك بعض عقود ايجار تشمل خيارات متديد وإنهاء ودفعات إيجار متغيرة القيمة.

لــدى املجموعــة أيضــا بعــض عقــود ايجــار ملكاتــب وموجــودات أخــرى مدتهــا 12 شــهراً او أقــل وعقــود إيجــار منخفضــة القيمــة. تطبــق املجموعــة اإلعفــاءات املتعلقــة 
باالعتــراف بعقــود االيجــار التــي تكــون مدتهــا 12 شــهراً او أقــل والعقــود املتعلقــة مبوجــودات منخفضــة القيمــة كمــا فــي تاريــخ التطبيــق.

يوضــح اجلــدول أدنــاه القيمــة الدفتريــة حلــق اســتخدام املوجــودات والتزامــات عقــود االيجــار واحلركــة عليهــا خــالل الســنة املنتهيــة بتاريــخ 31 كانــون األول 2020 
و2019:

حق استخدام املوجودات
التزامات عقود اإليجار* املجموعمكاتب محركاتطائرات

436,63239,76825,486501,886452,455كما في 1 كانون الثاني 2020
)13()13()13(��العقود امللغاه

537537��537تعديالت عقد اإليجار
تعديالت عقود االيجار الناجتة عن وباء COVID-19 وفقاً 

)464(����ملعيار التقارير املالية الدولي رقم )16( )إيضاح 5(

�)68,734()3,636()2,601()62,497(استهالكات
20,488����تكاليف متويل )إيضاح 29( 

)65,843(����دفعات عقود ايجار
374,67237,16721,837433,676407,160كما في 31 كانون األول 2020

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 متويل )إيضاح 29(

)87,185(����دفعات عقود ايجار
436,63239,76825,486501,886452,455كما في 31 كانون األول 2019

* ان تفاصيل التزامات عقود االيجار كما في 31 كانون األول 2020 و31 كانون األول 2019 هي كما يلي:

31 كانون األول 2019 31 كانون األول 2020
املجموع طويلة االجل قصيرة االجل املجموع طويلة االجل قصيرة االجل

452,455 399,177 53,278 407,160 336,683 70,477

** قامت الشركة بتاريخ 1 كانون الثاني 2019 بتحويل مبلغ 164,746 دينار من املمتلكات واملعدات إلى حق استخدام املوجودات )إيضاح 8(.

قامت الشركة برهن طائرتن من طراز بوينج 787 مقابل اتفاقيات تأجير تلك الطائرات.

)20( مطلوبات اخرى طويلة االجل
20202019

413393مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفن

إن تفاصيل احلركة التي متت على مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفن هي كما يلي:

20202019

393404الرصيد في بداية السنة
2137املخصص املأخوذ خالل السنة

)48()1(الدفعات خالل السنة
413393الرصيد في نهاية السنة
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)21( مصاريف مستحقة
20202019

38,78460,225مصاريف مستحقة لعمليات الطيران
27,99914,513مصاريف مستحقة متعلقة بعقود ايجار

66,78374,738

)22( دائنون وأرصدة دائنة أخرى
20202019

33,86611,731موردي قطع الغيار وذمم دائنة
5,4591,560موردي وقود 
1,3181,460وزارة املالية 

5,8533,796صندوق ادخار املوظفن )إيضاح 33(
26,69938,998أخرى*

73,19557,545

يتضمــن هــذا البنــد الضرائــب الدوليــة وضرائــب املغــادرة وضرائــب اســتخدام املطــارات املســتحقة الدفــع للســلطات الضريبيــة فــي الــدول األخــرى واملطــارات   *
دينــار(.  36,909  :2019( دينــار   24,558 مببلــغ 

)23( إيرادات مؤجلة
20202019

36,62949,846مبيعات التذاكر والشحن واخلدمات األخرى غير املستغلة
125425ايراد مؤجل - الشركة األردنية لتموين الطائرات *

36,75450,271

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 علــى مــدة عقــد خدمــات 

التمويــن البالغــة 11 ســنة وســتة أشــهر والتــي ســتنتهي خــالل عــام 2021.

)24( اإليرادات من العقود مع العمالء
20202019

خدمات منتظمة 
131,514529,788مسافرون

19,84831,345شحن
3,1636,906أمتعة زائدة
7,7357,934بريد جوي

162,260575,973مجموع اخلدمات املنتظمة )إيضاح 34(

18,18210,066تأجير طائرات ورحالت خاصة )ايضاح 34(
13,37216,555إيرادات مستودع الشحن

5,87512,731اإليرادات التجارية الستقبال وترحيل طائرات الشركات األخرى
4,25010,430إيرادات تغيير وإلغاء حجز

1,8777,786إيرادات شركة امللكية االردنية للسياحة والسفر )إيرادات تشغيل شركات سياحية(
1,3005,988إيرادات بدل خدمات الدرجة األولى

1,1245,112إيرادات املسافر الدائم
1,2204,804إيرادات اخلدمات املساندة

1,8884,592إيرادات اخلدمات الفنية والصيانة املقدمة للشركات األخرى
6373,373إيرادات مركز التوزيع الوطني )جاليلو(

6383,197إيرادات متنوعة
212,623660,607

)25( تكاليف اإليرادات
20202019

تكاليف عمليات الطيران
41,793145,915وقود طائرات

37,64068,905تكاليف عمليات الطيران االخرى
79,433214,820مجموع تكاليف عمليات الطيران

45,60978,983صيانة وتصليحات
1,6554,654بدل استئجار طائرات

83,73581,256استهالك الطائرات واحملركات وقطع طائرات ومصاريف حتديث وصيانة مرسملة
25,38366,096احملطات واخلدمات األرضية

15,69623,398وحدة املناولة األرضية 
25,00177,981خدمات املسافرين

276,512547,188

تتضمن تكاليف اإليرادات منافع املوظفن التالية:

20202019
35,92642,905رواتب وأجور
6362,542عمل إضافي

131722تعويض نهاية اخلدمة
3,3405,229مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

2,8063,157مساهمة الشركة في صندوق االدخار 
2,1762,183مصاريف طبية

1,3772,128منافع أخرى
46,39258,866

)26( صافي مصاريف أخرى
20202019

1,8601,860مخصص قضايا
446165مصاريف أخرى

2,3062,025

)27( مصاريف إدارية وعمومية
20202019

5,6476,974رواتب واجور 
2,9103,319مصاريف احلاسب اآللي

2,0462,024استهالكات
588649مصاريف طبية

558827مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
5301,040مصاريف قانونية

495881اتعاب مهنية واستشارات
422784منافع موظفن 

405500مساهمة الشركة في صندوق االدخار
398579مياه، كهرباء وتدفئة
123201التأمن على احلياة
109115مصاريف اتصاالت

76257عمل إضافي
74108صيانة وتنظيفات

4742تعويض نهاية اخلدمة
2828إيجارات

1,6112,594أخرى
16,06720,922



89 8889 88

)28( مصاريف بيع وتسويق
20202019

7,70010,859رواتب واجور 
5,73618,837العموالت

1,8762,377منافع موظفن أخرى
1,3031,720مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

1,053990استهالكات
749955إيجارات

721771مصاريف طبية
6983,950التسويق واالعالنات
634874مصاريف اتصاالت

590834مصاريف احلاسب اآللي
263288تعويض نهاية اخلدمة

232282مصاريف قانونية
219287مساهمة الشركة في صندوق االدخار

135157مياه، كهرباء وتدفئة
114100التأمن على احلياة

93164صيانة وتنظيفات
66186استشارات

65201عمل إضافي
1,6822,318أخرى

23,92946,150

)29( تكاليف التمويل
20202019

5,1456,999فوائد قروض
20,48825,216عقود ايجار - تكاليف متويل )إيضاح 19(

1,326872فوائد ومصاريف بنكية أخرى
26,95933,087

)30( مخصص التسريح االختياري
قامــت الشــركة بتاريــخ 9 شــباط 2020 بتوقيــع عقــد عمــل جماعــي مــع النقابــة العامــة للعاملــن بالنقــل اجلــوي والســياحة. حيــث بــدأت هــذه االتفاقيــة مــن تاريــخ 9 
شــباط 2020 وانتهــت بتاريــخ 29 شــباط 2020، حيــث منحــت الشــركة ملوظفيهــا خيــار التســريح االختيــاري.  وبنــاًء علــى ذلــك، قامــت الشــركة بتســجيل مخصــص 

مببلــغ 851 دينــار والــذي ميثــل املبالــغ املســتحقة للموظفــن الراغبــن بإنهــاء خدماتهــم والتــي متــت املوافقــة عليهــا مــن قبــل ادارة الشــركة.

قامــت الشــركة بتاريــخ 17 آب 2020 بتوقيــع اتفاقيــة إنهــاء عقــد العمــل الطوعــي مــع النقابــة العامــة للعاملــن بالنقــل اجلــوي والســياحة. حيــث بــدأت هــذه االتفاقيــة 
مــن تاريــخ 19 آب 2020 وانتهــت بتاريــخ 18 أيلــول 2020، حيــث منحــت الشــركة ملوظفيهــا خيــار إنهــاء عقــود عملهــم طوعــاً وبنــاًء علــى طلبهــم. وبنــاًء علــى ذلــك، 

قامــت الشــركة بتســجيل مخصــص مببلــغ 4,234 دينــار والــذي ميثــل املبالــغ املســتحقة للموظفــن الراغبــن بإنهــاء خدماتهــم.

بــدأت الشــركة بإنهــاء عقــود املوظفــن احملليــن فــي بعــض احملطــات تبعــاً الحتياجــات العمــل وبنــاًء علــى القوانــن املعمــول بهــا فــي تلــك الــدول. وبنــاًء علــى ذلــك، قامــت 
الشــركة بتســجيل مخصــص مببلــغ 88 دينــار خــالل عــام 2020.

)31( حصة السهم من )خسارة( ربح السنة
20202019

10,393)161,017()خسارة( ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة )آالف الدنانير(
274,610272,910املتوسط املرجح لعدد االسهم )آالف األسهم(

0.038)0.586(حصة السهم األساسية واملخفضة من )خسارة( ربح السنة )دينار(

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

20202019

 2,598 �تخفيضات موجودات ضريبية مؤجلة تتعلق بالفروقات الزمنية املؤقتة
2,598�مصروف ضريبة الدخل

ــرادات اخلاضعــة  ــاً عــن اإلي ــادة املصاريــف املقبولــة ضريبي ــة فــي 31 كانــون األول 2020 وذلــك بســبب زي ــة الدخــل للســنة املنتهي ــم احتســاب مخصــص ضريب ــم يت ل
ــه ــة الدخــل رقــم )34( لســنة 2014 وتعديالت ــون ضريب ــا لقان ــة الدخــل وفًق لضريب

قامــت شــركة عاليــة - اخلطــوط اجلويــة امللكيــة األردنيــة بتقــدمي االقــرارات الضريبيــة لألعــوام مــن 2017 لغايــة 2019 ضمــن املهلــة القانونيــة. قامــت الشــركة بعمــل 
تســوية مــع دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات حتــى نهايــة عــام 2018 ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل مبراجعــة الســجالت احملاســبية لعــام 2019.

قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات مبطالبــة الشــركة بفروقــات ضريبــة مبيعــات مببلــغ 2,972 دينــار عــن الســنوات 2012 و2013 و2014 و2016، وقــد قامــت 
الشــركة بالطعــن لــدى محكمــة البدايــة الضريبيــة. بالرغــم انــه ال ميكــن حتديــد نتيجــة هــذه القضيــة بدقــة إال إن االدارة تعتقــد انــه لــن ينتــج عنهــا أي التزامــات ماديــة.

ــة  ــة الدخــل مبراجع ــرة ضريب ــم تقــم دائ ــة ول ــة القانوني ــة 2019 ضمــن املهل ــي لألعــوام مــن 2017 لغاي ــر الذات ــة بتقــدمي كشــف التقدي قامــت شــركة األجنحــة امللكي
الســجالت احملاســبية حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة. قامــت شــركة األجنحــة امللكيــة بالتوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل حتــى عــام 

.2016

ــة الدخــل  ــرة ضريب ــم تقــم دائ ــة. ول ــة القانوني ــي لألعــوام 2017 و 2019 ضمــن املهل ــر الذات ــة للســياحة والســفر بتقــدمي كشــف التقدي ــة األردني قامــت شــركة امللكي
مبراجعــة الســجالت احملاســبية لألعــوام حتــى تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة. قامــت شــركة امللكيــة األردنيــة للســياحة والســفر بالتوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة 

ضريبــة الدخــل حتــى عــام 2016 باإلضافــة إلــى عــام 2018.

قامــت شــركة املشــرق خلدمــات الطيــران بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي لألعــوام مــن 2016 حتــى 2019 ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل مبراجعــة الســجالت 
احملاســبية حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة. قامــت شــركة املشــرق خلدمــات الطيــران بالتوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل حتى عــام 2015.

فيما يلي احلركة على املوجودات الضريبية املؤجلة:

20202019

12,32214,920رصيد بداية السنة
)2,598(�املبالغ املستغلة من موجودات ضريبية 

12,32212,322رصيد نهاية السنة

ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي

20202019

161,06012,981)اخلسارة احملاسبية( الربح احملاسبي
)2,332(�أرباح غير خاضعة للضريبة

27,4622,350مصروفات غير مقبولة ضريبياً
)121,905()108,906(خسائر ضريبية من سنوات سابقة

)108,906()242,504(اخلسارة الضريبية التراكمية
يعود إلى

)108,345()232,911(مجموع اخلسارة - للشركة األم
)561()9,593(مجموع اخلسارة - للشركات التابعة

20%20%نسبة ضريبة الدخل الفعلية للشركات التابعة
20%20%نسبة ضريبة الدخل القانونية

��مصروف ضريبة الدخل
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 )33( معامالت مع جهات ذات عالقة
متثــل املعامــالت مــع جهــات ذات عالقــة املعامــالت التــي متــت مــع الشــركات احلليفــة وصنــدوق ادخــار موظفــي الشــركة وحكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية. هــذا ويتــم 

اعتمــاد األســعار والشــروط املتعلقــة بهــذه املعامــالت مــن قبــل إدارة املجموعــة.

فيما يلي ملخص األرصدة مع اجلهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة املركز املالي املوحدة:

20202019
ذمم دائنةذمم مدينةذمم دائنةذمم مدينة

43,7781,31842,3041,460حكومة اململكة األردنية الهاشمية 
3,796�5,853�صندوق ادخار موظفي الشركة )إيضاح 22(

164��882الشركة األردنية لصيانة الطائرات
3,135�527�الشركة األردنية لتموين الطائرات

163�31�الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي
44,6607,72942,3048,718

دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال - ضمن حقوق امللكية -

20202019

�25,000شركة إدارة االستثمارات احلكومية )إيضاح 17(

- فيما يلي ملخص املعامالت مع الشركات احلليفة الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة:

20202019
الشركة األردنية لصيانة الطائرات:

131257ايرادات خدمات منتظمة

)4,303()2,510(مصاريف صيانة وتصليحات

الشركة األردنية لتموين الطائرات:
)13,656()3,396(مصاريف خدمات املسافرين 

الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي:
1410ايرادات خدمات منتظمة

)866()608(مصاريف تدريب الطيارين

قامــت الشــركة خــالل شــهر كانــون الثانــي 2005 بتوقيــع عقــد صيانــة مدتــه 4 ســنوات مــع الشــركة األردنيــة لصيانــة الطائــرات وباملقابــل منحــت الشــركة حصــة بلغــت 
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 2022.

قامــت الشــركة خــالل عــام 2010 بتجديــد عقــد خدمــات متويــن املســافرين مــع الشــركة االردنيــة لتمويــن الطائــرات ملــدة 11 ســنة وســتة أشــهر خــالل عــام 2010، 
ــة %30. ــح مجمــوع نســبة امللكي ــرات ليصب ــن الطائ ــة لتموي ــة بلغــت 10% فــي الشــركة األردني ــل منحــت الشــركة حصــة اضافي وباملقاب

- فيما يلي ملخص املعامالت مع حكومة اململكة األردنية الهاشمية الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة:

20202019

2,9923,888إيرادات خدمات منتظمة - مسافرون
9371,064إيرادات خدمات منتظمة - شحن

2854,040تأجير طائرات ورحالت خاصة
4,2148,992

 -

بلغت مساهمة الشركة في صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة 3.429 دينار و 3.944 دينار لعامي 2020 و2019 على التوالي.

منافع اإلدارة التنفيذية العليا:
فيما يلي ملخص ملنافع )رواتب ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة:

20202019

1,0481,042رواتب ومنافع أخرى* 
4243مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

* يشمل هذا املبلغ دفعة ملرة واحدة مببلغ 223 دينار والتي متثل مكافأة إنهاء العقد للرئيس التنفيذي للشركة.

)34(  التوزيع اجلغرافي لإليرادات
إن جميــع أعمــال املجموعــة تتعلــق بنشــاط الطيــران وبالتالــي ليــس لــدى املجموعــة أيــة معلومــات قطاعيــة باســتثناء التوزيــع اجلغرافــي لاليــرادات، والــذي يتــم اســتعماله 

مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة لقيــاس أداء املجموعــة: 

20202019

تأجير الطائراتاخلدمات
تأجير الطائراتاخلدماتوالرحالت اخلاصة

والرحالت اخلاصة
املجموعشحنمسافروناملنتظمةاملجموعشحنمسافروناملنتظمة

1,40018,85471,1272303,34574,702�17,454املشرق 
41,4052242,84144,470160,0551,5441,818163,417أوروبا

137,370��47,57311442148,108137,370اخلليج العربي
2,376147,641�1,72745,607145,265�43,880اميركا

51,183�8,97052510,77820,27350,629554اسيا
11,726�3,13011,527199�2,978152افريقيا

162,2601,01517,167180,442575,9732,5277,539586,039مجموع االيرادات

)35( القيمة العادلة لألدوات املالية
تتمثل األدوات املالية في املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكــون املوجــودات املاليــة مــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك والــذمم املدينــة واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر وبعــض األرصــدة 
املدينــة األخــرى. تتكــون املطلوبــات املاليــة مــن الــذمم الدائنــة والقــروض والبنــوك الدائنــة والتزامــات عقــود اإليجــار وبعــض األرصــدة الدائنــة األخــرى.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

)36( مستويات القيمة العادلة
يحلل اجلدول التالي األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف املستويات املختلفة على النحو التالي:

األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة. املستوى األول: 

تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. املستوى الثاني: 

تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق ميكن مالحظتها. املستوى الثالث: 
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االجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 1
31 كانون األول 2020

موجودات مالية:
2,2652,265��موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

435��435موجودات مشتقات مالية )ضمن أرصدة مدينة أخرى(
435�2,2652,700

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

)37( إدارة املخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

ان املجموعــة معرضــة ملخاطــر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي حتمــل ســعر فائــدة متغيــر مثــل الودائــع لــدى البنــوك وعقــود االســتئجار التمويلــي 
والقــروض وبنــك دائــن.

تتمثــل حساســية قائمــة الدخــل املوحــدة بأثــر التغيــرات املفترضــة املمكنــة بأســعار الفوائــد علــى ربــح املجموعــة لســنة واحــدة، ويتــم احتســابها علــى املوجــودات واملطلوبــات 
املاليــة التــي حتمــل ســعر فائــدة متغيــر كمــا فــي 31 كانــون األول.

يوضــح اجلــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل املوحــدة للتغيــرات املمكنــة املعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019، مــع بقــاء جميــع 
املتغيــرات األخــرى املؤثــرة ثابتــة.

- 2020

الزيادةالعملـــة
بسعر الفائدة 

األثر
على اخلسارة

)نقطة(

)927(50دوالر أمريكي
50137دينار أردني

النقصالعملـــة
بسعر الفائدة 

األثر
على اخلسارة

)نقطة(

464)25(دوالر أمريكي
)69()25(دينار أردني

- 2019

الزيادةالعملـــة
بسعر الفائدة 

األثر
على الربح

)نقطة(

)1,004(50دوالر أمريكي
50139دينار أردني

العملـــة
النقص

بسعر الفائدة 
األثر

على الربح

)نقطة(

502)25(دوالر أمريكي
)70()25(دينار أردني

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم اجتاه املجموعة.

وتــرى املجموعــة بأنهــا ليســت معرضــة بدرجــة كبيــرة ملخاطــر االئتمــان حيــث تقــوم بوضــع ســقف ائتمانــي للعمــالء مــع مراقبــة الــذمم القائمــة بشــكل مســتمر. كمــا حتتفظ 
املجموعــة باألرصــدة والودائــع لــدى مؤسســات مصرفيــة 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 2020 و 2019.

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 كانــون األول 2020 و 2019 علــى أســاس الفتــرة املتبقيــة لالســتحقاق التعاقــدي 
وأســعار الفائــدة الســوقية احلاليــة:

31 كانون األول 2020
أقل من
3 شهور

من 3 شهور
إلى 12 شهر

من سنة حتى
5 سنوات

أكثر من
املجموع5 سنوات

73,195��73,195دائنون وأرصدة دائنة أخرى
129,365�4,38824,408100,569قروض

23,60467,755259,84379,410430,612التزامات مقابل عقود ايجار
413413���مطلوبات اخرى طويلة االجل

101,18792,163360,41279,823633,585املجموع

أقل من31 كانون األول 2019
3 شهور

من 3 شهور
إلى 12 شهر

من سنة حتى
5 سنوات

أكثر من
املجموع5 سنوات

3,069��3,069�دائنون وأرصدة دائنة أخرى
57,545��57,545بنك دائن

107,131�4,31923,05879,754قروض
20,58061,014353,73486,713522,041التزامات مقابل عقود ايجار

393393���مطلوبات اخرى طويلة االجل
82,44487,141433,48887,106690,179املجموع

مخاطر العمالت
يوضــح اجلــدول التالــي مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر العمــالت كمــا فــي 31 كانــون األول نتيجــة ملوجوداتهــا ومطلوباتهــا املاليــة. يبــن اجلــدول أثــر التغيــر املمكــن 

املعقــول فــي ســعر صــرف الدينــار األردنــي مقابــل العمــالت االجنبيــة علــى قائمــة الدخــل املوحــدة، مــع بقــاء جميــع املتغيــرات األخــرى املؤثــرة ثابتــة.

- 2020

 الزيادة في سعر صرف العملةالعملـــة
 مقابل الدينار األردني

األثر
على اخلسارة

)%(

)33(1يورو
13جنيه إسترليني
13جنيه سوداني
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 النقص في سعر صرف العملة العملـــة
مقابل الدينار األردني

األثر
على اخلسارة

)%(

33)1(يورو
)3()1(جنيه إسترليني
)3()1(جنيه سوداني

- 2019

العملـــة
الزيادة في سعر صرف العملة 

مقابل الدينار األردني
األثر

على الربح
)%(

169يورو
133جنيه إسترليني
115جنيه سوداني

 النقص في سعر صرف العملة العملـــة
مقابل الدينار األردني

األثر
على الربح 

)%(

)69()1(يورو
)33()1(جنيه إسترليني
)15()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 2020 مبلــغ 1,634 دينــار والتــي تتضمــن خســارة مببلــغ 940 دينــار ناجتــة عــن تغيــر ســعر صــرف 
اجلنيــه الســوداني )31 كانــون األول 2019: خســائر بقيمــة 1,772 دينــار والتــي تتضمــن خســارة مببلــغ 969 دينــار ناجتــة عــن تغيــر ســعر صــرف اجلنيــه الســوداني(.

)38( 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.

ــاري  ــال وخصــم اإلصــدار واالحتياطــي اإلجب ــادة رأس امل ــى حســاب زي ــال املدفــوع ودفعــات مقدمــة عل ــل فــي رأس امل ــال تتمث ــة رأس امل ــة فــي هيكل ــود املتضمن ان البن
واخلســائر املتراكمــة والبالــغ مجموعهــا  10,193 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 مقابــل 125,824 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019.

بلغــت خســائر الشــركة املتراكمــة 246.4 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 والتــي متثــل 90% مــن رأس مــال الشــركة. هــذا وقــد جتــاوزت مطلوبــات 
الشــركة املتداولــة موجوداتهــا املتداولــة مببلــغ 143.8 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. إن هــذه األحــداث والظــروف تشــير إلــى وجــود شــك جوهــري 
حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. هــذا وتنــص املــادة رقــم )266( مــن قانــون الشــركات رقــم )22( لســنة 1997 وتعديالتــه علــى أنــه فــي حالــة 
زيــادة اخلســائر املتراكمــة للشــركة املســاهمة العامــة عــن 75% مــن رأســمالها فيجــب تصفيــة الشــركة إال إذا قــررت الهيئــة العامــة للشــركة فــي اجتمــاع غيــر عــادي زيــادة 
رأســمال الشــركة او معاجلــة وضــع خســائر الشــركة. قــرر مجلــس الــوزراء األردنــي تفويــض وزارة املاليــة بالســير بإجــراءات رفــع رأس مــال الشــركة مببلــغ 50 مليــون 
علــى مرحلتــن، شــريطة التــزام الشــركة بإعــداد وتنفيــذ خطــة إعــادة هيكلــة الشــركة مــن النواحــي التشــغيلية والتمويليــة. مت اســتالم مبلــغ 25 مليــون دينــار خــالل الربــع 
األخيــر مــن عــام 2020 وســيتم اســتالم املبلــغ املتبقــي اخلــاص باملرحلــة الثانيــة خــالل عــام 2021. وبالتالــي، قامــت الشــركة بتســجيل مبلــغ 25 مليــون دينــار 
كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس املــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. لــم يتــم اســتكمال إجــراءات رفــع رأس مــال الشــركة حتــى تاريــخ هــذه القوائــم املاليــة 
املوحــدة. حصلــت الشــركة علــى كتــاب تطمــن مــن وزارة املاليــة )ممثلــة عــن حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية(، حيــث تنظــر احلكومــة بإيجابيــة لالســتمرار فــي دعــم 

الشــركة فــي املســتقبل. 

بدأت الشركة مبشروع إعادة هيكلة شاملة تدعم استمرارية أنشطة الشركة وقدرتها على استرداد موجوداتها وتوليد تدفقات نقدية لسداد التزاماتها.

)39( االلتزامات املتملة والرأسمالية
اعتمادات وكفاالت بنكية:

علــى املجموعــة بتاريــخ 31 كانــون األول 2020 التزامــات محتملــة تتمثــل باعتمــادات بنكيــة مببلــغ 19,721 دينــار اردنــي و بكفــاالت بنكيــة مببلــغ 476 دينــار اردنــي 
ــغ 647 دينــار اردنــي(.  ــغ 8,596 دينــار اردنــي و كفــاالت بنكيــة مببل )31 كانــون األول 2019:  اعتمــادات بنكيــة مببل

القضايا املقامة على املجموعة:
ان املجموعــة مدعــى عليهــا فــي عــدد مــن القضايــا بلغــت قيمتهــا 14,821 دينــار )2019: 7,992 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 كمــا فــي 31 كانــون 

األول 2020 كاٍف ملواجهــة االلتزامــات التــي قــد تنجــم عنهــا.

التزامات رأسمالية
علــى املجموعــة بتاريــخ 31 كانــون االول 2020 التزامــات رأســمالية مببلــغ  453,013,157 دوالر أمريكــي )31 كانــون األول 2019: 453,013,157 دوالر أمريكــي( 
أي مــا يعــادل 321,286 دينــار )31 كانــون األول 2019: 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.

خــالل شــهر كانــون الثانــي 2021 ، مارســت الشــركة حقهــا فــي إلغــاء شــراء أول طائــرة كان مــن املقــرر إســتالمها خــالل الربــع األول مــن عــام 2024 دون أيــة التزامــات 
اضافيــة. ان قيمــة املبالــغ املدفوعــة مقدمــاً املتعلقــة بهــذه الطائــرة بلغــت 2,249,060 دوالر أمريكــي يتــم خصمهــا مــن الــذمم الدائنــة للشــركة.

)40( معايير التقارير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة الصادرة وغير النافذة بعد
إن املعاييــر املاليــة الدوليــة والتفســيرات اجلديــدة والتعديــالت الصــادرة وغيــر النافــذة بعــد حتــى تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة مدرجــة أدنــاه، وســتقوم املجموعــة بتطبيــق 

هــذه التعديــالت ابتــداًء مــن تاريــخ التطبيــق االلزامــي:

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( 
-  عقــود التأمــن. ينطبــق املعيــار علــى جميــع أنــواع عقــود التأمــن )مثــل عقــود احليــاة وغيرهــا مــن عقــود التأمــن املباشــرة وعقــود إعــادة التأمــن( دون النظــر للمنشــأة 
املصــدرة لعقــد التأمــن، كمــا ينطبــق علــى بعــض الضمانــات واألدوات املاليــة التــي حتمــل خاصيــة املشــاركة. ان اإلطــار العــام للمعيــار يتضمــن اســتخدام طريقــة الرســوم 

املتغيــرة وطريقــة توزيــع األقســاط.

ســيتم تطبيــق هــذا املعيــار اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2023 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(. 

من غير املتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة. 

تعديالت على معيار املاسبة الدولي رقم )1(: تصنيف املطلوبات املتداولة مقابل غير املتداولة
قــام املجلــس الدولــي للمعاييــر احملاســبية خــالل كانــون الثانــي 2020 بإصــدار تعديــالت علــى فقــرات )69( الــى )76( مــن معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )1( 

لتحديــد متطلبــات تصنيــف املطلوبــات املتداولــة مقابــل غيــر املتداولــة. توضــح هــذه التعديــالت:

-  تعريف احلق لتأجيل التسوية، 

احلق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم املالية،  -

ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية املنشأة ممارسة حقها في التأجيل،   -

وفي حال كانت املشتقات املتضمنة في املطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط املطلوبات على تصنيفها.       -

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023.
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إشارة الى اإلطار املفاهيمي - تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم )3(
قــام املجلــس الدولــي للمعاييــر احملاســبية خــالل أيــار 2020 بإصــدار تعديــالت علــى معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )3( اندمــاج األعمــال - إشــارة الــى اإلطــار 
ــى اإلطــار  ــع اإلشــارة ال ــذي صــدر فــي عــام 1989 وم ــة وال ــم املالي ــى اإلطــار املفاهيمــي إلعــداد وعــرض القوائ ــالت محــل اإلشــارة ال املفاهيمــي. حتــل هــذه التعدي

املفاهيمــي للتقاريــر املاليــة والــذي صــدر فــي اذار 2018 دون تغييــر جوهــري علــى متطلبــات اإلطــار املفاهيمــي.

كمــا أضــاف املجلــس اســتثناء ملبــدأ االعتــراف مبعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )3( لتجنــب إمكانيــة ظهــور أربــاح أو خســائر "اليــوم الثانــي" )Day 2( للمطلوبــات 
ــم )21( فــي حــال مت  ــة رق ــة الدولي ــر املالي ــر التقاري ــة تفســير معايي ــم )37( أو تفســير جلن ــي رق ــار احملاســبة الدول ــة املشــمولة ضمــن نطــاق معي وااللتزامــات احملتمل

تكبدهــا بشــكل منفصــل. 

فــي الوقــت ذاتــه قــرر املجلــس توضيــح التوجيهــات احلاليــة علــى معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )3( لألصــول احملتملــة التــي لــن تتأثــر باســتبدال اإلطــار املفاهيمــي 
إلعــداد وعــرض القوائــم املاليــة. 

ســيتم تطبيــق هــذه التعديــالت بأثــر مســتقبلي اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2022. مــن غيراملتوقــع أن يكــون للتعديــالت أثــر جوهــري علــى القوائــم املاليــة املوحــدة 
للمجموعــة. 

املمتلكات واآلالت واملعدات: املتحصل من البيع قبل االستخدام املعني - تعديالت على معيار املاسبة الدولي رقم )16(
قــام املجلــس الدولــي للمعاييــر احملاســبية خــالل أيــار 2020 بإصــدار تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )16( املمتلــكات واآلالت واملعــدات: املتحصــل مــن 
البيــع قبــل االســتخدام املعنــي والــذي مينــع املنشــئات مــن تخفيــض كلفــة املمتلــكات واآلالت واملعــدات بقيمــة املبالــغ املتحصلــة مــن بيــع منتــج مت انتاجــه فــي الفتــرة خــالل 
إحضــار األصــل إلــى املوقــع وجتهيــزه للحالــة الالزمــة للعمــل بالطريقــة املقصــودة التــي حتددهــا اإلدارة. وفقــا لذلــك يجــب علــى املنشــأة االعتــراف باملبالــغ املتحصلــة مــن 

بيــع هــذه املنتجــات وتكلفــة انتاجهــا فــي قائمــة االربــاح أو اخلســائر.

ســيتم تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2022 علــى بنــود املمتلــكات واآلالت واملعــدات والتــي مت البــدء باســتخدامها فــي بدايــة أول فتــرة 
ماليــة مت عرضهــا فــي الســنة املاليــة التــي تطبــق فيهــا التعديــالت للمــرة األولــى. 

من غير املتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة. 

العقود اخلاسرة - كلفة التزامات العقود - تعديالت على معيار املاسبة الدولي رقم )37(
قــام املجلــس الدولــي للمعاييــر احملاســبية خــالل أيــار 2020، بإصــدار تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )37( والتــي حتــدد التكاليــف التــي يجــب علــى 

املنشــأة ان تأخذهــا بعــن االعتبــار عنــد تقييــم مــا اذ كان العقــد اخلاســر او ســينتج عنــه خســارة. 

تطبــق التعديــالت طريقــة "التكلفــة املباشــرة". ان التكاليــف املباشــرة املتعلقــة بعقــود بيــع البضائــع أو اخلدمــات تتضمــن كال مــن التكاليــف اإلضافيــة والتكاليــف املوزعــة 
املتعلقــة بأنشــطة العقــد بشــكل مباشــر. 

ال تتعلق املصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا مت حتميلها الى الطرف االخر مبوجب شروط العقد. 

ســيتم تطبيــق التعديــالت اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2022. تطبــق هــذه التعديــالت علــى العقــود التــي لــم يتــم الوفــاء بجميــع شــروطها كمــا فــي بدايــة الســنة املاليــة 
التــي تطبــق فيهــا التعديــالت للمــرة األولــى. 

من غيراملتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة. 

معيار التقارير املالية الدولي رقم )9( األدوات املالية - اختبار ’10%’ إللغاء االعتراف باملطلوبات املالية
ــار  ــى معي ــاًل عل ــة تعدي ــر احملاســبة الدولي ــة لألعــوام مــن 2018�2020، أصــدر مجلــس معايي ــة الدولي ــر املالي ــر التقاري ــى معاجلــة معايي كجــزء مــن التحســينات عل
التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9(. يوضــح التعديــل الرســوم التــي تأخذهــا املجموعــة بعــن االعتبــار عنــد تقييــم مــا إذا كانــت شــروط املطلوبــات املاليــة اجلديــدة أو املعدلــة 
تختلــف اختالًفــا جوهرًيــا عــن شــروط املطلوبــات املاليــة األصليــة. تشــمل هــذه الرســوم فقــط تلــك املدفوعــة أو املســتلمة مــن قبــل املقتــرض واملقــرض، مبــا فــي ذلــك 

الرســوم املدفوعــة أو املســتلمة مــن قبــل املقتــرض أو املقــرض نيابــة عــن اآلخــر.

تقوم املجموعة بتطبيق التعديل على املطلوبات املالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة املالية التي تطبق فيها  املجموعة التعديل.

سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022، مع السماح بالتطبيق املبكر 

من غيراملتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة املجموعة.

املرحلة الثانية من إصالح IBOR )سعر الفوائد املعروضة بني البنوك(
املرحلــة الثانيــة مــن إصــالح IBOR التــي ســتصبح ســارية املفعــول فــي 1 كانــون الثانــي 2021، تتضمــن عــدًدا مــن اإلعفــاءات واإلفصاحــات اإلضافيــة. تتطبــق 

ــن املخاطــر. ــدل العائــد اخلالــي م ــن IBOR إلــى مع ــال األداة املاليــة م ــاءات عنــد انتق اإلعف

التغيــرات علــى التدفقــات النقديــة الناجتــة عــن تغيــر ســعر الفائــدة املرجعــي، نتيجــة لتغيــر املراجــع املســتخدمة لتحديــد الفائــدة املتغيــرة يتطلــب تطبيــق عملــي لتغيــر 
أســعار الفائــدة املتغيــرة. بشــرط أنــه، بالنســبة لــألداة املاليــة، يتــم االنتقــال مــن االعتمــاد علــى الســعر املعتمــد علــى IBOR إلــى نســب العائــد اخلالــي مــن املخاطــر 
علــى أســاس معــادل اقتصادًيــا. توفــر املرحلــة الثانيــة مــن إصــالح  IBORإعفــاءات مؤقتــة تســمح باســتمرارية عالقــات التحــوط للبنــك عنــد اســتبدال املرجــع املســتخدم 
ــات  ــل التعريفــات املســتخدمة فــي توثيــق عملي ــب اإلعفــاءات مــن البنــك تعدي ــي مــن املخاطــر. تتطل ــد اخلال ــى العائ ــدة احلالــي مبرجــع يعتمــد عل ــد ســعر الفائ لتحدي
التحــوط. ممــا يتضمــن إعــادة تعريــف املخاطــر التــي يتــم التحــوط لهــا مــن خــالل ربطهــا مــع اســتخدام العائــد اخلالــي مــن املخاطــر ووصــف أداة التحــوط و /أو البنــد 
املتحــوط لــه لربطهــا مــع العائــد اخلالــي مــن املخاطــر وتعديــل طريقــة تقييــم فعاليــة التحــوط. يجــب إجــراء اســتكمال التعديــالت علــى توثيــق التحوطــات بحلــول نهايــة 

الســنة املاليــة التــي يتــم فيهــا تطبيــق املرحلــة الثانيــة.

عند اختيار البنك لتطبيق التعديالت بأثر رجعي، ميكن إعادة احتساب القيمة العادلة لتبدأ من صفر لكل عملية حتوط بشكل منفصل. 

يجــوز للبنــك اســتخدام ســعر فائــدة غيــر محــدد تعاقديــا، للتحوطــات ملخاطــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة أو أســعار الفائــدة فــي حــال مت حتديــد مخاطــر أســعار الفائــدة 
بشــكل منفصــل، علــى ســبيل املثــال، فــي حــال توفــرت مراجــع ســوقية ألســعار الفائــدة اخلاليــة مــن املخاطــر يتــم اســتخدامها علــى نطــاق واســع فــي تســعير القــروض 
أو املشــتقات املاليــة. ميكــن اعفــاء البنــك مــن هــذا املتطلــب عنــد عــدم وجــود مراجــع ســوقية ألســعار الفائــدة اخلاليــة مــن املخاطــر فــي حــال قــدر البنــك ان املراجــع 

الســوقية ســتتوفر خــالل 24 شــهر. 

بالنســبة لعمليــات التحــوط اخلاصــة مبجموعــة البنــود، يجــب علــى البنــك أن يقــوم بتحويــل هــذه األدوات إلــى مجموعــات أكثــر تفصيــال ليتــم حتديــد معــدل الفائــدة 
اخلاليــة مــن املخاطــر املتعلقــة بهــا. فــي حــال مت إيقــاف أيــة عالقــات حتــوط بســبب تطبيــق املرحلــة الثانيــة مــن إصــالح IBOR فقــط وفــي حــال لتلبيتهــا ملتطلبــات 

 . IBORمعاييــر محاســبة التحــوط، يجــب إعادتهــا عنــد تطبيــق املرحلــة الثانيــة مــن إصــالح

ال تنطبق التعديالت على املجموعة.
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تقرير احلوكمة
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تقرير احلوكمة: 
املقدمة:

إن امللكّيــة األردنّيــة هــي شــركة مســاهمة عامــة مت إدراجهــا فــي بورصــة عمــان 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 
ــق  أســس ومعاييــر ومتطلبــات للحوكمــة ومبــادئ احلوكمــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى نحــو يكفــل اإلدارة الرشــيدة فــي الشــركة وحتقيــ

الشــــفافية والعدالــــة واحملاســـبة وتأميـــن حمايـــة حقـــوق املســـاهمن واملصالـــح األخـــرى والتأكـّد مـن أن الشـركة تُـدار مبـا يخـــدم أصحـاب املصالـح فيهـا.

وحرصــت امللكّيــة األردنّيــة علــى إعــداد سياســات فــي شــتى املجــاالت، تهــدف إلــى تنظيــم العالقــة بــن األطــراف األساســية فــي الشــركة: أعضــاء مجلــس اإلدارة، اإلدارة 
ــي خــاص  ــة بإعــداد نظــام داخل ــة األردنّي ــح فيهــا؛ حيــث قامــت امللكّي ــق الشــفافية بشــكل يخــدم مصلحــة املســاهمن وأصحــاب املصال ــة، واملســاهمن، لتحقي التنفيذي
ألعضــاء مجلــس اإلدارة فيهــا، يتضمــن مهــام وصالحيــات مجلــس اإلدارة والــذي يتــم انتخابــه وفقــاً لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة، وبشــكل يتماشــى مــع 
املتطلبــات الــواردة فــي تعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة لعــام 2017، حيــث مت إعــداد إجــراءات عمــل لتنظيــم وضمــان االلتــزام مبتطلبــات احلوكمــة الــواردة 

فــي هــذه التعليمــات. 

وفــي ســبيل متابعــة مــدى التــزام الشــركة مبتطلبــات احلوكمــة، فــإن الشــركة تقــوم باســتمرار مبراجعــة السياســات واإلجــراءات والنمــاذج املســتخدمة فــي تطبيــق نظــام 
احلوكمــة، كمــا يقــوم الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بتعبــأة اســتبيانات بشــكل دوري وخاصــة بعــد انتخابــات املجلــس اجلديــد، وذلــك لإلفصــاح 
حــول عضوياتهــم فــي مجالــس اإلدارة، وملكياتهــم وأقاربهــم ألوراق ماليــة فــي الشــركة أو أيــة شــركات يســيطرون عليهــا ومتلــك أســهماً فــي امللكّيــة األردنّيــة. وقــد مّت 
عقــد دورة تدريبيــة ألعضــاء املجلــس، بعــد انتخــاب املجلــس اجلديــد، حــول مبــادىء احلوكمــة وتعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة وكيفيــة تطبيقهــا داخــل 
الشــركة. كمــا قامــت جلنــة الترشــيحات واملكافــآت ومبوجــب تعليمــات احلوكمــة بعمــل تقييــم ألداء املجلــس لتحديــد مواطــن القــوة والتركيــز عليهــا، واإلحاطــة مبجــاالت 

التحســن والعمــل علــى تعزيزهــا وتطويرهــا.

وللتماشــي مــع متطلبــات احلوكمــة الدوليــة ولتنظيــم التعامــالت املاليــة اخلارجيــة وجتنــب املخاطــر املاليــة فقــد قامــت الشــركة بإعــداد سياســات وإجــراءات عمــل ملكافحــة 
غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، حيــث قامــت ضمــن اإلجــراءات التــي اســتحدثتها بتطبيــق منــوذج )KYC: Know Your Customer( حيــث أصبــح مــن أولــى 
ــة، وذلــك لاللتــزام مبتطلبــات هــذه  املتطلبــات لقبــول وكالء الشــركة حــول العالــم قيامهــم بتعبــأة النمــوذج املذكــور وتوفيــر البيانــات والوثائــق املصّدقــة للملكيــة األردنّي

اإلجــراءات قبــل البــدء بالتعامــل مــع أي وكيــل. وامتثــاالً لتعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة لعــام 2017، فقــد أعــد هــذا التقريــر شــاماًل البيانــات التاليــة:

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة )االعتباريني والطبيعيني( 
احلاليني واملستقيلني  

تنفيذي/غير تنفيذياالستقالليةاملنصب االسم
شركة إدارة االستثمارات احلكومية 

غير تنفيذيغير مستقلرئيس مجلس اإلدارةمعالي املهندس سعيد دروزة

نائب رئيس مجلس معالي املهندس باسم السالم
غير تنفيذيغير مستقلاإلدارة

غير تنفيذيغير مستقل عضومعالي السيد عمر زهير ملحس
غير تنفيذيغير مستقلعضوعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

غير تنفيذيغير مستقل عضوعطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة 
غير تنفيذيغير مستقل عضوعطوفة الدكتور عماد حجازين )1(

غير تنفيذيغير مستقل عضوسعادة األستاذة رند حنون )2(
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

غير تنفيذيغير مستقل عضومعالي السيد سعود أحمد نصيرات 
"MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED"

غير تنفيذيمستقلعضوسعادة السيد "محمد علي" عصام بدير )3(
غير تنفيذيمستقلعضوسعادة السيد نزار فهيم خوري )4(

األعضاء الطبيعيني 
غير تنفيذيمستقلعضوسعادة السيد ميشيل نبيه نزال )5(

)1( مّت تعين عطوفة الدكتور عماد حجازين ممثاًل عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية من تاريخ 2020/6/25.

)2( مّت تعين سعادة األستاذة رند حنون ممثاًل عن شركة إدارة االستثمارات احلكومية من تاريخ 2020/6/25.

تاريــخ  مــن   "MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED" شــركة  عــن  ممثــاًل  بديــر  عصــام  علــي"  "محمــد  الســيد  ســعادة  تعيــن  مّت   )3(
اإلدارة. مجلــس  فــي  الطبيعيــن  األعضــاء  مــن  التاريــخ  هــذا  قبــل  كان  حيــث   2020/6/25

)4( انتهت عضوية سعادة السيد نزار فهيم  خوري مع انتهاء دورة املجلس السابق في 2020/6/25.

)5( انتهت عضوية سعادة السيد ميشيل نبيه نزال مع انتهاء دورة املجلس السابق في 2020/6/25.

وافقــت هيئــة األوراق املاليــة علــى طلــب الشــركة باســتثنائها مــن متطلبــات أحــكام املــادة )4 / ج( مــن تعليمــات احلوكمــة والتــي تنــص علــى أن يكــون ثلــث أعضــاء املجلــس 
مــن األعضــاء املســتقلن وذلــك حتــى موعــد انتخــاب املجلــس القــادم فــي العــام 2024، وذلــك بســبب نســب ملكيــة كبــار املســاهمن لديهــا حيــث تشــكل نســبة ملكيــة 
شــركة إدارة االســتثمارات احلكوميــة فــي الشــركة 82.03% وهــي ممثلــة بســبع مقاعــد فــي املجلــس بحســب املــادة رقــم 135 مــن قانــون الشــركات رقــم 22 لســنة 

1997، واملؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي كونهــا متتلــك 5.33%. وعليــه فإنــه مــن غيــر املمكــن فــي ظــل هــذه النســب حتقيــق املتطلــب املذكــور. 

أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني
تنفيذي/ 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 مستقلشركة إدارة االستثمارات احلكوميةعطوفة الدكتور عماد حجازين

غير تنفيذيغير مستقلشركة إدارة االستثمارات احلكوميةسعادة األستاذة رند حنون 
غير تنفيذيغير مستقلاملؤسسة العامة للضمان االجتماعيمعالي السيد سعود نصيرات

غير تنفيذيمستقل"MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED"سعادة السيد "محمد علي" عصام بدير

املناصب التنفيذية وأسماء األشخاص الذين يشغلونها 
يبن اجلدول التالي املناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:

املنصباالسم

السيد ستيفان بيشلر
املدير العام � الرئيس التنفيذيمن 2017/06/01  ولغاية  2020/09/30 

السيد فراس القراعن
النائب التنفيذي للمدير العام / املالي واملواردمن 2019/10/07 

السيدة بسمة املجالي
نائب املدير العام / التجاريمن 2019/09/01

الكابنت غسان عبيدات
نائب املدير العام / العملياتمن 2019/09/01

اآلنسة آمال حتر
نائب املدير العام / املاليمن 2019/09/01

اآلنسة سهى العارضة
نائب املدير العام / اخلزينةمن 2019/09/01

الدكتور فوزي امللقي
نائب املدير العام / اخلدمات واملنتجمن 2019/09/01
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عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة 
الطبيعيني في الشركات املساهمة العامة:

ال يوجد عضويات.

ضابط ارتباط احلوكمة:
مت تعيــن املهنــدس ســامر إبراهيــم الســمان كضابــط ارتبــاط حلوكمــة الشــركة، ملتابعــة كافــة األمــور املتعلقــة بتطبيــق نظــام احلوكمــة اخلــاص بالشــركة مــع هيئــة األوراق 

املالية.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وأسماء األعضاء احلاضرين
عقد مجلس إدارة الشركة أربعة عشرة اجتماعاً خالل العام 2020 على النحو التالي:

االجتماع األول عضو مجلس اإلدارة
2020/1/28

االجتماع الثاني 
2020/3/11

االجتماع الثالث 
2020/3/18

االجتماع الرابع 
2020/4/15

االجتماع اخلامس 
2020/4/27

االجتماع السادس 
2020/6/9

االجتماع السابع 
2020/6/25

√√√√√√√معالي املهندس سعيد دروزة

√√√√√√√معالي املهندس باسم السالم

√√√√√√√معالي السيد عمر زهير ملحس 

√√√√√√√معالي السيد سعود نصيرات 

√√√√X√Xعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة السيد مالك سالمة 

√√√√√√√احلباشنة 

√�� � ��  �عطوفة الدكتور عماد حجازين

X��  � ���سعادة األستاذة رند حنون

� √√√XX√سعادة السيد نزار خوري

X√√√√√√سعادة السيد "محمد علي" بدير

� √√√√√√سعادة السيد ميشيل نزال

عضو مجلس اإلدارة
االجتماع 

الثامن
2020/7/1

االجتماع 
التاسع 

2020/8/5

االجتماع 
العاشر

2020/8/19

االجتماع 
احلادي عشر

2020/9/9

 االجتماع 
الثاني عشر

2020/10/8

 االجتماع 
الثالث عشر

2020/10/26

 االجتماع 
الرابع عشر

2020/12/16

√√√√√√√معالي املهندس سعيد دروزة

√√X√√√√معالي املهندس باسم السالم

√√√X√√√معالي السيد عمر زهير ملحس 

√√√√√√√معالي السيد سعود نصيرات 

√X√X√√√عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة السيد مالك سالمة 

√√√√√√√احلباشنة 

√√√√√√√عطوفة الدكتور عماد حجازين

√√X√√√√سعادة األستاذة رند حنون

��� � ��  �سعادة السيد نزار خوري

√√√√√X√سعادة السيد "محمد علي" بدير

��� � ��  �سعادة السيد ميشيل نزال

√ حضر االجتماع
X لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضوا

أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة 
جلنة التدقيق  •

جلنة الترشيحات واملكافآت  •

جلنة احلوكمة  •

جلنة إدارة املخاطر  •

أسماء رئيس وأعضاء جلنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم
نبذة عن املؤهالتاملنصب في اللجنةعضو مجلس اإلدارة 

رئيس اللجنةمعالي السيد عمر ملحس

عن وزيراً للمالية في الفترة من 2015 ولغاية 2018.    •

ــن  ــع ميادي ــزة فــي جمي ــة متنوعــة تفــوق العشــرين عامــاً بإجنــازات متمي ميتلــك خبــرة مصرفي  •
العمــل حيــث بــدأ مشــواره املهنــي عــام 1984 فــي بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل،  ثــم 
نائــب املديــر العــام لبنــك الدوحــة عــام 1999، ومديــر رئيســي فــي مؤسســة الالينــس كابيتــل 
األمريكية/مكتــب البحريــن عــام 2000، ومديــر إلدارة اخلزينــة واالســتثمار في بنك اإلســكان 

ــل  عــام 2002. للتجــارة ومتوي

شــغل الســيد عمــر منصــب رئيــس املجموعــة املصرفيــة فــي بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل   •
.2015 ولغايــة   2010 عــام  للبنــك  عامــاً  مديــراً  تعيينــه  مت  حتــى   2009 عــام 

يحمــل الســيد عمــر شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال تخصــص ماليــة ومصرفيــة دوليــة مــن   •
جامعــة بيرمنغهــام فــي بريطانيــا وبكالوريــوس إدارة األعمــال مــن جامعــة لويزيانــا فــي الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة.

عضومعالي السيد سعود نصيرات

ســعود  الســيد  اســتطاع  األعمــال،  إدارة  فــي  وخبرتــه  التعليميــة  اخللفيــة  إلــى  باالســتناد   •
توظيــف خبرتــه كوزيــر نقــل فــي عــدة حكومــات مــن تاريــخ 2004/10/25 وحتــى تاريــخ 
النــواب األردنــي،  2007/11/22، إلصــدار قانــون الطيــران اجلديــد مــن خــالل مجلــس 

وأشــرف علــى توســيع مطــار امللكــة عليــاء الدولــي. 

ــا: منصــب  ــة، عــّدة مناصــب كان أهمه ــرات، خــالل مســيرته املهني شــغل الســيد ســعود النصي  •
قائــد ســالح اجلــّو امللكــّي مــن عــام )1999 - 2004(، ومنصــب رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
الطيــران املدنــي )2004 - 2007(، والهيئــة البحريــة )2004 - 2007(، وســكة حديــد 
احلجــاز األردنّيــة )2004 - 2007(، ومؤسســة ســكة حديــد العقبــة )2004 - 2007(.

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 املســلّحة وأُحيــل إلــى التقاعــد برتبــة فريــق.

يحمل السيد سعود درجة املاجستير في العلوم اإلدارية والعسكرية.  •
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نبذة عن املؤهالتاملنصب في اللجنةعضو مجلس اإلدارة 

عضوعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

يشغل حالياً وظيفة أمن عام لوزارة املالية اعتباراً من 2018/4/30.  •

بــدأ  الدكتــور الشــبلي حياتــه العمليــة فــي البنــك املركــزي األردنــي بوظيفــة اقتصــادي للفتــرة   •
.2004  -1991

عمــل كمحاضــر غيــر متفــرغ فــي اجلامعــة األردنّيــة فــي كليــة إدارة األعمــال  قســم االقتصــاد   •
خــالل عــام 2002.

عمــل بوظيفــة اقتصــادي فــي برنامــج اإلنــذار املبكــر للفتــرة  2004 - 2007 فــي وزارة   •
الدولــي. والتعــاون  التخطيــط 

عمــل فــي رئاســة الــوزراء بوظيفــة اقتصــادي فــي وحــدة حتــدي األلفيــة للفتــرة 2007-  •
.2010

عمــل مديــراً ملديريــة الدراســات والسياســات االقتصاديــة - وزارة املاليــة، للفتــرة مــن 2010   •
.2018  -

عمــل فــي إدارة امللفــات االقتصاديــة والسياســات املاليــة الهامــة فــي وزارة املاليــة محليــاً ودوليــاً   •
مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد العربــي، وعمــل مــع اللجــان 
الرســمية فــي رســــــــم السياســات االقتصاديــة واملاليــة وتنفيــذ البرامــج الهامــة علــى املســتوى 
ــي  ــح االقتصــادي واالجتماعــي، وبرنامــج اإلصــالح املال ــج التصحي ــي كبرنامـــــ ــي والدول الوطن

ــي.  ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــج املراجع ــة، وبرنام ــث اإلدارة املالي وحتدي

ــا  ــي تســاهم فيه ــس إدارة املؤسســات والشــركات الت ــن مجال ــد م ــي العدي ــة ف ــل وزارة املالي مّث  •
الرســمية. واللجــان  احلكومــة 

حاصل على درجة الدكتوراة في االقتصاد - سياسية نقدية جامعة "ليدز" - بريطانيا.  •

عضوسعادة السيد "محمد علي" بدير

مّت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من عام 2008 .  •

يتوّلــى حاليــاً منصــب املديــر العــام لشــركة البعــد األمثــل لالســتثمار، إضافــًة إلــى عضويــة   •
للتعديــن. العامــة  الشــركة  إدارة  مجلــس 

شــغل ســابقاً منصــب مديــر عــام الشــركة الدوليــة لتكنولوجيــا االتصــاالت للفتــرة مــن 2000   •
- 2005 وعضويــة مجلــس إدارة مؤسســة تشــجيع االســتثمار.

يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة  "بــوردو" - الواليــات املتحــدة   •
األمريكيــة عــام 1997، وشــهادة املاجســتير فــي اإلدارة الهندســية مــن اجلامعــة األمريكيــة فــي 

بيــروت عــام 2001.

 عقدت جلنة التدقيق عشرة اجتماعات خالل العام 2020 
على النحو التالي: 

االجتماع األولعضو مجلس اإلدارة
2020/1/20

االجتماع الثاني 
2020/2/25

االجتماع الثالث
2020/3/3

االجتماع الرابع
2020/5/31

االجتماع اخلامس
2020/7/15

√√√√√معالي السيد عمر ملحس

√√√√√معالي السيد سعود نصيرات

XXXXXعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي 

√√√√√سعادة السيد "محمد علي" بدير

عضو مجلس اإلدارة
االجتماع السادس
2020/7/30

االجتماع السابع
2020/10/11

االجتماع الثامن
2020/10/26

االجتماع التاسع 
2020/11/4

االجتماع العاشر 
2020/12/15

√√√√√معالي السيد عمر ملحس
√√√√√معالي السيد سعود نصيرات

√XXXXعطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي 
√√√√√سعادة السيد "محمد علي" بدير

√ حضر االجتماع
X لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضوا

*حضر السادة مدّققو احلسابات اخلارجين أربعة اجتماعات للجنة التدقيق خالل العام 2020.

أسماء رئيس وأعضاء كل من جلنة الترشيحات واملكافآت وجلنة 
احلوكمة وجلنة إدارة املخاطر وعدد االجتماعات لكل منهم 

خالل عام 2020:
جلنة الترشيحات واملكافآت

املنصب في اللجنةعضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنةمعالي املهندس سعيد دروزة
عضومعالي املهندس باسم السالم

عضوعطوفة السيد مالك احلباشنة 
عضوسعادة السيد نزار خوري - لغاية 2020/6/25

عضوسعادة األستاذة رند حنون - اعتباراً من 2020/7/1

مت عقد ثالثة اجتماعات للجنة الترشيحات واملكافآت خالل العام  2020 على النحو التالي :

االجتماع األول عضو مجلس اإلدارة
2020/1/28

االجتماع الثاني 
2020/6/9

االجتماع الثالث 
2020/9/29

√√√معالي املهندس سعيد دروزة
√√√معالي املهندس باسم السالم

√√√عطوفة السيد مالك احلباشنة
�√√سعادة السيد نزار خوري

√��سعادة األستاذة رند حنون

√ حضر االجتماع
X لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضوا

جلنة احلوكمة
املنصب في اللجنةعضو مجلس اإلدارة

رئيس اللجنةسعادة السيد ميشيل نزال - لغاية 2020/6/25
رئيس اللجنةمعالي السيد سعود نصيرات - اعتباراً من 2020/7/1

عضو سعادة السيد نزار خوري - لغاية 2020/6/25
عضو عطوفة الدكتور عماد حجازين اعتباراً من 2020/7/1

عضو سعادة األستاذة رند حنون اعتباراً من 2020/7/1
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مّت عقد اجتماعن للجنة احلوكمة خالل العام 2020 على النحو التالي:

االجتماع الثاني 2020/12/13االجتماع األول 2020/7/28عضو مجلس اإلدارة
��سعادة السيد ميشيل نزال

√√معالي السيد سعود نصيرات
��سعادة السيد نزار خوري

√√عطوفة الدكتور عماد حجازين
√√سعادة األستاذة رند حنون

√ حضر االجتماع
X لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضوا

جلنة إدارة املخاطر
املنصب في اللجنةعضو مجلس اإلدارة/عضو اإلدارة التنفيذية

رئيس اللجنةمعالي املهندس باسم السالم
عضومعالي السيد عمر ملحس

عضو عطوفة السيد مالك احلباشنة 
عضوسعادة السيد ستيفان بيشلر - لغاية 2020/9/30

مت عقد اجتماعن للجنة إدارة املخاطر خالل العام 2020 على النحو التالي:

االجتماع األولعضو مجلس اإلدارة/عضو اإلدارة التنفيذية
2020/1/14

االجتماع الثاني
2020/12/4

√√معالي املهندس باسم السالم
√√معالي السيد عمر ملحس

√√عطوفة السيد مالك احلباشنة 
�√سعادة السيد ستيفان بيشلر 

√ حضر االجتماع
X لم يحضر االجتماع

�  لم يكن عضوا

رئيس مجلس اإلدارة 

املهندس سعيد سميح دروزة
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