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حضرة صاحب اجلاللة
امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم
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صاحب السمّو امللكي
األمير احلسني بن عبداهلل الثاني 

ولي العهد املعظم
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       رؤيتنا...
أن	نكون	شركة	الطيران	املفضلة	لربط	األردن	واملشرق	بالعالم.

       رسالتنا...
أن يقوم مسافرونا بترويج خدماتنا بأنفسهم، ألننا نقدم لهم:

أرفع	مستويات	السالمة	واألمن	واالعتمادية	يف	مجال	النقل	اجلوي. 	
أجواء	سفر	متكاملة	غنية	بالرعاية	واالهتمام. 	
خدمات	ومزايا	متقدمة	بكلفة	معقولة. 	

أن يعمل موظفونا كفريق واحد بحماس وكفاءة عالية، ألننا نوفر لهم:
بيئة	عمل	صحية	تشجع	املشاركة	واحلوار	املفتوح. 	
امتيازات	وحوافز	وظيفية	منافسة. 	
فرصاً	مستمرة	للتدريب	والتطور	من	خالل	مسار	وظيفي	واعد. 	
قيادة	نشطة	وفعالة. 	

أن يقبل مساهمونا على االستثمار في شركتنا، ألننا نؤّمن لهم:
مستقبل	واعد. 	
توسع	ومنو. 	
أعلى	مستويات	النزاهة	والشفافية	واملسؤولية. 	

وبهذه الرسالة سيكون األردن فخورًا، ألننا:
نعكس	الصورة	املثلى	لهوية	األردن،	ثقافته	وحسن	ضيافته. 	
نروج	األردن	كمحطة	رئيسية	وبوابة	دخول	للشرق	األوسط	على	الصعيدين	السياحي	واالستثماري. 	
ندعم	املجتمع	احمللي	ونقدم	الرعاية	ملختلف	النشاطات	والفعاليات	اخليرية. 	

       قيمنا...
نعمل	جاهدين	لتحقيق	التميز،	وموظفونا	الناجحون	يتحلون	بـ:

       روح الفريق الواحد:
نؤمن	بالعمل	كفريق،	ونحب	أن	نحقق	النجاح	معاً	معتمدين	على	التواصل	الفعال	وعلى	قدراتنا	الذاتية. 	
نقدر	اقتراحات	العاملني،	وجنعل	من	االختالف	يف	وجهات	النظر	وسيلة	للتعلم	والتقدم. 	

       املوضوعية:
نتخذ	القرارات	بناًء	على	حقائق	ملموسة	وحاالت	عملية،	وليس	استناداً	إلى	اآلراء	الشخصية	واملشاعر. 	
ندعم	قراراتنا	باملعلومة	الصحيحة	الكفيلة	بإقناع	بعضنا	البعض	بواقعية	وجترد. 	

       االعتمادية:
نسعى	بشكل	مستمر	لتلبية	حاجات	مسافرينا	يف	كافة	الظروف	واألحوال. 	
ننصاع	لكافة	السياسات	واإلجراءات	الداخلية،	واألنظمة	والقوانني	املرعية. 	

       االلتزام:
نلتزم	بتوفير	األفضل	لكل	من	لهم	مصلحة	بنجاح	شركتنا	باستمرار. 	

رؤيتنا، رسالتنا وقيمنا 
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نضع	أعلى	معايير	ومستويات	األداء	ونعمل	على	تطبيقها. 	
نتحمل	مسؤولية	أفعالنا	وقراراتنا. 	
نصغي	لرغبات	كل	من	نتعامل	معهم،	من	داخل	الشركة	وخارجها،	ونستجيب	لها. 	

        االهتمام:
نتفهم	متطلبات	مسافرينا	ونعمل	على	حتقيقها. 	
ندعم	بعضنا	البعض	ونقدر	ظروفنا	مبوضوعية. 	
نتعامل	مع	اآلخرين	بنفس	األسلوب	الذي	نتمنى	أن	يعاملونا	به. 	

       الثقة:
ننتهج	الصدق	والشفافية	يف	تعاملنا	مع	مسافرينا،	موظفينا	وشركائنا. 	
نعزز	قيم	الثقة	واالحترام،	وندعم	إيجاد	جو	من	التواصل	واالنفتاح	يف	بيئة	العمل. 	
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أعضاء مجلس اإلدارة 
معالي املهندس سعيد سميح دروزة

رئيس	مجلس	اإلدارة،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	

عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي 
نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	/	العضو	املنتدب	-	الرئيس	التنفيذي،

ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)اعتباراً	من	2021/3/30(

معالي املهندس باسم خليل السالم
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	

عطوفة السيدة خلود محمد السقاف 
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)اعتباراً	من	2021/3/30(

معالي املهندس خيري ياسر عمرو 
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)اعتباراً	من	3/30/	2021	ولغاية	2021/10/11(

عطوفة الدكتور عبد احلكيم موسى الشبلي
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)لغاية	2021/3/29(

عضو،	ممثاًل	عن	املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعي	)اعتباراً	من	2021/3/30(

سعادة السيد »محمد علي« عصام بدير 
 »Mint Trading Middle East Limited«	شركة	عن	ممثاًل	عضو،
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سعادة السيد عمر منذر الفاهوم 
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)اعتباراً	من	2021/3/30(

سعادة األستاذ رجائي كمال الدجاني
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)اعتباراً	من	2021/3/30(

معالي السيد عمر زهير ملحس
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية		)لغاية	2021/3/29(

عطوفة الدكتور عماد نعيم سليم حجازين 
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)لغاية	2021/3/29(

سعادة األستاذة رند غازي طاهر حنون 
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)لغاية	2021/3/29(

عطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة 
عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكومية	)لغاية	2021/3/29(

معالي السيد سعود احمد نصيرات 
عضو،	ممثاًل	عن	املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعي	)لغاية	2021/3/29(

مدقق احلسابات
شركة	إرنست	آند	يونغ

املستشار القانوني
مجموعة	السند	للقانون	بالتعاون	مع	»إيفرشيدس	سذرالند«
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة  وعطوفة نائب رئيس مجلس 
اإلدارة-العضو املنتدب/الرئيس التنفيذي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات املساهمني الكرام،

أسعد	اهلل	أوقاتكم	جميعاً	بكل	خير،
يســعدنا	يف	مســتهل	كلمتنــا	أن	نتقــدم	إليكــم	جميعــاً	-	ونيابــًة	عــن	الزمــالء	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذيــة	-	بخالــص	التحيــة	وصــادق	املــودة	واالحتــرام،	
مقدريــن	ثقتكــم	الغاليــة	باملســاهمة	يف	رأس	مــال	شــركة	عاليــة	-	اخلطــوط	اجلويــة	امللكيــة	األردنيــة،	علــى	مــا	حتظــى	بــه	هــذه	الشــركة	الرائــدة	مــن	مكانــٍة	خاصــٍة	يف	
قلــوب	األردنيــني	جميعــاً،	وأهميــٍة	اســتراتيجيٍة	كبيــرٍة	يف	ربــط	األردن	بالعالــم،	والتــي	نــرى	يف	األفــق	مســتقباًل	مشــرقاً	ينتظرهــا	بــإذن	اهلل،	بالرغــم	مــن	التحديــات	

التــي	تواجههــا	يف	الوقــت	احلاضــر.

حضرات املساهمني الكرام،
نــدرك	جميعــاً	املكانــة	التــي	تتمتــع	بهــا	امللكيــة	األردنيــة	بوصفهــا	ناقــاًل	جويــاً	وطنيــاً	عريقــاً،	يســهم	بشــكٍل	فاعــٍل	يف	رفعــة	األردن	ونهضتــه	وتطــوره؛	فهــي	واحــدةٌ	مــن	
األعمــدة	األساســية	لالقتصــاد	الوطنــي	مبكوناتــه	املختلفــة،	ال	بــل	إن	امللكيــة	األردنيــة	تعــد	قــوام	صناعــة	النقــل	اجلــوي	والطيــران	احمللــي،	ماضيــاً	وحاضــراً،	بالنظــر	
إلــى	ســمعتها	اإلقليميــة	والعامليــة	املميــزة،	وعملياتهــا	التشــغيلية،	وحجــم	العمالــة	املاهــرة	واملدربــة	التــي	تشــغلها،	واألســطول	احلديــث	مــن	الطائــرات	الــذي	يخــدم	

شــبكة	خطوطهــا	اجلويــة	املمتــدة	علــى	مســاحة	أربــع	قــاراٍت	بأعلــى	معاييــر	الســالمة	واألمــان.

لقــد	كان	أداء	امللكيــة	األردنيــة	خــالل	العــام	2021،	جيــداً	نســبياً	مــن	جميــع	النواحــي	التشــغيلية،	علــى	الرغــم	مــن	التحديــات	الكبيــرة	التــي	واجهتهــا	الشــركة	خــالل	
العــام	املذكــور،	الــذي	لــم	يكــن	إال	اســتمراراً	ملــا	شــهده	عــام	2020	جــراء	جائحــة	كورونــا	وتأثيرهــا	املباشــر	علــى	صناعــة	النقــل	اجلــوي،	ومــا	نتــج	عنــه	مــن	قيــوٍد	
مفروضــٍة	علــى	حركــة	الســفر	وإجراءاتــه،	األمــر	الــذي	انعكــس	بــدوره	علــى	معــدل	امتــالء	الطائــرات	وأســعار	تذاكــر	الســفر،	التــي	تشــكل	بالتالــي	النتائــج	النهائيــة	

ألعمــال	شــركات	الطيــران	عمومــاً.

حضرات املساهمني الكرام،
إن	االســتراتيجية	التــي	وضعتهــا	اإلدارة	-	وبــدأت	الشــركة	بتنفيذهــا	منــذ	منتصــف	العــام	2021	-	أســهمت	بشــكٍل	كبيــٍر	يف	وضــع	امللكيــة	األردنيــة	علــى	الطريــق	
الصحيــح،	بوجــود	خطــة	أعمــاٍل	واضحــة	املعالــم	خلمســة	أعــواٍم	مقبلــٍة	يجــري	تنفيذهــا	بعنايــٍة،	وبشــكٍل	مبرمــٍج	إلعــادة	هيكلــة	الشــركة	ومتكينهــا	مــن	حتقيــق	نتائــج	
إيجابيــٍة	ينشــدها	املســاهمون،	ويعيــد	للملكيــة	األردنيــة	مكانتهــا	ودورهــا	الوطنــي؛	حيــث	تضمنــت	اخلطــة	احملــاور	اآلتيــة؛	تقليــل	التكاليــف	التشــغيلية،	ومراجعــة	شــبكة	
اخلطــوط،	وحتديــث	طائــرات	األســطول،	والنهــوض	باملســتوى	املميــز	للخدمــات	التــي	تقدمهــا	امللكيــة	األردنيــة	ملســافريها،	واحملافظــة	علــى	املكانــة	املرموقــة	التــي	

تتبوأهــا	بوصفهــا	شــركة	طيــراٍن	رائــدٍة	يف	املشــرق	العربــي،	فضــاًل	عــن	ترويــج	األردن	يف	مختلــف	أنحــاء	العالــم	وتشــجيع	الســياحة.

ــي	بلغــت	74.3  ــام	2021،	والت ــة	لع ــة	بعــد	الضريب ــة،	فقــد	اســتطاعت	الشــركة	تخفيــض	اخلســائر	الصافي ــة	األردني ــة	للملكي ــة	النهائي ــج	املالي ــد	النتائ ــى	صعي وعل
مليــون	دينــار،	مقارنــًة	بخســائر	وصلــت	إلــى	161.1	مليــون	دينــاٍر	للعــام	2020،	وبنســبٍة	بلغــت	%54.

ــاٍر	للعــام	 ــرادات	التشــغيلية	مــن	213	مليــون	دين ــا؛	إذ	ارتفعــت	اإلي ــة	األردنيــة	يف	العــام	2021	مؤشــراً	إيجابًي ــرادات	التــي	جنتهــا	امللكي كان	االرتفــاع	يف	مجمــل	اإلي
2020	إلــى	357	مليــون	دينــاٍر	للعــام	2021	وبنســبة	حتســٍن	بلغــت	68%،	وهــو	رقــٌم	يدعونــا	للتفــاؤل	بــأن	للعاملــني	يف	هــذه	الشــركة	-	إدارًة	وموظفــني	-	قــدراٍت	

وإمكانــاٍت	واضحــًة	علــى	حتقيــق	إجنــازاٍت	ملموســٍة	عبــر	النهــج	اجلديــد	املتبــع	يف	عمليــات	الترويــج،	والعــروض	املجزيــة،	واحلــرص	علــى	تعزيــز	حصيلــة	اإليــرادات	
املضافــة	مبختلــف	أوجههــا،	كمــا	نقلــت	طائــرات	امللكيــة	األردنيــة	يف	العــام	2021	حوالــي	1.6	مليــون	مســافٍر،	مقارنــًة	مــع	752	ألــف	مســافٍر	للعــام	الــذي	ســبقه.	
وعلــى	صعيــد	حتســني	املنتــج	اجلــوي	واخلدمــات،	فقــد	أدخلــت	امللكيــة	األردنيــة	عــدة	حتســيناٍت	تضمنــت	وجبــات	الطعــام	علــى	الدرجــة	الســياحية،	وتطويــر	خدمــات	

الترفيــه	علــى	طائــرات	األســطول	وصالــة	رجــال	األعمــال،	فضــاًل	عــن	االلتــزام	بدقــة	مواعيــد	الرحــالت.

أمــا	احملــور	اآلخــر	الــذي	اعتمــدت	عليــه	الشــركة	لتحســني	وضعهــا	املالــي،	فــكان	ضبــط	التكاليــف	التشــغيلية،	والعمــل	علــى	تخفيضهــا	حيثمــا	كان	ذلــك	ممكنــاً،	مــع	
احملافظــة	علــى	مســتوى	اخلدمــات	التــي	تقدمهــا	الشــركة	ملســافريها،	عبــر	تقليــل	أوجــه	اإلنفــاق	التشــغيلي	كافــًة،	ومراجعــة	العقــود	املبرمــة	بــني	امللكيــة	األردنيــة	
ومــزودي	اخلدمــات	التشــغيلية	واللوجســتية	املختلفــة	داخــل	اململكــة	ويف	احملطــات	اخلارجيــة،	ومراجعــة	عقــود	اســتئجار	الطائــرات	وتطبيــق	أوامــر	الدفــاع	وبرامــج	
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ــن	279  ــرادات	بنســبة	33%		فقــط	م ــف	اإلي ــت	كل ــذا	ارتفع ــني	يف	الشــركة.	وهك ــب	وأجــور	العامل ــق	بروات ــا	يتعل ــان	االجتماعــي	فيم ــة	مــن	مؤسســة	الضم احلماي
مليــون	دينــاٍر	يف	العــام	2020	إلــى	370	مليــون	دينــاٍر	يف	العــام	2021.

ونــود	أن	نشــير	هنــا	إلــى	مجمــل	اخلســائر	التشــغيلية	املاليــة	التــي	ســجلتها	الشــركة	للعــام	2021	حســب	البيانــات	املاليــة،	والتــي	انخفضــت	الــى	حوالــي	12.7	مليــون	
دينــاٍر	مقارنــًة	مــع	66.4	مليــون	دينــاٍر	للعــام	2020،	والتــي	حتققــت	جــراء	عــدة	عوامــل	أهمهــا؛	ارتفــاع	أســعار	الوقــود،	وأجــواء	املنافســة	الشــديدة	بــني	شــركات	
الطيــران	العاملــة	يف	املنطقــة،	وعــدم	اســتقرار	األوضــاع	األمنيــة	يف	املنطقــة	ممــا	أدى	إلــى	انخفــاض	معــدل	الرحــالت	الســياحية	املتوجهــة	إلــى	األردن،	وانخفــاض	

أســعار	تذاكــر	الســفر.

حضرات املساهمني الكرام،
علــى	صعيــد	شــبكة	اخلطــوط،	تقــوم	سياســة	امللكيــة	األردنيــة	علــى	مراجعــة	شــبكتها	اعتمــاداً	علــى	دراســات	اجلــدوى	االقتصاديــة	مــن	التشــغيل،	ومبــا	يتفــق	مــع	
أهــداف	الشــركة	يف	تقــدمي	أفضــل	خدمــٍة	ملســافريها،	كمــا	تلتــزم	الشــركة	مبتابعــة	خططهــا	إلعــادة	جميــع	عملياتهــا	التشــغيلية	التــي	تأثــرت	مــن	جائحــة	كورونــا،	
وتعديــل	عــدد	رحالتهــا	التشــغيلية	إلــى	احملطــات	املخدومــة	حاليــاً،	فيمــا	ســتعمل	امللكيــة	األردنيــة	خــالل	العــام	املقبــل	علــى	اســتئناف	رحالتهــا	إلــى	كٍل	مــن	النجــف	
العراقيــة	وكوبنهاجــن	وموســكو	وجنيــف	وزيــورخ،	والتــي	توقــف	الســفر	إليهــا	جــراء	اجلائحــة،	فضــاًل	عــن	تدشــني	رحــالٍت	إلــى	محطــاٍت	جديــدٍة	يف	أســواٍق	واعــدٍة،	

مــا	ســيرفع	عــدد	الوجهــات	مــن	35	إلــى	60	محطــًة	خــالل	األعــوام	اخلمســة	القادمــة.

ويف	جانــب	األســطول،	فــإن	الشــركة	تتجــه	يف	إطــار	خطتهــا	إلــى	جتديــد	طائــرات	األســطول	خلدمــة	اخلطــوط	القصيــرة	واملتوســطة،	واســتبدال	جميــع	الطائــرات	
القدميــة	مــن	احلجــم	املتوســط	والصغيــر-	وعددهــا	17	-	بطائــراٍت	جديــدٍة،	باإلضافــة	إلــى	13	طائــرًة	جديــدة،	علًمــا	بــأن	ثمــة	مفاوضــاٍت	جاريــًة	حاليــاً	بــني	
امللكيــة	األردنيــة	والشــركات	العامليــة	الرئيســية	لصناعــة	الطائــرات	وهــي:	بوينــغ،	إيربــاص	وإمبريــر	ومؤجــري	الطائــرات	اجلديــدة	الســتبدال	الطائــرات	العاملــة	حاليــاً	

بطائــراٍت	حديثــة	الصنــع؛	حيــث	ستشــكل	عمليــة	التحديــث	هــذه	منعطفــاً	إيجابيــاً	جديــداً	يف	مســيرة	امللكيــة	األردنيــة.

أمــا	يف	مجــال	الشــحن	اجلــوي،	فقــد	وضعــت	الشــركة	اســتراتيجيًة	طموحــًة	ركــزت	مــن	خاللهــا	علــى	النمــو	واالســتدامة	وأمتتــة	العمليــات	يف	مواجهــة	التحديــات،	
وســيتم	تزويــد	امللكيــة	بطائــرات	شــحٍن	جديــدٍة	متخصصــٍة	ســيتم	اختيارهــا	تبعــاً	ألســطول	طائــرات	الــركاب	اجلديــدة.	واتخــذت	الشــركة	إجــراءاٍت	وحلــوالً	ديناميكيــًة	
لتحقيــق	أعمــاٍل	أكثــر	ربحيــًة	يف	مجــال	شــحن	البضائــع،	ســواًء	علــى	مــن	طائــرات	الــركاب	أو	املخصصــة	للشــحن،	فضــاًل	عــن	تلبيــة	وخدمــة	الســوق	احمللــي	والعاملــي	

عبــر	عمــان،	وبتعــاوٍن	ودعــٍم	مــن	عمالئنــا	وكوادرنــا	املؤهلــة.

حضرات املساهمني الكرام،
ويف	اخلتــام	جنــدد	الشــكر	والعرفــان	لكــم	جميعــاً،	معبريــن	عــن	بالــغ	تقديرنــا	لتفهمكــم	حقيقــة	التحديــات	التــي	متــر	بهــا	الشــركة	وحجمهــا،	ومؤكديــن	أننــا	جميعــاً	

عازمــون	علــى	العمــل	بــكل	الطاقــات	واإلمكانــات،	وبــذل	أقصــى	اجلهــود	لتخطــي	هــذه	املرحلــة،	واملضــي	بامللكيــة	األردنيــة	قدمــاً.

داعــني	املولــى	عــز	وجــل	أن	يوفقنــا	ويعيننــا	علــى	حمــل	أمانــة	املســؤولية،	لتحقيــق	كل	مــا	فيــه	خيــر	بلدنــا	العزيــز،	ورفعــة	شــركتنا	الوطنيــة،	بقيــادة	ورعايــة	صاحــب	
اجلاللــة	الهاشــمية	امللــك	عبــداهلل	الثانــي	ابــن	احلســني	حفظــه	اهلل	ورعــاه.

والسالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته

م. سامر عبد السالم املجاليم. سعيد سميح دروزة
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تقرير مجلس اإلدارة
غايات الشركة وأنشطتها الرئيسية 

تعمــل	مجموعــة	امللكّيــة	األردنّيــة	مــن	أجــل	حتقيــق	غاياتهــا	التــي	أنشــئت	مــن	أجلهــا،	والتــي	مــن	أهمهــا	القيــام	بجميــع	نشــاطات	النقــل	اجلــوي	املنتظــم	وغيــر	املنتظــم	
للمســافرين	والبريــد	والبضائــع	داخــل	اململكــة	وخارجهــا،	باإلضافــة	إلــى	القيــام	بتقــدمي	خدمــات	املناولــة	للطائــرات.

أماكن الشركة اجلغرافية وعدد املوظفني
يقــع	املكتــب	الرئيســي	للملكّيــة	األردنّيــة	)اإلدارة	العامــة(	يف	العاصمــة	عّمــان،	وتــدار	عملياتهــا	التشــغيلية	ورحالتهــا	اجلوّيــة	مــن	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي،	كمــا	

يوجــد	لهــا	مكاتــب	مبيعــات	يف	35	مدينــة	يف	العالــم،	ووكالء	عامــون	ملبيعاتهــا	يف	نحــو	46	مدينــة	أخــرى.

وتقــوم	الشــركة	بتنفيــذ	تلــك	األعمــال	مــن	خــالل	موظفيهــا	الذيــن	يبلــغ	عددهــم	كمــا	هــو	يف	2021/12/31	مــا	مجموعــه	3209	)عــدد	موظفــي	امللكيــة	األردنيــة(	
موظفــاً	يعمــل	منهــم	246	موظفــاً	يف	احملطــات	اخلارجيــة	للشــركة	و	)26(	موظفــاً	يف	شــركة	رويــال	تــورز	و	)202(	يف	شــركة	املشــرق	خلدمــات	املطــار	»تكــرم«.

حجم االستثمار الرأسمالي
بلغــت	القيمــة	للممتلــكات	واملعــدات	60	مليــون	دينــار	يف	العــام	2021	مقابــل	73.9	مليــون	دينــار	كمــا	يف	نهايــة	عــام	2020	وبانخفــاض	بلــغ	13.9	مليــون	دينــار	
وذلــك	نتيجــة	إلســتهالك	العــام	بقيمــة	21.4	مليــون	دينــار،	وإضافــة	إلــى	شــراء	معــدات	وممتلــكات	بقيمــة 7.5	مليــون	دينــار	والتــي	تتضمــن	إضافــات	نقديــة	بقيمــة	

دينــار.	 مليــون	 	6.8

الشركات التابعة للملكّية األردنّية
شركة األجنحة امللكّية: 

ــة،	حيــث	اقتصــرت	 ــة	األردنّي ــة	يف	األردن	عــام	1975	كشــركة	ذات	مســؤولية	محــدودة	بــدون	أيــة	فــروع	تابعــة	لهــا	مملوكــة	بالكامــل	للملكّي تأسســت	األجنحــة	امللكّي
أعمــال	الشــركة	علــى	تشــغيل	أنشــطة	وعمليــات	املجموعــة	للنقــل	العــارض،	كمــا	عملــت	الشــركة	كوكيــل	نقــل	عــارض	)أي	أنهــا	تنظــم	النقــل	العــارض	البديــل	عنــد	عــدم	
توفــر	طائرتهــا(	ومؤِجــٍر	لطائرتهــا	للشــركة	األم	عنــد	الضــرورة،	ليبلــغ	رأســمال	شــركة	األجنحــة	امللكّيــة	حاليــاً	5	ماليــني	دينــار	أردنــي،	ومتتلــك	طائــرة	واحــدة	مــن	

طــراز	إيربــاص	320.

هــذا	وقــد	قــرر	مجلــس	إدارة	الشــركة	األم	يف	اجتماعــه	املنعقــد	بتاريــخ	26	أيلــول	2018	إيقــاف	العمليــات	التشــغيلية	وأنشــطة	وأعمــال	الشــركة	وتصفيتهــا	إال	يف	
حالــة	مت	التوصــل	لبيعهــا	لطــرف	ثالــث.

شركة امللكّية األردنّية للسياحة والسفر )رويال تورز(:
تأسســت	شــركة	رويــال	تــورز	عــام	1979	بهــدف	تقــدمي	خدمــات	إضافيــة	تكميليــة	خلدمــات	امللكيــة	األردنيــة	تســاعدها	علــى	تســويق	رحالتهــا	يف	مناطــق	اجلــذب	
الســياحي	يف	العالــم،	وتتولــى	الشــركة	مهمــة	حجــز	تذاكــر	وإرســال	أفــواج	ســياحية	للوجهــات	الســياحية	األكثــر	رواجــاً	يف	املنطقــة	والعالــم،	والبحــث	عمــا	هــو	جديــد	

دائمــاً	لتوفيــر	خيــارات	أوســع	للســائحني.

واليــوم	أصبحــت	الـــ	»رويــال	تــورز«	اخليــار	الوحيــد	لتنفيــذ	البرامــج	الســياحية	الوطنيــة	فهــي	الوحيــدة	املعتمــدة	لعمــل	اجلــوالت	الســياحية	لبرنامــج	»زوار«	واجلهــة	
الوحيــدة	القائمــة	علــى	تنفيــذ	خطــط	وزارة	الســياحة	يف	برنامــج	»ســيتي	تــور«	باإلضافــة	إلــى	برنامــج	ســياحة	العبــور.

شركة تكرم خلدمات املطار 
شــركة	»ِتكــَرم«	بــدأت	يف	عــام	2014	كمشــروع	اســتثماري	مشــترك	بــني	امللكّيــة	األردنّيــة	وشــركة	خدمــات	املطــارات	العامليــة	»WFS«،	إال	أن	امللكّيــة	األردنّيــة	أصبحــت	
منــذ	شــهر	آذار	مــن	عــام	2017	متلــك	هــذه	الشــركة	بالكامــل	برأســمال	قــدره	)764,804(	دينــار	أردنــي،	الفتــاً	إلــى	أن	هــذه	اخلطــوة	تأتــي	يف	إطــار	االســتراتيجية	

التــي	تنتهجهــا	امللكّيــة	األردنّيــة	لتعزيــز	إيراداتهــا	مــن	اخلدمـــات	املســاندة	للنقـــل	اجلوي.

توفــر	شــركة	»ِتكــَرم«	التابعــة	للملكّيــة	األردنّيــة	خدمــات	ســفر	عديــدة	مــن	حيــث	االســتقبال	وتقــدمي	املســاعدة	وتبســيط	اإلجــراءات	للمســافرين	املغادريــن	والقادمــني	
وركاب	الترانزيــت	يف	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي	بأســعار	مناســبة	.

وتتضمــن	خدمــات	»ِتكــَرم«	احلصريــة	داخــل	املطــار	خدمــات:	اســتقبال	املســافرين	ومرافقتهــم	واســتكمال	إجــراءات	ســفرهم،	وإيجــاد	مســار	ســريع	لهــم	علــى	كاونتــر	
اجلــوازات	والتفتيــش	األمنــي	ونقــل	احلقائــب	وتغليفهــا،	واســتخدام	املغادريــن	صالــة	»كــراون«	التابعــة	للملكّيــة	األردنّيــة،	وتوفيــر	ســيارات	الليموزيــن	لنقــل	املســافرين	
مــن	أي	مــكان	يف	األردن	إلــى	املطــار	وبالعكــس،	باإلضافــة	إلــى	اســتخدام	الســيارات	الكهربائيــة	التــي	تنقــل	املســافرين	بــني	صــاالت	املطــار،	مــن	وإلــى	البوابــات،	

باإلضافــة	إلــى	خدمــة	مضافــة	العقبــة	الســتضافة	كبــار	الــزوار	.

ويســتفيد	مــن	خدمــات	»ِتكــَرم«	املســافرون	األفــراد	والعائــالت	واملجموعــات	الســياحية	ورجــال	األعمــال	وشــركات	الطيــران	والفنــادق	ومنظمــو	الرحــالت	الســياحية	
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وغيرهــم	والذيــن	مبقدورهــم	طلــب	أيــة	خدمــة	مــن	خــالل	الكاونتــرات	املعــدة	الســتقبال	املســافرين	يف	صــاالت	املطــار	والعاملــة	علــى	مــدار	الســاعة،	مقابــل	أســعار	
محــددة	ومناســبة	لنــوع	اخلدمــة	املطلوبــة.

وقــد	اختــارت	امللكّيــة	األردنّيــة	إطــالق	اســم	»ِتكــَرم«	علــى	هــذه	الشــركة	ألنــه	يعكــس	التــراث	احلقيقــي	للضيافــة	األردنيــة	وحفــاوة	االســتقبال	املتميــزة	للضيــف،	باعتبــار	
امللكّيــة	األردنّيــة	الناقــل	الوطنــي	للمملكــة	األردنيــة	الهاشــمية	املعروفــة	باحلــرص	علــى	العــادات	األردنيــة	اإليجابيــة	والتقاليــد	العربيــة	األصيلــة.	

أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة احلاليــن ونبــذة تعريفيــة عــن كل منهــم:

الشهادات العلميةاجلنسيةتاريخ العضويةاملنصباالسم

رئيس	مجلس	اإلدارة،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	معالي	املهندس	سعيد	دروزة
ماجستير	إدارة	أعمالأردنية 6/21/	2016االستثمارات	احلكومية

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة/	العضو	املنتدب	-	الرئيس	عطوفة	املهندس	سامر	املجالي
ماجستير	يف	إدارة	النقل	اجلويأردنية2021/3/30التنفيذي،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	االستثمارات	احلكومية

بكالوريوس	هندسة	كيميائيةأردنية 17	/2016/4عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةمعالي	املهندس	باسم	السالم

ماجستير	يف	االقتصادأردنية2021/3/30عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةعطوفة	السيدة	خلود	السقاف

عطوفة	الدكتور
عبد	احلكيم	الشبلي* 

دكتوراة	يف	االقتصادأردنية 8	/2018/5عضو،	ممثاًل	عن	املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعي	

سعادة	السيد	»محمد	علي«	بدير
عضو،	ممثاًل	عن	شركة

 »Mint Trading Middle East Limited«
ماجستير	إدارة	هندسيةأردنية 2008/3/27

بكالوريوس	محاسبةأردنية2021/3/30عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةسعادة	السيد	عمر	الفاهوم

ماجستير	يف	القانون	التجاريأردنية2021/3/30عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةسعادة	األستاذ	رجائي	الدجاني

 *أصبح	ممثاًل	عن	املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعي	من	تاريخ	2021/3/30،	حيث	كان	قبل	هذا	التاريخ	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	االستثمارات	احلكومية.	
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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	لعــام	2016،	وذلــك	بعــد	تعيينــه	
ممثــاًل	لشــركة	إدارة	االســتثمارات	احلكوميــة	يف	مجلــس	إدارة	امللكّيــة	األردنّيــة	يف	التاســع	عشــر	مــن	شــهر	حزيــران	2016.

.2006  –  2003 عامــي	 بــني	 للصحــة	 وزيــراً	 ُعــنّي	 قــد	 كان	 كمــا	 احلكمــة،	 أدويــة	 لشــركة	 التنفيــذي	 اإلدارة	 مجلــس	 رئيــس	 منصــب	 دروزة	  ويشــغل	
يــرأس	دروزة	مجلــس	إدارة	مؤسســة	امللكــة	رانيــا	التــي	تُعنــى	بتطويــر	قــدرات	الشــباب	وتزويدهــم	بالوســائل	الالزمة	للنجــاح	عبر	التركيز	على	اســتخدام	التكنولوجيا	يف	التعلم	
عــن	بُعــد،	كمــا	أنــه	عضــو	مجلــس	إدارة	البنــك	املركــزي	األردنــي،	أســس	يف	اجلامعــة	األمريكيــة	يف	بيــروت	مركــز	ســــميح	دروزة	لإلبــداع	وريــادة	األعمــال،	كمــا	أســس	يف	عّمان	
»مجلــس	اعتمــاد	الرعايــة	الصحيــة«	كمؤسســة	غيــر	ربحيــة	تُعنــى	باعتمــاد	مــزودي	خدمــات	الرعايــة	الصحيــة	وحتســني	املعاييــر	التــي	تقــوم	عليهــا.	ويحمــل	املهنــدس	ســعيد	

دروزة	درجــة	البكالوريــوس	يف	الهندســة	الصناعيــة	مــن	جامعــة	»بــوردو«	األمريكيــة	ودرجــة	املاجســتير	يف	إدارة	األعمــال	مــن	جامعــة	»INSEAD«	يف	فرنســا.

عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي - نائب رئيس مجلس اإلدارة - العضو املنتدب / الرئيس التنفيذي
ــة	ومســار	وظيفــي	غنــي	باخلبــرات	العمليــة	يف	إدارة	وتشــغيل	شــركات	طيــران	عديــدة	يف	املنطقــة،	حيــث	عــاد	 ــة	عالي ــي	بكفــاءة	مهني يتمتع	املهنــدس	ســامر	املجال
لينضــم	إلــى	شــركة	اخلطــوط	اجلويــة	امللكيــة	األردنيــة	اعتبــاراً	مــن	2021/3/30	ليتــم	انتخابــه	نائــب	رئيــس	مجلــس	اإلدارة،	وانتدابــه	مــن	املجلــس	لتولــي	مهــام	

الرئيــس	التنفيــذي	للشــركة.

 2019 عـام	 شـغلها	 التـي	 القياديـة	 الوظائـف	 آخـر	 كان	 حيـث	 التجـاري،	 والطيـران	 اجلـوي	 النقـل	 صناعـة	 قطـاع	 يف	 واسـعة	 خبـرة	 ميتلـك	 املجالـي	
 Alton	لشـركة		أعلـى	مستشـار	عمـل	العـام	ذات	ويف	البحريـن	يف	واإلداريـة	املؤسسـية	االسـتراتيجية	لالستشـارات	Plane Vision	شـركة	مؤسـس

ودبلـن. نيويـورك	 Aviation Consultancy	يف	

كمــا	تولــى	منصب	الرئيــس	التنفيــذي	لشــركة	طيــران	الســعودية	اخلليجيــة	بــني	األعــوام	2013	ــــ	2019	التــي	مت	تشــكيلها	مــن	قبــل	مجموعــة	شــركات	عبــد	الهــادي	
القحطانــي	وأوالده،	ومت	تعيينــه	يف	العــام	2013	مستشــار	أعلى	لرئيــس	مجلــس	إدارة	الطيــران	العمانــي	)وزيــر	املاليــة	العمانــي(	وشــغل	منصب	رئيــس	تنفيــذي	لشــركة	

طيــران	اخلليــج	بــني	2009	-	2012.

بــدأ	مســيرته	الوظيفيــة	يف	امللكيــة	األردنيــة	عــام	1979	وتــدرج	فيهــا	بعــدد	مــن	الوظائــف	وتولــى	مناصــب	تنفيذيــة	عليــا	يف	الشــركة	يف	دائــرة	العمليــات	اجلويــة،	التخطيــط	
التجــاري،	تقنيــة	املعلومــات،	خدمــات	املســافرين	والهندســة	والصيانــة	حتــى	تســلم	وظيفــة	املديــر	العــام/	الرئيــس	التنفيــذي	للشــركة	يف	الفتــرة	مــا	بــني	2009-2001	،	
حيــُث	بــذل	املجالــي	جهــوداً	كبيــرة	منــذ	تســلمه	إدارة	الشــركة	للنهــوض	بامللكيــة	األردنيــة	إلــى	مصــاف	شــركات	الطيــران	املتقدمــة	ومتكينهــا	مــن	تبــوأ	مكانــة	مرموقــة	يف	

حقــل	صناعــة	النقــل	اجلــوي	العامليــة.

املجالــي	عضــو	ســابق	يف	مجلــس	محافظــي	االحتــاد	الدولــي	للنقــل	اجلــوي	»أياتــا«	ورئيــس	مجلــس	احملافظــني	يف	االحتــاد	الدولــي	للنقــل	اجلــوي	لعــام	2008،	وعضــو	
ــس	األعمــال	األخــرى. ــران	ومجال ــد	مــن	منظمــات	الطي ــس	إدارة	العدي ــني	2011-2020	وعضــو	يف	مجل ــرة	ب ــزي	يف	الفت ــك	املرك ــس	إدارة	ســابق	يف	البن مجل

ويحمــل	ســامر	املجالــي	درجــة	املاجســتير	يف	إدارة	النقــل	اجلــوي	مــن	معهــد	كرانفيلــد	للتكنولوجيــا		يف	اململكــة	املتحــدة	عــام	1983	وبكالوريــوس	يف	هندســة	الطيــران	
والتصميــم	مــن	جامعــة	الفبرا	Loughborough	للتكنولوجيــا	يف	اململكــة	املتحــدة	عــام	1979.

معالي املهندس باسم خليل السالم - عضو
تقلـّـد	معالــي	املهنــدس	باســم	خليــل	الســالم،	منصــب	رئيــس	مجلــس	إدارة	مجموعــة	كابيتال	بنك	التــي	تضم	)كابيتال	بنك	واملصرف	األهلي	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	يف	
مجالــس	إدارة	العديــد	مــن	الشــركات	اخلاصــة	والعامــة	البــارزة،	منهــا	الشــركة	العامــة	للتعديــن.	كمــا	مت	اختيــار	الســالم	يف	نيســان	2021	رئيســاً	ملجلــس	إدارة	جمعيــة	
البنــوك	األردنيــة.	تولــى	معالــي	الســالم	عــدة	مناصــب	حكوميــة	يف	الدولــة،	عــنّي	وزيــراً	للماليــة	ووزيــراً	للعمــل	خــالل	الفتــرة	)2005 – 2009(	علــى	التوالــي.	وشــغل	
منصــب	رئيــس	مجلــس	إدارة	جمعيــة	البنــوك	يف	األردن	)2012 – 2015(،	وشــغل	أيضــاً	منصــب	عضــو	يف	مجلــس	إدارة	البنــك	املركــزي،	ومت	تعيينــه	كعضــو	يف	مجلــس	

األعيــان	األردنــي	خــالل	األعــوام	)2010 – 2011(.

عطوفة السيدة خلود محمد السقاف - عضو
حتمــل	الســيدة	خلــود	محمــد	الســقاف	شــهادة	املاجســتير	يف	االقتصــاد	ولديهــا	خبــرة	أكثــر	مــن	25	عــام	يف	مجــال	األعمــال	املصرفيــة	واملاليــة	والرقابــة	املاليــة.	وتشــغل	

حاليــا	منصــب	رئيســة	صنــدوق	اســتثمار	أمــوال	الضمــان	االجتماعــي	-	نائــب	رئيــس	مجلس	االســتثمار.

خمــس	 ملــدة	 فيهــا	 اســتمرت	 حيــث	 األردنيــة	 الفوســفات	 مناجــم	 شــركة	 يف	 والتطويــر	 األبحــاث	 دائــرة	 يف	 املهنيــة	 مســيرتها	 الســقاف	 الســيدة	 بــدأت	
ضمنهــا	 مــن	 	2012 	-  2006 و	 	2004 	- 	1993 الفتــرات	 خــالل	 مناصــب	 عــدة	 تقلــدت	 حيــث	 األردنــي	 املركــزي	 البنــك	 إلــى	 انتقلــت	 ثــم	 ســنوات.	
املنصــب. هــذا	 تشــغل	 عربيــة	 امــرأة	 أول	 بذلــك	 لتكــون	 األردنــي،	 املركــزي	 البنــك	 محافــظ	 ونائــب	 املصرفيــة	 الرقابــة	 لدائــرة	 التنفيــذي	  املديــر	
تتمتــع	الســيدة	الســقاف	بخلفيــة	قويــة	يف	مجــال	حوكمــة	الشــركات	والرقابــة	الداخليــة	واخلدمــات	املصرفيــة	الســليمة،	وقــد	قامــت	يف	هــذا	املجــال	بإعــداد	إرشــادات	

حوكمــة	البنــوك،	ودليــل	مجلــس	إدارة	حوكمــة	البنــوك	لعــام	2004،	باإلضافــة	إلــى	تعليمــات	أنظمــة	الرقابــة	الداخليــة	للبنــوك	العاملــة	يف	األردن.

باإلضافة	إلى	ما	سبق،	اكتسبت	السيدة	السقاف	خبرة	جيدة	يف	مجال	التأمني	حيث	شغلت	منصب	مدير	دائرة	األبحاث	يف	هيئة	التأمني	األردنية
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خــالل	الفتــرة	2004 -	2006. وقــد	انضمــت	الســيدة	الســقاف	إلــى	أســرة	البنــك	العربــي	يف	عــام	2012	كنائــب	للرئيــس	التنفيــذي	/	مديــر	منطقــة	األردن	وفلســطني،	
الــى	أن	مت	تعيينهــا	يف	منصــب	نائــب	الرئيــس	التنفيــذي/	رئيــس	إدارة	املخاطــر	ملجموعــة	البنــك	العربــي	يف	نهايــة	عــام	2013	وذلــك	حتــى	شــهر	10/2018	وهــو	تاريــخ	

تعيينهــا	رئيســة	صنــدوق	اســتثمار	أمــوال	الضمــان	االجتماعي.

شــغلت	الســيدة	الســقاف	عضويــة	العديــد	مــن	مجالــس	إدارات	املؤسســات	والشــركات	املاليــة.	منهــا	منصــب		نائــب	رئيــس	مجلــس	إدارة	البنــك	املركــزي	األردنــي	ورئيــس	
مجلــس	إدارة	الشــركة	األردنيــة	إلعــادة	متويــل	الرهــن	العقــاري،	وعضويــة	مجلــس	إدارة	كل	مــن	املؤسســة	العامــة	للضمــان	االجتماعــي،	هيئــة	التأمــني،	الشــركة	العربيــة	
الوطنيــة	للتأجيــر،	اللجنــة	الوطنيــة	ملكافحــة	غســل	األمــوال	ومتويــل	اإلرهــاب.	كمــا	شــغلت	منصــب	نائــب	رئيــس	مجلــس	إدارة	أول	شــركة	أردنيــة	للمعلومــات	االئتمانيــة،	

ونائــب	رئيــس	مجلــس	إدارة	الشــركة	األردنيــة	إلعــادة	متويــل	الرهــن	العقــاري	وعضويــة	كل	مــن	شــركة	إثمــار	للتمويــل	األصغــر	اإلســالمي،	ومركــز	تطويــر	األعمــال.

وتشــغل	الســيدة	الســقاف	حاليا	باإلضافة	الى	عضوية	مجلس	اســتثمار	صندوق	أموال	الضمان	االجتماعي،	عضوية	مجلس	إدارة	املؤسســة	العامة	للضمان	االجتماعي،	
مجلس	إدارة	اخلطوط	اجلوية	امللكية	األردنية	ومجلس	أمناء	مركز	الدراســات	االســتراتيجية،	باالضافة	لشــغلها	منصب	رئيســة	ملتقى	النســاء	العاملي		-	فرع	األردن.

عطوفة الدكتور عبد احلكيم موسى الشبلي - عضو
بــدأ	الدكتــور	الشــبلي	حياتــه	العمليــة	يف	البنــك	املركــزي	األردنــي	بوظيفــة	اقتصــادي	للفتــرة	1991 -	2004،	كمــا	عمــل	خــالل	عــام	2002	كمحاضــر	غيــر	متفــرغ	
يف	اجلامعــة	األردنيــة	يف	كليــة	إدارة	األعمــال		قســم	االقتصــاد،	ثــم	انتقــل	إلــى	وزارة	التخطيــط	والتعــاون	الدولــي	للعمــل	بوظيفــة	اقتصــادي	يف	برنامــج	اإلنــذار	املبكــر	
للفتــرة		2004 –2007،	تــال	ذلــك	انتقالــه	للعمــل	يف	رئاســة	الــوزراء	بوظيفــة	اقتصــادي	يف	وحــدة	حتــدي	األلفيــة	للفتــرة	-2007 -	2010،	ثــم	انتقــل	إلــى	وزارة	

املاليــة	ليعمــل	مديــراً	ملديريــة	الدراســات	والسياســات	االقتصاديــة	للفتــرة	مــن	2010 -	2018.

عــنّي	الدكتــور	الشــبلي	بصــدور	اإلرادة	امللكيــة	الســامية	أمينــاً	عامــاً	لــوزارة	املاليــة	بتاريــخ	2018/4/30،	وقــد	عمــل	يف	إدارة	امللفــات	االقتصاديــة	والسياســات	املاليــة	
الهامــة	يف	وزارة	املاليــة	محليــاً	ودوليــاً	مــع	صنــدوق	النقــد	الدولــي	والبنــك	الدولــي	وصنــدوق	النقــد	العربــي،	وعمــل	يف	اللجــان	الرســمية	بشــكل	رئيــس	يف	رســــــــم	
السياســات	االقتصاديــة	واملاليــة	وتنفيــذ	البرامــج	الهامــة	علــى	املســتوى	الوطنــي	والدولــي	مثــل	برنامـــــــج	التصحيــح	االقتصــادي	واالجتماعــي،	وبرنامــج	اإلصــالح	

املالــي	وحتديــث	اإلدارة	املاليــة،	وبرنامــج	املراجعــة	مــع	صنــدوق	النقــد	الدولــي.

مثــل	الدكتــور	الشــبلي		وزارة	املاليــة	يف	العديــد	مــن	املؤسســات	والشــركات	يف	مجالــس	إدارتهــا	التــي	تســاهم	فيهــا	احلكومــة	واللجــان	الرســمية،	واشــترك	يف	العمــل	بشــكل	
رئيــس	يف	رســــــــم	السياســات	االقتصاديــة	واملاليــة	وتنفيــذ	البرامــج	الهامــة	علــى	املســتوى	الوطنــي	والدولــي	مثل	برنامـــــــج	التصحيــح	االقتصادي	واالجتماعــي.	الدكتور	عبد	

. »Leeds University Business School«	بريطانيــا	يف	»ليــدز«	جامعــة	مــن	النقديــة	والسياســية	االقتصــاد	يف	الدكتــوراة	درجــة	علــى	حاصل	الشــبلي	احلكيــم

سعادة السيد محمد علي عصام بدير - عضو
انضــم	الســيد	بديــر	ملجلــس	إدارة	امللكّيــة	األردنّيــة	يف	عــام	2008	بخبرتــه	الواســعة	يف	اإلدارة،	ويشــغل	حاليــاً	منصــب	مديــر	عــام	لشــركة	البعــد	األمثــل	لالســتثمار	
إضافــة	إلــى	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	يف	الهندســة	الصناعيــة	مــن	جامعــة	»بــوردو«-	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	عــام	

1997،	وشــهادة	املاجســتير	يف	اإلدارة	الهندســية	مــن	اجلامعــة	األمريكيــة	يف	بيــروت	عــام	2001. 

سعادة السيد عمر منذر الفاهوم - عضو
ميتلــك	الســيد	عمــر	ثالثــون	عامــاً	مــن	اخلبــرة	كشــريك	وآخــر	عشــرين	عامــاً	كالرئيــس	التنفيــذي	لشــركة	Deloitte& Touche M.E	.	تضمــن	نطــاق	العمــل	اخلطــط	
االســتراتيجية	وخطــط	الريــادة	والتــي	شــملت	جتهيــز	وتنفيــذ	خطــط	العمــل	االســتراتيجية	علــى	مــدى	الســنوات.	مــن	خــالل	ذلــك	تــرأس	اللجنــة	التنفيذيــة	للشــركة	واملكونة	
مــن	رؤســاء	األقســام	الرئيســية	)التدقيــق،	الضرائــب،	االستشــارات	املاليــة	واستشــارات	املخاطــر(.	وكذلــك	رؤســاء	األقســام	اإلداريــة	)املــوارد	البشــرية،	احلوكمــة	واملخاطر،	
املاليــة	والتكنولوجيــا(.	خــالل	فتــرة	تــرؤس	الشــركة،	مت	إجنــاز	حتــول	كامل	)Transformation(	مــن	شــركة	تدقيــق	إلــى	شــركة	مهنيــة	متكاملة،	وتضاعفت	اإليــرادا
ت	بأكثــر	مــن	15	ضعفــاً	وازداد	عــدد	املوظفــني	مــن	500	إلــى	5,500	موظفــاً.	وقــد	تــدرج	الســيد	عمــر	يف	املناصــب	حيــث	عمــل	يف	العــام	1995	مســؤول	عــن	أعمــال	
الشــركة	يف	املنطقــة	الشــرقية	للمملكــة	العربيــة	الســعودية	كمــا	كان	الشــريك	املســؤول	عــن	أعمــال	التقييــم.	ويف	العــام	1998	شــغل	منصــب	مديــر	العمليــات	يف	اململكــة	
العربيــة	الســعودية،	إلــى	أن	أصبــح	الرئيــس	التنفيــذي	للشــركة	يف	الشــرق	األوســط	منــذ	العــام	2001	وحتــى	العــام	2020،	باإلضافــة	إلــى	تعيــني	الســيد	عمــر	يف	هــذه	

الفتــرة	عضــو	مجلــس	إدارة	الشــركة	العامليــة		Deloitte Touche Tohmatsu	خــالل	األعــوام	2007 – 2011	واألعــوام	2017 – 2019.

 YPO	ــر كمــا	أن	الســيد	عمــر	شــارك	كعضــو	مؤســس	ملؤسســة	)Young Presidents Organization YPO(	-	بفرعيهــا	يف	األردن	والبحريــن،	حيــث	تعتب
مؤسســة	ريــادة	عامليــة	وينتمــي	لهــا	أكثــر	مــن	29,000	عضــو	يف	أكثــر	مــن	130	دولــة.	كذلــك	شــغل	الســيد	عمــر	منصــب	عضــو	مجلــس	اإلدارة	اإلقليمــي	يف	مؤسســة	
إجنــاز	العــرب،	وهي	جــزء	مــن	مؤسســة	)Junior Achievement(	العامليــة	غيــر	الربحيــة	والتــي	تأسســت	عــام	1919.	تهــدف	إجنــاز	العــرب	إلــى	حتفيــز	ومتكــني	
	،Club MENA %30	مؤسســة	يف	مؤســس	عضــو	عمــر	والســيد	العاملــي.	االقتصــاد	يف	والنجــاح	الريــادة	نحــو	أفريقيــا	وشــمال	األوســط	الشــرق	منطقــة	يف	الشــباب
والتــي	تهــدف	مــن	خــالل	عمــل	أعضائهــا	املتطوعــني	إلــى	تفعيــل	دور	املــرأة	ومتثيلهــا	يف	مجالــس	اإلدارة	واإلدارات	العليــا.	كمــا	يشــغل	الســيد	عمــر	منصــب	رئيــس	هيئــة	
املديريــن	ألكادمييــة	عمــان	والتــي	توفــر	التعليــم	املتميــز	مــن	الروضــة	وحتــى	الصــف	الثانــي	عشــر.	الســيد	عمــر	حاصــل	على	شــهادة	البكالوريــوس	يف	احملاســبة	من	جامعة	

تكســاس	)أوســن(،	كمــا	أنــه	حاصــل	علــى	شــهادة	)CPA(	محاســب	قانونــي	مرخــص	يف	الواليــات	املتحــدة	واألردن.

سعادة األستاذ رجائي كمال الدجاني - عضو
األســتاذ	رجائــي	عضــو	يف	نقابــة	احملامــني	األردنيني،	وعضــو	يف	غرفــة	التجــارة	الدوليــة	/األردن.	وهــو	متخصــص	باملســائل	املدنيــة	والتجاريــة	املتعلــق	باملقــام	األول	
باالســتثمارات	األجنبيــة،	والبنــوك،	والكهربــاء،	والتأمــني،	والتجــارة	الدوليــة،	والبنــاء،	واملشــاريع	املشــتركة	،	واملســائل	العامــة	للشــركات	،	وصياغــة	العقود.	محكــم	
ــي،	وعضــو	مركــز	زهــا	منكــو،	باإلضافــة	 ــم	العرب ــة	اليتي ــس	إدارة	جلن ــل:	رئيــس	مجل ــا	مث ــي	مشــاركات	يف	عــدة	مجالــس	إدارة	حالي ــي.	لألســتاذ	رجائ ــي	ومحل دول
ملشــاركته	ســابقاً	يف	عضويــات	مجالــس	إدارة	شــركة	النســر	العربــي	للتأمــني	وشــركة	املستشــفى	االستشــاري	وشــركة	البريــد	األردنــي	وبنــك	االســتثمار	العربــي	
الفلســطيني.	شــارك	األســتاذ	رجائــي	كعضــو	يف	اللجنــة	امللكيــة	لتطويــر	القضــاء	وتعزيــز	ســيادة	القانــون	خــالل	األعــوام	)2016 -	2017(،	كــم	أنــه	محكــم	يف	مركــز	

حــل	املنازعــات	االســتثمارية	التابــع	للبنــك	الدولــي.	األســتاذ	رجائــي	حاصــل	علــى	شــهادة	ماجســتير	يف	القانــون	التجــاري	مــن	جامعــة	لنــدن.
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ونبذة تعريفية عن كل منهم:

الشهادات العلميةاجلنسيةتاريخ االستقالةاملنصباالسم

ماجستير	إدارة	األعمالأردنية2021/10/11عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكوميةمعالي	املهندس	خيري	عمرو

ماجستير	إدارة	األعمالأردنية2021/3/29عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكوميةمعالي	السيد	عمر	ملحس

دكتوراة	يف	السياحة	واملجتمعات	احمللية	أردنية2021/3/29عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكوميةعطوفة	الدكتور	عماد	حجازين

ماجستير	يف	القانون/القانون	الدوليأردنية2021/3/29عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	اإلستثمارات	احلكوميةسعادة	األستاذة	رند	حنون

ماجستير	يف	العلوم	اإلدارية	والعسكريةأردنية2021/3/29عضو،	ممثاًل	عن	شركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةعطوفة	السيد	مالك	احلباشنة

ماجستير	يف	العلوم	اإلدارية	والعسكريةأردنية2021/3/29عضو،	ممثاًل	عن	املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعيمعالي	السيد	سعود	نصيرات

معالي املهندس خيري ياسر عمرو  - عضو
شــغل	املهنــدس	خيــري	منصــب	مســاعد	نائــب	الرئيــس،	مجموعــة	املؤسســات	والشــركات،	يف	البنــك	العربــي،	ســنغافورة،	يف	الفتــرة	1989-1990،	ومنصــب	مديــر	
االســتثمار،	البنــك	العربــي،	ســنغافورة،	يف	الفتــرة	1991-1993،	وكذلــك	شــغل	منصــب	مديــر	مجموعــة	إدارة	االســتثمار،	البنــك	العربــي،	ســنغافورة،	يف	الفتــرة	1993-
1997.	كمــا	عــني	املهنــدس	خيــري	رئيــس	مجموعــة	إدارة	االســتثمار	ورئيــس	قســم	االســتثمار،	يف	مجموعــة	البنــك	العربــي	ورئيــس	جلنــة	اســتراتيجية	االســتثمار،	
خــالل	األعــوام	1997	-	2003.	كذلــك	عــني	املهنــدس	خيــري	مديــراً	لشــركة	MerchantBridge & Co،	يف	الفتــرة	مــن	ســبتمبر	2003	إلــى	أغســطس	
ــدس	 ــل	املهن ــد	عم ــر	2013.	وق ــى	أكتوب ــن	ســبتمبر	2004	إل ــروات	اخلاصــة-	Morgan Stanley،	م ــذي	إلدارة	الث ــر	التنفي 2004،	وعــني	يف	منصــب	املدي
 Credit	يف	املنتــدب	العضــو	منصــب	شــغل	أنــه	إلــى	باإلضافــة	2015،	ســبتمبر	إلــى	2013	نوفمبــر	مــن	كابيتــال،	الــكازار	يف	اإلداري،	الشــريك	منصــب	يف	خيــري
ــاً. ــدة	11	عام ــة	املتحــدة	مل ــرب	يف	اململك ــني	الع ــة	املصرفي ــس	إدارة	جمعي ــري	عضــو	مجل ــدس	خي ــر	2019.	واملهن ــى	فبراي ــر	2015	إل Suisse AG،	مــن	أكتوب

املهنــدس	خيــري	حاصــل	علــى	شــهادة	ماجســتير	يف	إدارة	األعمــال	مــن	جامعــة	كولومبيــا	يف	نيويــورك	عــام	1986،	وهــو	حاصــل	علــى	شــهادة	البكالوريــوس	يف	الهندســة	
املدنيــة	)قائمــة	شــرف	العميــد(	مــن	جامعــة	كورنيــل	يف	نيويــورك	عــام	1982.

معالي السيد عمر زهير ملحس  - عضو
عــني	وزيــراً	للماليــة	يف	الفتــرة	مــن	2015	ولغايــة	2018،	وميتلــك	خبــرة	مصرفيــة	متنوعــة	تفــوق	الثالثــني	عامــاً	بإجنــازات	متميــزة	يف	جميــع	مياديــن	العمــل،	حيــث	
بــدأ	مشــواره	املهنــي	عــام	1984	يف	بنــك	اإلســكان	للتجــارة	والتمويــل،	وعمــل	نائبــاً	للمديــر	العــام	لبنــك	الدوحــة	عــام	1999،	ومديــر	رئيــس		يف	مؤسســة	»الالينــس	
كابيتــل	األمريكيــة-	مكتــب	البحريــن«	عــام	2000،	ومديــر	إلدارة	اخلزينــة	واالســتثمار	يف	بنــك	اإلســكان	للتجــارة	والتمويــل	عــام	2002.	وشــغل	منصــب	رئيــس	

املجموعــة	املصرفيــة	يف	بنــك	اإلســكان	للتجــارة	والتمويــل	عــام	2009	حتــى	مت	تعيينــه	مديــراً	عامــاً	للبنــك	مــن	عــام	2010	ولغايــة	2015.
ــال	 ــا،	وبكالوريــوس	إدارة	األعم ــام«	يف	بريطاني ــة	»بيرمنغه ــن	جامع ــة	م ــة	دولي ــة	ومصرفي ــال	تخصــص	مالي ــر	شــهادة	املاجســتير	يف	إدارة	األعم ــل	الســيد	عم يحم

ــة. ــات	املتحــدة	األمريكي ــا«	يف	الوالي ــة	»لوزيان تخصــص	اقتصــاد	مــن	جامع

عطوفة الدكتور عماد نعيم حجازين - عضو 
ــة	 ــوراه.	باإلضاف ــي	لدراســات	الدكت ــة	KAAD	األملان ــج	زمال ــا	مــن	منحــة	دراســية	اســتحقها	مــن	برنام ــوراه	يف	أملاني ــى	درجــة	الدكت ــن	حاصــل	عل ــور	حجازي الدكت
إلــى	حصولــه	علــى	عــدة	جوائــز	دوليــة	تقديــراً	إلجنازاتــه	املميــزة.	حيــث	حصــل	علــى	جائــزة	بنــك	Eichstätt	ألفضــل	بحــث	دكتــوراة	يف	اجلامعــة	الكاثوليكيــة	يف	
Eichstätt-Ingolstadt	بأملانيــا	يف	عــام	2006.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك	،	حصــل	علــى	جائــزة	أفضــل	دراســة	مقدمــة	إلــى	االحتــاد	الفيدرالــي	لصناعــة	الســياحة	

األملانيــة	يف	معــرض	الســفر	الدوليــة	)ITB(	برلــني	عــام	2007.

شــغل	الدكتــور	حجازيــن	عــدة	مناصــب	يف	األردن،	حيــث	بــدأ	حياتــه	املهنيــة	عــام	1987	يف	مؤسســة	ســكة	حديــد	العقبــة	حتــى	عــام	1990.	ثــم	عمــل	رئيًســا	
للمطبوعــات	يف	إدارة	العالقــات	العامــة	بجامعــة	مؤتــة	بــني	عامــي	1995	و	2002.	ويف	عــام	2004	حتــى	عــام	2006	شــغل	منصــب	مستشــار	يف	منظمــة	
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الســياحة	للتنميــة	واالســتثمار		)Gato(-	ميونــخ.	أمــا	بــني	عامــي	2007-2009	أصبــح	الدكتــور	حجازيــن	رئيــس	قســم	اآلثــار	والســياحة	ومســاعد	عميــد	كليــة	
العلــوم	االجتماعيــة	يف	جامعــة	مؤتــة.	يف	عــام	2009	شــغل	منصــب	مفــوض	شــؤون	محميــة	البتــرا	األثريــة	واإلرث	احلضــري،	وبعــد	ذلــك	أصبــح	نائــب	رئيــس	مجلــس	
ــة	 ــة	االقتصادي ــة	العقب ــوض	االســتثمار	يف	ســلطة	منطق ــس	املفوضــني	ومف ــس	مجل ــب	رئي ــن	منصــب	نائ ــور	حجازي ــا	شــغل	الدكت ــام	2017.	كم ــى	ع املفوضــني	حت

اخلاصــة	)ASEZA(	بــني	عامــي	2017	و	2019.	ويعمــل	الدكتــور	حجازيــن	اآلن	األمــني	العــام	لــوزارة	الســياحة	واآلثــار	األردنيــة.

سعادة األستاذة رند غازي حنون - عضو
 King's(	كليــة	مــن	لألعمــال	الدولــي	القانــون	القانــون/	يف	املاجســتير	ودرجــة	األردنيــة	اجلامعــة	مــن	احلقــوق	يف	البكالوريــوس	شــهادة	حنــون	رنــد	األســتاذة	حتمــل

College(	التابعــة	جلامعــة	لنــدن،	وهــي	عضــو	يف	نقابــة	احملامــني	األردنيــني	منــذ	العــام	1998.

األســتاذة	رنــد	حنــون	شــريك	يف	شــركة	النابلســي	ومشــاركوه	)محامــون	ومستشــارون	قانونيــون(،	وشــغلت	ســابقاً	منصــب	مديــر	الدائــرة	القانونية/املستشــار	القانونــي	
لشــركة	تعميــر	األردنيــة،	كمــا	عملــت	ضمــن	مكتــب	الســند	للقانــون	مبوقــع	محامــي	أول	وأيضــاً	محاميــة	ضمــن	مكتــب	التجمــع	القانونــي	لألعمــال.	شــغلت	األســتاذة	رنــد	
كذلــك	منصــب	عضــو	مجلــس	إدارة	يف	شــركة	)World Services Group(	وهــي	شــركة	مؤسســة	يف	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	وهدفهــا	الرئيســي	توفيــر	منصــة	

ذات	نطــاق	عاملــي	للمهنيني	وعمالئهــم	مــن	أجــل	احلصــول	علــى	أفضــل	اخلدمــات	جــودة	وســعراً	يف	مجــال	القانــون	واســتثمارات	البنــوك	واخلدمــات	احملاســبية.

كمــا	عملــت	األســتاذة	رنــد	حنــون	علــى	مجموعــة	مــن	املبــادرات	األساســية	للتنميــة	االقتصاديــة	مبــا	فيهــا	انضمــام	اململكــة	األردنيــة	الهاشــمية	إلــى	منظمــة	التجــارة	
العامليــة،	وحتويــل	مدينــة	العقبــة	إلــى	منطقــة	اقتصاديــة	خاصــة	إضافــة	لتقــدمي	الدعــم	القانونــي	لهيئــة	املناطــق	التنمويــة	قبــل	دمجهــا	مــع	هيئــة	االســتثمار.	

عطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة - عضو 
حاصل	على	درجتي	البكالوريوس	واملاجستير	يف	العلوم	اإلدارية	والعسكرية،	وعلى	دورات	متعددة	يف	بريطانيا	والواليات	املتحدة	األمريكية.

التحق	بسالح	اجلو	امللكي	األردني	عام	1974	كطيار	مقاتل،	وتدرج	يف	عدة	مناصب	حيث	عمل	كمدرب	طيران	يف	العراق.
عمــل	يف	مناصــب	قياديــة	خــالل	خدمتــه	يف	ســالح	اجلــو	امللكــي	األردنــي	منهــا	قائــد	قاعــدة	جويــة،	مســاعد	ملحــق	عســكري	يف	بريطانيــا،	مديــر	تدريــب	يف	ســالح	اجلــو	
امللكــي،	مديــر	عمليــات	ســالح	اجلــو	امللكــي،	مســاعد	قائــد	ســالح	اجلــو	للعمليــات	والتدريــب.	اســتلم	منصــب	قائــد	ســالح	اجلــو	امللكــي	األردنــي	عــام	2010 لغايــة	2013.

معالي سعود أحمد نصيرات - عضو
باالســتناد	إلــى	اخللفيــة	التعليميــة	وخبرتــه	يف	إدارة	األعمــال،	اســتطاع	الســيد	ســعود	توظيــف	خبرتــه	كوزيــر	نقــل	يف	عــدة	حكومــات	مــن	تاريــخ	2004/10/25	وحتــى	
تاريــخ	2007/11/22،	إلصــدار	قانــون	الطيــران	اجلديــد	مــن	خــالل	مجلــس	النــواب	األردنــي،	وأشــرف	علــى	توســيع	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي،	حيــث	كان	صاحــب	

الفكــرة	ورئيــس	اللجنــة	التوجيهيــة	للمشــروع	منــذ	عــام	2005	وحتــى	إحالــة	املشــروع	والبــدء	يف	العمــل	عــام	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	إدارة	هيئــة	تنظيــم	النقــل	البــري	)1999	-	2004(،	والهيئــة	البحريــة	)2004	-	2007(،	
وســكة	حديــد	احلجــاز	األردنيــة	)2004	-	2007(،	ومؤسســة	ســكة	حديــد	العقبــة	)2004	-	2007(،	كمــا	كان	عضــو	مجلــس	إدارة	اخلطــوط	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	عبــد	اهلل	الثانــي	للتصميــم	والتطويــر	)2018	-	2019(.	يحمــل	الســيد	ســعود	درجــة	املاجســتير	يف	العلــوم	اإلداريــة	
والعســكرية،	وتشــّرف	باخلدمــة	ملــدة	36	عامــاً	يف	ســالح	اجلــو	امللكــي	منــذ	عــام	)1968	-	2002(،	ومنــذ	عــام	)2002	-	2004	(	عمــل	يف	قيــادة	اجليــش	نائبــاً	

لرئيــس	هيئــة	األركان	املشــتركة	للقــوات	املســلحة	وأحيــل	إلــى	التقاعــد	برتبــة	فريــق.
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اإلدارة التنفيذية العليا 
يتضمن اجلدول أدناه أسماء أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية العليا للشركة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

سنة التخرجالتخصصاملؤهل العلميتاريخ امليالدتاريخ التعيناملنصباالسم

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	-	العضو	املهندس	سامر	املجالي
1983إدارة	النقل	اجلويماجستير2021/3/301957/9/14املنتدب/	الرئيس	التنفيذي

1991احملاسبةبكالوريوس2019/10/71969/11/14رئيس	قطاع	تنفيذي	/	املالية	واملواردالسيد	فراس	القراعني

1996إدارة	الطيراندبلوم 1973/11/10 2021/6/14رئيس	القطاع	التجاريالسيد	كرمي	مخلوف

1996الطيران	التجاريدبلوم2019/9/11976/4/13رئيس	القطاع	الفنيالكابن	غسان	عبيدات

2002احملاسبةبكالوريوس2019/9/11980/8/20رئيس	القطاع	املالياآلنسة	آمال	حتر

2007إدارة	أعمالماجستير2019/9/11979/2/26رئيس	قطاع	اخلزينةاآلنسة	سهى	العارضة

2009املعلوماتيةدكتوراة2019/9/11981/3/27رئيس	قطاع	اخلدمات	الدكتور	فوزي	امللقي

وفيما يلي ملخصًا عن اخلبرات العملية لفريق اإلدارة العليا التنفيذية:

املهندس سامر املجالي
مت	تعيني	املهندس	سامر	املجالي	مبنصب	نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	-	العضو	املنتدب	/	الرئيس	التنفيذي	اعتباراً	من	2021/3/30.  	
أسس	شركة	)Plane Vision(	املتخصصة	يف	مجال	االستشارات	املؤسسية	واإلدارية	يف	البحرين	يف	عام	2019. 	
شغل	منصب	مستشار	أعلى	لشركة	)Alton Aviation Consultancy(	يف	نيويورك	ودبلن	يف	عام	2019. 	
شغل	منصب	الرئيس	التنفيذي	لشركة	طيران	السعودية	اخلليجية	بني	األعوام	2013	و2019. 	
مت	تعيينه	يف	عام	2013	كمستشار	أعلى	لرئيس	مجلس	إدارة	الطيران	العماني	)وزير	املالية	العماني(. 	
شغل	منصب	الرئيس	التنفيذي	لشركة	طيران	اخلليج	بني	األعوام	2009	و2012. 	
شغل	منصب	املدير	العام	والرئيس	التنفيذي	يف	امللكية	األردنية	بني	األعوام	2001	و2009. 	
شــغل	قبــل	عــام	2001	عــدة	مناصــب	تنفيذيــة	يف	امللكيــة	األردنيــة	شــملت	مواقــع	مختلفــة	يف	العمليــات	اجلويــة	والتخطيــط	وخدمــات	املســافرين	وتكنولوجيــا	 	

املعلومــات	والهندســة	والصيانــة	حيــث	اســتمرت	خبرتــه	يف	الشــركة	ملــا	يقــارب	30	عامــاً.
شغل	منصب	رئيس	مجلس	احملافظني	يف	االحتاد	الدولي	للنقل	اجلوي	»أياتا«	بعام	2008	ولغاية	عام	2009. 	
شغل	عضوية	مجالس	إدارة	يف	مواقع	مختلفة	منها	أياتا،	البنك	املركزي	األردني،	امللكية	األردنية،	بنك	االستثمار	العربي،	واالحتاد	العربي	للنقل	اجلوي. 	
حاصــل	علــى	شــهادة	املاجســتير	يف	إدارة	النقــل	اجلــوي	مــن	معهــد	كرانفيلــد	للتكنولوجيــا	يف	اململكــة	املتحــدة	وشــهادة	البكالوريــوس	يف	هندســة	الطيــران	والتصميــم	 	

 .Loughborough	للتكنولوجيــا	الفبرا	جامعــة	مــن

السيد فراس القراعني
مت	تعيــني	الســيد	فــراس	القراعــني	بامللكيــة	األردنيــة	مبنصــب	النائــب	التنفيــذي	للمديــر	العــام	/	املالــي	واملــوارد	يف	شــهر	تشــرين	األول	مــن	العــام	2019	ومــن	ثــم	 	

مت	تعديــل	املســمى	علــى	الهيــكل	التنظيمــي	ليصبــح	رئيــس	القطــاع	التنفيــذي	/	املاليــة	واملــوارد.	
شغل	منصب	رئيس	القطاع	املالي	بامللكية	األردنية	منذ	شهر	تشرين	األول	من	العام	2015	ولغاية	شهر	حزيران	من	العام	2018. 	
شغل	منصب	نائب	املدير	العام	للمالية	يف	عدة	شركات	منها	شركة	العبدلي	لالستثمار	والتطوير،	شركة	إسمنت	الراجحي	القابضة،	شركة	زارة	لالستثمار	القابضة. 	
شغل	منصب	املدير	العام	يف	شركة	إسمنت	الراجحي	القابضة. 	
عمل	بوظيفة	مدير	تدقيق	يف	شركة	إرنست	ويونغ	وشركة	آرثر	أندرسون. 	
حاصل	على	شهادة	البكالوريوس	يف	احملاسبة	من	اجلامعة	األردنّية. 	
	  .)CPA Certified Public Accountant(	شهادة	على	حاصل

السيد كرمي مخلوف
مت	تعيــني	الســيد	كــرمي	مخلــوف	مبنصــب	نائــب	املديــر	العــام/	التجــاري	بشــهر	حزيــران	مــن	عــام	2021	ومــن	ثــم	مت	تعديــل	املســمى	علــى	الهيــكل	التنظيمــي	ليصبــح	 	

رئيــس	القطــاع	التجــاري	اعتبــاراً	من	شــهر	متــوز	2021.
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شــغل	منصــب	رئيــس	القطــاع	التجــاري	بعــدة	شــركات	طيــران	منهــا	الســعودية	اخلليجيــة،	طيــران	اخلليــج،	SkyEurope	Malev Hungarian،	بــني	األعــوام	 	
2006	و2020.

عمل	كعضو	يف	الفريق	التأسيسي	لشركة	Germanwings	اململوكة	لشركة	لوفتهانزا	وشغل	بها	منصب	رئيس	إدارة	اإليرادات. 	
تدرج	بعدة	مناصب	يف	مجموعة	لوفتهانزا	والتي	ابتدأ	بها	حياته	املهنية	يف	عام	1997. 	
حاصل	على	دبلوم	يف	إدارة	الطيران	من	لوفتهانزا. 	

الكابنت غسان عبيدات
مت	تعيــني	الكابــن	غســان	عبيــدات	مبنصــب	نائــب	املديــر	العــام	/	العمليــات	بتاريــخ	2019/9/1	ومــن	ثــم	مت	تعديــل	املســمى	علــى	الهيــكل	التنظيمــي	ليصبــح	رئيــس	 	

القطــاع	الفنــي	اعتبــاراً	مــن	شــهر	متــوز	2021.
شــغل	قبــل	ذلــك	منصــب	رئيــس	دائــرة	العمليــات	اجلويــة	اعتبــاراً	مــن	شــهر	أيــار	مــن	عــام	2015	ومنصــب	رئيــس	دائــرة	تدريــب	األطقــم	واملقاييــس	اعتبــاراً	مــن	 	

شــهر	أيــار	مــن	عــام	2013.
تولى	قيادة	مشروع	إدخال	الطائرات	من	طراز	بوينغ	787	ألسطول	امللكية	األردنية	حيث	قامت	الشركة	باستالم	أول	طائرة	يف	عام	2014.  	
تولى	عدة	مناصب	إدارية	بالعمليات	اجلوية	باإلضافة	إلى	وظيفته	كقائد	طائرة	على	أكثر	من	طراز. 	
ميتلك	أكثر	من	20	سنة	خبرة	داخل	الشركة. 	

اآلنسة آمال حتر
مت	تعيــني	اآلنســة	آمــال	حتــر	مبنصــب	نائــب	املديــر	العــام	/	املالــي	بتاريــخ	2019/9/1	ومــن	ثــم	مت	تعديــل	املســمى	علــى	الهيــكل	التنظيمــي	ليصبــح	رئيــس	القطــاع	 	

املالــي	اعتبــاراً	مــن	شــهر	متــوز	2021.
شغلت	قبل	ذلك	منصب	رئيس	دائرة	محاسبة	اإليرادات	واحملطات	اخلارجية	اعتباراً	من	شهر	كانون	الثاني	من	عام	2013.  	
عينت	مبنصب	مدير	تنفيذي	قسم	احملاسبة	اإلدارية	يف	شهر	كانون	الثاني	من	عام	2012. 	
تدرجت	بعدة	مناصب	بالدائرة	املالية	التابعة	للقطاع	املالي	ابتداًء	من	عام	2004. 	
متتلك	أكثر	من	16	سنة	خبرة	داخل	الشركة. 	
حاصلة	على	شهادة	البكالوريوس	يف	احملاسبة	من	اجلامعة	األردنّية. 	

اآلنسة سهى العارضة
ــكل	 	 ــى	الهي ــل	املســمى	عل ــم	مت	تعدي ــخ	2019/9/1	ومــن	ث ــة	بتاري ــة	واحملاســبة	اإلداري ــام	/	اخلزين ــر	الع ــب	املدي ــني	اآلنســة	ســهى	العارضــة	مبنصــب	نائ مت	تعي

التنظيمــي	ليصبــح	رئيــس	قطــاع	اخلزينــة	اعتبــاراً	مــن	شــهر	متــوز	2021.
شغلت	قبل	ذلك	منصب	رئيس	دائرة	اخلزينة	اعتباراً	من	شهر	كانون	الثاني	من	عام	2016.  	
تدرجت	بعدة	مناصب	بالدائرة	املالية	التابعة	للقطاع	املالي	ابتداًء	من	عام	2007. 	
متتلك	أكثر	من	13	سنة	خبرة	داخل	الشركة. 	
حاصلة	على	شهادة	املاجستير	بإدارة	األعمال-	الفرع	املالي	من	جامعة	نيويورك	للتكنولوجيا 	

الدكتور فوزي امللقي
مت	تعيــني	الدكتــور	فــوزي	امللقــي	مبنصــب	نائــب	املديــر	العــام	/	اخلدمــات	واملنتــج	بتاريــخ	2019/9/1	ومــن	ثــم	مت	تعديــل	املســمى	علــى	الهيــكل	التنظيمــي	ليصبــح	 	

رئيــس	قطــاع	اخلدمــات	اعتبــاراً	مــن	شــهر	متــوز	2021.
شــغل	قبــل	ذلــك	منصــب	رئيــس	دائــرة	خدمــات	املطــار	والشــحن	اجلــوي	اعتبــاراً	مــن	شــهر	حزيــران	مــن	عــام	2017	ومنصــب	املســاعد	التنفيــذي	للمديــر	العــام-	 	

مكتــب	إدارة	االســتراتيجية	اعتبــاراً	مــن	شــهر	تشــرين	الثانــي	مــن	عــام	2015.
مت	تعيينه	كمدير	تنفيذي	لتطوير	األعمال	يف	امللكية	األردنية	بشهر	أيلول	من	عام	2012. 	
شغل	عدة	مناصب	بعدة	مواقع	منها	الديوان	امللكي	الهاشمي،	وزارة	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت،	وشركة	البوتاس	العربية.	 	
حاصل	على	شهادة	الدكتوراة	يف	املعلوماتية	من	جامعة	والية	نيويورك	-	الواليات	املتحدة	األمريكية. 	
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أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية املستقيلن خالل عام 2021

التخصصاملؤهل العلمياجلنسيةاملنصباالسم

السيدة	بسمة	املجالي
حتى	تاريخ	2021/7/6

إدارة	أعمالماجستيرأردنيةنائب	املدير	العام	-	التجاري	

وفيما يلي ملخصًا عن اخلبرات العملية لعضو اإلدارة التنفيذية املستقيل:

السيدة بسمة املجالي
ــول	مــن	عــام	2019	ولغايــة	شــهر	متــوز	مــن	عــام	2021	حيــث	تولــت	بعــد	 	 مت	تعيــني	الســيدة	بســمة	املجالــي	مبنصــب	نائــب	املديــر	العــام	/	التجــاري	بشــهر	أيل

ذلــك	منصــب	مستشــار	أعلــى	/املشــاريع	اخلاصــة	حتــى	تاريــخ	2021/10/28.
شغلت	منصب	رئيس	دائرة	إدارة	الشبكة	والتحالفات	اعتباراً	من	شهر	كانون	األول	من	عام	2012.  	
تدرجت	بعدة	مناصب	بدائرة	إدارة	الشبكة	والتحالفات	التابعة	للقطاع	التجاري	ابتداًء	من	عام	2002. 	
متتلك	أكثر	من	25	سنة	خبرة	داخل	الشركة. 	
حاصلة	على	ماجستير	إدارة	أعمال-	تخصص	إدارة	الطيران	من	جامعة	ماسترخت. 	

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم:
فيمــا يلــي أســماء كبــار املســاهمني االعتباريــني والطبيعيــني الذيــن ميتلكــون 5% أو أكثــر مــن رأســمال الشــركة، مرتبــة تنازليــًا مــع 

بيــان ملكيتهــم مــن األســهم كمــا هــو فــي نهايــة عــام 2021 مقارنــة مــع عــام 2020:

املوقع اجلغرايفاالســـــــــــــــــــــــم
20212020

عدد األسهمنسبةاملساهمة%عدد األسهمنسبةاملساهمة%

82.03225,265,260 84.80275,265,260األردنشركة إدارة االستثمارات احلكومية

5.3314,640,534 4.5114,640,534األردناملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITEDاملتحدة	4.2213,701,8234.9913,701,823اململكة

بعــد	صــدور	قــرار	مجلــس	الــوزراء	املوقــر	باملوافقــة	علــى	اســتكمال	زيــادة	رأس	مــال	الشــركة	مببلــغ	50	مليــون	دينــار،	مت	دفــع	مبلــغ	25	مليــون	دينــار	بتاريــخ	
2021/12/31،	كمــا	مت	اســتكمال	عمليــة	الزيــادة	بتســديد	املبلــغ	املتبقــي	والبالــغ	25	مليــون	دينــار	بتاريــخ	2021/6/30،	حيــث	اســتكملت	إجــراءات	زيــادة	رأس	

املــال	يف	هيئــة	األوراق	املاليــة	ومركــز	إيــداع	األوراق	املاليــة،	ومت	تســجيل	الزيــادة	يف	رأس	املــال	يف	دائــرة	مراقبــة	الشــركات	بتاريــخ	2021/12/30.
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الوضع التنافسي للشركة
تعتبــر	شــركة	امللكّيــة	األردنّيــة	أول	وأكبــر	ناقــل	وطنــي	يف	اململكــة	األردنيــة	الهاشــمية،	حيــث	تقــوم	بتشــغيل	رحــالت	جويــة	منتظمــة	مــن	األردن	إلــى	)48(	مدينــة	يف	

العالــم،	وهــي	علــى	النحــو	التالــي:
املشــرق:	بيــروت،	القاهــرة،	العقبــة،	الســليمانية،	بغــداد،	البصــرة،	أربيــل،	تــل	أبيــب،	النجــف*،	مــع	التــزام	امللكّيــة	األردنّيــة	بإعــادة	التشــغيل	إلــى:	دمشــق،	وحلــب،	 	

واملوصــل	ضمــن	شــبكتها	حــال	ســماح	الظــروف	األمنيــة	لذلــك.	
اخلليــج العربــي:	أبــو	ظبــي،	الدمــام،	الدوحــة،	دبــي،	جــدة،	الكويــت،	الريــاض،	املدينــة	املنــورة،	مــع	التــزام	امللكيــة	األردنيــة	بإعــادة	التشــغيل	إلــى	كل	مــن:	صنعــاء،	 	

وعــدن	حــال	ســماح	الظــروف	األمنيــة	لذلــك.	
أفريقيا:	تونس	واجلزائر*،	مع	التزام	امللكّية	األردنّية	بإعادة	التشغيل	إلى	مصراتة،	طرابلس	وبنغازي	ضمن	شبكتها	حال	سماح	الظروف	األمنية	لذلك.	 	

أوروبا:	أمستردام،	أثينا،	برشلونة،	باريس،	روما،	إسطنبول،	الرنكا،	لندن،	مدريد،	فرانكفورت	وبرلني. 	

كوبنهاغن*،	جنيفا*،	زيورخ*،	موسكو*	سيتم	إعادة	تشغيلها	يف	2022،	فيَّنا*	وميونيخ*.  	

الشرق	األقصى	وشبه	القارة	الهندية:	بانكوك،	هوجن	كوجن	من	املتوقع	أن	يتم	إعادة	تشغيلها	يف	عام	2022	وكواالملبور*. 	
أميركا الشمالية:	نيويورك،	شيكاغو،	ديترويت	ومونتريال. 	

*موقفة	يف	سنة	2021	بسبب	جائحة	كورونا
ومن	أصل	)48(	وجهة	تشغلها	امللكّية	األردنّية،	فإن	الشركة	تواجه	منافسة	مباشرة	من	قبل	الشركات	األخرى	على	)25(	وجهة	فقط.

كمــا	يعتبــر	العــام	2020	مــن	أســوأ	األعــوام	بتاريــخ	شــركات	الطيــران	وذلــك	بســبب	جائحــة	كورونــا،	حيــث	قامــت	معظــم	دول	العالــم	بإغــالق	حدودهــا	ووضعــت	قيــود	
عديــدة	علــى	املســافرين	ممــا	أدى	الــى	هبــوط	أعــداد	املســافرين	بشــكل	كبيــر	والــذي	أجبــر	امللكيــة	األردنيــة	علــى	إيقــاف	عملياتهــا	التشــغيلية	بشــهر	آذار	2020	بشــكل	

كامــل	نتيجــة	إغــالق	جميــع	املطــارات	األردنيــة.	
خــالل	العــام	2021	امللكيــة	األردنيــة	أعــادت	تشــغيل	معظــم	وجهاتهــا	مــع	حتســن	الوضــع	الوبائــي	لتلــك	الــدول	فيمــا	تواصــل	الشــركة	دراســاتها	إلعــادة	التشــغيل	جلميــع	

خطوطهــا	حــال	عــودة	الطلــب	علــى	الســفر	أو	تعديــل	عــدد	الرحــالت	األســبوعية	حســب	احلاجــة	وحســب	تقييــم	اجلــدوى	االقتصاديــة.	
ــة	إلــى	حتالــف	الطيــران	)oneworld(	والــذي	يضــم	مجموعــة	مــن	شــركات	الطيــران	التــي	تعتبــر	مــن	أفضــل	وأكبــر	 بتاريــخ	2007/4/1	انضمــت	امللكّيــة	األردنّي
الشــركات	يف	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	إلــى	حتالــف	دولــي	للطيــران.	ويوفــر	هــذا	التحالــف	ملســافري	
امللكّيــة	األردنّيــة	ســهولة	الوصــول	إلــى	مــا	يقــارب	1000	مدينــة	يف	العالــم	تخدمهــا	الشــركات	األعضــاء	يف	هــذا	التحالــف.	علمــاً	بــأن	الشــركات	األعضــاء	يف	حتالــف	
)oneworld(	العاملــي	باإلضافــة	إلــى	امللكّيــة	األردنّيــة	هــي	كمــا	يلــي:	أمريــكان	إيرالينــز،	اخلطــوط	اجلويــة	البريطانيــة،	كاثــاي	باســيفيك،	اخلطــوط	اجلويــة	االســبانية	
ــة،	 ــة	القطري ــة،	اخلطــوط	الســيبيرية،	اخلطــوط	اجلوي ــة	املاليزي ــس	االســترالية،	اخلطــوط	اجلوي ــة،	كوانت ــة	الياباني ــة،	اخلطــوط	اجلوي ــا(،	اخلطــوط	الفنلندي )أيبيري

اخلطــوط	اجلويــة	الســيريالنكية،	اخلطــوط	امللكيــة	املغربيــة	وشــركة	أالســكا	ايرالينــز	التــي	انضمــت	للتحالــف	بشــهر	آذار2021. 
إضافــًة	إلــى	ذلــك	فــإن	للملكّيــة	األردنّيــة	حتالفــات	تســويقية	مــع	أكثــر	مــن	شــركة	طيــران	عامليــة،	حيــث	ترتبــط	مــع	هذه	الشــركات	باتفاقيات	جتارية	للتشــغيل	على	أســاس	
الرمــز	املشــترك	)Codeshare(،	بحيــث	يظهــر	رمــز	امللكّيــة	األردنّيــة	علــى	رحــالت	هــذه	الشــركات	إلــى	النقــاط	التــي	ال	تقــوم	الشــركة	بالتشــغيل	املباشــر	إليهــا،	وتكــون	
بذلــك	املســوق	لهــذه	الرحــالت	)Marketing Carrier(	ومــن	ضمنهــا	رحــالت	مباشــرة	تخــدم	مســافري	امللكّيــة	األردنّيــة	بــني	عّمــان	وبوخارســت،	عّمــان	ومســقط،	
عّمــان	والبحريــن،	عّمــان	وبيــروت،	عّمــان	والدوحــة،	عّمــان	وإســطنبول،	عّمــان	ورومــا،	عّمــان	وأبــو	ظبــي،	باإلضافــة	إلــى	رحــالت	مباشــرة	بــني	عّمــان	والــدار	البيضــاء.	

درجة االعتماد على موّردين محّددين أو عمالء رئيسّيني:
تتعامــل	الشــركة	مــع	مجموعــة	كبيــرة	مــن	املوّرديــن	احملليــني	واخلارجيــني	لتزويدهــا	مبختلــف	املشــتريات	مــن	املــواد	واخلدمــات،	وال	تعتمــد	الشــركة	علــى	موّرديــن	
محّدديــن	محليــاً	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	احمللّيــني	واخلارجّيــني	بحيــث	تقــدم	لهــم	مختلــف	اخلدمــات	املتعلقــة	بالطيــران،	حيــث	ال	

تعتمــد	الشــركة	علــى	عمــالء	محّدديــن	محليــاً	وخارجيــاً	يشــّكلون	10%	فأكثــر	مــن	إجمالــي	مبيعاتهــا.

احلماية احلكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها:
-	قرر	مجلس	الوزراء	يف	جلسته	املنعقدة	بتاريخ	28/11/2021	يف	قراره	رقم	)4608(	املوافقة	على	ما	يلي:

إعفــاء	عقــود	شــراء	وبيــع	واســتئجار	ومتويــل	الطائــرات	ومحّركاتهــا	والعقــود	املتعلقــة	بهــا	التــي	مت	أو	يتــم	إبرامهــا	مــن	قبــل	شــركة	امللكّيــة	األردنّيــة	والشــركات	ذات	
ــى	 ــة	العامــة	عل ــي(	مــن	الضريب ــود	اســتئجار	متويل ــرات	واحملــّركات	مبوجــب	عق ــذه	الطائ ــة		له ــة	األردنّي ــك	واســتئجار	امللكّي الغــرض	اخلــاص	)املنشــأة	بهــدف	متلّ
املبيعــات	ومــن	رســوم	طوابــع	الــواردات	املتحّققــة	ألي	مــن	تلــك	العقــود	و	تشــمل	محــركات	الطائــرات	والطائــرات	املســتأجرة	التــي	يتــم	اســتيرادها	مــن	خــارج	اململكــة،	

وذلــك	حتــى	تاريــخ	2023-12-31.
إعفــاء	اآللّيــات	واملعــّدات	التــي	تخــدم	الطائــرات	واملســافرين	يف	املطــارات	األردنيــة	)مــا	عــدا	قطــع	الغيــار(	مــن	الرســوم	اجلمركيــة	وضريبــة	املبيعــات	العامــة	واخلاصــة	
والرســوم	األخــرى	حتــى	تاريــخ	31-12-2023،	شــريطة	اســتعمال	اآلليــات	واملعــّدات	حصريــاً	لصالــح	شــركة	امللكيــة	األردنيــة	داخــل	حــرم	املطــار	خلدمــة	املســافرين	

والطائــرات،	والتنــازل	عــن	اآلليــات	واملعــّدات	-غيــر	الصاحلــة	منهــا	والعائــدة	لشــركة	امللكيــة	األردنيــة-	لصالــح	اخلزينــة.
-	ال	توجد	أية	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:
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قامــت	احلكومــة	األردنّيــة	بالتوّصــل	إلــى	االتفاقيــة	الشــاملة	)Comprehensive Agreement(	مــع	االحتــاد	األوروبــي	بتاريــخ	2010/12/15	حيــث	تتضّمــن	
بشــكل	رئيســي	فتــح	األجــواء	دون	قيــود	بــني	اململكــة	ودول	االحتــاد	يف	احلّرّيتــني	الثالثــة	والرابعــة	وقيــام	اململكــة	بتبّنــي	تشــريعات	مماثلــة	للتشــريعات	األوروبيــة	يف	
مجــال	الطيــران	املدنــي	والنقــل	اجلــوي،	حيــث	تعــّرض	هــذه	االتفاقيــة	شــركة	امللكّيــة	األردنّيــة	إلــى	منافســة	غيــر	متوازنــة	مــع	شــركات	الطيــران	األوروبيــة	والتــي	تتمتــع	
مبرونــة	يف	التشــغيل	مــن	أي	نقطــة	يف	أوروبــا	إلــى	األردن،	األمــر	الــذي	لــن	تتمكــن	امللكّيــة	األردنّيــة	مــن	القيــام	بــه،	كذلــك	لعــدم	توفــر	اخلانــات	الزمنيــة	املالئمــة	يف	

املــدن	األوروبيــة	الكبيــرة	وأهمهــا	يف	مطــار	»هيثــرو«	يف	لنــدن.
قــرر	مجلــس	الــوزراء	يف	جلســته	املنعقــدة	بتاريــخ	2017/12/28	املوافقــة	علــى	تخصيــص	مبلــغ	الضريبــة	الــذي	ســيتحقق	علــى	شــركة	»ريــان	إيــر	Ryanair«	والتــي	
تعتبــر	أضخــم	شــركة	طيــران	منخفضــة	التكاليــف	يف	أوروبــا،	مقابــل	تقــدمي	الترويــج		للمملكــة	األردنيــة	الهاشــمية	علــى	املوقــع	اإللكترونــي	للشــركة	وحتفيزهــا	للتشــغيل	
مــن	وإلــى	اململكــة،	وذلــك	مــن	خــالل	إبــرام	اتفاقيــة	بــني	هيئــة	تنشــيط	الســياحة	وشــركة	تقــدم	خدمــات	تســويقية	لشــركة	»ريــان	إيــر	Ryanair«	وذلــك	شــريطة	أال	
يكــون	لشــركة	»ريــان	إيــر	Ryanair«	خــط	طيــران	مماثــل	ألحــد	خطــوط	امللكّيــة	األردنّيــة،	باإلضافــة	لدعــم	شــركات	أخــرى	منخفضــة	التكاليــف	وحتفيزهــا	للتشــغيل	
ــة	خاصــة	يف	شــبكة	اخلطــوط	 ــة	األردنّي ــج	امللكّي ــى	أداء	ونتائ ــر	مــادي	ملحــوظ	عل ــه	أث ــه	كان	ل ــرار	الصــادر	واملشــار	إلي ــى	اململكــة	يف	عــام	2022.		إن	الق مــن	وإل

األوروبية	يف	العام	2021.  

تطبيق معايير اجلودة الدولية
مــن	املســؤوليات	األساســية	لدائــرة	توكيــد	اجلــودة	يف	امللكيــة	األردنيــة	ضمــان	تطبيــق	نظــام	إدارة	اجلــودة	يف	الدوائــر	التشــغيلية	يف	الشــركة	بــكل	فعاليــة	وكفــاءة،	حيــث	
ترتكــز	املهمــة	األساســية	لدائــرة	توكيــد	اجلــودة	علــى	القيــام	بتطبيــق	برنامــج	توكيــد	اجلــودة	والــذي	يهــدف	إلــى	تعزيــز	الثقــة	يف	الشــركة	والتأكــد	مــن	أن	إجــراءات	

الســالمة	واجلــودة	مطّبقــة	ويتــم	االلتــزام	بهــا	يف	جميــع	العمليــات	املتبعــة	يف	مختلــف	دوائــر	الشــركة	التشــغيلية.
يتكــون	برنامــج	توكيــد	اجلــودة	مــن	إجــراءات	إداريــة	وعمليــة	ملراقبــة	جميــع	املتطلبــات	والقوانــني	والتشــريعات	وضمــان	تطبيقهــا	لتحقيــق	األهــداف	املرجــّوة	مــن	هــذه	

العمليات.
ويعنــى	هــذا	البرنامــج	مبراقبــة	ومقارنــة	الطريقــة	التــي	يتــم	عبرهــا	تنفيــذ	املهــام	يف	جميــع	الدوائــر	التشــغيلية	ويف	مختلــف	املراحــل	مــع	الطريقــة	القياســية	املنصــوص	
عليهــا	يف	أدلــة	ومراجــع	الشــركة	املعتمــدة،	بحيــث	يكــون	مطابقــاً	للمواصفــات	اخلاصــة	بالشــركة،	وكذلــك	املواصفــات	املطبّقــة	لــدى	هيئــة	تنظيــم	الطيــران	املدنــي	

األردنــي	والهيئــات	الدوليــة	األخــرى،	و	املبّينــة	تاليــاً:

هيئة	تنظيم	الطيران	املدني	األردني CARC

	 	 االحتاد	العاملي	للنقل	اجلوي IATA

شهادة	تدقيق	السالمة	التشغيلية	للعمليات	األرضية	 ISAGO

شهادة	أياتا	لتدقيق	السالمة	التشغيلية IOSA

وكالة	سالمة	الطيران	األوروبية EASA

تقييم	سالمة	الطائرات	األجنبية SAFA

االحتاد	األميركي	للطيران  F.A.A

وكالة	سالمة	الطيران	الكندي C.A.R.

حتالفات	الطيران	العاملية	 oneworld

وبنــاء	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	
ــة	إجــراءات	العمــل	حســب	قوائــم	التدقيــق	املعتمــدة،	وذلــك	خــالل	دورات	تفتيشــية	موّزعــة	حســب	برنامــج	تدقيــق	موثــوق	 ــني	ومقارن ومــزّودي	اخلدمــات	اخلارجّي

ومعتمــد	مــن	قبــل	إدارة	امللكّيــة	األردنّيــة.
ومــن	خــالل	برنامــج	التدقيــق	والتفتيــش،	تقــوم	دائــرة	توكيــد	اجلــودة	مبراجعــة	وتقييــم	أدّلــة	الشــركة	املعتمــدة،	واإلجــراءات	التشــغيلية	املتبعــة،	والســجاّلت	والوثائــق،	

وجميــع	املدخــالت	واملخرجــات	والتأكــد	مــن	مطابقتهــا	مــع	اإلجــراءات	القياســية	املعتمــدة	محلًيــا	و	عاملًيــا.
كمــا	تقــوم	دائــرة	توكيــد	اجلــودة	مبراجعــة	مركزيــة	جلميــع	كتــب	وأدلــة	الشــركة	التشــغيلية،	وذلــك	لتحديــد	االختالفــات	والتناقضــات	يف	اإلجــراءات	املوّثقــة	واملشــتركة	

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

باإلضافة إلى عمليات التدقيق واملتابعة، يقوم فريق العمل املدّرب واملؤّهل مبا يلي:
التخطيــط	لتحســني	مســتوى	اجلــودة	للشــركة	عــن	طريــق	تصميــم	برنامــج	زمنــي	محــّدد	بشــكل	ســنوي،	شــهري	ويومــي	ملتابعــة	وتدقيــق	العمــل	وفــق	املواصفــات	 	

املعتمــدة	لتحقيــق	األهــداف
ضبط	العمل	امليداني	اليومي،	خصوصاً	يف	الدوائر	التشغيلية	 	
التأكد	عملياً	من	جودة	وسالمة	العمل	والعّمال	واملعّدات 	
اإلشراف	على	الدورات	التدريبية	للموظفني	ومتابعتها	للتأكد	من	تطبيقات	اجلودة	وإجراءاتها	املعتمدة 	
متابعــة	التعديــالت	املقترحــة	واملســاعدة	يف	تقــدمي	االقتراحــات	حلــل	املشــاكل	واحلــاالت	عــن	طريــق	حتليــل	األســباب	اجلذريــة	ومتابعــة	اإلجــراءات	التصحيحيــة	 	

مــع	الدوائــر	املعنيــة
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اإلعــداد	الجتماعــات	دوريــة	مــع	كافــة	املعنّيــني	يف	جميــع	دوائــر	الشــركة	ملناقشــة	التوصيــات	واملهــام	املترّتبــة	عليهــم	خــالل	وقبــل	وبعــد	عمليــات	التفتيــش	الداخليــة	 	
واخلارجية

إعداد	التقارير	الدورية	مبهام	الدائرة	وتقدميها	لإلدارة	العليا	 	

* إجنازات دائرة توكيد اجلودة الرئيسية لعام 2021:
●	إمتــام	برنامــج	التدقيــق	الداخلــي	علــى	الدوائــر	التشــغيلية	يف	امللكّيــة	األردنّيــة،	وذلــك	باعتمــاد	طريقــة	التدقيــق	يف	املوقــع،	مــع	األخــذ	باالعتبــار	اإلجــراءات	القياســية	

.COVID-19	جائحة	أثنــاء	املّتبعــة
●	تســليم	إصــدار	جديــد	مــن	دليــل	اجلــودة	إلــى	هيئــة	تنظيــم	الطيــران	األردنــي	بهــدف	املوافقــة	النهائيــة،	حيــث	مت	اعتمــاد	التنســيق	والشــكل	القياســي	يف	إصــدار	

النســخة	اجلديــدة	مــن	الدليــل.
●	إصدار	نسخة	جديدة	من	دليل	اإلجراءات	القياسي	املعني	بطريقة	العمل	خالل	جائحة	COVID-19	والذي	يّتبع	املتطلّبات	الداخلية	واخلارجية

●	العمل	على	توحيد	إجراءات	العمل	املّتبعة	يف	مختلف	دوائر	امللكّية	األردنّية	من	خالل	برنامج	املقاييس	واإلجراءات	للدوائر	التشغيلية
●	متابعة	أعمال	التعقيم	املّتبعة	يف	الشركة	والتأكد	من	مطابقتها	لإلجراءات.

●	العمــل	علــى	إصــدار	نســخة	جديــدة	مــن	كتــاب	اإلجــراءات	الداخلــي	اخلــاص	بدائــرة	توكيــد	اجلــودة	والــذي	يحتــوي	علــى	إجــراءات	اجلــودة	املفّصلــة	للمهــام	واألعمــال	
املوّكلــة	إلــى	موظفــي	الدائــرة.

●	احملافظة	على	الشهادات	املختلفة	التي	حتوزها	امللكّية	األردنّية	مثل	IOSA	من	خالل	التدقيق	عن	بعد،	وISAGO	من	خالل	التدقيق	يف	املوقع
●	البــدء	يف	مشــروع	التوثيــق	يف	امللكّيــة	األردنّيــة	مــن	خــالل	العمــل	مــع	الدوائــر	غيــر	التشــغيلية	يف	املكتــب	الرئيســي	إلصــدار	دليــل	اإلجــراءات	القياســي	اخلــاص	بــكل	

دائرة.
●	البدء	يف	مشروع	توحيد	واعتماد	التنسيق	والشكل	القياسي	يف	إصدار	النسخ	اجلديدة	من	األدّلة	املستخدمة	يف	امللكّية	األردنّية

●	توســيع	مجــاالت	برنامــج	التدقيــق	والتفتيــش	يف	الشــركة،	وذلــك	بإضافــة	مناطــق	جديــدة	وأعمــال	جديــدة	متعلّقــة	بصيانــة	الطائــرات،	و	مــزّودي	خدمــة	صيانــة	
ــني. الطائــرات	اخلارجّي

 
أهداف دائرة توكيد اجلودة لعام 2022

العمل	املستمر	من	خالل	برنامج	موّثق	ملتابعة	أداء	الدوائر	التشغيلية	داخلًيا	وخارجًيا	وذلك	من	خالل	التفتيش	الداخلي	واخلارجي	على	بعض	احملّطات	اخلارجية 	
التأّكــد	مــن	مطابقــة	اإلجــراءات	والسياســات	املعتمــدة	مــن	قبــل	امللكّيــة	األردنّيــة	أثنــاء	قيــام	الدوائــر	التشــغيلّية	بأعمالهــا	مــن	خــالل	التدقيــق	والتفتيــش	املســتمر	للجــودة	 	

وذلــك	لنيــل	رضــا	عمالئنــا	الداخلّيــني	واملتمّثلــني	مبجلــس	اإلدارة،	املديــر	العام/الرئيــس	التنفيــذي	وهيئــة	تنظيــم	الطيــران	األردنــي
احملافظــة	علــى	شــهادات	هيئــة	تنظيــم	الطيــران	املدنــي	األردنــي	باإلضافــة	إلــى	شــهادات	األياتــا	والشــهادات	األخــرى	مثــل	)IOSA	،	AOC(	وذلــك	مــن	خــالل	حتضيــر	 	

و	تهيئــة	الدوائــر	للتفتيــش	اخلارجــي
متابعة	التدقيق	على	احملّطات	اخلارجية	ومزّودي	اخلدمات	اخلارجّيني	باستخدام	طريقتي	التدقيق	يف	املوقع	أو	التدقيق	عن	بعد 	
العمــل	علــى	توحيــد	إجــراءات	العمــل	املّتبعــة	مبختلــف	دوائــر	امللكّيــة	األردنّيــة	مــن	خــالل	التنســيق	مــع	دائــرة	تكنولوجيــا	املعلومــات	لتحضيــر	برنامــج	تقنــي	يضبــط	 	

وينّســق	عمليــة	تغييــر	املقاييــس	واإلجــراءات	يف	الدوائــر	التشــغيلية
توسيع	مجاالت	برنامج	التدقيق	والتفتيش	يف	الشركة،	وذلك	بإضافة	برنامج	الصحة	والسالمة	الوظيفي	وبرنامج	إدارة	اإلجهاد	يف	الشركة 	
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عدد موّظفي الشركة ومؤّهالتهم العلمية 
يتضمن اجلدول أدناه عدد موظفي الشركة األم وشركاتها التابعة ومؤّهالتهم العلمية كما هي يف نهاية عام 2021:

اإلجمالياملشرق خلدمات املطاررويال تورزامللكّية األردنّية املؤهل العلمي

3003دكتوراة

920092ماجستير

137220551447بكالوريوس

52326531دبلوم

3983141542ثانوية عامة

82110822أقل من الثانوية

2023437 320926املجموع

علماً	بأن	هذا	العدد	يشمل	العاملني	يف	احملطات	اخلارجية	وعددهم	246	موظف.

برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة
تلتــزم	الشــركة	بتقــدمي	برامــج	التدريــب	املختلفــة	التــي	تتطلّبهــا	هيئــات	الطيــران	املختلفــة،	ودورات	اإلنعــاش	املتكــّررة	التــي	تعقــد	للطّياريــن	واملضيفــني	وموظفي	الهندســة	
والصيانــة،	والتــي	تهــدف	إلــى	رفــع	مســتويات	الكفــاءة	والتدريــب	لديهــم	واحملافظــة	علــى	مســتويات	الســالمة	واألمــن	ملســافري	امللكّيــة	األردنّيــة	وطائراتهــا.	وقــد	قامــت	
الشــركة	بتقــدمي	العديــد	مــن	الــدورات	وبرامــج	التأهيــل	والتدريــب	ملوظفــي	الشــركة	خــالل	عــام	2021،	حيــث	بلــغ	مجمــوع	الــدورات	املقدمــة	655	دورة	شــارك	فيهــا	
6227	مشــاركاً	مــن	مختلــف	األقســام	يف	املهــارات	اإلداريــة	والفنيــة	واحلاســوبية،	باإلضافــة	إلــى	الــدورات	املتخصصــة	يف	التســويق	واملبيعــات	وخدمــات	املســافرين.

فيما يلي تفاصيل الدورات وعدد احلضور يف كل دورة: 

عدد املشاركنعدد الدوراتاسم الدورة

1088التسويق	واملبيعات	وخدمات	املسافرين

6205765الدورات	الفنية

17253الدورات	اإلدارية

8121دورات	احلاسوب	وتكنولوجيا	املعلومات

6556227املجموع

باإلضافــة	ملــا	ســبق،	مت	أيضــاً	تدريــب	املوظفــني	يف	احملطــات	اخلارجيــة	ومختلــف	دوائــر	الشــركة	عــن	طريــق	برامــج	التدريــب	عــن	بعــد	)أوناليــن(	باســتخدام		
كالتالــي: 	)CPAT( و	 	)Talentlms(

عدد املشاركنعدد الدوراتاسم الدورة

243034الدورات	الفنية

243034املجموع
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املخاطر التي تتعّرض إليها الشركة 
تتعامــل	الشــركة	مــع	مختلــف	أنــواع	املخاطــر	التــي	قــد	تتعــّرض	إليهــا	بشــكل	شــامل	وضمــن	إطــار	كلّــي	إلدارة	املخاطــر	وفقــاً	ألفضــل	املعاييــر	واألعــراف	واملمارســات	
الدولّيــة،	ويتوّلــى	إدارة	املخاطــر	يف	الشــركة	مجلــس	اإلدارة	بالتعــاون	مــع	اإلدارة،	ويقــوم	مجلــس	اإلدارة	بالتأكــد	مــن	أن	اإلدارة	التنفيذيــة	للشــركة	تســتخدم	نظامــاً	كفــؤاً	
وفّعــاالً	للرقابــة	الداخليــة.	كمــا	أن	نائــب	رئيــس	مجلــس	اإلدارة-العضــو	املنتدب/الرئيــس	التنفيــذي	وبصفتــه	املســؤول	األعلــى	يف	اإلدارة	التنفيذيــة،	يعتبر	املســؤول	األول	
عــن	إدارة	املخاطــر	واملمارســات	املرتبطــة	بهــا.	أّمــا	رئيــس	القطــاع	التنفيذي/املاليــة	واملــوارد	للشــركة	فهــو	املســؤول	عــن	حتديــد	املخاطــر	املاليــة	والرقابــة	واحملافظــة	
علــى	نوعيــة	املعلومــات	املاليــة	والتأكــد	مــن	ســالمة	ودقــة	البيانــات	املاليــة	التــي	يتــم	اإلفصــاح	عنهــا.	ومــن	جهــة	أخــرى،	يقــوم	باقــي	أعضــاء	اإلدارة	التنفيذيــة	بالتعــرف	
علــى	املخاطــر	املرتبطــة	بنشــاط	دوائرهــم	والعمــل	علــى	إدارتهــا	بالشــكل	املناســب،	وذلــك	ضمــن	إطــار	مؤسســي	يحــدد	الواجبــات	والصالحيــات	لــكل	واحــد	منهــم.	

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

مخاطر األحداث املؤدية لتوّقف 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	كاّفــة	القطاعــات	االقتصاديــة	والتجاريــة	والصناعيــة،	وتعتبــر	جائحــة	كورونــا	عامــاًل	أساســياً	يف	التراجــع	الكبيــر	الــذي	شــهدته	حركــة	الطيــران	يف	العالــم	

نظــراً	لعــدم	إقبــال	املســافرين	علــى	الســفر	واإلجــراءات	والقيــود	التــي	فرضتهــا	الــدول	مؤّخــراً	للحــد	مــن	انتشــار	الفيــروس	والتــي	عّقــدت	عمليــات	الســفر.
وتــدرج	امللكيــة	األردنيــة	ضمــن	املخاطــر	التــي	تواجههــا	خطــر	األمــراض	الســارية	واألوبئــة	وتتعامــل	مــع	هــذا	اخلطــر	مــن	خــالل	التواصــل	بشــكل	مســتمر	مــع	مركــز	إدارة	
األزمــات	ووزارة	الصحــة	األردنيــة	ومنظمــة	الصحــة	العامليــة	لتحديــث	إجراءاتهــا	بشــكل	دوري	ومســتمر	للتقليــل	مــن	أثــر	أي	خطــر	مرتبــط	باألمراض	الســارية	واألوبئة	ومبا	
يعمــل	علــى	تطبيــق	أعلــى	معاييــر	الســالمة	وتقليــل	أثرهــا	علــى	املســافرين.	كمــا	وتعمــل	امللكّيــة	األردنيــّة		بشــكل	دوري	علــى	تدريــب	الطواقــم	اجلويــة	واملوظفــني	األرضّيــني	

علــى	كيفيــة	التعامــل	مــع	الكــوارث	واألزمــات	مبــا	فيهــا	األمــراض	الســارية	أو	األوبئــة،	حيــث	مت	إعــداد	دليــل	متكامــل	للموظفــني	لكيفيــة	التعامــل	مــع	جائحــة	كورونــا.
وعملــت	امللكّيــة	األردنّيــة	علــى	إســقاط	أثــر	اجلائحــة	علــى	توّقعاتهــا	املاليــة	لألعــوام	املقبلــة	بالرغــم	مــن	عــدم	القــدرة	علــى	الوصــول	إلــى	تقييــم	نهائــي	وقطعــي	بتبعــات	
األثــر	املالــي	نظــراً	لعــدم	وجــود	موعــد	نهائــي	النتهــاء	اجلائحــة	والعــودة	التدريجيــة	حلركــة	املســافرين	الطبيعيــة	ممــا	يوّلــد	خطــراً	آخــر،	وهــو	إمكانيــة	أن	يكــون	أثــر	

اجلائحــة	االقتصــادي	أســوأ	مّمــا	هــو	متوّقــع.

مخاطر املوقع اجلغرافي:
تقــع	معظــم	عمليــات	الشــركة	ضمــن	حــدود	اململكــة	األردنّيــة	الهاشــمّية	باإلضافــة	إلــى	أن	جميــع	رحالتهــا	تنطلــق	مــن	عّمــان،	ولذلــك	فــإن	املوقــع	اجلغــرايف	للمملكــة	
يشــّكل	حتّديــاً	كبيــر	للشــركة	خصوصــاً	هــذه	األيــام	التــي	تشــهد	منطقتنــا	فيهــا	أحداثــاً	سياســية	واقتصاديــة	تتعــّرض	لهــا	بعــض	الــدول	العربيــة	املجــاورة	والقريبــة	مــن	
اململكــة.	ولذلــك	فــإن	علــى	الشــركة	التأقلــم	يف	العمــل	ضمــن	هــذه	املعطيــات	الصعبــة	والتــي	تشــكل	أعبــاًء	إضافيــة	ال	ميكــن	جتاهلهــا	وتأثيــراً	ملموســاً	علــى	أعمــال	

الشــركة	وبشــكل	مســتمر.

مخاطر السوق:
ــي	شــّكلت	 ــران	منخفضــة	التكاليــف	والت ــة،	وال	ســّيما	مــع	ظهــور	شــركات	طي ــران	يف	املنطقــة	العربي ــرة	حــّدة	املنافســة	بــني	شــركات	الطي ــة	األخي تزايــدت	يف	اآلون
حتّديــاً	كبيــراً	ملعظــم	شــركات	الطيــران	الكبيــرة	منهــا	والصغيــرة،	وملواجهــة	هــذا	النــوع	مــن	املنافســة	قامــت	الشــركة	بإعــداد	اســتراتيجيات	قصيــرة	املــدى	وطويلــة	
املــدى	للحــد	مــن	تأثيــر	هــذا	النــوع	مــن	شــركات	الطيــران	علــى	احلصــة	الســوقية	للشــركة؛	مــن	خــالل	العمــل	علــى	حتســني	مســتوى	اخلدمــات	املقّدمــة	واالرتقــاء	بهــا	
إلــى	طموحــات	املســافرين	ورغباتهــم،	وتســهيل	إجــراءات	ســفرهم،	وتوفيــر	خيــارات	ســفر	أكبــر	أمامهــم،	واالســتفادة	مــن	املزايــا	املتعــّددة	التــي	مينحهــا	لهــم	حتالــف	

شــركات	الطيــران	العاملــي	»oneworld«	الــذي	تتمتــع	امللكّيــة	األردنّيــة	بعضويتــه.	
باإلضافــة	إلــى	ذلــك	فــإن	العالــم	ســيعاني	مــن	اآلثــار	االقتصاديــة	بعــد	جائحــة	كورونــا	والتــي	أثــرت	بشــكل	مباشــر	علــى	أداء	صناعــة	النقــل	اجلــوي	العامليــة	وانخفــاض	
حجــم	الطلــب	علــى	حركــة	الســفر،	ويف	هــذا	اإلطــار	اّتخــذت	الشــركة	حزمــة	مــن	اإلجــراءات	التــي	مــن	شــأنها	تخفيــف	حــدة	تأثيــر	انخفــاض	الطلــب	علــى	أعمــال	الشــركة.

املخاطر املالية وتشمل مخاطر متويل الديون والسيولة واستمرارية الشركة: 
تعمــل	امللكّيــة	األردنّيــة	منــذ	تأسيســها	علــى	جتــاوز	أّيــة	عقبــات	أو	صعوبــات	متّثــل	خطــراً	جوهريــاً	علــى	اســتمرارية	الشــركة،	وعلــى	الُرغــم	مــن	اخلســائر	العديــدة	
التــي	تعرضــت	لهــا	الشــركة	إاّل	أن	مبــدأ	االســتمرارية	يؤّكــد	علــى	أن	الشــركة	ستســتمر	يف	ممارســة	أعمالهــا	لفتــرة	كافيــة	مــن	أجــل	حتقيــق	أهدافهــا	والتزاماتهــا.
إن	الوضــع	املالــي	احلــرج	الــذي	متــر	بــه	الشــركة	حاليــاً	واخلســائر	املتراكمــة	التــي	جتــاوزت	رأس	مــال	الشــركة	ســاهم	بشــكل	كبيــر	يف	اعتبــار	قــدرة	الشــركة	علــى	
االســتمرارية	يف	أعمالهــا	أحــد	أهــم	املخاطــر	التــي	تواجــه	الشــركة.	وتعمــل	امللكيــة	األردنيــة	علــى	احلــد	مــن	هــذا	اخلطــر	مــن	خــالل	احلصــول	علــى	الضمانــات	والدعم	
الــالزم		وإعــادة	هيكلــة	رأس	املــال	والتواصــل	مــع	املســاهمني	الرئيســّيني	مــن	أجــل	زيــادة	رأس	مــال	الشــركة،	وتعزيز	الســيولة	الالزمــة	لســداد	التزاماتهــا.		باإلضافــة	

إلــى	إعــادة	هيكلــة	عمليــات	الشــركة	مبــا	يتناســب	مــع	وضــع	الشــركة	احلالــي	ومبــا	يلّبــي	الطلــب	علــى	الســفر.	
وتعمــل	الشــركة	علــى	إدارة	مخاطــر	الســيولة	عــن	طريــق	التأّكــد	مــن	توّفــر	النقــد	والتســهيالت	البنكيــة	مــن	أجــل	ســداد	جميــع	االلتزامــات	املترّتبــة	علــى	الشــركة	وإدارة	
النقــد	بشــكل	فعــال	وكفــؤ.	وخــالل	اجلائحــة	اتخــذت	الشــركة	إجــراءات	محــّددة	وعاّمــة	حلمايــة	وإدارة	الســيولة	ولتجّنــب	احتماليــة	فــرض	القيــود	أو	وجــود	نقــص	
يــن	حيــث	مت	حتليــل	جميــع	االســتحقاقات	املترّتبــة	علــى	 يف	الســيولة	التــي	قــد	تنجــم	عــن	جائحــة	كورونــا.	وعملــت	الشــركة	ضمــن	خطــة	واضحــة	لتقليــل	مخاطــر	الدَّ
الشــركة	ومت	التفــاوض	مــع	املوّرديــن	والبنــوك	علــى	إعــادة	جدولــة	الدفعــات	مبــا	يتماشــى	مــع	الســيولة	املتوّفــرة	والتوّقعــات	املســتقبلية.	كمــا	مت	أيًضــا	حتليــل	عمليــات	

الســداد	اخلاصــة	بالرحــالت	امللغّيــة	وآليــة	اســترداد	املبالــغ	للمســافرين.

مخاطر االئتمان:
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تّتبــع	الشــركة	سياســة	ائتمانيــة	واضحــة	مــن	خــالل	التعامــل	مــع	وكالئهــا	العاّمــني	املنتشــرين	يف	جميــع	أنحــاء	العالــم،	وهــذه	السياســة	تشــمل	تقــدمي	جميــع	الــوكالء	
كفــاالت	بنكيــة	لصالــح	الشــركة	كضمــان	تعاملهــم	معهــا.	وتقــوم	الشــركة	حالّيــاً	ويف	ظــّل	الظــروف	االقتصاديــة	الراهنــة	بدراســة	أوضــاع	الــوكالء	بشــكل	دقيــق	لضمــان	

	منهــم	وقــد	يؤثــر	ســلباً	علــى	عمليــات	الشــركة.	 حقوقهــا	وتــاليف	أي	طــارىء	قــد	يحــدث	مــع	أيٍّ
مخاطر تقّلبات أسعار الوقود:

ــى	أســعار	 ــى	أســعار	النفــط	اخلــام	وعل ــداً	مــن	مصاريــف	الشــركة	التشــغيلية،	وبالتالــي	فــإّن	أي	تغييــر	جوهــري	يطــرأ	عل ــراً	ومتزاي تشــّكل	كلفــة	الوقــود	جــزءاً	كبي
وقــود	الطائــرات	قــد	يؤّثــر	علــى	النتائــج	التشــغيلية	للشــركة	إمــا	ســلباً	أو	إيجابــاً	بشــكل	كبيــر.	ويف	هــذا	املجــال	خطــت	الشــركة	منــذ	عــدة	ســنوات	خطــوات	كبيــرة	يف	
مواجهــة	ارتفــاع	أســعار	الوقــود	مــن	خــالل	اّتبــاع	عــدة	سياســات	منهــا:	فــرض	ضرائــب	وقــود	إضافيــة	علــى	تذاكــر	الســفر،	التركيــز	علــى	زيــادة	أعــداد	املســافرين،	
إدارة	اإليــرادات	لتعظيــم	العائــد،	باإلضافــة	إلــى	الدخــول	يف	عمليــات	الشــراء	التحّوطــي	لوقــود	الطائــرات	ضمــن	أفضــل	املمارســات	العامليــة	يف	هــذا	املجــال.	

مخاطر تقّلبات أسعار الفائدة:
تتعــّرض	الشــركة	ملخاطــر	تقلّبــات	أســعار	الفائــدة	مــن	خــالل	دخولهــا	يف	عمليــات	االســتئجار	التمويلــي	والقــروض	املتوّســطة	الطويلــة	األجــل،	الســتخدامها	يف	متويــل	
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	وتطلّعاتهــا	املســتقبلية.	وقــد	مت	اعتمــاد	ســعر	اإلقــراض	يف	بنــك	لنــدن	واملعــروف	

باســم	»LIBOR«	كأســاس	يف	تســعير	القــروض	القائمــة.
وكجــزء	مــن	سياســة	إدارة	املخاطــر،	تقــوم	الشــركة	بدراســة	أســعار	الفوائــد	ملختلــف	العمــالت	الرئيســة	التــي	تســتخدمها	الشــركة	يف	تعامالتهــا،	والتوّقعــات	املســتقبلية	
ــى	 ــدة	عل ــات	أســعار	الفائ ــر	تقلّب ــن	تأثي ــات	حتــّوط	»Interest Rates Swaps«	للحــد	م ــة	الدخــول	يف	عملي ــى	دراســة	إمكاني ــة	إل ــد،	باإلضاف ألســعار	الفوائ

عمليــات	الشــركة	وبالتالــي	تخفيــض	تكلفــة	االقتــراض.

مخاطر تقّلبات أسعار الصرف: 
تتعــّرض	الشــركة	ملخاطــر	تقلّبــات	أســعار	الصــرف	مــا	بــني	الدينــار	األردنــي	والعمــالت	املختلفــة،	وكمــا	أشــرنا	ســابقاً	فــإن	معظــم	إيــرادات	الشــركة	تأتــي	مــن	خــالل	مبيعــات	
التذاكــر	خــارج	اململكــة	بالعملــة	احملليــة	لــكل	بلــد،	وللحــد	مــن	تأثيــر	تقلّبــات	أســعار	صــرف	العمــالت	األجنبيــة	علــى	عمليــات	الشــركة،	تقــوم	الشــركة	باملواءمــة	مــا	بــني	
اإليــرادات	واملصاريــف	بــكل	عملــة	علــى	حــدة،	كمــا	يتــم	متابعــة	الفائــض	يف	كل	عملــة	وحتويلــه	إلــى	الدينــار	األردنــي	أو	الــدوالر	األمريكــي	حســب	احتياجات	الشــركة	وضمن	
سياســة	واضحــة	تعتمــد	علــى	دراســة	الســوق	وتوّجهاتــه.	إلــى	جانــب	الــدوالر	األمريكــي،	يعــّد	اليــورو	واجلنيــه	االســترليني	العملتــني	الرئيســيتني	اللتــني	تشــّكالن	احلجــم	
األكبــر	مــن	إيــرادات	الشــركة	إضافــة	إلــى	الدينــار	األردنــي	والــذي	ال	يشــكل	ســعر	صرفــه	خطــراً	علــى	أعمــال	الشــركة	نظــراً	لتثبيــت	ســعر	صرفــه	مقابــل	الــدوالر	األمريكي.	

مخاطر  بيئة العمل أثناء اجلائحة:
انطالقــاً	مــن	حــرص	امللكّيــة	األردنّيــة	علــى	إبقــاء	حركــة	النقــل	اجلــوي	مســتمّرة	أثنــاء	اجلائحــة	لتأمــني	نقــل	املســافرين	مــن	وإلــى	اململكــة	وتســيير	رحــالت	الشــحن	
اجلــوي،	متّكنــت	الشــركة	مــن	التكّيــف	الســريع	وتطويــع	سياســاتها	وإجراءاتهــا	خلدمــة	تســهيل	حركــة	املســافرين	واملوظفــني	مــع	األخــذ	بعــني	االعتبــار	أن	ســالمة	
املســافرين	والعاملــني	تقــع	علــى	رأس	أولويــات	الشــركة.	وقــد	عملــت	الشــركة	علــى	تفعيــل	سياســة	العمــل	مــن	املنــزل	والعمــل	املــرن،	وصياغــة	دليــل	لإلجــراءات	لضبــط	
عمليــة	عمــل	املوظفــني	وعودتهــم	إلــى	العمــل	مــع	مراعــاة	أوامــر	الدفــاع	والقوانــني	واألنظمــة	الســارية.	كمــا	قامــت	الشــركة	بتكريــس	كافــة	الســبل	التقنيــة	املتوفــرة	

لتســهيل	عمــل	املوظفــني	مــن	مختلــف	املواقــع	مــع	ضمــان	أعلــى	درجــات	أمــن	وســّرية	املعلومــات.

مخاطر األمن السيبراني:
حمايــة	البيانــات	اإللكترونيــة	هــي	واحــدة	مــن	أهــم	ركائــز	التحــّول	الرقمــي،	حيــث	حتتــاج	إليهــا	الشــركة	للكشــف	عــن	أي	تهديــدات	إلكترونيــة	ويف	الوقــت	املناســب،	
باإلضافــة	إلــى	ضمــان	اســتمرارية	العمليــات	التشــغيلية	ودعــم	أهــداف	العمــل،	ويف	ضــوء	تداعيــات	أزمــة	كورونــا	جنحــت	امللكّيــة	األردنّيــة	يف	تطبيــق	منّصــة	خدمــات	

الكشــف	واالســتجابة	األمنيــة	بشــكل	كامــل	مــن	خــالل	واحــدة	مــن	أفضــل	الشــركات	الرائــدة	يف	هــذا	املجــال.

مخاطر األنظمة اإللكترونية:
يف	ظــّل	التطــور	الكبيــر	واملتســارع	الــذي	يشــهده	العالــم	يف	مجــال	األنظمــة	اإللكترونيــة،	يظهــر	لدينــا	نــوع	جديــد	مــن	املخاطــر	التــي	قــد	تؤّثــر	ســلباً	علــى	الشــركة	
ــّد	مــن	تطويــر	األنظمــة	اإللكترونيــة	بشــكل	مســتمر	لضمــان	فعاليتهــا	وقدرتهــا	علــى	 وهــو	األنظمــة	اإللكترونيــة	املســتخدمة	يف	إدارة	عمليــات	الشــركة،	حيــث	ال	ب
مواكبــة	املتطلّبــات	اجلديــدة	خصوصــاً	يف	قطــاع	الطيــران.	وقــد	خطــت	الشــركة	خطــوات	واســعة	وســريعة	يف	هــذا	املجــال	مــن	خــالل	إدخــال	عــدد	كبيــر	مــن	األنظمــة	
اإللكترونيــة	املتقّدمــة	واملعــروف	عنهــا	عامليــاً	بكفاءتهــا	وفعالّيتهــا	ومواكبتهــا	للتطــورات	املتســارعة	يف	هــذا	املجــال،	كمــا	يقــوم	كادر	متخصــص	داخــل	الشــركة	مبتابعــة	

أداء	هــذه	األنظمــة	بشــكل	مســتمر	لضمــان	ســالمتها	وفعالّيتهــا	والتأكــد	مــن	جــودة	مخرجاتهــا.	

مخاطر الشراء:
تعتمــد	الشــركة	يف	عملياتهــا	اليوميــة	علــى	التــزود	بعــدة	أنــواع	مــن	املــواد	اخلــام	وقطــع	الغيــار	التــي	لهــا	عالقــة	مباشــرة	بطبيعــة	عمــل	الشــركة،	وعليــه	فــإن	أي	تأخيــر	
مــادي	قــد	يحــدث	بتزويــد	الشــركة	بهــذه	املــواد	أو	قطــع	الغيــار	قــد	يــؤّدي	إلــى	تعّطــل	ســير	العمــل،	وبالتالــي	يســّبب	خســائر	ماديــة	كبيــرة	جــداً.	ولتــاليف	حــدوث	مثــل	
هــذه	األمــور	تقــوم	الشــركة	وبشــكل	مســتمر	بتطويــر	آليــة	عمــل	نظــام	املشــتريات	يف	الشــركة	واحلفــاظ	علــى	عالقــات	جيــدة	ومســتمرة	مــع	جميــع	املوّرديــن	ســواء	داخــل	
األردن	أو	خارجــه،	وكنتيجــة	ملــا	ســبق	فــإن	الشــركة	تقــوم	بإبــرام	عــدد	مــن	عقــود	التأمــني	للحــد	مــن	تأثيــر	األنــواع	الســالفة	الذكــر	مــن	املخاطــر	علــى	أداء	الشــركة.

مخاطر استئجار الطائرات:
تقــوم	الشــركة	بتشــغيل	17	طائــرة	مســتأجرة،	حيــث	واجهــت	الشــركة	عــدة	حتديــات	تخــص	االلتــزام	بعقــود	االســتئجار	وشــروط	االتفاقيــات	يف	ظــّل	تداعيــات	جائحــة	



34

كورونــا	وعــدم	تشــغيل	تلــك	الطائــرات	لفتــرات	طويلــة،	لذلــك	عملــت	الشــركة	علــى	إعــادة	النظــر	يف	االتفاقيــات	احلاليــة	لتتناســب	مــع	التشــغيل	الفعلــي	لتلــك	الطائرات	
وتقليــل	األثــر	املالــي	علــى	الشــركة	وإعــادة	جدولــة	تلــك	الدفعــات	علــى	املــدى	املتوســط.

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	تدخــل	

ضمــن	نشــاط	الشــركة	الرئيســي.

السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملّققة 
يبنّي اجلدول التالي السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملّققة واألرباح املوّزعة وصايف حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية آلخر خمس سنوات:

السنــــواتالبيــــــان

20212020201920182017

274)5,857(10,383)161,060()74,259(األرباح	أو	اخلسائر	احملققة	بآالف	الدنانير

-----األرباح	املوزعة

126,732116,478100,335)9,679()59,100(صايف	حقوق	املساهمني	بآالف	الدنانير

0.240.190.360.370.44أسعار	األوراق	املالية*

* كما	يف	نهاية	العام



35



36

أبرز أعمال وإجنازات
الشركة خالل العام
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أبرز أعمال وإجنازات
الشركة خالل العام
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إجنازات امللكّية األردنّية لعام 2021
لــم	يكــن	العــام	2021	اســتثناًء	عــن	العــام	الــذي	ســبقه،	مبــا	شــهدهُ	قطــاع	النقــل	اجلــوي	يف	العالــم	مــن	حتّديــات	تتابعــت	منــذ	العــام	2020	جــّراء	تفّشــي	جائحــة	
كورونــا،	مّمــا	أّدى	إلــى	أن	يعيــش	هــذا	القطــاع	حالــة	شــبه	مســتمّرة	مــن	اإلغالقــات	وعــدم	االســتقرار،	تــاركاً	أّثــراً	ســلبّياً	علــى	حركــة	الســفر	والســياحة	والنقــل	اجلــوي	

مــن	وإلــى	األردن،	وبشــكل	لــم	يســبق	لــُه	مثيــل.	

إاّل	أّن	امللكّيــة	األردنّيــة،	الناقــل	الوطنــي	لــألردن	شــركة	طيــران	رائــدة	وعريقــة	يف	املنطقــة	قــد	اعتــادت	عبــر	تاريخهــا	الطويــل	مواجهــة	الكثيــر	مــن	الصعــاب	
والتحّديــات،	وقــد	عملــت	بأقصــى	طاقاتهــا	وإمكاناتهــا	لتجــاوز	هــذه	التحّديــات	واملضــي	قدمــاً	نحــو	املزيــد	مــن	التطــّور	وحتقيــق	املنجــزات	التــي	ســتمّكنها	مــن	مواصلــة	

املنافســة	وتعزيــز	دورهــا	االســتراتيجي	يف	خدمــة	األردن	وتقويــة	مكانتهــا	علــى	الصعيديــن	اإلقليمــي	والعاملــي.	

وبالرغــم	مــن	كل	العقبــات	فقــد	حّققــت	امللكّيــة	األردنّيــة	إجنــازات	عديــدة	علــى	مختلــف	الُصعــد	التشــغيلية	واخلدماتيــة	ومجــاالت	األعمــال	األخــرى	يف	الشــركة	يف	العــام	
2021،	وفيمــا	يلــي	أبــرز	تلــك	اإلجنــازات:

* إطالق االستراتيجية اخلمسية 
نتيجــة	لآلثــار	الســلبية	لتداعيــات	انتشــار	فيــروس	كورونــا،	واألثــر	املــادي	الكبيــر	الــذي	تركــه	علــى	أعمــال	امللكيــة	األردنيــة	ونتائجهــا	وتدّفقاتهــا	املاليــة،	فقــد	أطلقــت	
ــز	علــى	اتخــاذ	عــدة	إجــراءات	 الشــركة	خطــة	أعمــال	للســنوات	اخلمــس	القادمــة	لتخّطــي	ومواجهــة	الظــروف	االســتثنائية	احلاليــة	واملتوّقعــة	مســتقباًل	والتــي	ترّك

إلعــادة	الهيكلــة	مــن	مختلــف	اجلوانــب،	مــن	أهــم	محاورهــا:	
تقليل	التكاليف	التشغيلية	 	
مراجعة	شبكة	اخلطوط	 	
حتديث	طائرات	األسطول	 	
النهوض	باملستوى	املتمّيز	من	اخلدمات	التي	تقدمها	امللكّية	األردنّية	ملسافريها 	
احملافظة	على	املكانة	املرموقة	التي	تتبوأها	كشركة	طيران	رائدة	يف	املشرق	العربي 	
ترويج	األردن	يف	مختلف	أنحاء	العالم	وتشجيع	السياحة	إليه 	

* مراجعة عقود إيجار الطائرات
ــار	مؤّجــري	 ــى	الوضــع	املالــي	والنقــدي	للشــركة	مــن	خــالل	الدخــول	مبفاوضــات	مــع	كب ــار	األزمــة	عل ــات	التخفيــف	مــن	آث ــة	إجــراءات	لغاي ــة	األردني اتخــذت	امللكي
الطائــرات	بهــدف	تخفيــف	األثــر	املالــي	لعقــود	اإليجــار	مــن	خــالل	تأجيــل	دفعــات	إيجــار	الطائــرات	وتغييــر	آليــة	احتســاب	ودفــع	اإليجــار	مــن	أســاس	القســط	الثابــت	
إلــى	املتغيــر	حســب	وتيــرة	التشــغيل	الفعلــي		)PBH	-	Power Per Utilization Hour(.	وقــد	توصلــت	الشــركة	التفاقيــات	مــع	معظــم	مؤجــري	الطائــرات،	
حيــث	مت	التوصــل	لتفاهمــات	واتفاقيــات	ل	14	طائــرة	مــن	أصــل	17	طائــرة	بوفــورات	نقديــة	لألعــوام	2021	و	2022	قــد	تبلــغ	بحدهــا	األقصــى	مــا	يعــادل	مبلــغ	61 

مليــون	دينــار.	كمــا	حققــت	أثــر	إيجابــي	علــى	حســاب	األربــاح	واخلســائر	للعــام	2021	مببلــغ	17	مليــون	دينــار.	

Travel Pass إطالق جواز السفر الرقمي *
ــا(،	حيــُث	يتيــح	اجلــواز	 ــاً	بالتعــاون	مــع	االحتــاد	الدولــي	للنقــل	اجلــوي	)إيات ســيتم	تطبيــق	»جــواز	الســفر	الصّحــي	الرقمــي«	علــى	شــبكة	خطــوط	الشــركة	تدريجّي
للمســافرين	مشــاركة	نتائــج	فحوصــات	كورونــا	اخلاصــة	بهــم	قبــل	مواعيــد	رحالتهــم	املغــادرة	وشــهادات	التطعيــم	مــع	شــركات	الطيــران،	واحلصــول	علــى	حتديثــات	

ــا	إلــى	جميــع	الــدول. لوائــح	الســفر	املتعلّقة	بفيــروس	كورون

* حتسني خدمات املسافرين 
- تطوير وجبات الطعام على الدرجة السياحية

أدخلــت	امللكيــة	األردنيــة	حتســينات	جديــدة	علــى	قائمــة	الوجبــات	املقّدمــة	للمســافرين	علــى	الدرجــة	الســياحية،	حيــُث	مّت	إضافــة	خيــارات	عديــدة	وتعزيــز	أطبــاق	
ــر	مــّرة	كل	 ــّوع	مــا	بــني	املأكــوالت	الغربيــة	والشــرقية	واملكســيكية	واإليطاليــة	والتــي	يتــم	تقدميهــا	للمســافرين	علــى	دورات	زمنيــة	قصيــرة	تتغّي الطعــام	بنكهــات	تتن

أســبوعني،	بحيــث	تختلــف	أطبــاق	الرحــالت	املغــادرة	عّمــا	هــو	متوّفــر	علــى	الرحــالت	القادمــة	لــكل	وجهــة	مــن	الوجهــات	املعنيــة	علــى	شــبكة	اخلطــوط.	

- تطبيق SkyConnect للترفيه اجلوي على طائرات إمبرير
أصبــح	مبقــدور	مســافري	امللكّيــة	األردنّيــة	علــى	أســطول	طائــرات	إمبريــر	اســتخدام	تطبيــق	SkyConnect	مــن	خــالل	أجهزتهــم	اإللكترونيــة	الذكيــة	أثنــاء	

.IFE	اجلــّوي	ــه ــر	النظــام	اخلــاص	بالترفي ــرات	عب ــى	الطائ ــة	املنّوعــة	املوجــودة	عل ــة	ملشــاهدة	األفــالم	والبرامــج	الترفيهّي الرحــالت	اجلوّي

- اتفاقّية مع شركة طماطم األردنّية 
تقــوم	شــركة	طماطــم	بتزويــد	امللكّيــة	األردنّيــة	مبجموعــة	مــن	األلعــاب	اإللكترونيــة	التــي	يتــم	عرضهــا	عبــر	تطبيــق	SkyConnect	املوجــود	علــى	أجهــزة	املســافرين	
الشــخصية،	فضــاًل	عــن	وضــع	ألعــاب	للتســلية	)Arcade(	وأجهــزة	لوحّيــة	ومحّطــات	شــحن	يف	صالــة	كــراون	يف	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي	بهــدف	تعزيــز	جتربــة	

املســافرين	ومنحهــم	املزيــد	مــن	اخليــارات	يف	مجــال	الترفيــه	التــي	تالئــم	رغباتهــم	خــالل	الرحلــة.
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- خدمة  RJ Chauffeur لنقل املسافرين من وإلى املطار 
خدمــة	جديــدة	بــدأت	امللكّيــة	األردنّيــة	بتوفيرهــا	ملســافريها	يف	األردن	تتمّثــل	بتوفيــر	ســيارات	بفئــات	مختلفــة	لنقــل	املســافرين	مــن	وإلــى	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي،	
حيــُث	ميكــن	للمســافرين	شــراء	هــذه	اخلدمــة	عنــد	حجــز	تذكــرة	ســفرهم	عبــر	املوقــع	اإللكترونــي	للشــركة	أو	تطبيقهــا	علــى	الهواتــف	الذكيــة،	أو	أحــد	مكاتــب	املبيعــات	

التابعــة	للشــركة	أو	مركــز	االتصــال	قبــل	48	ســاعة	مــن	موعــد	الرحلــة،	وميكنهــم	اختيــار	فئــة	الســيارة	التــي	تتناســب	مــع	عــدد	املســافرين.

- جتديد شهادة السالمة اجلوية »أيوزا« دون مالحظات
ــي	 ــى	التوالــي	دون	مالحظــات	والت ــة	»IOSA«،	للمــرة	العاشــرة	عل ــة	الدولي ــة	شــهادة	الســالمة	اجلوي ــة	األردنّي ــا«	للملكّي ــي	للنقــل	اجلــوي	»أيات جــّدد	االحتــاد	الدول
ستســتمر	فعالّيتهــا	حتــى	عــام	2022،	األمــر	الــذي	يعكــس	كفــاءة	العمليــات	التشــغيلية	يف	الشــركة،	والتزامهــا	بتحقيــق	أعلــى	مســتويات	الســالمة	اجلويــة	وتطويــر	

عملّياتهــا	التــي	تتمّيــز	بأفضــل	معاييــر	الدقــة	واتبــاع	اإلجــراءات	احمللّيــة	والدوليــة	الكفيلــة	بتحقيــق	درجــة	عاليــة	مــن	الســالمة	اجلويــة	واألرضيــة.

* في مجال الهندسة والصيانة
حتــرص	امللكّيــة	األردنّيــة	بشــكل	مســتمر	علــى	إدامــة	جاهزّيــة	أســطول	طائراتهــا	مــن	الناحيــة	الفنّيــة،	مبــا	يُعــّزز	امليــزة	التنافســية	للشــركة	مــن	خــالل	العديــد	مــن	
اإلجــراءات،	باعتبارهــا	شــركة	طيــران	تســعى	إلــى	حتســني	عملّياتهــا	األرضيــة	واجلويــة	دائمــاً،	وتعزيــز	ُســبل	التعــاون	مــع	شــركائها	يف	جميــع	املجــاالت؛	مــن	بينهــا	
ــة	يف	عــام	2021	العديــد	 ــة	األردنّي ــة	طائــرات	األســطول.	وقــد	نّفــذت	امللكّي خدمــات	الصيانــة	التــي	تســتهدف	احلفــاظ	علــى	مســتوى	متقــّدم	مــن	ســالمة	وجاهزّي

مــن	اإلجــراءات	يف	هــذا	املجــال	نذكــر	يف	هــذا	التقريــر	أبرزهــا:

- دعم تشغيل أسطول الطائرات من خالل االستفادة من احملّركات املؤّجرة:
 MTU, SMBC, ULS, True	مثــل	املطلوبــة	الصيانــة	أثنــاء	األصليــة	احملــركات	اســتبدال	أجــل	مــن	مؤّجريــن	عــدة	مــن	املؤجــرة	احملــركات	مــن	االســتفادة	ســيتم

Aero ,Magellan،	فضــاًل	عــن	توفيــر	اثنــني	مــن	احملــّركات	املســاندة	APU	املســتأجرة	مــن	REVIMA	و	PWC	لتحــل	محــل	احملــّركات	األصليــة.	

- توسيع اّتفاقّيات الدعم الفّني مع مقّدمي اخلدمة احلالّيني: 
شــملت	هــذه	االتفاقيــات	عــدة	مقدمــي	خدمــة	حاليــني	مثــل	شــركات	MTU	وشــركة	Honeywell	لضمــان	احلفــاظ	علــى	مســتوى	متقــّدم	مــن	اجلاهزيــة	ألســطول	

الطائــرات	خاصــة	بعــد	فتــرة	اإلغــالق	وتوقــف	حركــة	النقــل	اجلــوي	جــّراء	جائحــة	كورونــا.

- اتفاقية التعاون مع »لوفتهانزا تكنيك«: 
ــر	أفضــل	اخلدمــات	للمســافرين،	 ــاص	320	وتوفي ــة	إيرب ــرات	مــن	عائل ــة	ألســطول	الطائ ــة	الفني ــى	مســتوى	متقــّدم	مــن	اجلاهزي ــة	للحفــاظ	عل ــع	االتفاقي مت	توقي
وّقعـــت	امللكّيــة	األردنّيــة	مــع	شــركة	»لوفتهانــزا	تكنيــك«	اتفاقيــة	تعــاون،	تقــوم	األخيــرة	مبوجبهــا	بتزويــد	امللكّيــة	األردنّيــة	بقطــع	غيــار	وتقــدمي	مختلــف	أعمــال	الصيانــة	

.A320	ايربــاص	عائلــة	مــن	األســطول	يف	العاملــة	الشــركة	لطائــرات	الفنيــة	واخلدمــات	القطــع	لهــذه	الفّنــي	واإلصــالح

 :Spairliners جتديد االتفاقية مع -
ــة	مــن	طــراز	إمبريــر	E195	وإمبريــر	E175	بخدمــات	الدعــم	الفنــي	لقطــع	الغيــار	اخلاصــة	بهــذه	الطائــرات	 ــة	األردنّي تهــدف	االتفاقيــة	إلــى	تزويــد	طائــرات	امللكّي
التــي	تخــدم	شــبكة	خطــوط	الشــركة	قصيــرة	املــدى،	كمــا	عّدلــت	امللكّيــة	األردنّيــة	اتفاقيتهــا	مــع	شــركة	بوينــغ	يف	مجــال	الدعــم	الفنــي	للطائــرات	العاملــة	باألســطول	

مــن	فئــة	درمي	الينــر.

 :)Thales( تعديل االتفاقية مع شركة -
تعديــل	اتفاقيــة	امللكّيــة	األردنّيــة	مــع	شــركة	)تاليــس(	العامليــة	الرائــدة	يف	قطــاع	تكنولوجيــا	االتصــاالت	والتــي	تــزّود	طائــرات	الشــركة	مــن	طــراز	بوينــغ	787	بنظــام	
الترفيــه	الــذي	يتمّيــز	بالســرعة	والكفــاءة	وســعة	التخزيــن	والتصميــم	احلديــث	وخّفــة	الــوزن	باإلضافــة	إلــى	توفيــر	العديــد	مــن	احللــول	اإللكترونيــة	احلديثــة	املتعلّقــة	
 REVIMA	،	Michelin،جورامكــو	مثــل،	الفنــي	الدعــم	مجــال	يف	اخلدمــة	مــزّودي	مــع	أخــرى	اتفاقيــات	إلــى	إضافــة	هــذا	اجلويــة.	االتصــاالت	بخدمــات

Lantal	Skywise،	وغيرهــا	.

- توقيع عقود صيانة مع أربع شركات جديدة
كمــا	تواصــل	امللكّيــة	األردنّيــة	جهودهــا	لتحســني	اإليــرادات	املتأّتيــة	مــن	العقــود	واالتفاقيــات	التــي	تبرمهــا	مــع	شــركات	طيــران	أخــرى	يف	مجــال	صيانــة	الطائــرات	
ســواء	يف	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي	أو	محّطاتهــا	يف	العالــم،	حيــث	أبرمــت	يف	العــام	2021	عــدة	اتفاقيــات	جديــدة	وقامــت	بتعديــل	بنــود	بعــض	االتفاقيــات	احلاليــة	
ــران	الشــرق	 ــان،	طي ــاص	380	يف	عّم ــرات	ايرب ــة	لتقــدمي	اخلدمــة	لطائ ــة	اإلماراتي ــان،	اخلطــوط	اجلوي ــل،	ترانســافيا	يف	عّم ــج	يف	أربي ــران	اخللي مــع	كل	مــن:	طي
األوســط	واخلطــوط	التركيــة	لتقــدمي	اخلدمــة	لطائــرات	ايربــاص	320	يف	العــراق،	فــالي	دبــي	واخلطــوط	التركيــة	لتقــدمي	أعمــال	الصيانــة	لطائــرات	بوينــغ	737 
يف	عّمــان	والعــراق،	WIZZ AIR	لتقــدمي	أعمــال	الصيانــة	لعائلــة	ايربــاص	320	يف	عّمــان	واخلطــوط	اجلويــة	الُعمانيــة	لتقــدمي	أعمــال	الصيانــة	لطائــرات	بوينــغ	

737	و	787.

وتتضّمــن	أعمــال	الصيانــة	فحـــص	الطائــرات	فنيــاً	قبــل	إقالعهــا	وتقييــم	األعطــال	وتقــدمي	مختلــف	أعمــال	اإلصــالح	الفنــي	وفقــاً	إلجــراءات	الصيانــة	املّتبعــة	يف	
امللكيــة	األردنيــة	والشــركات	املتعاقــدة	معهــا،	وضمــن	أدق	معاييــر	اجلــودة	العامليــة،	اســتناداً	إلــى	مــا	تتمّتــع	بــه	امللكّيــة	األردنّيــة	مــن	ســمعة	مرموقــة	يف	هــذا	املجــال.
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* في مجال تكنولوجيا املعلومات 
ــة	خــالل	العــام	2021	أنظمــة	إلكترونيــة	متطــّورة	يف	مختلــف	املجــاالت	بهــدف	إيجــاد	حلــول	مبتكــرة	تُســِهم	يف	التكّيــف	مــع	الوضــع	احلالــي	 ــة	األردنّي طّبقــت	امللكّي

وحتســني	العمليــات	التشــغيلية	وتوفيــر	حلــول	ســفر	آمنــة	للمســافرين	يف	مختلــف	املجــاالت	منهــا:

   PwC تقييم -
أجــرت	شــركة	PwC	رايــس	ووترهــاوس	كوبــرز	تقييــم	معيــاري	شــامل	لتكنولوجيــا	املعلومــات	يف	عــام	2021	ملــدة	4	أشــهر،	بحيــث	يغّطــي	املجــاالت	الرئيســية	يف	

ــة،	وهــي	)االســتراتيجية	واحلوكمــة	والتطبيقــات	واألمــن	واألفــراد	وإدارة	املخاطــر(. ــة	األردنّي قطــاع	تكنولوجيــا	املعلومــات	يف	امللكّي
وأظهــر	التقريــر	بوضــوح	أن	تكنولوجيــا	املعلومــات	يف	امللكّيــة	األردنّيــة	متتثــل	متاًمــا	ملعاييــر	قطــاع	الطيــران،	بــل	وتقــود	معاييــر	القطــاع	يف	مجــاالت	معينــة.	وبنــاًء	علــى	
توصيــات	التقريــر	مت	تقــدمي	حوكمــة	جديــدة	لتكنولوجيــا	املعلومــات	يف	امللكّيــة	األردنّيــة	مــن	خــالل	إنشــاء	جلنــة	توجيهيــة	برئاســة	عضــو	مــن	مجلــس	اإلدارة	تهــدف	

إلــى	تقــدمي	رؤيــة	واضحــة	ملجلــس	اإلدارة	واملســاهمني	حــول	إدراك	االســتثمارات	التكنولوجيــة	التــي	يجــب	أن	تتماشــى	مــع	اســتراتيجية	الشــركة.

- منصة ذكاء األعمال
	،Microsoft Azure Cloud	علــى	تعمــل	التــي	BI Platform	األعمــال	ذكاء	منصــة	تعزيــز	علــى	املعلومــات	تكنولوجيــا	دائــرة	جهــود	ركــزت	2021،	العــام	خــالل

حيــُث	أصبــح	لهــذه	املنصــة	دوراً	حيوًيــا	يف	حتويــل	البيانــات	إلــى	رؤى	قابلــة	للتنفيــذ	التخــاذ	القــرارات	االســتراتيجية	مــن	خــالل	التقاريــر	والبيانــات	املســتقبلية.

- جتربة Biometric Pilot في املطار
ــة	مــع	شــريكها	التكنولوجــي	)أماديــوس(	ومــع	مجموعــة	املطــار	الدولــي	AIG		مــن	خــالل	مبــادرة	التقنيــة	البيومتريــة	والتــي	ســتُمّكن	مطــار	 ــة	األردنّي تعاونــت	امللكّي
امللكــة	عليــاء	الدولــي	وامللكّيــة	األردنّيــة	مــن	أن	يكونــا	مــن	بــني	أّول	املطــارات	وشــركات	الطيــران	لتقييــم	هــذه	التكنولوجيــا	الرائــدة	عاملًيــا،	والتــي	مــن	شــأنها	مســاعدة	
املســافرين	علــى	االســتمتاع	برحلــة	آمنــة	وسلســة،	وإنهــاء	كافــة	اإلجــراءات	مــن	دون	تالمــس،	يف	مناطــق	إجــراءات	الســفر	وبوابــات	الصعــود	إلــى	الطائــرات.	امللكّيــة	
األردنّيــة	وAmadeus	حالًيــا	يف	مرحلــة	التجــارب،	حيــُث	تتطلـّـع	الشــركتني	إلــى	حــل	دائــم	يف	عــام	2022	إذا	جنحــت	التجربــة	لتغطيــة	جميــع	نقــاط	رحلــة	الــركاب.

- توسيع إدارة عالقات العمالء
خــالل	جائحــة	كورونــا	أصبــح	االعتمــاد	الرقمــي	إلزامًيــا	ألي	عمــل	جتــاري،	وبنــاء	علــى	ذلــك،	قــام	قطــاع	تكنولوجيــا	املعلومــات	يف	امللكّيــة	األردنّيــة	بتوســيع	نطــاق	اعتمــاد	
ــي	تســاهم	يف	 منصــة	إدارة	عالقــات	العمــالء	مــن	Microsoft CRM	لتشــمل	وحــدات	األعمــال	األخــرى	داخــل	أقســام	املبيعــات	والتســويق	وخدمــات	املطــار	الت

تبســيط	وأمتتــة	العمليــات	اإلداريــة،	باإلضافــة	إلــى	احلمــالت	التســويقية.

 )Amadeus Revenue Integrity System( نظام أماديوس لسالمة االيرادات -
يف	عــام	2021	طّبقــت	الشــركة	نظــام	أماديــوس	لســالمة	اإليــرادات،	مبــا	يتماشــى	مــع	اســتراتيجيتها	التــي	تهــدف	إلــى	توحيــد	كافــة	أنظمتهــا	التكنولوجيــة	حتــت	
ــل	 ــر	وحتلي ــا	بدقــة	أكب ــؤ	به ــا	والتنب ــة	واملخّطــط	له ــرادات	الفعلي ــم	بوظائــف	حســاب	اإلي ــت	الشــركة	مــن	التحّك ــي	مّكن ــوس	خلدمــات	املســافرين،	والت منصــة	أمادي
املعلومــات	ذات	الصلــة	عبــر	سلســلة	خدمــات	الــركاب،	ونتيجــة	لذلــك،	فقــد	مت	تطويــر	الكثيــر	مــن	احتياجــات	إعــداد	تقاريــر	األعمــال	املتنوعــة	علــى	منصــة	ذكاء	

ــة. األعمــال	املركزي

* عمليات املناولة األرضية
ــة	وضمــان	ســير	احلركــة	التشــغيلية	 ــع	الفــرص	املتاحــة	لتحســني	خدمــات	املســافرين	األرضي ــرادات	واســتثمار	جمي ــز	اإلي ــة	جهودهــا	لتعزي ــة	األردنّي تواصــل	امللكّي
بســهولة،	وتقــدمي	أعمــال	املناولــة	األرضيــة	لطائراتهــا	وطائــرات	شــركات	الطيــران	األخــرى	العاملــة	يف	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي	ومطــار	امللــك	احلســني	الدولــي	
ــة:	اســتقبال	املســافرين	ومســاعدتهم	وتســهيل	الصعــود	إلــى	الطائــرة	وخدمــات	األمتعــة	 ــة	األردنّي يف	العقبــة،	وتشــمل	أعمــال	املناولــة	األرضيــة	التــي	تقدمهــا	امللكّي

وتوضيــب	الطائــرات	ومناولــة	الشــحن	والتخزيــن	والصيانــة	اخلفيفــة،	وغيــر	ذلــك.

* جائزة املركز الثاني في دقة املواعيد في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
َحــازت	امللكّيــة	األردنّيــة	علــى	املركــز	الثانــي	يف	دقــة	مواعيــد	إقــالع	وهبــوط	الطائــرات	لعــام	2021	بــني	جميــع	شــركات	الطيــران	العاملــة	يف	منطقــة	الشــرق	األوســط	
ــُث	أظهــر	التقريــر	أن	نســبة	الدقــة	يف	مواعيــد	رحــالت	الشــركة	التــي	 ــع	العــام	احلالــي،	حي ــا،	بحســب	تقريــر	شــركة	حتليــالت	الطيــران	)Cirium(	مطل وأفريقي

أقلعــت	وهبطــت	بلغــت	%89.

* برنامج املسافر الدائم »رويال كلوب«
ــي	تعــّزز	ثقــة	املســافرين	 ــد	مــن	اخلدمــات	الت ــع	مبزي ــرة	ملشــتركيه	مّمــا	يســمح	لهــم	بالتمّت ــازات	املتوّف ــه	غنــي	باملكافــآت	واالمتي ــم	بأن ــز	برنامــج	املســافر	الدائ يتمّي

ــدة	ضمــن	البرنامــج	وهــي: ــدد	وكســب	والئهــم.	وقــد	مت	اطــالق	عــدة	خدمــات	جدي الدائمــني	بشــركتهم	واســتقطاب	عمــالء	ُج

- إطالق خدمة »مايلز آند كاش« 
أطلــق	برنامــج	املســافر	الدائــم	»رويــال	كلــوب«	خدمــة	جديــدة	»مايلــز	أنــد	كاش«	ملشــتركيه،	والتــي	متنحهــم	فرصــة	دفــع	أثمــان	تذاكرهــم	بطريقــة	مبتكــرة	جتمــع	بــني	
أميــال	املكافــآت	والدفــع	النقــدي	معــاً،	وتتيــح	هــذه	اخلدمــة	ألعضــاء	برنامــج	»رويــال	كلــوب«	فرصــة	االســتفادة	مــن	األميــال	املتجمعــة	يف	أرصدتهــم	للتوفيــر	مــن	ســعر	
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تذكــرة	املكافــآت	مبرونــة	وســهولة	أكثــر	وعــدم	االنتظــار	لتجميــع	عــدد	كاف	مــن	األميــال	التــي	تؤهــل	املســافر	للحصــول	علــى	تذكــرة	املكافــآت.

- اتفاقية مع إدارة الضيافة القابضة 
َوّقَعــت	امللكيــة	األردنيــة	وإدارة	الضيافــة	القابضــة	اتفاقيــة	شــراكة	جتاريــة	تنضــم	مبوجبهــا	HMH	إلــى	شــبكة	شــركاء	برنامــج	املســافر	الدائــم	»رويــال	كلــوب«	والتــي	
مبوجبهــا	متنــح	إدارة	الضيافــة	القابضــة	مشــتركي	البرنامــج	أميــال	إضافيــة	إلــى	أرصــدة	حســاباتهم	يف	البرنامــج	لقــاء	كل	دوالر	واحــد	يقومــون	بإنفاقــه	يف	الفنــادق	

املوّزعــة	يف	األردن	واإلمــارات	ســواء	يف	حــال	اإلقامــة	أو	مقابــل	اســتخدام	املرافــق	واخلدمــات	األخــرى.

  Dezerved اتفاقية مع منصة -
ــة	بطاقتــي	العضويــة	بالتينيــوم	هــوك	 يف	خطــوة	جديــدة	لتقديــر	مســافري	امللكيــة	األردنيــة	الدائمــني	األكثــر	والًء	أتــاح	برنامــج	»رويــال	كلــوب«	ألعضائــه	مــن	َحمل
وجولــد	ســبارو،	ميــزة	االشــتراك	يف	منصــة	Dezerved		مــن	خــالل	دعــوة	حصريــة		لالســتفادة	مــن	عــروض	خاصــة	مــن	أهــم	العالمــات	التجاريــة	العامليــة	العريقــة	
باإلضافــة	إلــى	جتــارب	مميــزة	منتقــاة	بعنايــة،	حيــُث	تُعــد	امللكيــة	األردنيــة	الشــركة	الثانيــة	التــي	تقــدم	هــذه	امليــزة	ملســافريها	الدائمــني	إلــى	جانــب	برنامــج	املســافر	

.Miles & More	لوفتهانــزا	لشــركة	الدائــم

* ترويج األردن  
احتفــاالً	بالذكــرى	األولــى	ملئويــة	تأســيس	الدولــة	األردنيــة،	وتعزيــزاً	للــدور	الريــادي	للناقــل	الوطنــي	لــألردن،	وضعــت	امللكّيــة	األردنّيــة	تصميــم	شــعار	»عاليــة«	القــدمي	

علــى	إحــدى	طائــرات	األســطول	مــن	طــراز	إيربــاص	321	ومــا	يعكــس	حــرص	الشــركة	علــى	املشــاركة	يف	جميــع	الفعاليــات	الوطنيــة.	
ويف	مبــادرة	أخــرى	لتســويق	املنتــج	الســياحي	األردنــي	وجــذب	أكبــر	عــدد	مــن	الــزّوار	إلــى	اململكــة،	وضعــت	الشــركة	صــورة	مدينــة	البتــراء	الورديــة	علــى	إحــدى	طائــرات	

األســطول	مــن	طــراز	بوينــغ	787	)درمي	الينــر(	للترويــج	للمدينــة	الورديــة	التــي	تتمّيــز	مبعاملهــا	الفريــدة	وإحــدى	عجائــب	الدنيــا	الســبع	اجلديــدة.

* الشحن اجلوي 
ينظــر	قطــاع	الشــحن	اجلــوي	لعــام	2021	إنــه	عــام	حافــل	باإلجنــازات،	حيــُث	وضعــت	الشــركة	اســتراتيجية	طموحــة	رّكــزت	مــن	خاللهــا	علــى	النمــو	واالســتدامة	
وأمتتــة	العمليــات	يف	مواجهــة	التحديــات	واتخــذت	إجــراءات	وحلــول	ديناميكيــة	لتحقيــق	أعمــال	أكثــر	ربحيــة	يف	مجــال	شــحن	البضائــع	ســواء	علــى	مــن	طائــرات	
الــركاب	أو	املخصصــة	للشــحن،	فضــاًل	عــن	تلبيــة	وخدمــة	الســوق	احمللّــي	والعاملــي	عبــر	عّمــان،	وبتعــاون	ودعــم	مــن	عمالئهــا	وكوادرهــا	املؤّهلــة،	وقــد	اســتخدمت	
ــة	لنقــل	إرســاليات	البضائــع	رحــالت	الشــحن	ورحــالت	املســافرين،	حيــُث	حققــت	أرقــام	قياســية	لعــام	2021	بنســبة	25%	فــوق	التقديــرات	للعــام	 ــة	األردنّي امللكّي

ذاتــه.

كمــا	يســعى	قطــاع	الشــحن	إلــى	انتهــاج	حلــول	مجديــة	اقتصادّيــاً	لنقــل	ســلع	التجــارة	اإللكترونيــة	مباشــرة	بوقــت	قصيــر	وبتكاليــف	منافســة	إلــى	مختلــف	دول	العالــم	
وتســويق	األردن	كمركــز	توزيــع	إقليمــي	ملــا	يتمّيــز	بــه	مــن	موقــع	جغــرايف	اســتراتيجي	للربــط	بــني	الشــرق	األوســط	والشــرق	األقصــى	عبــر	عمــان	باســتخدام	طائــرات	

بوينــغ	787	وزيــادة	إيــرادات	البريــد	الســريع	بنســبة	54%	فــوق	امليزانيــة	املقــّدرة	للعــام	ذاتــه.
كمــا	يهــدف	قطــاع	الشــحن	إلــى	إحــداث	التطويــر	والتحســني	الدائــم	لزيــادة	كفــاءة	عمليــات	مناولــة	الشــحن	داخــل	املســتودعات	لتحقيــق	رضــا	الــوكالء	واملتعاملــني	
مــع	امللكّيــة	األردنّيــة	علــى	الصعيديــن	احمللـّـي	والدولــي	ورفــع	مســتوى	اإلجــراءات	يف	عمليــات	مناولــة	بضائــع	الشــحن	بدّقــة	وســرعة	وأمــان	والتعامــل	معهــا	بفاعليــة	
وتســهيل	تخزينهــا	وتســليمها	ألصحابهــا	يف	الوقــت	املناســب	مــن	خــالل	أمتتــة	عمليــات	الشــحن	وجعلهــا	مواكبــة	ألحــدث	التكنولوجيــات	املســتخدمة	يف	هــذا	املجــال،	
حيــث	تقــّدم	امللكّيــة	األردنّيــة	خدمــات	مناولــة	الشــحن	إلــى	العديــد	مــن	وكالء	الشــحن	وشــركات	الطيــران	العاملــة	يف	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي،	ســّيما	يف	مجــال	

تخزيــن	املــواد	املبــّردة	مــن	خضــار	وفواكــه	وحلــوم	وغيرهــا،	وأدويــة،	والبريــد	الســريع	بالنظــر	إلــى	موقــع	األردن	االســتراتيجي	كنقطــة	عبــور	يف	املنطقــة.
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حتليل املركز املالي للشركة
ونتائج األعمال

للسنة املالية  2021
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حتليل املركز املالي للشركة
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حتليل املركز املالي للشركة ونتائج األعمال للسنة املالية 2021
حتليل املركز املالي

املوجودات
إرتفعــت	اجمالــــي	املوجــــودات	بنســــبة	2%	أي	بقيمــة	15	مليــون	دينــار،	والســبب	الرئيســي	يف	ذلــك	يعــود	للزيــادة	يف	رصيــد	النقــد	بقيمــة	68	مليــون	دينــار	النــاجت	عــن	

حتصيــل	الذمــة	املتعلقــة	بخصــم	كميــات	الوقــود	باإلضافــة	لزيــادة	رأس	املــال	بقيمــة	25	مليــون	دينــار	وزيــادة	املبيعــات	مقارنــة	بالعــام	الســابق.

يف	املقابــل	فقــد	إنخفــض	أصــل	حــق	إســتخدام	املوجــودات	مبقــدار	12.7	مليــون	دينــار	نتيجــة	قيمــة	االســتهالك56.7	مليــون	دينــار	للعــام	2021	والتعديــالت	علــى	
عقــود	اإليجــار	التشــغيلي	بقيمــة	44	مليــون	دينــار،	بينمــا	انخفضــت	أيضــا	املمتلــكات	واملعــدات	مبقــدار	14	مليــون	دينــار	نتيجــة	لالســتهالك	الــدوري	خــالل	العــام	

البالــغ	21.4	مليــون	دينــار	مقابــل	اضافــات	ســنوية	قيمتهــا	7.6	مليــون	دينــار	.

باإلضافــة	الــى	ذلــك	فقــد	إنخفضــت	الــذمم	املدينــة	واملوجــودات	املتداولــة	األخــرى	بقيمــة	28.6	مليــون	دينــار	مقارنــة	بالعــام	الســابق	ويعــود	أبــرز	أســباب	ذلــك	الــى	
ســداد	ذمــة	شــركة	مصفــاة	البتــرول	األردنيــة	املشــار	اليهــا	مســبقا.

2020 2021

حتليل املركز املالي للشركة ونتائج األعمال للسنة املالية 2021

حق استخدام املوجودات

ممتلكات ومعدات

موجودات غير متداولة أخرى

نقد وأرصدة لدى البنوك

موجودات متداولة أخرى

434 421

74

59

54

77

60

61

122
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حقوق امللكّية
انخفــض	صــايف	حقــوق	امللكيــة	مبقــدار	49.4	مليــون	دينــار	أي	بنســبة	511%	يف	العــام	2021،	الســبب	الرئيســي	لذلــك	هــو	خســارة	العــام	التــي	بلغــت	74.3	مليــون	

دينــار	و	زيــادة	رأس	املــال	مبقــدار	25	مليــون	دينــار.

املطلوبات
ــادة	اإللتزامــات	مبوجــب	عقــود	اإليجــار	 ــة	بالعــام	2020	اي	بنســبة	10%،	وذلــك	بســبب	زي ــار	مقارن ــون	دين ــة	مبقــدار	41.7	ملي ــر	املتداول ــات	غي إرتفعــت	املطلوب

طويلــة	االجــل	مبقــدار	41.5	مليــون	دينــار،	وذلــك	ســببه	التعديــالت	التــي	طــرأت	علــى	عقــود	اإليجــار	التشــغيلي	للطائــرات.

أمــا	بالنســبة	للمطلوبــات	املتداولــة	فقــد	ارتفعــت	مبقــدار	22.8	مليــون	دينــار	أي	بنســبة	8%،	و	يعــود	الســبب	الرئيســي	لذلــك	اإلرتفــاع	يف	ذمم	املورديــن	و	الــذمم	
ــة	 ــام	2021	مقارن ــون	األول	مــن	الع ــي	و	كان ــات	التشــغيلية	يف	الشــركة	خــالل	شــهري	تشــرين	الثان ــادة	العملي ــاجت	عــن	زي ــار	الن ــون	دين ــغ	30.6	ملي املســتحقة	مببل

ــادة	املبيعــات. ــار	و	ذلــك	بســبب	زي ــون	دين ــة	بقيمــة	18.8	ملي ــرادات	املؤجل ــى	إرتفــاع	اإلي ــرة	مــن	عــام	2020	باإلضافــة	إل بنفــس	الفت

يف	املقابــل	فقــد	إنخفضــت	اإللتزامــات	مبوجــب	عقــود	اإليجــار	قصيــرة	األجــل	بقيمــة	39.8	مليــون	دينــار	و	يعــود	ذلــك	ســببه	إلــى	التعديــالت	يف	عقــود	اإليجــار	
التشــغيلي	املشــار	إليهــا	مســبقا.
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2020 2021

املطلوبات

مطلوبات متداولة

مطلوبات غير متداولة

حقوق امللكية

276

431 473

-59-10

299

نتائج حتليل األعمال
اإليرادات

بلغ	اجمالي	االيرادات	للعام	2021	)357.1	مليون	دينار(	مقابل	)212.6	مليون	دينار(	يف	العام	2020	اي	ارتفاع	بنسبة	%68.

إن	الســبب	الرئيســي	يف	ارتفــاع	االيــرادات	يعــود	الــى	ارتفــاع	إيــرادات	الــركاب	مببلــغ	117	مليــون	دينــار	لزيــادة	الطلــب	علــى	الســفر	بعــد	التعــايف	مــن	فيــروس	كورونــا،	
حيــث	ازدادت	أعــداد	املســافرين	بنســبة	109%	مقارنــة	بســنة	2020.	و	قــد	كانــت	الزيــادة	بشــكل	أساســي	مــن	أميــركا	و	اخلليــج	العربــي	و	أوروبــا	مبــا	يقــارب	52 

مليــون	دينــار	و	37	مليــون	دينــار	و	24	مليــون	دينــار	علــى	التوالــي	.

كما	بلغت	ايرادات	الشحن	اجلوي	لعام	2021	)	31	مليون	دينار(	مقابل	)19.8	مليون	دينار(	أي	ارتفاع	مبقدار	%56.

و	فيما	يلي	توضيح	نسب	االيرادات	املتحققه	من	مجموعها	خالل	السنوات	2020	و	2021:

2020 2021

نتائج حتليل األعمال

%70
%63

%23

%4
%1

%9

%18

%2
%2

%9

إيرادات املسافرين

إيرادات الشحن

أمتعة زائدة

بريد جوي

إيرادات غير منتظمة
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نسبة التغير في التوزيع اجلغرافي لإليرادات بني العامني 2020 و 2021

-

20,000

40,000

60,000

80,000

110,000

120,000

%122

2021 2020

%54

%76
%113

(%60) %11

العربيأفريقيا اخلليج  أمريكا املشرقأوروباأسيا

تكاليف اإليرادات
ارتفعت	اجمالي	تكاليف	اإليرادات	للعام	2021	مبقدار	90.7	مليون	دينار	أي	بنسبة	33%	مقارنة	بعام	2020،	ويعود	هذا	االرتفاع	لألسباب	الرئيسية	التالية:

-	ارتفاع	تكاليف	عمليات	الطيران	بقيمة	45	مليون	دينار،	ويعود	ذلك	الى	ارتفاع	مصاريف	الوقود	بقيمة	43.3	مليون	دينار	اي	بنسبة	104%	وذلك	بسبب	زيادة	
			التشغيل،	حيث	ارتفعت	عدد	ساعات	الطيران	بنسبه	%71.

-	ارتفاع	يف	تكاليف	الصيانه	بقيمه	22	مليون	دينار	بسبب	ارتفاع	ساعات	الطيران	مبقدار	22.061	أي	زياده	بنسبه	71%	مقارنه	بعام	2020.

-	ارتفاع	تكاليف	خدمات	املسافرين	بقيمه	19	مليون	دينار	نتيجة	الرتفاع	مصاريف	احلجز	مبقدار	10.2	مليون	دينار	باالضافة	الرتفاع	تكاليف	التموين	مبقدار	
   4.4	مليون	دينار	نتيجة	الرتفاع	أعداد	املسافرين	بنسبة	%109.

-	ارتفاع	تكاليف	احملطات	و	اخلدمات	األرضية	مبقدار	17	مليون	دينار	ننتيجة	االرتفاع	يف	تكاليف	الهبوط	واملناولة	مببلغ	8.5	مليون	دينار	و	10.1	مليون	دينار	
			على	التوالي	حيث	ارتفع	عدد	مرات	االقالع	بنسبة	81%	وارتفعت	أعداد	املسافرين	بنسبة	%109.

فيما	يلي	توضيح	لتكاليف	االيرادات	بالنسبة	ملجموعها	للسنوات	2020	و	2021:
توضيح لتكاليف االيرادات بالنسبة ملجموعها للسنوات 2020 و 2021:

2020 2021

استهالك الطائرات واحملركات

تكاليف الصانة

خدمات السافرين

احملطات واخلدمات األرضية

وحدة املناولة األرضية

بدل استئجار طائرات

عمليات الطيران األخرى

مصاريف وقود الطائرات

%23
%30

%16

%9
%9

%6

%14

%15

%19

%18

%12

%11

%11
%4

%2

%1
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اجمالي اخلسارة وصافي اخلسارة التشغيلية
بلــغ	اجمالــي	اخلســارة	للعــام	2021	)12.7	مليــون	دينــار(	مقارنــة	مبجمــل	خســارة	مقدارهــا	)66.4	مليــون	دينــار(	يف	العــام	الســابق.	الســبب	الرئيســي	لذلــك	هــو	
ارتفــاع	ايــرادات	العــام	احلالــي	بنســبة	اكبــر	مــن	نســبة	ارتفــاع	تكاليــف	االيــرادات	ويعــود	ذلــك	إلــى	زيــادة	الطلــب	علــى	الســفر	بعــد	التعــايف	مــن	فيــروس	كورونــا،	
باإلضافــة	لتوصــل	الشــركة	إلتفــاق	مــع	أبــرز	مؤجــري	الطائــرات	لتغييــر	آليــة	إحتســاب	و	دفــع	إيجــار	الطائــرات	مــن	أســاس	القســط	الثابــت	إلــى	املتغيــر	حســب	وتيــرة	
التشــغيل	الفعلــي	مقابــل	متديــد	عقــود	الطائــرات	و	التــي	بدورهــا	أدت	إلــى	إنخفــاض	إســتهالك	الطائــرات	كمــا	ينــص	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	16.

أمــا	فيمــا	يتعلــق	بصــايف	اخلســارة	التشــغيلية	فقــــد	ســجلت	الشــــركة	للعــــام	2021	صافــــي	خســارة	تشــــغيلية	مقــــدارها	49.6	مليــون	دينــار	مقابــل	صــايف	خســارة	
تشــغيلية	بلغــت	125.5	مليــون	دينــار	يف	العــام	2020.

صافي اخلسارة
ســــجلت	الشــــركة	صــايف	خســارة	فــــي	العــــام	2021	مقدارهــا	74.3	مليــون	دينــار	مقارنــة	مــع	صــايف	خســارة	بلغــت	161.1	مليــون	دينــار	يف	العــام	2020،	و	يعــود	
الســبب	الرئيســي	إلنخفــاض	اخلســارة	عــن	العــام	الســابق	إلــى	تعــايف	حركــة	الســفر	إلــى	حــد	كبيــر	إبتــداء	مــن	الربــع	الثانــي	مــن	العــام	2021،	بينمــا	شــهد	الربعــني	
الثانــي	و	الثالــث	مــن	العــام	2020	إنخفــاض	حــاد	يف	اإليــرادات	نتيجــة	لتوقــف	كافــة	عمليــات	الشــركة	يف	18	آذار	بعــد	صــدور	قــرار	إغــالق	املطــار	بعــد	إنتشــار	

فايــروس	كورونــا	عامليــاً.

مؤشراتنا املالية والتشغيلية للعام 2021
املؤشرات التشغيلية

معامل امتالء املسافرين عدد املسافرين

2020 2021

2.5 points

%65.4 %67.9

2020 2021

%109

751 1,568

عدد مرات اإلقالع عدد ساعات الطيران

2020 2021

%81

10,084 18,268

2020 2021

%71

31,013 53,074

مقعد كيلومتري
معروض (000')

2020 2021

%93

2,950 5,694
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وفيما يلي ملخصًا ألهم املؤشرات والنسب املالية لألعوام 2020 و 2021: 

نسبة التغير % 2020 2021 النسب املالية

%68  212,608  357,063 اإليرادات

)%81( )66,445( )12,695( اجمالي	اخلسارة

)%60( )125,454( )49,638( صايف	اخلسارة	التشغيلية

)%54( )161,060( )74,259( صايف	اخلسارة		

)%4(  566,686  542,216 املوجودات	غير	املتداولة

%30  130,694  170,189 املوجودات	املتداولة	

%511 )9,679( )59,100( العجز	يف	حقوق	امللكية	

%18  274,610  324,610 رأس	املال

)%2152( )5,106(  104,788 صايف	التدفق	النقدي	من	)املستخدم	يف(	األنشطة	التشغيلية

)%11( )%9.53( )%10.53( العائد	على	املوجودات

%21  0.48  0.57 نسبة	السيولة

%7 %101.39 %108.30 نسبة	املطلوبات	إلى	املوجودات

%10 %101.90 %112.20 نسبة	املديونية

%26  0.19  0.24 سعر	السهم	)دينار	أردني(	كما	يف	نهاية	العام

)%54( )0.586( )0.270( العائد	على	السهم

%18  274,610  324,610 عدد	األسهم	املصرح	بها	)000'(
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اخلطة املستقبلية للشركة خالل العام 2022
أواًل: اخلطط املستقبلية لشبكة اخلطوط: 

تقــوم	سياســة	الشــركة	علــى	مراجعــة	شــبكة	خطوطهــا	اعتمــاداً	علــى	دراســات	اجلــدوى	االقتصاديــة	مــن	التشــغيل،	ومبــا	يّتفــق	مــع	أهــداف	امللكّيــة	األردنّيــة	يف	تقــدمي	
أفضــل	خدمــة	ملســافريها،	حيــث	تعتبــر	هــذه	الدراســات	عمليــة	مســتمّرة	ودورّيــة	علــى	مــدار	العــام.	وبنــاءاً	علــى	ذلــك	ســيتم	التشــغيل	يف	عــام	2022	إلــى	أنطاليــا	

وتورونتــو	لتعزيــز	شــبكة	وربحيــة	امللكّيــة	األردنّيــة.	
كمــا	تعمــل	امللكّيــة	األردنّيــة	مبتابعــة	خططهــا	إلعــادة	جميــع	عملّياتهــا	التشــغيلية	التــي	تأثــرت	مــن	جائحــة	كورونــا	ومــن	تعديــل	عــدد	رحالتهــا	التشــغيلية	إلــى	احملطــات	
املخدومــة	حاليــاً،	حيــث	ســتقوم	امللكّيــة	األردنّيــة	بالتشــغيل	إلــى	ســبع	محّطــات	مضافــة	إلــى	التشــغيل	احلالــي	يف	عــام	2022،	باإلضافــة	إلــى	زيــادة	فعاليــة	الربــط	

عبــر	رحالتهــا	مــن	وإلــى	عّمــان،	وزيــادة	الترابــط	بــني	مواعيــد	وصــول	الرحــالت	وإقالعهــا	بنــاءاً	علــى	احلاجــات	احلقيقيــة	لســوق	ركاب	الترانزيــت.
ــة	إلــى	 ــة	أســبوعياً	بواقــع	)84(	رحل ــة	خدمــة	معظــم	خطوطهــا	احلاليــة	يف	عــام	2022	والتــي	ســيتم	خدمتهــا	مــن	خــالل	)362(	رحل ــة	األردنّي ــع	امللكّي هــذا	وتتاب
أوروبــا،	و)137(	رحلــة	إلــى	منطقــة	اخلليــج	العربــي،	و)111(	رحلــة	إلــى	منطقــة	املشــرق	العربــي،	باإلضافــة	إلــى	)24(	رحلــة	إلــى	أمريــكا	الشــمالية	و)5(	رحــالت	إلــى	

شــمال	أفريقيــا.

ثانيًا: اخلطط املستقبلية لألسطول: 
إن	امللكّيــة	األردنّيــة	تعمــل	علــى	إدخــال	الطائــرات	اجلديــدة	بشــكل	مســتمر	وذلــك	حســب	سياســتها	يف	احملافظــة	علــى	كفــاءة	وفاعليــة	تشــغيل	طائــرات	أســطولها	مــن	
خــالل	التحديــث	املســتمر	واحملافظــة	علــى	معــّدل	صغيــر	ألعمــار	طائــرات	األســطول،	مّمــا	يــؤدي	إلــى	تقليــل	كلــف	التشــغيل	املتغّيــرة	والثابتــة	وكلــف	الصيانــة	وبذلــك	

تقليــل	الكلفــة	التشــغيلية	حيــث	يســاهم	يف	تعزيــز	القــوة	التنافســية	للشــركة.

وعليه	فإن	أسطول	الشركة	خالل	عام	2022	سيكون	كاآلتي:	

عدد الطائرات نوع الطائرة

B787 7بوينغ

 A321 2إيرباص

 A3205 إيرباص

 A319 5إيرباص

 EMJ 195  2إمبرير

 EMJ 175 2إمبرير

1إيرباص A310 مخصصة للشحن اجلوي

24املجموع

ثالثًا: اخلطط املستقبلية لتحالف )oneworld( واتفاقيات الرمز املشترك:
منــذ	انضمــام	امللكيــة	األردنيــة	إلــى	التحالــف	العاملــي	للطيــران	)oneworld(	يف	عــام	2007	وهــي	تســعى	إلــى	تعزيــز	عالقاتهــا	مــع	الشــركات	األعضــاء	يف	هــذا	
التحالــف	وتواصــل	تعاونهــا	املســتمر	وتنســيقها	الدائــم	مــع	شــركات	التحالــف	والتــي	يرتبــط	بعضهــا	مــع	امللكّيــة	األردنّيــة	باتفاقيــات	الرمــز	املشــترك	أيضــاً،	والــذي	
ــى	شــبكة	 ــة	عل ــارب	1000	وجه ــا	يق ــر	م ــذي	يوف ــف	ال ــني	شــركات	التحال ــرات	ب ــادل	التجــارب	واخلب ــة	وتب سيســاهم	يف	جنــاح	املشــاريع	املشــتركة	خلفــض	الكلف

التحالــف	ميكــن	للمســافر	مــع	امللكّيــة	األردنّيــة	أن	يصــل	إليهــا	بنقطــة	توّقــف	واحــدة	انطالقــاً	مــن	عّمــان.
ــات	الرمــز	املشــترك	مــع	عــدد	مــن	الشــركات	األعضــاء	يف	 ــدة	مــن	بعــض	اتفاقي ــم	الفائ ــى	تعظي ــة	ســعت	خــالل	عــام	2021	إل ــة	األردنّي وبنفــس	الوقــت	فــإن	امللكّي
التحالــف	مــن	خــالل	زيــادة	عــدد	احملطــات	التــي	تشــملها	هــذه	االتفاقيــات	مــع	شــركات:	أمريــكان	إيرالينــز،	شــركة	اخلطــوط	البريطانيــة،	شــركة	اخلطــوط	الســيبيرية،	
ــر	أعضــاء	 ــات	الشــركة	الســابقة	مــع	غي ــى	اتفاقّي ــة،	لتنضــم	إل ــة	املغربي ــة	واخلطــوط	امللكي ــة،	اخلطــوط	القطري ــران	املاليزي ــا	االســبانية،	شــركة	الطي شــركة	أيبيري
حتالــف	oneworld	مــع	كل	مــن	اخلطــوط	الرومانيــة،	واخلطــوط	اجلويــة	الســورية	املعّطلــة	حاليــاً	نظــراً	لألحــداث	يف	ســوريا،	طيــران	اخلليــج،	الطيــران	العمانــي،	

واخلطــوط	التركيــة،	اخلطــوط	اجلويــة	اإليطاليــة	)ايتــا(،	اخلطــوط	التونســية	وطيــران	االحتــاد.

وفيمــا	قامــت	الشــركة	عــام	2021	بزيــادة	عــدد	احملّطــات	املشــمولة	باتفاقيــات	الرمــز	املشــترك	فإنهــا	ســتواصل	خــالل	عــام	2022	علــى	زيــادة	هــذا	العــدد	مــن	
ــة	تغطيتهــا	حــول	العالــم.	 خــالل	تعديــل	االتفاقيــات	مــع	الشــركات	األعضــاء	يف	حتالــف	oneworld	واالتفــاق	مــع	الشــركات	األخــرى	وذلــك	لتوســيع	مظلّ

التطّورات املستقبلية الهامة: 
تقــوم	اخلطــوط	اجلويــة	امللكّيــة	األردنّيــة	حاليــاً	بتطويــر	أســطولها	وشــبكتها	مــن	خــالل	خطــة	اســتراتيجية	جديــدة	خــالل	الســنوات	الســبع	القادمــة	كمــا	يتــم	إعــداد	
دراســات	مســتمّرة	بســيناريوهات	مختلفــة	علــى	كيفيــة	تعــايف	قطــاع	الطيــران	مــن	جائحــة	كورونــا	وعلــى	التوجــه	الــذي	يجــب	علــى	امللكّيــة	األردنّيــة	اتخــاذه	لتطويــر	
شــبكة	خطوطهــا	وحتالفاتهــا	مبســاعدة	األنظمــة	واحللــول	التكنولوجيــة	احلديثــة،	ممــا	سيســاهم	يف	تعزيــز	القــوة	التنافســية	للشــركة	يف	املنطقــة	ســعياً	لتطويــر	األداء	

يف	الشــركة	علــى	املســتويني	املتوســط	والطويــل	املــدى.
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أتعاب التدقيق
بلغت	أتعاب	تدقيق	حسابات	امللكّية	األردنّية	وشركاتها	التابعة	لها	عن	عام	2021	كما	يلي:

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

-	األجنحة	امللكّية:
بلغت	أتعاب	تدقيق	حسابات	األجنحة	امللكية	3,000	دينار	أردني	شاملة	الضريبة.

-	امللكّية	األردنّية	للسياحة	والسفر	)رويال	تورز(:
بلغت	أتعاب	تدقيق	حسابات	امللكّية	األردنّية		للسياحة	والسفر	3,364	دينار	أردني	شاملة	الضريبة.

-	»ِتكَرم«	خلدمات	املطار:
بلغت	أتعاب	تدقيق	حسابات	»ِتكَرم«	خلدمات	املطار	2,000	دينار	أردني	شاملة	الضريبة.
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األوراق املالية اململوكة من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
	يتضمن	اجلدول	التالي	بياناً	بأسماء	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وملكية	كل	واحد	منهم	يف	أسهم	الشركة	مقارنة	مع	السنة	السابقة:	

االسم
عدد األسهم كما في

2021 / 12 /312020 / 12 / 31

--معالي املهندس سعيد سميح دروزة

54,99954,999عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي

--معالي املهندس باسم خليل السالم

--عطوفة السيدة خلود محمد السقاف 

--معالي املهندس خيري ياسر عمرو

6,2506,250عطوفة الدكتور عبد احلكيم موسى الشبلي

7,6997,699سعادة السيد محمد علي عصام بدير

--سعادة السيد عمر منذر الفاهوم

--سعادة األستاذ رجائي كمال الدجاني 

--معالي السيد عمر زهير ملحس 

--عطوفة الدكتور عماد نعيم حجازين 

سعادة األستاذة رند غازي حنون 

--عطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة 

--معالي السيد سعود أحمد نصيرات

ال	يوجد	أسهم	مملوكة	من	أقارب	السادة	أعضاء	مجلس	اإلدارة.

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

ال	يوجد	شركات	مسيطر	عليها	من	قبل	أعضاء	مجلس	اإلدارة	متتلك	أسهماً	يف	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:
عدد األسهم اململوكة كما فياجلنسيةاالسم

2021 / 12 /312020 / 12 /31

296296أردنيةآمال رفيق خليل حتر

ال	توجد	أية	أوراق	مالية	مملوكة	من	قبل	باقي	أشخاص	اإلدارة	التنفيذية	العليا	أو	أقاربهم	يف	نهاية	عام	2021. 
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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.

مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
يوضح	اجلدول	التالي	املزايا	واملكافآت	التي	تقاضاها	رئيس	وأعضاء	مجلس	اإلدارة	خالل	عام	2021:

بدل التمثيل أو بدل املنصباالسم
التنقالت السنوية

املكافآت 
إجمالي املزايا نفقات السفرالسنوية

السنوية

شركة إدارة االستثمارات احلكومية وميثلها:

رئيس مجلس معالي املهندس سعيد سميح دروزة
4500--4500اإلدارة

عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي
من 2021/3/30

نائب رئيس 
4048--4048مجلس اإلدارة

4000--4000عضومعالي املهندس باسم خليل السالم

عطوفة السيدة خلود محمد السقاف 
4048--4048عضومن 2021/3/30

معالي املهندس خيري ياسر عمرو
2726--2726عضومن 2021/3/30 ولغاية 2021/10/11

سعادة السيد عمر منذر الفاهوم
4048--4048عضومن 2021/3/30

سعادة األستاذ رجائي كمال الدجاني 
3548--3548عضومن 2021/3/30

معالي السيد عمر زهير ملحس 
500--500عضولغاية 2021/3/29

عطوفة الدكتور عماد نعيم حجازين 
452--452عضولغاية 2021/3/29

سعادة األستاذة رند غازي حنون 
452--452عضولغاية 2021/3/29

عطوفة السيد مالك سالمة احلباشنة 
452--452عضولغاية 2021/3/29

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وميثلها:

3000--3000عضوعطوفة الدكتور عبد احلكيم موسى الشبلي )1(

معالي السيد سعود أحمد نصيرات
452--452عضولغاية 2021/3/29

شركة MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED وميثلها:

4500--4500عضوسعادة السيد محمد علي عصام بدير

3672636726املجموع

)1(	انتهــت	عضويــة	عطوفــة	الدكتــور	عبــد	احلكيــم	موســى	الشــبلي	ممثــاًل	عــن	شــركة	إدارة	االســتثمارات	احلكوميــة	اعتبــاراً		مــن	تاريــخ	2021/3/29،	وأصبــح	
ممثــاًل	عــن	املؤسســة	العامــة	للضمــان	االجتماعــي	اعتبــاراً	مــن	تاريــخ	2021/3/30.
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مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا 
يوضح	اجلدول	التالي	الرواتب	واألجور	والعالوات	التي	تقاضاها	أعضاء	اإلدارة	التنفيذية	العليا	للشركة	خالل	عام	2021 :

املكافآت الرواتب السنويةتاريخ التعيناملنصباالسم
السنوية

نفقات السفر 
اإلجماليالسنوية

املهندس سامر املجالي
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة- العضو املنتدب/
الرئيس التنفيذي

2021/3/30147٫307-4٫492151٫799

رئيس قطاع تنفيذي/ السيد فراس القراعني
200166٫720-2019/10/7166٫520املالية واملوارد

2٫36853٫993-51٫625 2021/6/14رئيس القطاع التجاريالسيد كرمي مخلوف

550114٫432-2019/9/1113٫882رئيس القطاع الفنيالكابنت غسان عبيدات

59٫988--2019/9/159٫988رئيس القطاع املالياآلنسة آمال حتر

59٫679--2019/9/159٫679رئيس قطاع اخلزينةاآلنسة سهى العارضة

60٫624--2019/9/160٫624رئيس قطاع اخلدماتالدكتور فوزي امللقي

نائب املدير العام - السيدة بسمة املجالي
التجاري

من 2019/9/1

لغاية 2021/7/6
50٫253101٫963-152٫216

709٫878101٫9637٫610819٫451املجموع

التبّرعات واملنح التي دفعتها الشركة خالل عام 2021: 
يوضح	اجلدول	التالي	التبّرعات	واملنح	التي	قامت	امللكّية	األردنّية	بدفعها	خالل	عام	2021:

املبلغ بالدينار األنشطة

3000 مؤسسة احلسني للسرطان

1025 أخرى

4025 املجموع

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

املجلس أو املدير العام أو أي موظف يف الشركة أو أقاربهم:
اتفاقية	خدمات	مع	شركة	امللكّية	األردنّية		للسياحة	والسفر. 	
اتفاقية	خدمات	متعلقة	بالسفر	مع	شركة	امللكّية	األردنّية		للسياحة	والسفر. 	
اتفاقية	خدمات	توريد	موظفني	مع	شركة	تكرم	خلدمات	املطارات.	 	
اتفاقية	نقل	موظفي	شركة	تكرم	خلدمات	املطارات. 	
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تقرير املسؤولية املجتمعية لعــام 2021
* مواصلة دعم مؤسسة ومركز احلسني للسرطان 

تُواصــل	امللكّيــة	األردنّيــة	دعــم	مؤسســة	ومركــز	احلســني	للســرطان	مبختلــف	برامجهــا	وأنشــطتها	يف	كفاحهــا	ضــد	مــرض	الســرطان،	األمــر	الــذي	يعكس	الشــراكة	احلقيقية	
التــي	تعّمقــت	بــني	اجلانبــني	واإلســهام	يف	حتقيــق	رســالة	املؤسســة	الطّبيــة	واإلنســانية	لتوفيــر	أفضــل	عــالج	ممكــن	للمرضــى	بأفضل	مســتويات	العــالج	املعروفــة	عاملياً.

* التبرع بأميال السفر
متنــح	امللكّيــة	األردنّيــة	ُمســافريها	مــن	أعضــاء	برنامــج	»رويــال	كلــوب«	فرصــة	املســاهمة	يف	عــالج	مرضــى	الســرطان	مــن	خــالل	التبــرع	باألميــال	اجلويــة	املترّصــدة	
ــذي	مُيكنهــم	اســتبدالها	بتذاكــر	ســفر	يســتخدمها	املرضــى	كجــزء	مــن	مخّطــط	العــالج	 ــح	مركــز	احلســني	للســرطان،	وال ــم	لصال لديهــم	يف	برنامــج	املســافر	الدائ
الشــمولي	املتضّمــن	مشــاركة	بعــض	املرضــى	يف	املخّيمــات	الترفيهيــة	التــي	تقــام	يف	اخلــارج	بهــدف	حتســني	اجلوانــب	النفســّية	للمرضــى	ورفــع	معنوّياتهــم،	باإلضافــة	
إلــى	متكــني	أطبــاء	املركــز	مــن	حضــور	دورات	تدريبيــة	خارجيــة	واملشــاركة	يف	مؤمتــرات	علمّيــة	دولّيــة	باســتخدام	هــذه	التذاكــر	وكان	مجمــوع	األميــال	التــي	ترّصــدت	

خــالل	العــام	2021	حوالــي	643	ألــف	ميــل	.

* صناديق جمع التبّرعات لصالح مرضى السرطان
مــا	زالــت	امللكّيــة	األردنّيــة	تُتيــح	ملســافريها	وملوّظفيهــا	فرصــة	املســاهمة	يف	مســيرة	الكفــاح	ضــد	مــرض	الســرطان	مــن	خــالل	التبــّرع	ولــو	بقــرش	إلنقــاذ	حيــاة	العديــد	
مــن	املرضــى	األقــل	حّظــاً	والذيــن	يتلّقــون	العــالج	يف	مركــز	احلســني	للســرطان،	وذلــك	مــن	خــالل	توزيــع	صناديــق	جمــع	التبّرعــات	يف	جميــع	مكاتــب	مبيعــات	الشــركة	
ــم	تخصيــص	هــذه	التبرعــات	مــن	 ــُث	يت ــي،	حي ــاء	الدول ــة	يف	مطــار	امللكــة	علي ــة	األردنّي ــة	درجــة	كــراون	التابعــة	للملكّي ــق	أيضــاً	يف	صال يف	األردن،	ووضــع	الصنادي
أجــل	تقــدمي	أفضــل	ُســبل	العــالج	والرعايــة	الصحيــة	الشــمولية	للمرضــى،	وقــد	بلغــت	حصيلــة	املبالــغ	التــي	جتمعــت	لصالــح	مركــز	احلســني	للســرطان	يف	صناديــق	

التبّرعــات	خــالل	العــام	2021	حوالــي	7	آالف	دينــار.

* دعم حملة »فكر بالوردي« السنوية
شــاركت	امللكّيــة	األردنّيــة	مؤسســة	احلســني	للســرطان	بترويــج	مبــادرة	»فكــر	بالــوردي«	التــي	ينُفّذهــا	البرنامــج	األردنــي	لســرطان	الثــدي	ســنوياً	خــالل	شــهر	التوعيــة	

العاملــي	باملــرض	والــذي	يصــادف	»تشــرين	األول«	مــن	كل	عــام،	حيــث	نفــّذت	الشــركة	عــدة	نشــاطات	يف	هــذا	املجــال،	كان	أبرزهــا:

- توعية املوّظفات حول املرض
مت	تنظيــم	محاضــرة	توعويــة	حــول	ســرطان	الثــدي	ملوّظفــات	الشــركة	حتــت	عنــوان	»	تصورتــي«	هدفــت	إلــى	نشــر	الوعــي	باملــرض	ومناقشــة	التدابيــر	الوقائيــة،	والتعــّرف	

علــى	األعــراض،	وأهميــة	الفحوصــات	املنتظمــة،	كمــا	تضمــن	اللقــاء	مشــاركة	ســّيدات	ناجيــات	وإجــراء	فحــص	ســريري	مجانــي	للراغبــات	مــن	موظفــات	الشــركة.

- توزيع » الشارات الوردية » 
توزيــع	3000	آالف	مــن	الشــارات	الورديــة،	وهــي	الرمــز	العاملــي	ملكافحــة	ســرطان	الثــدي	والتــي	مت	تصميمهــا	لهــذه	املناســبة	جلميــع	العامــالت	يف	الشــركة،	ســيما	

املتعامــالت	منهــن	مباشــرة	مــع	املســافرين.	

- بيع منتجات مؤسسة احلسني للسرطان
أقامــت	مؤسســة	احلســني	للســرطان	جناحــاً	خاصــاً	بهــا	يف	املكتــب	الرئيســي	خــالل	شــهر	)أكتوبــر(	عرضــت	خاللــه	مــواد	متنوعــة	للبيــع	بهــدف	الترويــج	للحملــة،	حيــث	

قــام	موظفــو	الشــركة	ومســافروها	وزوارهــا	بشــراء	هــذه	املــواد	التــي	ذهــب	ريعهــا	لدعــم	املرضــى.

* الشراكة مع متحف األطفال األردن
بهــدف	تعريــف	األطفــال	بهويــة	الناقــل	الوطنــي،	جــّددت	امللكّيــة	األردنّيــة	ومتحــف	األطفــال	األردن	اتفاقيــة	الشــراكة	بينهمــا	للســنة	الرابعــة	علــى	التوالــي	والتــي	تقــوم	
مبوجبهــا	بدعــم	املعروضــة	التفاعليــة	يف	منطقــة	»اجلــو	والطيــران«	داخــل	املتحــف،	والتــي	تُعــّد	مــن	أكثــر	املناطــق	شــعبيًة	لــدى	زّوار	املتحــف	مــن	العائــالت	واملــدارس	
ــرب	داخــل	مجســم	مصغــر	 ــة	قائــد	الطائــرة	واملضيــف	اجلــوي	عــن	ُق وإتاحــة	الفرصــة	أمــام	األطفــال	لتجربــة	عمليــة	الســفر	ببســاطة	والتعــرف	علــى	طبيعــة	مهن

.A318	طــراز	مــن	لطائــرة

SOS شجرة األمنيات« مبادرة لتحقيق أحالم أطفال« *
يف	مبــادرة	طيبــة	مــن	امللكيــة	األردنيــة	جتــاه	أطفــال	قــرى	SOS،	وضعــت	الشــركة	شــجرة	األمنيــات	Wish Tree	يف	صالــة	درجــة	رجــال	األعمــال	»كــراون«	والتــي	
حتمــل	أحــالم	األطفــال	ورغباتهــم	يف	العــام	اجلديــد	2022	إلتاحــة	الفرصــة	للمســافرين	حتقيــق	أحــالم	األطفــال	وإدخــال	الســعادة	إلــى	قلوبهــم	الصغيــرة،	حيــُث	

بلغــت	قيمــة	التبرعــات	3	آالف	دينــار	أردنــي.

* مواصلة دعم الهيئة اخليرية الهاشمية 
تدعــم	امللكّيــة	األردنّيــة	بشــكل	مســتمر	ومنــذ	عــام	2014	بنــك	املالبــس	اخليــري،	إحــدى	مبــادرات	الهيئــة	اخليرّيــة	الهاشــمّية	يف	مختلــف	فعالياتــه	وبرامجــه؛	وذلــك	
مــن	خــالل	توزيــع	صناديــق	البنــك	يف	مختلــف	مرافــق	الشــركة	لتمكــني	املوظفــني	مــن	التبــّرع	باملالبــس	واألحذيــة	وألعــاب	األطفــال	لصالــح	األســر	العفيفــة	املســتفيدة	
مــن	البنــك،	حيــُث	بلــغ	حجــم	التبّرعــات	املقّدمــة	مــن	موظفــي	امللكّيــة	األردنّيــة	خــالل	العــام	2021	حوالــي	700	كغــم	مــن	املالبــس	والتــي	اســتفاد	منهــا	175 

منتفعــاً	مــن	األســر	احملتاجــة.	
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* التبرع بحواسيب إلكترونية 
بهــدف	إثــراء	البيئــة	التعليميــة	ونشــر	الثقافــة	املعرفيــة	بــني	مختلــف	الفئــات	وخاصــة	األقــل	حّظــاً،	تبرعــت	امللكيــة	األردنيــة	مبجموعــة	حواســيب	قدميــة	غيــر	
مســتعملة	وملحقاتهــا	ملجموعــة	طــالل	أبــو	غزالــة	إلعــادة	تأهيلهــا	وجعلهــا	صاحلــة	لالســتخدام	والتــي	مت	توزيعهــا	علــى	املــدارس	واجلمعيــات	اخليريــة	ومراكــز	التنميــة	

االجتماعيــة	يف	مناطــق	مختلفــة	مــن	اململكــة،	حيــُث	حتقــق	هــذه	املبــادرة	نتائــج	طيبــة	علــى	الصعيــد	الوطنــي	وتُســهم	يف	تقليــص	نســبة	األميــة	الرقميــة.

* صحة وسالمة كوادرنا
إن	حمايــة	أمــن	وســالمة	املوظفــني	مــن	أولوياتنــا	منــذ	بــدء	جائحــة	كورونــا،	وبخاصــة	أولئــك	الذيــن	يتعاملــون	مباشــرة	مــع	العمــالء	واملســافرين	وجًهــا	لوجــه	مــن	خــالل	

اإلجــراءات	التالية:
-	تدابير	ملواجهة	جائحة	كورونا	

-		حملــة	تطعيــم	شــاملة	ضــد	فيــروس	كورونــا	جلميــع	كــوادر	امللكيــة	األردنيــة	بالتنســيق	مــع	وزارة	الصحــة	وتهــدف	الشــركة	مــن	هــذه	احلملة	احلفاظ	على	صحة	وســالمة	
موظفيهــا	وعمالئهــا	وتوفيــر	بيئــة	عمــل	آمنــة	انطالقــاً	مــن	دور	الشــركة	املجتمعــي	يف	دعــم	اجلهــود	الوطنية	يف	مكافحة	الفيروس	وتســريع	العــودة	للحياة	الطبيعية.

-	توفيــر	بيئــة	العمــل	اآلمنــة	باســتخدام	وســائل	ومعــدات	احلمايــة	وتكثيــف	إجــراءات	التعقيــم	والنظافــة	وفًقــا	للبروتوكــوالت	املتبعــة	لتوفيــر	أعلــى	درجــات	احلمايــة	مــن	
فيــروس	كورونــا،	ووضــع	عالمــات	التباعــد	االجتماعــي	يف	جميــع	املصاعــد	ومكاتــب	الشــركة	ومرافقهــا	مبطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي.

-	تطبيق	البروتوكول	الصحي،	واتخاذ	اإلجراءات	الالزمة	للحاالت	اإليجابية.
-	مت	إطالق	مجموعة	من	حمالت	التوعية	باستخدام	طرق	مختلفة	لنشر	وتعميم	معلومات	الصحة	والسالمة	بني	املوظفني	والعمالء.

ُســمح	للموظفــني	بالعمــل	مــن	املنــزل	واالســتمرار	يف	ذلــك	يف	محاولــة	لوقــف	انتشــار	الفيــروس،	مــع	تزويدهــم	باملعــدات	وأدوات	االتصــال	املطلوبــة،	لتســهيل	وضمــان	أداء	
العمــل	بسالســة	واســتمراريتُه	خــالل	العمــل	عــنُ	بعــد.

* بيئة عمل صحية وآمنة
تســعى	امللكّيــة	األردنّيــة	لتوفيــر	البيئــة	املناســبة	للعاملــني	مــن	حيــث	العنايــة	باإلضــاءة	املناســبة	والتهويــة	الســليمة	داخــل	مبانــي	امللكّيــة	األردنّيــة	املختلفــة،	باإلضافــة	

إلــى	تنفيــذ	متاريــن	طــوارئ	وهميــة	تشــمل	عمليــات	اإلخــالء	واإلنقــاذ	لتدريــب	املوظفــني	علــى	التعامــل	الســليم	مــع	حــاالت	الطــوارئ.
كمــا	تُتيــح	امللكّيــة	األردنّيــة	ملوّظفيهــا	التأمــني	الصحــي	كأحــد	أهــم	املزايــا	التــي	توفرهــا	لهــم	ولعائالتهــم،	إذ	تســعى	الشــركة	إلــى	حتقيــق	الرعايــة	الصحيــة	املتكاملــة	
للعاملــني	واملتقاعديــن	وعائالتهــم،	ويحصــل	املنتفعــون	علــى	أفضــل	اخلدمــات	العالجيــة	مــن	خــالل	عــدد	مــن	مستشــفيات	مديريــة	اخلدمــات	الطبيــة	امللكيــة	التابعــة	

للقــوات	املســلحة	األردنيــة	أو	التأمــني	الطبــي	يف	القطــاع	اخلــاص.

* حمالت توعية للموظفني
نظمــت	امللكيــة	األردنيــة	حملــة	توعويــة	حتــت	عنــوان	Rise Up	خــالل	شــهر	تشــرين	األول	2021	مبناســبة	اليــوم	العاملــي	للصحــة	العقليــة	والتــي	تضمنــت	
مجموعــة	مــن	الفعاليــات	هدفــت	إلــى	رفــع	الوعــي	واملعرفــة	بــني	كــوادر	الشــركة،	قدمهــا	عــدد	مــن	اخلبــراء	يف	هــذه	املجــاالت	وهــي	ورشــة	»ســيطر	علــى	مشــاعرك«،	
»مفاتيــح	تعزيــز	الثقــة	بالنفــس	والتغلــب	علــى	اخلــوف	عنــد	احلديــث	أمــام	اجلمهــور«،	أهميــة	الصحــة	النفســية/	العاطفيــة	للطفــل	والــدور	الــذي	يلعبــه	الوالــدان	خــالل	

التنشــئة	املبكــرة	لطفلهــم،	و«طريقــك	إلــى	منــط	حيــاة	صحيــة	».

* دعم وتأهيل وتدريب املوظفني  
قامــت	الشــركة	باتخــاذ	حزمــة	مــن	اإلجــراءات	االقتصاديــة	واإلداريــة	تخــص	العاملــني	يف	الشــركة	والتــي	مــن	شــأنها	تقليــل	الكلــف	الشــهرية	الثابتــة	وضمــان	الشــعور	
باالســتقرار	واألمــن	الوظيفــي	لهــم	مــع	احملافظــة	علــى	ظــروف	العمــل	اآلمنــة.	حيــث	قامــت	الشــركة	بتطبيــق	أوامــر	الدفــاع	الصــادرة	عــن	رئاســة	الــوزراء	فيمــا	يخــص	
أجــور	العاملــني،	وأولــت	امللكيــة	األردنيــة	جــل	اهتمامهــا	لتعزيــز	ثقافـــة	االتصـــال	والدعـــم	مــن	خــالل	تطويــر	خطــط	االتصــال	والتواصــل	وتطبيقهــا	وإيجــاد	قنــوات	
ــا		 ــة	أعماله ــح	للشــركة	مواصل ــي	تتي ــق	األدوات	واالســتراتيجيات	الت ــك	مــن	خــالل	تطبي ــى	مــدار	الوقــت،	وذل ــا	عل ــال	مــع	موظفيه مبتكــرة	للتواصــل	املســتمر	والفع
وتســاعد	علــى	التواصــل	بانتظــام	مــع	املوظفــني	وإدارتهــم	بفعاليــة	عــن	بعــد،	حيــث	قامــت	امللكيــة	األردنيــة	بإعــداد	دليــل	العمــل	عــن	بعــد	وتطويــر	مهــارات	املوظفــني	

للتعامــل	مــع	التكنولوجيــا	املتاحــة	وتزويدهــم	بالبنيــة	األساســية	لضمــان	تســيير	األعمــال.

كمــا	تؤمــن	امللكيــة	األردنيــة	بــأن	االســتثمار	يف	التدريــب	مطلــب	ضــروري	لتطويــر	قــدرات	موظفيهــا	وتنميــة	مهاراتهــم	مبــا	مُيكنهــم	مــن	القيــام	بأعمالهــم	بدرجــة	عاليــة	
مــن	املهنيــة	واالحتــراف	حتــى	خــالل	فتــرة	اجلائحــة،	مــا	ينعكــس	إيجاًبــا	علــى	مســتوى	ونوعيــة	اخلدمــات	املقدمــة	للمســافرين	والعمــالء،	وتعتمــد	امللكيــة	األردنيــة	

علــى	التدريــب	النظــري	والعملــي	إلعــداد	وتأهيــل	املوظفــني	ورفــع	مســتويات	أدائهــم	املهنــي.

كمــا	تلتــزم	الشــركة	بتقــدمي	برامــج	التدريــب	املختلفــة	التــي	تتطلبهــا	هيئــات	الطيــران	املختلفــة،	ودورات	اإلنعــاش	املتكــررة	التــي	تعقــد	للطياريــن	واملضيفــني	وموظفــي	
الهندســة	والصيانــة،	والتــي	تهــدف	إلــى	رفــع	مســتويات	الكفــاءة	والتدريــب	لديهــم	واحملافظــة	علــى	مســتويات	الســالمة	واألمــن	ملســافري	امللكّيــة	األردنّيــة	وطائراتهــا	
باإلضافــة	إلــى	دورات	التأهيــل	والتدريــب	ملوظفــي	الشــركة	مــن	مختلــف	الدوائــر	لتطويــر	بيئــة	العمــل	وجتديــد	املعرفــة	للموظفــني	واكســابهم	مهــارات	جديــدة	إلداء	
وظائفهــم	بشــكل	أفضــل	وحتســني	الكفــاءة	اإلنتاجيــة	وتتضمــن	الــدورات	مواضيــع	يف	املهــارات	احلياتيــة	ومهــارات	التفــاوض	وتدريــب	املدربــني	وخدمــة	العمــالء،	ســيما	

للموظفــني	الذيــن	يتعاملــون	بشــكل	مباشــر	مــع	اجلمهــور	واملســافرين.

 امللكية األردنية في مجال البيئة
ــا	 ــون	جــراء	عملياته ــي	أكســيد	الكرب ــة	ثان ــازات	الدفيئ ــات	الغ ــل	انبعاث ــر	املناخــي	وتقلي ــة	ملوضــوع	التغي ــر	يف	االســتجابة	العاملي ــة	بشــكل	كبي ــة	األردني ــاهم	امللكي تُس
التشــغيلية	وضمــن	إمكانياتهــا	املتاحــة	متاشــياً	مــع	املبــادرات	املنبثقــة	عــن	احتــاد	النقــل	اجلــوي	العاملــي	IATA	واالحتــاد	العربــي	للنقــل	اجلــوي	AACO	وحتالــف	
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الطيــران	العاملــي	oneworld	إذ	يشــّكل	خفــض	االنبعاثــات	أكبــر	حتــّد	للطيــران	احلديــث.
كمــا	تتخــذ	الشــركة	إجــراءات	تهــدف	للتقليــل	مــن	التلــوث	النــاجت	عــن	حــرق	الوقــود	يف	عملياتهــا	التشــغيلية	للحــد	مــن	انبعاثــات	ثانــي	أكســيد	الكربــون	وحتســني	األداء	
البيئــي	لعمليــات	الشــركة	وضبــط	ومراقبــة	اآلثــار	البيئيــة	الســلبية	الناجمــة	عــن	العمليــات	التشــغيلية،	مبــا	يتــالءم	مــع	القوانــني	والتشــريعات	العامليــة	يف	هــذا	املجــال،	

وفيمــا	يلــي	أبــرز	هــذه	اإلجــراءات	لعــام	2021:

)Clean Skies for Tomorrow مبادرة )سماء نظيفة للغد *
 »world economy forum«	العاملــي	االقتصــاد	منتــدى	نظمهــا	الــذي	Clean Skies for Tomorrow		للغــد	نظيفــة	»ســماء	مبــادرة	إلــى	األردنّيــة	امللكّيــة	انضمــت
والتــي	تهــدف	إلــى	تخفيــض	انبعاثــات	الكربــون	بنســبة	10%	عــام	2030،	حيــُث	تأتــي	مشــاركة	امللكيــة	األردنيــة	يف	هــذا	االجتمــاع	تأكيــداً	علــى	دورهــا	الريــادي	يف	موضــوع	

تغيــر	املنــاخ	بشــكل	عــام	وإيجــاد	حلــول	مبتكــرة	يف	التقليــل	مــن	األثــر	البيئــي	الســلبي	لعملياتهــا	التشــغيلية.

- تقليل االنبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050
ــة	ضمــن	عضويتهــا	يف	حتالــف	oneworld	باحلــّد	مــن	االنبعاثــات	الكربونيــة	الوصــول	إلــى	صــايف	االنبعاثــات	إلــى	الصفــر	بحلــول	عــام	 ــة	األردنّي التزمــت	امللكّي
2050،	حيــث	وضعــت	الشــركة	خطــة	طموحــة	بهــذا	الشــأن	ســتبدأ	تنفيذهــا	عــام	2030	وتتماشــى	مــع	احملــاور	األساســية	خلارطــة	الطريــق	التــي	وضعهــا	التحالــف	

بهــدف	الوصــول	إلــى	حياديــة	الكربــون	وهــي:

- حتديث أسطول الطائرات: 
يف	إطــار	ســعي	امللكيــة	األردنيــة	املتواصــل	لتحديــث	أُســطولها	وإدخــال	طائــرات	جديــدة،	فإنهــا	بذلــك	تُســهم	بشــكل	مباشــر	يف	احلــد	مــن	التلــوث	والضوضــاء	الناجتــني	
عــن	تشــغيل	طائــرات	قدميــة،	وهــو	مــا	ينســجم	مــع	أهدافهــا	يف	احملافظــة	علــى	البيئــة	وحمايتهــا	وتخفيــف	نســبة	االنبعاثــات	الضــارة،	حيــث	تتضمــن	خطــة	الشــركة	

للســنوات	اخلمــس	القادمــة	إدخــال	طائــرات	جديــدة	تخــدم	األســطول	متوســط	وقصيــر	املــدى.

كمــا	تُشــغل	امللكّيــة	األردنيــة	حاليــاً	طائــرات	حديثــة	مــن	طــراز	B787	)درمي	الينــر(	وهــي	تُعتبــر	األكثــر	توفيــراً	يف	اســتهالك	الوقــود،	مــا	أدى	إلــى	ترشــيد	اســتخدام	
الوقــود	منــذ	اســتقدام	هــذه	الطائــرات،	باإلضافــة	إلــى	أن	هــذه	الطائــرات	ومــن	خــالل	التقنيــات	احلديثــة	املــزّودة	بهــا	خفضــت	بشــكل	كبيــر	مســتويات	الضجيــج	

الصــادر	عــن	محركاتهــا.	

- الكفاءة التشغيلية: 
وتعتمــد	بشــكل	رئيســي	علــى	التعــاون	مــع	الســلطات	املعنيــة	لتحســني	كفــاءة	التشــغيل	مــن	حيــث	مســارات	الرحــالت	اجلويــة	للتقليــل	مــن	اســتخدام	الوقــود،	فضــاًل	

عــن	عمليــات	اإلقــالع	والهبــوط.	

- تعويض الكربون:
  EU-ETS	األوروبــي	البرنامــج	يف	اشــتراكها	خــالل	مــن	التشــغيلية	عملياتهــا	يف	الوقــود	حــرق	مــن	النــاجت	التلــوث	مــن	للتقليــل	راميــة	إجــراءات	عــدة	الشــركة	اتخــذت
للحــد	مــن	انبعاثــات	ثانــي	أكســيد	الكربــون	والهــادف	إلــى	حتســني	األداء	البيئــي	لعمليــات	الشــركة،	فضــاًل	عــن	برنامــج	CORSIA	مــن	قبــل	ICAO	وهــو	كيفيــة	
احتســاب	الفوائــد	الناجمــة	عــن	اســتخدام	وقــود	الطيــران	املســتدام	واملطالبــة	بــه	يف	ســياق	خطــة	)كورســيا(	وهــذا	األمــر	مهــم	مــن	حيــث	تخفيــض	مســتوى	التعويــض	
الــالزم	لشــركات	الطيــران،	النظــام	البريطانــي	لالنبعاثــات	UK-ETS،	جــزًءا	مــن	خطــة	بريطانيــا	للقضــاء	علــى	صــايف	انبعاثاتهــا	مــن	غــازات	االحتبــاس	احلــراري	

بحلــول	عــام	2050	كجــزء	مــن	الدفــع	العاملــي	إلبطــاء	تغيــر	املنــاخ.	

:SAF وقود الطيران املستدام *
امللكيــة	األردنيــة	تطمــح	الــى	اســتبدال	الوقــود	املســتخدم	حاليــاً	بالوقــود	البديــل	يف	املســتقبل	القريــب،	حيــث	انضمــت	الــى	مجتمــع	الشــركات	املكرســة	لدعــم	تقليــل	
انبعاثــات	ثانــي	أكســيد	الكربــون	بهــدف	الوصــول	إلــى	انبعاثــات	صفريــة	بحلــول	عــام	2050،	والوصــول	إلــى	نســبة	10%	بحلــول	عــام	2030	مــن	خــالل	االلتــزام	

.oneworld	الطيــران	حتالــف	مــع	بالتعــاون	العاملــي	االقتصــادي	املنتــدى	عــن	الصــادر	الطمــوح	بيــان	علــى	والتوقيــع	الدوليــة	بالقوانــني

إن	األســطول	احلالــي	للملكيــة	األردنيــة	مجهــز	حلمــل	الوقــود	املســتدام	علــى	أن	يكــون	مخلوطــاً	بوقــود	أحفــوري	بنســبة	ال	تتعــدى	50%	مــا	يســمح	فنيــاً	للشــركة	مــن	
االســتفادة	مــن	هــذا	الوقــود	مــع	العلــم	أن	عــدد	املزّوديــن	للوقــود	املســتدام	محــدود	عامليــاً	وباألخــص	علــى	شــبكة	خطــوط	امللكّيــة	وأن	ارتفــاع	ســعره	مقارنــة	مــع	الوقــود	

األحفــوري	يُشــكل	حتــدي	لتبنــي	هــذه	املبــادرة	يف	الوقــت	احلالــي.	

* نظام »Foam Wash 360« لتنظيف احملركات بالتعاون مع »جنرال الكتريك«
ــغ	787  ــرات	بوين ــى	طائ ــف	محــركات	GE	عل ــة	الســتخدام	نظــام	Foam Wash 360	لتنظي ــة	شــهادات	تقني ــة	األردنّي ــك«	امللكّي ــرال	إلكتري منحــت	شــركة	»جن

العاملــة	بأســطول	الشــركة	بــدالً	عــن	التنظيــف	التقليــدي	باملــاء،	مــا	سيُحســن	مــن	أداء	احملــركات	ويــؤدي	إلــى	خفــض	اســتهالك	الوقــود.
ويعتمــد	هــذا	النظــام	علــى	ضــخ	محلــول	خــاص	يــذّوب	الغبــار	واألوســاخ	عــن	احملــرك،	وهــو	نظــام	قائــم	بذاتــه	مــا	يســمح	باســتخدامه	داخــل	هناجــر	الصيانــة	أو	يف	
اخلــارج،	حيــُث	وجــدت	امللكّيــة	األردنّيــة	وجنــرال	إلكتريــك	خــالل	فتــرة	التجــارب	أن	عمليــة	التنظيــف	بهــذه	الطريقــة	أكثــر	فعاليــة	مــن	التنظيــف	باملــاء	فيمــا	يتعلــق	

بخفــض	اســتهالك	الوقــود	واحلفــاظ	علــى	جاهزيــة	وكفــاءة	احملــرك	ســيما	يف	البيئــات	احلــارة.
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* وهناك مبادرات بيئية أخرى للشركة تتعهد القيام بها منذ وقت طويل:
كانت	امللكّية	األردنّية	من	أوائل	الشركات	التي	حتظر	التدخني	يف	جميع	مكاتبها	ومرافق	العمل	التابعة	لها،	إضافة	إلى	حظرها	للتدخني	على	من	طائراتها.	

تســعى	امللكّيــة	األردنّيــة	إلــى	تقليــل	األثــر	البيئــي	الســتهالك	الــورق	مــن	خــالل	ترشــيد	املراســالت	الورقيــة	إلــى	احلــد	األدنــى	وجعلهــا	إلكترونيــة	بشــكل	واضــح،	وتوفيــر	
خدمــات	للعمــالء	واملســافرين	تهــدف	إلــى	تقليــل	اســتهالك	الــورق	مــن	خــالل	األمتتــة،	فقــد	كانــت	امللكّيــة	األردنّيــة	مــن	أوائــل	شــركات	الطيــران	العامليــة	التــي	بــادرت	
إلــى	إصــدار	التذاكــر	إلكترونّيــاً،	متاشــياً	مــع	توجهــات	احتــاد	النقــل	اجلــوي	العاملــي	)أياتــا(	واجلهــات	األخــرى	منــذ	عــام	2008	والتوقــف	عــن	اســتخدام	التذاكــر	

الورقيــة،	كمــا	اســتطاعت	الشــركة	علــى	مــر	الســنوات	املاضيــة	أمتتــة	جميــع	عمليــات	وإجــراءات	الســفر	وجعلهــا	إلكترونيــة	متامــاً.
احلــد	مــن	اســتهالك	الطاقــة،	علــى	الرغــم	مــن	أن	طبيعــة	عمليــات	امللكيــة	األردنيــة	تســتوجب	اســتهالك	الكثيــر	مــن	الطاقــة،	إال	أنهــا	تعمــل	باســتمرار	علــى	ترشــيد	
هــذا	االســتهالك	بشــتى	الطــرق	والوســائل	كاســتخدام	الغــاز	املركــزي	كوقــود	يف	تدفئــة	مبنــى	اإلدارة	العامــة،	حيــث	يُعــد	الغــاز	أكثــر	أمنــا	ونظافــة	ومالءمــة	للبيئــة.
	كمــا	يتميــز	املبنــى	الرئيســي	للملكّيــة	األردنّيــة	باســتخدام	ظــالل	خارجيــة	للنوافــذ	كإحــدى	الوســائل	الهادفــة	إلــى	خفــض	درجــة	احلــرارة	لتبريــد	املبنــى	يف	فصــل	

الصيــف،	كمــا	قامــت	الشــركة	باســتبدال	وحــدات	اإلنــارة	التقليديــة	بوحــدات	اإلنــارة	املوفــرة	للطاقــة.

امللكية األردنية ناقل رسمي للعديد من الفعاليات 
- احتاد كرة السلة األردني 

اعتمــد	احتــاد	كــرة	الســلة	األردنــي	امللكّيــة	األردنّيــة	ناقــل	رســمي	ملنتخبــات	االحتــاد	لفريقــي	صقــور	الســيدات	والرجــال،	حيــث	متثلــت	الرعايــة	بتســهيل	عمليــة	جتــوال	
املنتخبــات	الوطنيــة	بكافــة	دول	العالــم	التــي	تصــل	إليهــا	طائــرات	الشــركة،	وتقــدمي	خصومــات	علــى	تذاكــر	الســفر.

- ناقل رسمي ملهرجان جرش للسنة 35
ــة	ناقــاًل	رســمياً	للضيــوف	والوفــود	العربيــة	والعامليــة	املشــاركة	فيــه	للمــرة	اخلامســة	والثالثــني،	 ــة	األردنّي 	يواصــل	مهرجــان	جــرش	للثقافــة	والفنــون	اعتمــاد	امللكّي
حيــث	قامــت	الشــركة	بنقــل	جنــوم	الفــن	والثقافــة	علــى	مــن	طائراتهــا	مــن	مختلــف	الــدول	العربيــة	والعامليــة	والفــرق	املوســيقية	املشــاركة	يف	هــذه	الفعاليــات	باعتبارهــا	

شــريكاً	رئيســياً	وناقــاًل	رســمياً	ملهرجــان	جــرش	منــذ	انطالقتــه	يف	عــام	1981.

كمــا	وّفــرت	امللكّيــة	األردنّيــة	للمشــاركني	يف	املهرجــان	تســهيالت	مختلفــة	يف	مجــال	احلجــز	وإصــدار	التذاكــر،	وتقــدمي	خصومــات	علــى	أســعار	تذاكــر	الســفر،	فضــاًل	
عــن	مســاهمة	عــدد	مــن	موظفــي	امللكّيــة	األردنّيــة	يف	تنظيــم	فعاليــات	مهرجــان	جــرش	واســتقبال	الضيــوف،	وتعمــل	إدارة	املهرجــان	باملقابــل	علــى	الترويــج	للملكّيــة	

األردنّيــة	مبختلــف	وســائل	اإلعــالم	وأدوات	الترويــج	اخلاصــة	باملهرجــان.

- مهرجان عمان السينمائي الدولي
قّدمــت	امللكّيــة	األردنّيــة	الرعايــة	ملهرجــان	عمــان	الســينمائي	الدولــي	الــذي	يقــام	للمــرة	الثانيــة	بتنظيــم	مــن	الهيئــة	امللكيــة	لألفــالم	التــي	تُعــد	مــن	أهــم	املؤسســات	

واملنظمــات	التــي	تُعنــى	بالقطــاع	املرئــي	واملســموع	يف	إطــار	دورهــا	يف	دعــم	القطــاع	الفنــي	والثقــايف	يف	اململكــة.

- مهرجان املناطيد العقبة
ضمــن	جهــود	امللكيــة	األردنيــة	املتواصلــة	للترويــج	للســياحة	الداخليــة	واملقومــات	الترفيهيــة	املتميــزة	التــي	تزخــر	بهــا	مدينــة	العقبــة،	قامــت	الشــركة	بدعــم	فعاليــات	

مهرجــان	املناطيــد	األردنــي،	يف	نســخته	األولــى،	والــذي	أقيــم	يف	منطقــة	املثلــث	الذهبــي	)وادي	رم،	البتــراء،	والعقبــة(.

- معرض هوريكا األردن 
ــة	ناقــل	رســمي	لعــدد	مــن	املشــاركني	يف	 ــة	األردنّي اختــار	املعــرض	اإلقليمــي	الســابع	للضيافــة	والصناعــات	الغذائيــة	والتجهيــزات	الفندقيــة	»هوريــكا	األردن«	امللكّي
املعــرض	مــن	مختلــف	الــدول	والــذي	أقيــم	يف	األردن	مؤخــراً	يف	مركــز	زارا	للمعــارض	فنــدق	جرانــد	حيــاة	عمــان،	ومتثلــت	رعايــة	امللكيــة	األردنيــة	بتقــدمي	تســهيالت	
يف	مجــال	الســفر	وتذاكــر	مجانيــة	لعــدد	مــن	الطهــاة	واحلــكام	العامليــني،	بهــدف	تقــدمي	خبراتهــم	يف	قطــاع	الضيافــة	ونقــل	أفــكار	جديــدة	ومبتكــرة	للمشــاركني	يف	

امللتقــى،	مــا	ينعكــس	علــى	خدمــات	الســياحية	املقدمــة	يف	األردن.

- املؤمتر الثالث للتوعية حول متكني حاالت اضطراب فرط احلركة عند األطفال 
قدمــت	امللكّيــة	األردنّيــة	الرعايــة	للمؤمتــر	الــذي	اســتضاف	عــدد	كبيــر	مــن	املتحدّثــني	املختّصــني	دوليــني	وإقليمّيــني	ومحلّيــني	مــن	األردن	وأمريــكا	ودول	عربيــة	أخــرى	
ويهــدف	إلــى	نشــر	الثقافــة	بخصــوص	حــاالت	فــرط	احلركــة	ونقــص	االنتبــاه،	مــن	خــالل	تدريــب	وتعزيــز	املهــارات	الذهنيــة	املســؤولة	عــن	التعلــم	علــى	أســس	علميــة	

عــن	طريــق	تدريــب	املهــارات	اإلدراكيــة	واملعرفيــة	كاالنتبــاه	والذاكــرة،	وســرعة	املعاجلــة،	والتحليــل	البصــري،	والســمعي.



58

تقرير مدقق احلسابات
حول القوائم املالية لعام  2021
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تقرير مدقق احلسابات
حول القوائم املالية لعام  2021
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قائمة املركز املالي املوحدة
كما في 31 كانون األول 2021 

)آالف الدنانير(
20212020إيضاحات

املـوجودات
موجودات غير متداولة

18420,933433,676حق إستخدام املوجودات
859,96173,896ممتلكات ومعدات

93,2184,813دفعات مقدمة على حساب شراء وتعديل طائرات
102,2502,265موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1117,48216,755استثمار في شركات حليفة
26,05022,959مبالغ محتجزة مقابل عقود ايجار

3112,32212,322موجودات ضريبية مؤجلة
542,216566,686

موجودات متداولة
1217,79912,745أرصدة مدينة أخرى

137,5398,210قطع غيار ولوازم، بالصافي
1423,25356,231ذمم مدينة، بالصافي

15121,59853,508نقد وأرصدة لدى البنوك
170,189130,694

712,405697,380مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حق ملكية حملة األسهم

16324,610274,610رأس املال 
)78,205()78,205(16خصم اصدار األسهم 

25,000-16دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال
1614,80814,808احتياطي إجباري

10133133احتياطي القيمة العادلة
297158حتوطات التدفقات النقدية

)246,406()321,024(خسائر متراكمة
)59,381()9,902(

281223حقوق غير املسيطرين
)9,679()59,100(العجز في حقوق امللكية

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1789,96091,425 - أقروض طويلة األجل 
18378,230336,683إلتزامات عقود إيجار طويلة األجل

174,2132,584 - بمنح طويلة األجل
19379413مطلوبات أخرى طويلة األجل

472,782431,105
مطلوبات متداولة

1738,30726,380 - أأقساط قروض طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام 
20107,69566,965مصاريف مستحقة 

2164,18974,295دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2255,16836,418إيرادات مؤجلـة

1830,65570,477إلتزامات عقود إيجار قصيرة األجل
172,7091,419 - بمنح قصيرة األجل

298,723275,954
771,505707,059مجموع املطلوبات

712,405697,380مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

* تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم	)1( إلى رقم	)41( جزءًا من هذه القوائم املالية.
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قائمة الدخل املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2021 

)آالف الدنانير(
20212020إيضاحات

23357,063212,608اإليرادات من العقود مع العمالء

)279,053()369,758(24تكاليف اإليرادات

)66,445()12,695(اجمالي اخلسارة

)11,700()9,613(26مصاريف إدارية 

)26,108()27,086(27مصاريف بيع وتسويق

)20,750(-8خسائر تدني طائرات

)451()244(13، 14مخصصات مختلفة

)125,454()49,638(صافي اخلسارة التشغيلية

)867(11884حصة املجموعة من أرباح )خسائر( الشركات احلليفة، بالصافي

)1,544(25917إيرادات )مصاريف( أخرى، بالصافي

-43أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

)5,173()1,582(29مخصص التسريح اإلختياري

)1,634()490(36خسائر فروقات عملة

)27,353()25,736(28تكاليف التمويل

1,343965إيرادات فوائد

)161,060()74,259(صافي اخلسارة قبل ضريبة الدخل

--31مصروف ضريبة الدخل

)161,060()74,259(خسارة السنة

العائد إلى:

)161,017()74,317(مساهمي الشركة 

)43(58حقوق غير املسيطرين 

)74,259()161,060(

 حصة السهم من اخلسارة 

)0,586( دينار)0,270( دينار30احلصة األساسية واملخفضة للسهم من خسارة السنة العائد الى مساهمي الشركة
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قائمة الدخل الشامل املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2021

)آالف الدنانير(
20212020إيضاح

)161,060()74,259(خسارة السنة

بنــود الدخــل الشــامل األخــرى التــي ميكــن تصنيفهــا الــى قائمــة الدخــل فــي الفتــرات الالحقــة 
)بالصافــي بعــد الضريبــة(:

13939صافي الربح من حتوطات التدفقات النقدية 

بنــود الدخــل الشــامل األخــرى التــي لــن يتــم تصنيفهــا الــى قائمــة الدخــل فــي الفتــرات الالحقــة 
)بالصافــي بعــد الضريبــة(:

التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
   اآلخر

10
-)390(

)161,411()74,120(مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

)161,368()74,178(مساهمي الشركة 

)43(58حقوق غير املسيطرين 

)74,120()161,411(
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2021 

)آالف الدنانير(
20212020إيضاحات

األنشطة التشغيلية
)161,060()74,259(خسارة السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت:
821,44323,997استهالكات ممتلكات ومعدات

1856,74468,734استهالكات حق إستخدام املوجودات
867)884(11حصة ااملجموعة من )أرباح( خسائر الشركات احلليفة 

2825,73627,353تكاليف التمويل
)394()2,565(إيرادات أخرى - إطفاء منح

20,750-8خسائر تدني طائرات
343-14مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

13244108مخصص بضاعة بطيئة احلركة
-)43(أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

291,5825,173مخصص التسريح اإلختياري
21)34(19مخصص تعويض نهاية اخلدمة

)300()125(اطفاء ايراد مؤجل - الشركة األردنية لتموين الطائرات
)965()1,343(إيرادات فوائد

تغيرات رأس املال العامل:
32,97811,437ذمم مدينة 

)909(427قطع غيار ولوازم 
8,752)3,506(أرصدة مدينة أخرى

)13,553(18,114ايرادات مؤجلة 
16,054)6,677(دائنون وأرصدة دائنة أخرى

)8,174(40,139مصاريف مستحقة 
)1(-19تعويض نهاية اخلدمة املدفوع

)3,339()3,183(املدفوع من مخصص التسريح اإلختياري 
)5,106(104,788صافي التدفقات النقدية من )املستخدمة في( األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
)11,798()6,791(8شراء ممتلكات ومعدات

1542موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-87املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

6261,198ايرادات فوائد مقبوضة
14,170)3,091(التغير في مبالغ محتجزة مقابل عقود ايجار 

18,919)47,821(ودائع قصيرة األجل
22,531)56,975(صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)9,189()18,211(تسديد قروض 

31,05735,000املتحصل من القروض
-)301(تكاليف زيادة رأس املال

1625,00025,000دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال
)66,307()59,040(18دفعات التزامات عقود ايجار

)6,069()6,049(فوائد مدفوعة
)21,565()27,544(صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

)4,140(20,269صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه
48,14352,283النقد وما في حكمه كما في بداية السنة 

1568,41248,143النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة
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)1( عـــام
ــة	 ــة	-	امللكي ــي	ملؤسســة	عالي ــف	قانون ــة(	املســاهمة	العامــة	احملــدودة	»الشــركة«	كخل ــة	األردني ــة	)امللكي ــة	األردني ــة	امللكي ــة	-	اخلطــوط	اجلوي تأسســت	شــركة	عالي

األردنيــة	بتاريــخ	5	شــباط	2001.	وتقــع	مكاتــب	اإلدارة	العامــة	للشــركة	يف	عمــان	-	األردن.
مــن	غايــات	الشــركة	القيــام	بكافــة	عمليــات	النقــل	اجلــوي	داخــل	اململكــة	وخارجهــا	والقيــام	بعمليــات	إســتقبال	وترحيــل	الطائــرات	التــي	تهبــط	يف	وتقلــع	مــن	مطــارات	

اململكة.
مت	إقرار	القوائم	املالية	املوحدة	من	قبل	مجلس	ادارة	الشركة	يف	جلسته	املنعقدة	بتاريخ	15	آذار	2022.

)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.

إن	الدينــار	األردنــي	هــو	عملــة	اظهــار	القوائــم	املاليــة	املوحــدة	والــذي	ميثــل	العملــة	الرئيســية	للمجموعــة.	يتــم	اظهــار	املبالــغ	بــآالف	الدنانيــر	)000	دينــار	أردنــي(	
باســتثناء	املبالــغ	بالعمــالت	األجنبيــة.

)2-1( مفاهيم احملاسبة األساسية
مت	إعــداد	القوائــم	املاليــة	املوحــدة	بنــاءاً	علــى	مبــدأ	االســتمرارية.	إال	أنــه،	وكمــا	هــو	مبــني	يف	ايضــاح	رقــم	)3(	حــول	القوائــم	املاليــة	املوحــدة	الــذي	يبــني	األثرالســلبي	
جلائحــة	كورونــا	)كوفيــد-19(،	بلغــت	خســائر	املجموعــة	املتراكمــة	321	مليــون	دينــار	كمــا	يف	31	كانــون	األول	2021	والتــي	متثــل	99%	مــن	رأس	مــال	املجموعــة.	
هــذا	وقــد	جتــاوزت	مطلوبــات	املجموعــة	املتداولــة	موجوداتهــا	املتداولــة	مببلــغ	128.5	مليــون	دينــار	كمــا	يف	31	كانــون	األول	2021.	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	يف	حالــة	زيــادة	اخلســائر	املتراكمــة	للشــركة	املســاهمة	العامــة	عــن	75%	مــن	رأســمالها	فيجــب	تصفيــة	الشــركة	إال	إذا	قــررت	الهيئــة	العامــة	

للشــركة	يف	اجتمــاع	غيــر	عــادي	زيــادة	رأســمال	الشــركة	او	معاجلــة	وضــع	خســائر	الشــركة.	
ــار	علــى	مرحلتــني،	شــريطة	التــزام	الشــركة	 ــغ	50	مليــون	دين قــرر	مجلــس	الــوزراء	األردنــي	تفويــض	وزارة	املاليــة	بالســير	بإجــراءات	رفــع	رأس	مــال	الشــركة	مببل
بإعــداد	وتنفيــذ	خطــة	إعــادة	هيكلــة	الشــركة	مــن	النواحــي	التشــغيلية	والتمويليــة.	مت	اســتالم	مبلــغ	25	مليــون	دينــار	خــالل	الربــع	األخيــر	مــن	عــام	2020	ومت	اســتالم	
املبلــغ	املتبقــي	اخلــاص	باملرحلــة	الثانيــة	والبالــغ	25	مليــون	دينــار	خــالل	الربــع	الثانــي	مــن	عــام	2021.	وافقــت	الهيئــة	العامــة	للشــركة	يف	اجتماعهــا	غيــر	العــادي	
املنعقــد	بتاريــخ	30	آب	2021	علــى	زيــادة	رأس	مــال	الشــركة	بقيمــة	50	مليــون	دينــار.	مت	اســتكمال	اجــراءات	رفــع	رأس	املــال	خــالل	شــهر	كانــون	األول	مــن	عــام	
ــة	عــن	حكومــة	اململكــة	األردنيــة	الهاشــمية(،	حيــث	تنظــر	احلكومــة	بإيجابيــة	لالســتمرار	يف	 ــى	كتــاب	تطمــني	مــن	وزارة	املاليــة	)ممثل 2021.	حصلــت	الشــركة	عل
دعــم	الشــركة	يف	املســتقبل.	بــدأت	الشــركة	مبشــروع	إعــادة	هيكلــة	شــاملة	تدعــم	اســتمرارية	أنشــطة	الشــركة	وقدرتهــا	علــى	اســترداد	موجوداتهــا	وتوليــد	تدفقــات	

نقديــة	لســداد	التزاماتهــا.

)3( أثر تفشي فيروس كورونا )كوفيد-19( على اخلطوط اجلوية امللكية األردنية
أثــرت	جائحــة	فيــروس	كورونــا	)COVID-19(	علــى	الشــركات	ومختلــف	القطاعــات	بتعليــق	الســفر	وإغــالق	احلــدود	مــع	البلــدان	األخــرى.	تســببت	جائحــة	فيــروس	
كورونــا	)COVID-19(	إلــى	جانــب	اإلجــراءات	والتدابيــر	الالزمــة	الحتــواء	الفيــروس	يف	حــدوث	إنكمــاش	اقتصــادي	وتســببت	يف	أزمــة	اقتصاديــة	غيــر	مســبوقة.

خــالل	عــام	2020,	بــدأت	الشــركة	مبشــروع	اعــداد	إعــادة	هيكلــة	شــاملة	تتضمــن	النواحــي	التشــغيلية	والتمويليــة	ملواكبــة	التحديــات	اجلديــدة	لضمــان	اســتمرارية	
الشــركة	يف	املســتقبل	القريــب.

إن	أثر	تفشي	الفيروس	على	أنشطة	الشركة	وسيولتها	وتدفقاتها	النقدية	ملخص	كما	يلي:
كجــزء	مــن	خطــة	الشــركة	إلدارة	التدفقــات	النقديــة	وبالتزامــن	مــع	خطــة	الشــركة	يف	إعــداد	مشــروع	إعــادة	الهيكلــة،	دخلــت	إدارة	الشــركة	مبفاوضــات	مــع	مؤجــري	

الطائــرات	واملقرضــني	إلعــادة	جدولــة	دفعــات	اإليجــار	والقــروض.
دخلت	إدارة	الشركة	مبفاوضات	مع	املوردين	إلعادة	جدولة	الدفعات	وتخفيض	التكاليف،	حيثما	أمكن.

خــالل	عــام	2020،	وقعــت	الشــركة	اتفاقيــة	تعديــل	علــى	قــرض	التجمــع	البنكــي،	حيــث	قامــت	بتأجيــل	االقســاط	املســتحقة	للفتــرة	مــن	شــهر	آذار	2020	الــى	شــهر	
ــخ	1	نيســان	 ــول	2020.		قامــت	الشــركة	بتاري ــخ	30	أيل ــة	بعــد	تاري ــى	أســاس	تناســبي	مــع	أقســاط	الدفعــات	املتبقي ــع	هــذه	األقســاط	عل ــول	2020	ومت	توزي أيل
ــع	هــذه	األقســاط	 ــران	2021	ومت	توزي ــى	حزي ــرة	مــن	نيســان	2021	إل ــة	50%	مــن	أقســاط	القــرض	للفت ــه	إعــادة	جدول ــل	مت	مبوجب ــع	خطــاب	تعدي 2021	بتوقي
علــى	أســاس	تناســبي	مــع	أقســاط	الدفعــات	املتبقيــة	بعــد	تاريــخ	30	حزيــران	2021.	خــالل	شــهر	متــوز	2021،	قامــت	الشــركة	بتوقيــع	خطــاب	تعديــل	ثالــث	مت	
مبوجبــه	إعــادة	جدولــة	50%	مــن	أقســاط	القــرض	للفتــرة	مــن	شــهر	متــوز	2021	إلــى	أيلــول	2021	وتوزيعهــا	بشــكل	تناســبي	مــع	أقســاط	الدفعــات	املتبقيــة	بعــد	

تاريــخ	30	أيلــول	2021.
قامــت	الشــركة	بتاريــخ	21	تشــرين	الثانــي	2021	بتوقيــع	خطــاب	تعديــل	رابــع	مت	مبوجبــه	إعــادة	جدولــة	50%	مــن	أقســاط	القــرض	للفتــرة	مــن	تشــرين	الثانــي	2021 
ــة	بعــد	تاريــخ	نيســان	2022.	ســددت	الشــركة	جميــع	األقســاط	املعــاد	جدولتهــا	عنــد	 الــى	نيســان	2022	وتوزيعهــا	بشــكل	تناســبي	مــع	أقســاط	الدفعــات	املتبقي

اســتحقاقها.
خــالل	عــام	2019،	قامــت	الشــركة	باحلصــول	علــى	تســهيل	ائتمانــي	ممنــوح	مــن	البنــك	العربــي	بســقف	20	مليــون	دينــار	ومبعــدل	فائــدة	ســنوي	5.625%.	بتاريــخ	
18	آذار	2020،	قامــت	الشــركة	بتوقيــع	اتفاقيــة	مــع	البنــك	العربــي	لتعديــل	ســقف	التســهيل	االئتمانــي	ليصبــح	40	مليــون	دينــار	أردنــي	بنفــس	الشــروط	واالحــكام	

القائمــة.	لــم	تقــم	الشــركة	باســتغالل	هــذه	التســهيالت	كمــا	يف	31	كانــون	أول	2021	و	31	كانــون	األول	2020.
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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	50	مليــون	دينــار	مــن	هــذه	التســهيالت	كمــا	يف	31	كانــون	األول	

2021	)31	كانــون	األول	2020: 35	مليــون	دينــار	أردنــي(	)إيضــاح	17(.

قــرر	مجلــس	الــوزراء	األردنــي	يف	جلســته	رقــم	)126(	املنعقــدة	بتاريــخ	25	تشــرين	األول	2020	تفويــض	وزارة	املاليــة	بالســير	بإجــراءات	رفــع	رأس	مــال	الشــركة	
مببلــغ	50	مليــون	دينــار	علــى	شــريحتني،	شــريطة	التــزام	الشــركة	بخطــة	إعــادة	هيكلــة	شــاملة	تتضمــن	النواحــي	التشــغيلية	والتمويليــة	للشــركة.	مت	اســتالم	مبلــغ	
25	مليــون	دينــار	خــالل	الربــع	األخيــر	مــن	عــام	2020	ومت	اســتالم	املبلــغ	املتبقــي	والبالــغ	25	مليــون	دينــار	خــالل	الربــع	الثانــي	مــن	عــام	2021.	وافقــت	الهيئــة	
العامــة	يف	اجتماعهــا	غيــر	العــادي	املنعقــد	بتاريــخ	30	آب	2021	علــى	زيــادة	رأس	مــال	الشــركة	بقيمــة	50	مليــون	دينــار.	مت	اســتكمال	إجــراءات	رفــع	رأس	مــال	

الشــركة	خــالل	كانــون	األول	2021.
قامــت	الشــركة	بتطبيــق	أمــر	الدفــاع	رقــم	)1(	واملتعلــق	بتخفيــض	مســاهمة	الشــركة	يف	تقاعــد	الشــيخوخة	عــن	شــهر	آذار	ونيســان	وأيــار	وكانــون	األول	مــن	العــام	
2020	واســتمر	تطبيــق	أمــر	الدفــاع	حتــى	نهايــة	شــهر	كانــون	األول	مــن	عــام	2021.	أصبحــت	نســبة	مســاهمة	الشــركة	يف	الضمــان	االجتماعــي	4,25%	عوضــاً	

عــن	%14,25. 
قامــت	الشــركة	بتطبيــق	أمــر	الدفــاع	رقــم	)24(	»برنامــج	اســتدامة«	اعتبــاراً	مــن	كانــون	األول	2020	واســتمر	تطبيــق	أمــر	الدفــاع	حتــى	نهايــة	شــهر	آب	مــن	عــام	
ــد	عــن	500  ــب	املوظفــني	مبــا	ال	يزي ــب	املوظفــني	بنســبة	25%.	ســاهمت	املؤسســة	العامــة	للضمــان	االجتماعــي	بنســبة	 37,5%	مــن	روات 2021.	ُخّفَضــت	روات

دينــار	لــكل	موظــف.
قامــت	الشــركة	بتطبيــق	أمــر	الدفــاع	رقــم	)45(	»برنامــج	اســتدامة	املعــّدل«	اعتبــاراً	مــن	أيلــول	2021	واســتمر	تطبيــق	أمــر	الدفــاع	حتــى	نهايــة	شــهر	كانــون	األول	
مــن	عــام	2021.	ســاهمت	الشــركة	بنســبة	40%	بينمــا	ســاهمت	املؤسســة	العامــة	للضمــان	بنســبة	60%	مــن	رواتــب	املوظفــني	الشــهرية	كحــد	أقصــى	500	دينــار	

وحــد	أدنــى	260	دينــار	شــهرياً.	
قامــت	الشــركة	بتطبيــق	أمــر	الدفــاع	رقــم	)14(	ورقــم	)24(	برنامــج	»حمايــة«	حيــث	قامــت	مؤسســة	الضمــان	االجتماعــي	بدعــم	الشــركات	األكثــر	تضــرراً	بســبب	
الوبــاء	مــن	خــالل	منــح	قــروض	تغطــي	جــزًءا	مــن	رواتــب	شــهر	آب	حتــى	شــهر	تشــرين	الثانــي	2020	ورواتــب	شــهر	كانــون	الثانــي	2021	حتــى	شــهر	كانــون	األول	
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ساهمت	املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعي	بنسبة	40%	من	رواتب	املوظفني	ومبا	ال	يزيد	1,000	دينار	)إيضاح	17(.
جتري	إدارة	الشركة	مناقشات	مستمرة	مع	اجلهات	املعنية	واحلكومة	للحصول	على	الدعم	الالزم.	

)4( أسس توحيد القوائم املالية
ــاً	 ــة	)ويشــار	إليهــم	مع ــة	)»الشــركة«(	والشــركات	التابعــة	التالي ــة	األردني ــة	امللكي ــة	-	اخلطــوط	اجلوي ــة	لشــركة	عالي ــم	املالي ــة	املوحــدة	القوائ ــم	املالي تتضمــن	القوائ

باملجموعــة(	كمــا	يف	31	كانــون	األول	2021:
بلد التأسيسنسبة امللكية

األردن100%شركة	األجنحة	امللكية
األردن80%شركة	امللكية	األردنية	للسياحة	والسفر

األردن100%شركة	املشرق	خلدمات	الطيران

تتحقــق	الســيطرة	عندمــا	يكــون	للمجموعــة	حقــوق	يف	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	يف	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	يف	الشــركة	املســتثمر	فيهــا،	تقــوم	املجموعــة	بأخــذ	جميــع	احلقائــق	والظــروف	ذات	العالقــة	
بعــني	االعتبــار	لتحديــد	فيمــا	إذا	كانــت	متتلــك	ســيطرة	علــى	الشــركة	املســتثمر	فيهــا	ويتضمــن	ذلــك:	

-	الترتيبات	التعاقدية	مع	حملة	حقوق	تصويت	اآلخرين	يف	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	ويف	حــال	وجــود	ظــروف	أو	حقائــق	تــدل	علــى	التغيــر	يف	أحــد	أو	أكثــر	مــن	عنصــر	
مــن	عناصــر	الســيطرة	الثالثــة.
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يتــم	توحيــد	القوائــم	املاليــة	للشــركة	التابعــة	إبتــداءاً	مــن	تاريــخ	ممارســة	الســيطرة	وحتــى	توقــف	هــذه	الســيطرة.	يتــم	توحيــد	ايــرادات	ومصاريــف	الشــركات	التابعــة	
يف	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	يف	الشــركة	األم	وحقــوق	غيــر	املســيطرين	حتــى	لــو	أدى	ذلــك	
إلــى	عجــز	يف	رصيــد	حقــوق	غيــر	املســيطرين.	وإذا	اقتضــت	احلاجــة،	يتــم	تعديــل	القوائــم	املاليــة	للشــركات	التابعــة	لتتماشــى	سياســاتها	احملاســبية	مــع	السياســات	
احملاســبية	للمجموعــة.	يتــم	اســتبعاد	املوجــودات	واملطلوبــات	وحقــوق	امللكيــة	واإليــرادات	واملصروفــات	واألربــاح	واخلســائر	املتعلقــة	باملعامــالت	فيمــا	بــني	املجموعــة	

والشــركات	التابعــة.
يتــم	تســجيل	األثــر	النــاجت	عــن	تغيــر	نســبة	امللكيــة	يف	الشــركة	التابعــة	الــذي	ال	ينجــم	عنــه	فقــدان	للســيطرة	يف	حقــوق	امللكيــة.	عنــد	فقــدان	الســيطرة	علــى	الشــركة	
التابعــة،	تقــوم	املجموعــة	بإلغــاء	االعتــراف	باملوجــودات	التابعــة	)مبــا	فيهــا	الشــهرة(،	املطلوبــات،	حقــوق	غيــر	املســيطرين	وبنــود	أخــرى	مــن	حقــوق	امللكيــة،	بينمــا	يتــم	

االعتــراف	باألربــاح	أو	اخلســائر		الناجتــة	يف	األربــاح	واخلســائر.	يتــم	االعتــراف	باالســتثمار	املعتــرف	بــه	بالقيمــة	العادلــة.

املساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على املجموعة
ــان	 ــة	للضم ــج	-	الشــرق	األوســط،	واملؤسســة	العام ــت	تريدين ــة	وشــركة	من ــة	بشــركة	إدارة	اإلســتثمارات	احلكومي ــة	الهاشــمية	ممثل ــة	األردني ــة	اململك ــك	حكوم متل
االجتماعــي	مــا	نســبته 84.80% و 4.22% و 4.51% علــى	التوالــي	مــن	أســهم	الشــركة	كمــا	يف	31	كانــون	األول	2021	)31	كانــون	االول	2020: 82.03%	و	

التوالــي(. علــى	 و%5.33	 	%4.99

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

2020،	باســتثناء	أن	املجموعــة	قامــت	بتطبيــق	التعديــالت	التاليــة	اعتبــاراً	مــن	1	كانــون	الثانــي	2021:

املرحلــة	الثانيــة	مــن	إصــالح	IBOR	)ســعر	الفوائــد	املعروضــة	بــني	البنــوك(	-:	تعديــالت	علــى	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)9(،	ومعيــار	احملاســبة	
الدولــي	رقــم	)39(،	واملعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)7(،	واملعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)4(	واملعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	

رقــم	)16( 
توفــر	هــذه	التعديــالت	إعفــاءات	مؤقتــة	واملتعلقــة	باألثــر	علــى	التقاريــر	املاليــة	عنــد	اســتبدال	املرجــع	املســتخدم	لتحديــد	ســعر	الفائــدة	IBOR	مبرجــع	يعتمــد	علــى	

العائــد	شــبه	اخلالــي	مــن	املخاطــر.	تشــمل	التعديــالت	التطبيقــات	العمليــة	التاليــة:
التطبيــق	العملــي	ليتــم	التعامــل	مــع	التغيــرات	التعاقديــة	والتغيــرات	علــى	التدفقــات	النقديــة	الناجتــة	عــن	تغيــر	ســعر	الفائــدة	املرجعــي	كتغييــرات	يف	ســعر	الفائــدة	

املتغيــر،	مبــا	يعــادل	احلركــة	علــى	ســعر	الفائــدة	يف	الســوق،	
تتطلــب	اإلعفــاءات	مــن	املجموعــة	تعديــل	التعريفــات	املســتخدمة	يف	توثيــق	عمليــات	التحــوط	ووصــف	أداة	التحــوط	مــع	اســتمرارية	عالقــات	التحــوط	للمجموعــة	

عنــد	اســتبدال	املرجــع	املســتخدم	لتحديــد	ســعر	الفائــدة	احلالــي	مبرجــع	يعتمــد	علــى	العائــد	اخلالــي	مــن	املخاطــر،	
يجــوز	للمجموعــة	اســتخدام	ســعر	فائــدة	غيــر	محــدد	تعاقديــا،	للتحوطــات	ملخاطــر	التغيــر	يف	القيمــة	العادلــة	أو	أســعار	الفائــدة	يف	حــال	مت	حتديــد	مخاطــر	أســعار	

الفائــدة	بشــكل	منفصــل.
لم	يكن	لهذه	التعديالت	أثر	جوهري	على	القوائم	املالية	املوحدة	للمجموعة.	

تخفيضات	أو	تأجيالت	اإليجار	املتعلقة	بوباء	COVID-19	بعد	30	حزيران	2021	-	تعديالت	على	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	)16(
ــي	 ــار	الدول ــى	املعي ــالت	عل ــاء	COVID-19	-	تعدي ــة	بوب ــالت	اإليجــار	املتعلق ــار	2020	تخفيضــات	أو	تأجي ــة	يف	28	أي ــر	احملاســبة	الدولي ــس	معايي أصــدر	مجل
إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)16(.	منــح	هــذه	التعديــالت	إعفــاءات	للمســتأجرين	مــن	تطبيــق	متطلبــات	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)16(	حــول	
التعديــالت	احملاســبية	لعقــود	اإليجــار	علــى	تخفيضــات	أو	تأجيــالت	اإليجــار	الناجتــة	بشــكل	مباشــر	عــن	وبــاء	COVID-19.	نظــًرا	لكونــه	حــاًل	عملًيــا،	قــد	يختــار	
املســتأجر	عــدم	تقييــم	مــا	إذا	كان	تخفيضــات	أو	تأجيــالت	اإليجــار	املتعلــق	بوبــاء	COVID-19	واملمنوحــة	مــن	املؤجــر	ميثــل	تعديــاًل	لعقــد	اإليجــار	أم	ال.	يحتســب	
املســتأجر	الــذي	يقــوم	بهــذا	االختيــار	أي	تغييــر	يف	دفعــات	اإليجــار	الناجتــة	عــن	تخفيضــات	أو	تأجيــالت	اإليجــار	املتعلقــة	بوبــاء	COVID-19	بنفــس	الطريقــة	

التــي	يحتســب	بهــا	حــدوث	أي	تغييــر	وفًقــا	للمعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)16(،	إذا	لــم	ميثــل	التغييــر	تعديــاًل	لعقــد	اإليجــار.
كان	مــن	املفتــرض	تطبيــق	التعديــل	حتــى	30	حزيــران	2021،	ولكــن	نظــًرا	الســتمرار	تأثيــر	وبــاء	COVID-19،	وبتاريــخ	31	آذار	2021	قــام	مجلــس	معاييــر	

احملاســبة	الدوليــة	بتمديــد	فتــرة	التطبيــق	العملــي	إلــى	30	حزيــران	2022.
تنطبق	هذه	التعديالت	على	الفترات	السنوية	اعتباراً	من	1	نيسان	2021. 

ــي	إذا	 ــق	العمل ــوم	املجموعــة	باســتخدام	هــذا	التطبي ــاء	COVID-19،	ولكــن	ســوف	تق ــة	بوب ــالت	اإليجــار	املتعلق ــى	تخفيضــات	أو	تأجي ــم	حتصــل	املجموعــة	عل ل
أصبــح	قابــل	للتطبيــق	خــالل	فتــرة	التطبيــق	املســموحة.	

)6( إستخدام التقديرات
إن	إعــداد	القوائــم	املاليــة	املوحــدة	وتطبيــق	السياســات	احملاســبية	يتطلــب	مــن	إدارة	املجموعــة	القيــام	بتقديــرات	واجتهــادات	تؤثــر	علــى	مبالــغ	املوجــودات	واملطلوبــات	
ــى	اإليــرادات	واملصاريــف	واملخصصــات	وبشــكل	خــاص	يتطلــب	مــن	إدارة	 ــة.	إن	هــذه	التقديــرات	واالجتهــادات	تؤثــر	أيضــا	عل واإلفصــاح	عــن	االلتزامــات	احملتمل
املجموعــة	القيــام	بأحــكام	واجتهــادات	هامــة	لتقديــر	مبالــغ	وأوقــات	التدفقــات	النقديــة	املســتقبلية	الناجمــة	عــن	أوضــاع	وظــروف	تلــك	التقديــرات	يف	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	يف	املســتقبل	يف	أوضــاع	وظــروف	تلــك	املخصصــات.
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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	يف	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	بعــني	اإلعتبــار	تعديــل	هــذه	املصفوفــات	مبــا	يتناســب	مــع	

معــدالت	التعثــر	التاريخيــة	والتوقعــات	املســتقبلية	لهــذه	النســب.
ــاط	 ــم	معــدل	ارتب ــة	للمجموعــة.	تقــوم	املجموعــة	بتقيي ــر	التاريخي ــى	معــدالت	التعث ــي	عل ــة	بشــكل	مبدئ ــة	املتوقع تعتمــد	مصفوفــة	مخصصــات	اخلســائر	االئتماني
معــدالت	التعثــر	التاريخيــة	مــع	الظــروف	االقتصاديــة	املســتقبلية	وخصوصــاً	فيمــا	يتعلــق	بالعوامــل	الناجتــة	عــن	كوفيــد-19	حيــث	انــه	فيمــا	لــو	تبــني	ان	املؤشــرات	
االقتصاديــة	املســتقبلية	)علــى	ســبيل	املثــال	معامــل	النــاجت	احمللــي(	مــن	املتوقــع	ان	تكــون	ســيئة	خــالل	الســنوات	القادمــة	وبالتالــي	زيــادة	يف	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	يف	تقديــر	اخلســائر	االئتمانيــة	املتوقعــة	والظــروف	

االقتصاديــة	املســتقبلية	قــد	ال	متثــل	حالــة	تعثــر	املدينــون	عــن	الســداد	احلقيقيــة	يف	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	يف	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	يف	الســوق	يف	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
ان	قيــاس	مخصــص	إعــادة	تســليم	الطائــرات	املســتأجرة	يتضمــن	افتراضــات	متعلقــة	بالتكاليــف	املتوقعــة	ومعــدالت	التزايــد	ومعــدالت	اخلصــم	املتناســبة	مــع	موعــد	

االســتحقاق	املتوقــع	وخطــط	الصيانــة	طويلــة	األجــل.
تقوم	املجموعة	بإعادة	التقييم	يف	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	األجــل	وتنــوع	الفرضيــات	املســتخدمة.	ان	التغيــر	املعقــول	يف	أحــد	الفرضيــات	لــن	يــؤدي	
الــى	تأثيــر	جوهــري	علــى	املخصــص.

االعتراف باإليراد - نقاط برامج الوالء للعمالء 
تتضمــن	 إحصائيــة	 تقنيــات	 تطبيــق	 خــالل	 مــن	 للعمــالء	 الــوالء	 برامــج	 مبوجــب	 املمنوحــة	 للنقــاط	 العادلــة	 القيمــة	 بتقديــر	 املجموعــة	 ادارة	 تقــوم	
درجــة	 علــى	 مبنيــة	 التقديــرات	 هــذه	 إن	 العمــالء.	 لــدى	 املفضلــة	 والوجهــات	 املتوقعــة	 االســترداد	 نســب	 حــول	 واجتهــادات	 بفرضيــات	 القيــام	
2021 األول	 كانــون	 	31 يف	 كمــا	 دينــار	 	8.582 اســتردادها	 يتــم	 لــم	 التــي	 للنقــاط	 املتوقعــة	 االلتزامــات	 بلغــت	 التيقــن.	 وعــدم	 التقديــر	 مــن	  متفاوتــة	

)2020: 7.638	دينار(.	

التقديرات املتعلقة بتطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(
ان	تطبيــق	معيــار	التقاريــر	املاليــة	الدولــي	رقــم	)16(	يتطلــب	مــن	إدارة	املجموعــة	القيــام	بتقديــرات	واجتهــادات	تؤثــر	علــى	قيــاس	حــق	اســتخدام	املوجــودات	
وااللتزامــات	املتعلقــة	بهــا.	تقــوم	إدارة	املجموعــة	باألخــذ	بعــني	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.
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)7( أهـم السياسات احملاسبية

فيما	يلي	أهم	األسس	احملاسبية	املطبقة:

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

حقــوق	غيــر	املســيطرين	يف	الشــركة	املتملكــة.
يتــم	تســجيل	حقــوق	غيــر	املســيطرين	يف	الشــركة	املتملكــة	بقيمتهــا	العادلــة	او	بحصتهــم	مــن	صــايف	موجــودات	الشــركة	املتملكــة.	يتــم	تســجيل	التكاليــف	املتعلقــة	

بعمليــة	التملــك	كمصاريــف	يف	قائمــة	الدخــل	املوحــدة.
يتم	تسجيل	الشهرة	بالكلفة،	والتي	متثل	زيادة	املبالغ	املمنوحة	باالضافة	الى	قيمة	حقوق	غير	املسيطرين	عن	صايف	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	يف	تاريــخ	القوائــم	املاليــة	املوحــدة	ويتــم	تخفيــض	قيمــة	الشــهرة	اذا	كانــت	هنــاك	مؤشــرات	علــى	ان	قيمــة	الشــهرة	

قــد	تدنــت	وذلــك	يف	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:
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	صــايف	قيمتهــا	الدفتريــة	فانــه	يتــم	تخفيــض	قيمتهــا	الــى	القيمــة	املمكــن	اســتردادها	وتســجل	
قيمــة	التدنــي	يف	قائمــة	الدخــل	املوحــدة.

يتــم	مراجعــة	العمــر	اإلنتاجــي	وطريقــة	االســتهالك	بشــكل	دوري	للتأكــد	مــن	أن	طريقــة	وفتــرة	االســتهالك	تتناســب	مــع	املنافــع	االقتصاديــة	املتوقعــة	مــن	املمتلــكات	
واملعــدات.

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	يف	التحكــم	

يف	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	يف	اســتخدام	األصــول	املســتأجرة.
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حق استخدام املوجودات
تقــوم	املجموعــة	باالعتــراف	بحــق	االســتخدام	للموجــودات	يف	تاريــخ	بــدء	عقــد	اإليجــار	)أي،	التاريــخ	الــذي	يكــون	األصــل	فيــه	قابــل	لالســتخدام(.	يتــم	االعتــراف	

بأصــل	حــق	االســتخدام	بالتكلفــة،	بعــد	تنزيــل	االســتهالك	املتراكــم	وخســائر	التدنــي	يف	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	يف	أو	
قبــل	تاريــخ	بــدء	العقــد،	مطروًحــا	منهــا	أي	حوافــز	مســتلمة	متعلقــة	بعقــد	االيجــار.	يف	حــال	لــم	تكــن	املجموعــة	متيقنــة	مــن	احلصــول	علــى	ملكيــة	األصــل	املؤجــر	يف	
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	يف	القيمــة.
إذا	تضمــن	العقــد	بنــد	انتقــال	ملكيــة	األصــل	املؤجــر	إلــى	املجموعــة	يف	نهايــة	مــدة	اإليجــار،	أو	إذا	كانــت	كلفــة	االيجــار	تعكــس	احلــق	يف	ممارســة	خيــار	الشــراء	يف	
نهايــة	مــدة	العقــد،	يتــم	احتســاب	االســتهالك	باســتخدام	العمــر	اإلنتاجــي	املقــدر	لألصــل.	هــذا	وتخضــع	أصــول	حــق	االســتخدام	املوجــودات	الختبــارات	التدنــي	يف	

القيمــة.

التزامات عقود اإليجار
تقــوم	املجموعــة	يف	تاريــخ	بــدء	عقــد	اإليجــار،	باالعتــراف	بالتزامــات	عقــد	اإليجــار	بالقيمــة	احلاليــة	لدفعــات	اإليجــار	التــي	يتعــني	دفعهــا	خــالل	مــدة	العقــد.	تتضمــن	
ــا	منهــا	حوافــز	اإليجــار	املســتحقة	ودفعــات	 ــة(	مطروًح ــر	دفعــات	إيجــار	ثابت ــي	تتضمــن	الدفعــات	التــي	يف	مضمونهــا	تعتب ــة	)والت دفعــات	اإليجــار	الدفعــات	الثابت
اإليجــار	املتغيــرة	التــي	تعتمــد	علــى	مؤشــرات	أو	معــدالت	متفــق	عليهــا	وفقــا	لشــروط	العقــد،	واملبالــغ	املتوقــع	حتصيلهــا	مبوجــب	ضمانــات	القيمــة	املتبقيــة.	تتضمــن	
ــار	الشــراء	والــذي	مــن	املؤكــد	أن	متارســه	املجموعــة	وقيمــة	غرامــات	إنهــاء	عقــد	اإليجــار،	إذا	كانــت	 دفعــات	اإليجــار	أيًضــا	القيمــة	املســتحقة	عنــد	ممارســة	خي

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	يف	الفتــرة	التــي	يقــع	فيهــا	احلــدث	

أو	الشــرط	الــذي	يــؤدي	الــى	دفــع	تلــك	املبالــغ.
عنــد	احتســاب	القيمــة	احلاليــة	ملدفوعــات	اإليجــار،	تســتخدم	املجموعــة	معــدل	االقتــراض	يف	تاريــخ	بــدء	اإليجــار	إذا	كان	معــدل	الفائــدة	الضمنــي	يف	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	يف	مــدة	اإليجــار	أو	تغييــر	يف	مدفوعــات	اإليجــار	ثابتــة	املضمــون	أو	تغييــر	

يف	تقييــم	الشــراء	لألصــل.

عقود قصيرة األجل 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	،	يف	اســتئجار	األصــول	بوجــود	شــروط	إضافيــة.	تطبــق	املجموعــة	تقديــر	تقييــم	مــا	إذا	كان	مــن	املؤكــد	بشــكل	

معقــول	ممارســة	خيــار	التجديــد.
مبعنــى	أن	املجموعــة	تأخــذ	يف	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	يف	الظــروف	التــي	تقــع	حتــت	ســيطرتها	ويؤثــر	علــى	قدرتهــا	علــى	ممارســة	)أو	عــدم	ممارســة(	خيــار	التجديــد	

)علــى	ســبيل	املثــال	،	تغييــر	يف	اســتراتيجية	العمــل	(.
شــملت	املجموعــة	فتــرة	التجديــد	كجــزء	مــن	مــدة	عقــد	اإليجــار	لعقــود	تأجيــر	املمتلــكات	واملعــدات	بســبب	أهميــة	هــذه	األصــول	يف	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	يف	القيمــة	العادلــة	يف	قائمــة	الدخــل	الشــامل	املوحــدة	وضمــن	حقــوق	امللكيــة	مبــا	فيــه	التغيــر	يف	القيمــة	العادلــة	النــاجت	عــن	
فروقــات	حتويــل	بنــود	املوجــودات	غيــر	النقديــة	بالعمــالت	االجنبيــة،	ويف	حــال	بيــع	هــذه	املوجــودات	أو	جــزء	منهــا	يتــم	تســجيل	األربــاح	أو	اخلســائر		الناجتــة	عــن	
ذلــك	يف	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	يف	قائمة	الدخل	املوحدة.
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استثمارات في شركات حليفة
ــة	 ــة	والتشــغيلية	للجه ــى	املشــاركة	يف	السياســات	املالي ــر	اجلوهــري	هــو	القــدرة	عل ــاً.	التأثي ــراً	جوهري ــا	تأثي ــة	هــي	منشــأة	متــارس	املجموعــة	فيه الشــركة	احلليف

ــك	السياســات. ــى	تل ــا	وليســت	ســيطرة	أو	ســيطرة	مشــتركة	عل املســتثمر	به
إن	االعتبارات	املستخدمة	لتحديد	السيطرة	املشتركة	مشابهة	إلى	حد	ما	لالعتبارات	املستخدمة	لتحديد	السيطرة	على	الشركات	التابعة.

يتم	اثبات	استثمار	املجموعة	يف	الشركة	احلليفة	مبوجب	طريقة	حقوق	امللكية.
مبوجــب	طريقــة	حقــوق	امللكيــة،	تظهــر	االســتثمارات	يف	الشــركات	احلليفــة	بالكلفــة،	يتــم	تعديــل	القيمــة	الدفتريــة	لالســتثمارات	يف	الشــركة	احلليفــة	الثبــات	حصــة	
املجموعــة	يف	التغيــرات	يف	صــايف	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	يف	قائمــة	الدخــل	الشــامل	لهــذا	االســتثمار،	ويتــم	تصنيفــه	ضمــن	
قائمــة	الدخــل	الشــامل	للمجموعــة.	يف	حــال	وجــود	تغيــر	علــى	حقــوق	ملكيــة	الشــركة	احلليفــة	فإنــه	يتــم	إظهــار	هــذه	التغيــرات	ان	وجــدت	يف	قائمــة	التغيــرات	يف	حقــوق	
امللكيــة	املوحــدة	للمجموعــة.	يتــم	اســتبعاد	األربــاح	واخلســائر	الناجتــة	عــن	املعامــالت	بــني	املجموعــة	والشــركات	احلليفــة	مبقــدار	حصــة	املجموعــة	يف	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	يف	الشــركة	التابعــة	للشــركة	احلليفــة.
يتم	إعداد	القوائم	املالية	للشركة	احلليفة	بنفس	الفترة	املالية	للمجموعة	وباستخدام	نفس	السياسات	احملاسبية.

قطع غيار ولوازم أخرى
تظهر	قطع	الغيار	واللوازم	بسعر	الكلفة	باستخدام	طريقة	املتوسط	املرجح	او	صايف	القيمة	البيعية	ايهما	اقل.

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	يف	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	بعــني	االعتبــار	العوامــل	املســتقبلية	اخلاصــة	باملدينــني	والبيئــة	االقتصاديــة.

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

مخاطــر	التغيــر	يف	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	بعــني	االعتبــار	العوامــل	املســتقبلية	

اخلاصــة	باملدينــني	والبيئــة	االقتصاديــة.

قياس القيمة العادلة
تقوم	املجموعة	بقياس	األدوات	املالية	بتاريخ	القوائم	املالية	كما	يتم	اإلفصاح	عن	القيمة	العادلة	لألدوات	املالية	يف	إيضاح	رقم	)34(	وإيضاح	رقم	)35(.

متثــل	القيمــة	العادلــة	الســعر	الــذي	ســيتم	احلصــول	عليــه	عنــد	بيــع	املوجــودات	أو	الــذي	ســيتم	دفعــه	لتســوية	إلتــزام	يف	معاملــة	منظمــة	بــني	املشــاركني	يف	الســوق	
بتاريــخ	القيــاس.

يتم	قياس	القيمة	العادلة	بناءاً	على	فرضية	أن	عملية	بيع	املوجودات	أو	تسوية	اإللتزام	تتم	من	خالل	األسواق	الرئيسية	للموجودات	واملطلوبات.
يف	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	املشــاركني	يف	الســوق	عنــد	تســعير	املوجــودات	أو	املطلوبــات	

علــى	افتــراض	أن	املشــاركني	يف	الســوق	يتصرفــون	وفقــاً	ملصلحتهــم	اإلقتصاديــة.
إن	قيــاس	القيمــة	العادلــة	للموجــودات	غيــر	املاليــة	يأخــذ	بعــني	االعتبــار	قــدرة	املشــاركني	يف	الســوق	علــى	توليــد	املنافــع	اإلقتصاديــة	مــن	خــالل	اســتخدام	املوجــودات	

بأفضــل	طريقــة	أو	بيعــه	ملشــارك	آخــر	سيســتخدم	املوجــودات	بأفضــل	طريقــة.
تقــوم	املجموعــة	باســتخدام	أســاليب	تقييــم	مالئمــة	وتتناســب	مــع	الظــروف	وتوفــر	املعلومــات	الكافيــة	لقيــاس	القيمــة	العادلــة	وتوضيــح	اســتخدام	املدخــالت	املمكــن	

مالحظتهــا	بشــكل	مباشــر	وتقليــل	اســتخدام	املدخــالت	املمكــن	مالحظتهــا	بشــكل	غيــر	مباشــر.
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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	يف	آخــر	تقييــم	مت	مــن	

خــالل	مطابقــة	البيانــات	واملعلومــات	املســتخدمة	الحتســاب	التقييــم	مــع	العقــود	واملســتندات	الالزمــة.
تقوم	املجموعة	باستخدام	الترتيب	التالي	ألساليب	وبدائل	التقييم	وذلك	يف	حتديد	وعرض	القيمة	العادلة	لألدوات	املالية:

جميــع	املوجــودات	واملطلوبــات	التــي	يتــم	اســتخدام	القيمــة	العادلــة	لقياســها	أو	مت	اإلفصــاح	عنهــا	يف	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	يف	األسواق	الفعالة	للموجودات	واملطلوبات	املشابهة. املستوى األول:	
تقنيات	تقييم	تأخذ	يف	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	يف	السوق	ميكن	مالحظتها. املستوى الثالث:	

التصنيفــات تقييــم	 إعــادة	 خــالل	 مــن	 العادلــة	 القيمــة	 مســتويات	 بــني	 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(	يف	نهاية	كل	فترة	مالية.

تقــوم	إدارة	املجموعــة	وبالتنســيق	مــع	املقيمــني	اخلارجيــني	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
ــني	يف	بعــض	احملطــات	 ــة	للموظف ــة	املتراكم ــض	عــن	ســنوات	اخلدم ــل	تعوي ــذي	ميث ــة	وال ــني	يف	بعــض	احملطــات	اخلارجي ــني	احمللي ــن	مخصــص	للموظف ــم	تكوي يت

اخلارجيــة	وحســب	القوانــني	الســائدة	يف	تلــك	احملطــات.

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
يتم	اثبات	املطلوبات	للمبالغ	املستحقة	السداد	يف	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	يف	عقــد	اإليجــار	ويتــم	تســجيلها	
بالقيمــة	احلاليــة	للتكاليــف	املتوقعــة	ويتــم	االعتــراف	بهــا	خــالل	مــدة	عقــد	االيجــار	باألخــذ	بعــني	االعتبــار	اخلطــة	احلاليــة	لألســطول	وخطــط	الصيانــة	طويلــة	األجــل.

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	يف	الفترة	التي	يتم	فيها	حتقق	هذه	الفوائد	والتي	تشمل	فترة	السماح،	إن	وجدت.	

املنح
يتم	االعتراف	باملنح	عندما	يكون	هناك	تأكيد	معقول	بأن	املنحة	سيتم	استالمها	وسيتم	االمتثال	جلميع	الشروط	املرفقة.

يتــم	تصنيــف	القــروض	املمنوحــة	مــن	احلكومــة	والتــي	حتمــل	ســعد	فائــدة	مبعــدل	اقــل	مــن	ســعر	الســوق	كمنــح	حكوميــة.	متثــل	املنحــة	الزيــادة	يف	املبالــغ	املتحصلــة	مــن	
القــرض	عــن	رصيــد	القــرض	والــذي	ميثــل	صــايف	القيمــة	احلاليــة	للدفعــات	املســتقبلية	مخصومــة	باســتخدام	ســعر	الفائــدة	الســوقية.	يتــم	تســجيل	املنحــة	احلكوميــة	

يف	قائمــة	املركــز	املالــي	وفقــاً	ملعيــار	احملاســبة	الدولــي	رقــم	)20( –	املنــح	احلكوميــة.
ــة	مــن	خــالل	قائمــة	الدخــل	الشــامل	 ــم	إطفــاء	املنــح	احلكومي ــة	هــذا	ويت ــدة	الفعلي ــم	االعتــراف	مبصاريــف	الفوائــد	املتعلقــة	بالقــروض	باســتخدام	طريقــة	الفائ يت

ــل(. ــح	)تكاليــف	متوي ــل	التكاليــف	املتعلقــة	بهــذه	املن بطريقــة	منتظمــة	تقاب

اإليرادات
يتــم	تســجيل	اإليــرادات	وفقــا	لنمــوذج	اخلمــس	خطــوات	مــن	معيــار	التقاريــر	الدولــي	رقــم	)15(	والــذي	يتضمــن	حتديــد	العقــد	والثمــن	وحتديــد	التــزام	االداء	يف	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	يف	

قائمــة	املركــز	املالــي	املوحــدة	إلــى	حــني	حتقــق	اإليــراد.
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يتم االعتراف باإليرادات األخرى عند تقدمي اخلدمة.
تقــدم	الشــركة	برنامــج	املســافر	الدائــم	)Royal club(	والــذي	يتيــح	ملســافريها	الدائمــني	جتميــع	النقــاط	التــي	تخولهــم	احلصــول	علــى	تذاكــر	ســفر	مجانيــة	أو	
فرصــة	الســفر	علــى	درجــة	رجــال	األعمــال	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.

مصاريف الصيانة والتصليحات
يتم	قيد	مصاريف	الصيانة	الدورية	للطائرات	واحملركات	املستأجرة	واململوكة	يف	قائمة	الدخل	املوحدة	حني	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
يتــم	إثبــات	تكاليــف	التمويــل	كمصاريــف	يف	قائمــة	الدخــل	املوحــدة	عنــد	حتققهــا.	يتــم	رســملة	تكاليــف	التمويــل	املتعلقــة	باالســتحواذ	أو	انشــاء	او	انتــاج	األصــول	

املؤهلــة.

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	يف	القوائــم	املاليــة	املوحدة	
الن	االربــاح	املعلنــة	تشــمل	ايــرادات	غيــر	خاضعــة	للضريبــة	او	مصاريــف	غيــر	قابلــة	للتنزيــل	يف	الســنة	املاليــة	وامنــا	يف	ســنوات	الحقــة	او	اخلســائر	املتراكمــة	املقبولــة	

ضريبيــا	أو	بنــود	ليســت	خاضعــة	او	مقبولــة	التنزيــل	الغــراض	ضريبيــة.
حتسب	الضرائب	مبوجب	النسب	الضرائبية	املقررة	وفقا	لقوانني	ضريبة	الدخل	املعمول	بها	يف	اململكة	االردنية	الهاشمية.

إن	الضرائــب	املؤجلــة	هــي	الضرائــب	املتوقــع	دفعهــا	او	اســتردادها	نتيجــة	الفروقــات	الزمنيــة	املؤقتــة	بــني	قيمــة	املوجــودات	او	املطلوبــات	يف	القوائــم	املاليــة	املوحــدة	
والقيمــة	التــي	يتــم	احتســاب	الربــح	الضريبــي	علــى	أساســها.		يتــم	احتســاب	الضرائــب	املؤجلــة	باســتخدام	طريقــة	االلتــزام	بقائمــة	املركــز	املالــي	املوحــدة	وحتتســب	

الضرائــب	املؤجلــة	وفقــاً	للنســب	الضريبيــة	التــي	يتوقــع	تطبيقهــا	عنــد	تســوية	االلتــزام	الضريبــي	او	حتقيــق	املوجــودات	الضريبيــة	املؤجلــة.
يتــم	مراجعــة	رصيــد	املوجــودات	الضريبيــة	املؤجلــة	يف	تاريــخ	القوائــم	املاليــة	املوحــدة	ويتــم	تخفيضهــا	يف	حالــة	توقــع	عــدم	إمكانيــة	االســتفادة	مــن	تلــك	املوجــودات	

الضريبيــة	جزئيــا	او	كليــا.

العمالت األجنبية
املعامالت واألرصدة

ــة	املســتخدمة	لديهــم	حســب	ســعر	الصــرف	الفــوري	الســائد	بتاريــخ	 يتــم	تســجيل	املعامــالت	بالعمــالت	األجنبيــة	بشــكل	أولــي	مــن	قبــل	شــركات	املجموعــة	بالعمل
ــة	أوالً	للتثبيــت. ــة	املؤهل املعامل

يتــم	حتويــل	املوجــودات	واملطلوبــات	املاليــة	املصنفــة	بالعمــالت	األجنبيــة	حســب	ســعر	الصــرف	الفــوري	الســائد	للعملــة	املســتخدمة	بتاريــخ	إعــداد	القوائــم	املاليــة	
املوحــدة.

ــة	املصنفــة	كجــزء	مــن	حتــوط	 ــود	النقدي ــاح	أو	اخلســائر		باســتثناء	البن ــان	األرب ــة	ضمــن	بي ــود	النقدي ــل	البن ــد	تســديد	أو	حتوي ــل	عن ــع	فروقــات	التحوي ــدرج	جمي ت
املجموعــة	بخصــوص	االســتثمار	يف	العمليــات	األجنبيــة.	ويتــم	تثبيتهــا	يف	بنــود	الدخــل	الشــامل	األخــرى	إلــى	حــني	اســتبعاد	صــايف	االســتثمارات،	عندهــا	يعــاد	تصنيــف	
املبلــغ	اإلجمالــي	يف	قائمــة	األربــاح	أو	اخلســائر	.	إن	مصاريــف	الضرائــب	واالئتمــان	العائــدة	إلــى	فروقــات	ســعر	الصــرف	علــى	تلــك	البنــود	املاليــة	تســجل	أيضــاً	يف	

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	يف	بنــود	الدخــل	الشــامل	األخــرى	أو	األربــاح	أو	اخلســائر		يتــم	تثبيتهــا	أيضــاً	يف	بنــود	الدخــل	الشــامل	األخــرى	أو	األربــاح	

أو	اخلســائر		علــى	التوالــي(.

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	يف	بنــود	الدخــل	الشــامل	األخــرى.	
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مت	توزيع	مصاريف	االستهالك	يف	قائمة	الدخل	املوحدة	على	النحو	التالي:

20212020
19,53921,977تكاليف اإليرادات )إيضاح 24(

1,6701,791مصاريف إدارية وعمومية )إيضاح 26(

234229مصاريف بيع وتسويق )إيضاح 27(

21,44323,997

)9( دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات
20212020

3,2184,813دفعات على حساب شراء طائرات بوينج 787

)10( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ــذه	الشــركات.	مت	تســجيل	هــذه	االســتثمارات	 ــر	مســيطرين	به ــر	مدرجــة.	حتتفــظ	الشــركة	بحقــوق	غي ــة	أســهم	غي ــد	اســتثمارات	يف	حقــوق	ملكي ــل	هــذا	البن ميث

ــا: ــر	املجموعــة	هــذه	االســتثمارات	اســتراتيجية	بطبيعته ــث	تعتب ــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر،	حي ــة	بالقيمــة	العادل كموجــودات	مالي

20212020
1,7481,748شركة أكادميية الطيران امللكية األردنية

480495سندات إستثمار سيتا لإلتصاالت
2222أخرى

2,2502,265

إن	احلركة	على	احتياطي	القيمة	العادلة	هي	كما	يلي:

20212020
133523الرصيد كما في 1 كانون الثاني 

)390(-اخلسارة للسنة

133133الرصيد كما في 31 كانون األول 

)11( إستثمار في شركات حليفة

بلد التأسيس
قيمة االستثمارنسبة امللكية

2021202020212020

304,0803,706%30%األردنالشركة األردنية لتموين الطائرات
2010,63110,076%20%األردنالشركة األردنية لصيانة الطائرات
الشركة األردنية لتدريب الطيران 

   والتدريب التشبيهي
202,7712,973%20%األردن

17,48216,755

فيما	يلي	ملخص	احلركة	على	قيمة	االستثمار	يف	شركات	حليفة:

20212020
16,75518,760الرصيد كما في 1 كانون الثاني 

)867(959حصة املجموعة من األرباح )اخلسائر( خالل العام
-)75(حصة املجموعة من نتائج أعمال السنة السابقة*

)1,138()157(توزيعات أرباح 

17,48216,755الرصيد كما في 31 كانون األول 

*		متثــل	حصــة	املجموعــة	مــن	نتائــج	أعمــال	الســنة	الســابقة	الفــرق	بــني	حصــة	املجموعــة	مــن	خســائر	احــدى	الشــركات	احلليفــة	الظاهــرة	يف	القوائــم	املاليــة	املدققــة	
ومســودة	القوائــم	املاليــة	لهــذه	الشــركة	احلليفــة.
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يبني	اجلدول	التالي	ملخص	القوائم	املالية	الستثمارات	املجموعة	يف	الشركات	احلليفة:
الشركة األردنية
لتموين الطائرات

الشركة األردنية
لصيانة الطائرات

الشركة األردنية لتدريب
الطيران والتدريب التشبيهي

املجموع

20212020202120202021202020212020
قائمة املركز املالي

6,4642,99332,70040,5061,5671,68540,73145,184موجودات متداولة
4,0124,51725,27435,6378,81914,21238,10554,366موجودات غير متداولة

)30,198()20,794()1,500()330()25,663()15,525()3,035()4,939(مطلوبات متداولة
)27,405()25,115()4,930()5,159()18,639()16,306()3,836()3,650(مطلوبات غير متداولة

1,88763926,14331,8414,8979,46732,92741,947صافي املوجودات

20%20%20%20%30%30%نسبة ملكية املجموعة
5661925,2296,3689791,8936,7748,453االستثمار في الشركة احلليفة

الشركة األردنية
لتموين الطائرات

الشركة األردنية
لصيانة الطائرات

الشركة األردنية لتدريب
الطيران والتدريب التشبيهي

املجموع

20212020202120202021202020212020
قائمة الدخل الشامل

8,6364,39662,77145,2522,4281,60773,83551,255اإليرادات
)49,253()51,298()2,927()3,064()40,641()41,614()5,685()6,620(تكلفة االيرادات

)5,281()18,367(--)4,461()17,597()820()770(إيرادات ومصاريف أخرى
)3,279(4,170)1,320()636(3,560150)2,109(1,246الربح )اخلسارة( قبل ضريبة الدخل

--------ضريبة الدخل
)3,279(4,170)1,320()636(3,560150)2,109(1,246ربح )خسارة( السنة

)867(959)264()127(71230)633(374حصة الشركة من ربح )خسارة( السنة

بلغــت	االلتزامــات	احملتملــة	املتعلقــة	بالشــركات	احلليفــة	610	دينــار	كمــا	يف	31	كانــون	أول	2021	)2020: 578	دينــار(		واملتمثلــة	يف	كفــاالت	واعتمــادات	
بنكيــة.

)12( أرصدة مدينة أخرى
20212020

3,1042,428مصاريف مدفوعة مقدمًا

1,2302,115ذمم مؤجري الطائرات - مطالبات الصيانة

5,8883,708دفعات مقدمة للموردين
1,8781.163تأمينات مستردة

-595ذمم املوظفني

453435مشتقات أدوات مالية*

3,3411,769إيرادات مستحقة
1,3101,127أخرى

17,79912,745

*		أبرمت	الشركة	عقود	خيارات	شراء	وقود	طائرات	بغرض	إدارة	مخاطر	تغيرات	أسعار	الوقود	وذلك	للحد	من	مخاطر	التغير	يف	أسعار	الوقود.
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)13( قطع غيار ولوازم، بالصافي
20212020

18,12418,551قطع غيار ولوازم
)10,341()10,585(مخصص بضاعة بطيئة احلركة

7,5398,210

فيما	يلي	ملخص	احلركة	على	مخصص	بضاعة	بطيئة	احلركة:

20212020
10,34110,233الرصيد كما في 1 كانون الثاني 

244108املخصص للسنة

10,58510,341الرصيد كما في 31 كانون األول 

)14( ذمم مدينة، بالصافي
20212020

40,11473,092ذمم مدينة

)16,861()16,861(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

23,25356,231

فيما	يلي	احلركة	على	مخصص	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة:

20212020
16,86116,518الرصيد كما في 1 كانون الثاني 

343-املخصص للسنة

16,86116,861الرصيد كما في 31 كانون األول 

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

املستحقة وغير 
املشكوك في 

حتصيلها

الذمم املستحقة وغير املشكوك في حتصيلها

املجموع 30 - 1
يوم

60 - 31
يوم

90 - 61
يوم

180 - 91
يوم

360-181
يوم 

20212,53711,2142,4271,0646195,39223,253

20201,6232,2843,0712,1932,34944,71156,231

يف	تقديــر	إدارة	املجموعــة	فإنــه	مــن	املتوقــع	حتصيــل	الــذمم	غيــر	املشــكوك	يف	حتصيلهــا	بالكامــل.	تقــوم	املجموعــة	باحلصــول	علــى	ضمانــات	تتمثــل	يف	كفــاالت	بنكيــة	
مقابــل	معظــم	ذمم	وكالء	الشــحن	والــوكالء	العامــون.	ال	تقــوم	املجموعــة	باحلصــول	علــى	ضمانــات	مقابــل	باقــي	الــذمم،	بالتالــي	تعتبــر	غيــر	مضمونــة.
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)15( النقد وما في حكمه
20212020

49,26139,948نقد وأرصدة لدى البنوك
16,1404,597ودائع قصيرة األجل* 

3,0113,598نقد في الطريق**
68,41248,143النقد وما في حكمه

53,1865,365ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر***
121,59853,508النقد وما في حكمه

*		ميثــل	هــذا	البنــد	ودائــع	بالدينــار	األردنــي	لــدى	بنــوك	أردنيــة	كمــا	يف	31	كانــون	األول	2021	مبعــدل	فائــدة	يتــراوح	بــني	3%	و	%4	)2020: %2,75 - %3( 
وتســتحق	خــالل	فتــرة	ثالثــة	أشــهر.

**		ميثــل	هــذا	البنــد	النقــد	املتحصــل	مــن	مبيعــات	تذاكــر	وبوالــص	شــحن	مــن	خــالل	العمــالء	املعتمديــن	مــن	قبــل	احتــاد	النقــل	اجلــوي	الدولــي	“IATA”	التــي	متــت	
خــالل	شــهر	كانــون	األول	ومت	ايداعهــا	يف	حســابات	الشــركة	لــدى	البنــوك	خــالل	شــهر	كانــون	الثانــي	2022.

***		ميثــل	هــذا	البنــد	ودائــع	لــدى	البنــوك	بالدينــار	األردنــي	مببلــغ	)52,289	دينــار(		مبعــدل	فائــدة	يتــراوح	بــني	3,25%	و4,1%	باإلضافــة	الــى	مبالــغ	بالدينــار	
ــا	يف	31  ــدة	3,25%	كم ــدل	فائ ــار	مبع ــادل	810	دين ــري	مبــا	يع ــار	جزائ ــف	دين ــغ	150,000	أل ــة	مببل ــار	ووديع ــادل	87	دين ــرة	الســورية	مبــا	يع ــي	واللي الليب
ــة	 ــدة	3,25%	واجلني ــار	مبعــدل	فائ ــغ	4,000	دين ــار	األردنــي	مببل ــع	بالدين ــون	األول	2020:	ودائ ــة	اشــهر.	)31	كان ــون	األول	2021	وتســتحق	بعــد	ثالث كان
ــار	 ــار	الليبــي	والليــرة	الســورية	مبــا	يعــادل	215	دين ــغ	بالدين ــار	باإلضافــة	الــى	مبال ــغ	238,465	ألــف	جنيــه	ســوداني	أي	مــا	يعــادل	340	دين الســوداني	مببل

ووديعــة	مببلــغ	150,000	الــف	دينــار	جزائــري	مبــا	يعــادل	810	دينــار	مبعــدل	فائــدة	يتــراوح	بــني		1,14%	و	3,25%	وتســتحق	بعــد	ثالثــة	اشــهر(.

)16( حقوق املساهمني
- رأس املال

20212020
324,610274,610رأس املال املصرح به - قيمة السهم االسمية  دينار أردني واحد 

324,610274,610رأس املال املدفوع 

- خصم اإلصدار
ــغ	املتجمعــة	يف	هــذا	احلســاب	الفــرق	بــني	ســعر	اإلصــدار	 ــل	املبال ــون	األول	2021	و	2020.	ومتث ــار	كمــا	يف	31	كان ــون	دين ــغ	78,2	ملي ــغ	خصــم	اإلصــدار	مبل بل

والقيمــة	اإلســمية	للســهم.

- دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال
قــرر	مجلــس	الــوزراء	األردنــي	يف	جلســته	رقــم	)126(	املنعقــدة	بتاريــخ	25	تشــرين	األول	2020	بتفويــض	وزارة	املاليــة	بالســير	باجــراءات	رفــع	رأس	مــال	الشــركة	
مببلــغ	50	مليــون	دينــار	علــى	شــريحتني،	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	ومت	اســتالم	املبلــغ	املتبقــي	اخلــاص	باملرحلــة	الثانــي	خــالل	الربــع	الثانــي	مــن	عــام	2021.	وافقــت	الهيئــة	
العامــة	يف	اجتماعهــا	غيــر	العــادي	املنعقــد	بتاريــخ	30	آب	2021	علــى	زيــادة	رأس	مــال	الشــركة	بقيمــة	50	مليــون	دينــار.	مت	اســتكمال	إجــراءات	رفــع	رأس	الشــركة	

خــالل	كانــون	األول	2021.

االحتياطي االجباري
ميثل	هذا	البند	ما	مت	حتويله	من	االرباح	السنوية	بنسبة	10%	من	الربح	قبل	ضريبة	الدخل	وهو	غير	قابل	للتوزيع	على	املساهمني.



85

)17( قروض ومنح حكومية
)17 - أ( قروض

20212020
أقســـاط القـــــروضأقســــاط القـــــروض

تستحق الدفــع خـالل 
تستحق الدفــع خـالل طويــــلة األجلعــام

طويــــلة األجلعــام

38,84231,40426,91561,542قرض جتمع بنكي*
30,997-46,308-قرض كابيتال بنك**

--12,827-الضمان االجتماعي - برنامج حماية ***
)1,114()535()579()535(ينزل: تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض

38,30789,96026,38091,425

*	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	يف	أســواق	لنــدن	لشــهر	واحــد	مضافــاً	إليهــا	3%.	يســدد	القــرض	مبوجــب	49	قســط.	اســتحق	القســط	األول	والبالــغ	3	مليــون	دينــار	بتاريــخ	20 

كانــون	الثانــي	2017	وكان	مــن	املقــرر	ان	يســتحق	القســط	األخيــر	يف	20	كانــون	األول	2021.

قامــت	الشــركة	بتاريــخ	5	شــباط	2020	بتوقيــع	اتفاقيــة	إعــادة	هيكلــة	للقــرض	حيــث	مت	متديــد	أقســاط	القــرض	لغايــة	عــام	2024،	يســدد	القســط	األول	بتاريــخ	5 
اَذار	2020	بقيمــة	1,9	مليــون	دينــار	وبســعر	فائــدة	معــدل	ســعر	االقــراض	يف	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	ومت	توزيــع	هــذه	األقســاط	علــى	أســاس	تناســبي	مــع	أقســاط	الدفعــات	املتبقيــة	بعــد	تاريــخ	30	أيلــول	2020.

يف	1	نيســان	2021،	وقعــت	الشــركة	خطــاب	التعديــل	الثانــي	حيــث	متــت	إعــادة	جدولــة	50%	مــن	أقســاط	القــرض	للفتــرة	مــن	نيســان	2021	إلــى	حزيــران	2021 
ومت	توزيــع	هــذه	األقســاط	علــى	أســاس	تناســبي	مــع	أقســاط	الدفعــات	املتبقيــة	بعــد	تاريــخ	30	حزيــران	2021.	خــالل	شــهر	متــوز	2021،	وقعــت	الشــركة	خطــاب	
تعديــل	ثالــث	مت	مبوجبــه	إعــادة	جدولــة	50%	مــن	أقســاط	القــرض	للفتــرة	مــن	شــهر	متــوز	2021	إلــى	أيلــول	2021	وتوزيعهــا	بشــكل	تناســبي	مــع	أقســاط	الدفعــات	
املتبقيــة	بعــد	تاريــخ	30	أيلــول	2021.	يف	21	تشــرين	ثانــي	2021،	وقعــت	الشــركة	خطــاب	التعديــل	الرابــع	الــذي	مت	مبوجبــه	إعــادة	جدولــة	50%	مــن	أقســاط	
القــرض	للفتــرة	مــن	تشــرين	الثانــي	2021	الــى	نيســان	2022	وتوزيعهــا	بشــكل	تناســبي	مــع	أقســاط	الدفعــات	املتبقيــة	بعــد	تاريــخ	نيســان	2022.	ســددت	الشــركة	

جميــع	األقســاط	املعــاد	جدولتهــا	عنــد	اســتحقاقها.
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.	خــالل	شــهر	حزيــران	2021،	قامــت	الشــركة	بتعديــل	االتفاقيــة	حيــث	لــم	
يكــن	مطلوًبــا	مــن	الشــركة	الوفــاء	بهــذه	النســب	املاليــة	حتــى	30	أيلــول	2022.	يف	21	تشــرين	ثانــي	2021،	قامــت	الشــركة	بتعديــل	االتفاقيــة	حيــث	أن	الشــركة	غيــر	

مطالبــة	بالوفــاء	بهــذه	النســب	املاليــة	حتــى	31	كانــون	األول	2022.
 »IATA«	الدولــي	اجلــوي	النقــل	احتــاد	طريــق	عــن	احملصلــة	والســفر	الســياحة	وكالء	مبيعــات	حتصيــالت	بتحويــل	بااللتــزام	الشــركة	قامــت	القــرض	اتفاقيــة	مبوجــب

الثنــان	وعشــرون	محطــة	الــى	حســابات	الشــركة	يف	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	يف	31	كانــون	األول	2020.		يســدد	القــرض	بدفعــة	واحــدة	يف	18	أيلــول	2023.	تســدد	الفائــدة	بشــكل	ربــع	ســنوي.

حصلــت	الشــركة	علــى	القــرض	مــن	كابيتــال	بنــك	مــن	خــالل	برنامــج	البنــك	املركــزي	لدعــم	الشــركات	التــي	تأثــرت	بفيــروس	كوفيــد-19	بســعر	فائــدة	أقــل	مــن	ســعر	
فائــدة	الســوق.	مت	االعتــراف	باملنفعــة	الناجتــة	عــن	الفــرق	يف	ســعر	فائــدة	القــرض	عــن	الفائــدة	الســوقية	كمنحــة	حكوميــة	وفقــاً	ملعيــار	احملاســبة	الدولــي	)20(	-	

املنــح	احلكوميــة	)إيضــاح	17	-	ب(.

***	قامــت	الشــركة	بتطبيــق	أمــر	الدفــاع	رقــم	)14(	ورقــم	)24(	برنامــج	»حمايــة«	حيــث	قامــت	مؤسســة	الضمــان	االجتماعــي	بدعــم	الشــركات	األكثــر	تضــرراً	بســبب	
الوبــاء	مــن	خــالل	منــح	قــروض	تغطــي	جــزًءا	مــن	رواتــب	شــهر	آب	حتــى	شــهر	تشــرين	الثانــي	2020	ورواتــب	شــهر	كانــون	الثانــي	2021	حتــى	شــهر	كانــون	األول	

.2021

ساهمت	املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعي	بنسبة	40%	من	رواتب	املوظفني	مبا	ال	يزيد	عن	1000	دينار.	
ســيتم	ســداد	القــرض	بحلــول	كانــون	األول	2026.	يحمــل	القــرض	ســعر	فائــدة	ســنوي	قــدره	4%.	ســتتحمل	الشــركة	معــدل	فائــدة	ســنوي	1%	وســتتحمل	احلكومــة	
األردنيــة	معــدل	فائــدة	ســنوي	3%	حتــى	كانــون	األول	2024.	إذا	لــم	تتــم	تســوية	القــرض	بحلــول	كانــون	االول	2026،	ســتتحمل	الشــركة	نســبة	فائــدة	ســنوية	%3 

بــدًءا	مــن	كانــون	الثانــي	2027	ومــا	بعــد.
مت	االعتــراف	باملنفعــة	الناجتــة	عــن	الفــرق	يف	ســعر	فائــدة	القــرض	عــن	الفائــدة	الســوقية	كمنحــة	حكوميــة	وفقــاً	ملعيــار	احملاســبة	الدولــي	)20(	-	املنــح	احلكوميــة	

)إيضــاح	17	-	ب(.
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إن	أقساط	أصل	القروض	املستحقة	خالل	عام	2022	وما	بعد	هي	كما	يلي:
املبلغالسنـــة

 202238,842

202373,202

202417,337

129,381

التغيرات	يف	املطلوبات	الناجتة	عن	األنشطة	التمويلية:

31 كانون األول 2021فوائد مستحقةتسديد  قروضاملتحصل من القروض *1 كانون الثاني 2021
2,565129,381)18,211(119,45425,573قروض

)17 - ب( منح حكومية 
20212020

قرض 
كابيتال بنك

الضمان االجتماعي 
املجموعبرنامج “حماية”

قرض 
كابيتال بنك

الضمان االجتماعي 
املجموعبرنامج “حماية”

---4,003-4,003الرصيد كما في 1 كانون الثاني
4,397-1,7373,7475,4844,397املعترف به خالل السنة*

)394(-)394()2,565()517()2,048(احملول الى قائمة الدخل املوحدة

4,003-3,6923,2306,9224,003الرصيد كما في 31 كانون األول

2,584-1,5722,6414,2132,584طويلة االجل
1,419-2,1205892,7091,419قصيرة االجل

3,6923,2306,9224,003-4,003

*	بلغت	قيمة	املتحصل	من	القروض	31.057	دينار	خالل	السنة	املنتهية	يف	31	كانون	اول	2021	)2020: 35.000	دينار	أردني(.

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

إن	متوسط	مدة	عقود	اإليجار	هي	كما	يلي:
سنة

3 - 7 طائرات 
8محركات 

 2 - 13 مكاتب

هناك	بعض	عقود	ايجار	تشمل	خيارات	متديد	وإنهاء	ودفعات	إيجار	متغيرة	القيمة.
لــدى	املجموعــة	أيضــا	بعــض	عقــود	ايجــار	ملكاتــب	وموجــودات	أخــرى	مدتهــا	12	شــهرا	او	اقــل	وعقــود	إيجــار	منخفضــة	القيمــة.	تطبــق	املجموعــة	اإلعفــاءات	املتعلقــة	

باالعتــراف	بعقــود	االيجــار	التــي	تكــون	مدتهــا	12	شــهرا	او	اقــل	والعقــود	املتعلقــة	مبوجــودات	منخفضــة	القيمــة	كمــا	يف	تاريــخ	التطبيــق.
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يوضــح	اجلــدول	ادنــاه	القيمــة	الدفتريــة	حلــق	اســتخدام	املوجــودات	والتزامــات	عقــود	االيجــار	واحلركــة	عليهــا	خــالل	الســنة	املنتهيــة	بتاريــخ	31	كانــون	األول	2021 
و2020:

حق استخدام املوجودات

التزامات عقود املجموعمكاتب محركاتطائرات
االيجار*

374,67237,16721,837433,676407,160كما في 1 كانون الثاني 2021
34044,17244,172-43,832تعديالت عقد اإليجار

)171()171()171(--العقود امللغاه
-)56,744()3,537()2,601()50,606(استهالكات

16,764----تكاليف متويل )أيضاح 28( 
)59,040(----دفعات عقود ايجار

367,89834,56618,469420,933408,885كما في 31 كانون األول 2021

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

537537--537تعديالت عقد اإليجار
وبــاء  عــن  الناجتــة  االيجــار  عقــود  تعديــالت 
كوفيــد-19 وفقــًا ملعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 

 )16 (
-

---)464(
-)68,734()3,636()2,601()62,497(استهالكات

20,488----تكاليف متويل )أيضاح 28( 
)65,843(----دفعات عقود ايجار

374,67237,16721,837433,676407,160كما في 31 كانون األول 2020

*	ان	تفاصيل	التزامات	عقود	االيجار	كما	يف	31	كانون	األول	2021	و31	كانون	األول	2020	هي	كما	يلي:

31 كانون األول 2020 31 كانون األول 2021
املجموع طويلة األجل قصيرة األجل املجموع طويلة األجل قصيرة األجل

407,160 336,683 70,477 408,885 378,230 30,655

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

)19( مطلوبات أخرى طويلة األجل
20212020

379413مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

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

20212020
413393الرصيد في بداية السنة

21)34()املسترد من( املخصص خالل السنة
)1(-الدفعات خالل السنة

379413الرصيد في نهاية السنة

)20( مصاريف مستحقة
20212020

54,47738,966مصاريف مستحقة لعمليات الطيران
53,21827,999مصاريف مستحقة متعلقة بعقود ايجار

107,69566,965
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)21( دائنون وأرصدة دائنة أخرى
20212020

15,21933,866موردي قطع الغيار وذمم دائنة
1,1945,459موردي وقود 

2491,318وزارة املالية 

4,2095,853صندوق ادخار املوظفني )إيضاح 32(
43,31827,799أخرى*

64,18974,295

*		يتضمــن	هــذا	البنــد	الضرائــب	الدوليــة	وضرائــب	املغــادرة	وضرائــب	اســتخدام	املطــارات	املســتحقة	الدفــع	للســلطات	الضريبيــة	يف	الــدول	األخــرى	واملطــارات	مببلــغ	
37,492	دينــار	)2020: 24,449	دينار(.

)22( إيرادات مؤجلة
20212020

55,16836,293مبيعات التذاكر والشحن واخلدمات األخرى غير املستغلة
125-ايراد مؤجل - الشركة األردنية لتموين الطائرات *

55,16836,418

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

االتفاقيــة	مــع	الشــركة	األردنيــة	لتمويــن	الطائــرات	بحيــث	تنتهــي	مــدة	االتفاقيــة	بتاريــخ	31	متــوز	2022.

)23( اإليرادات من العقود مع العمالء
20212020

خدمات منتظمة 
250,988133,518مسافرون

31,00119,848شحن

5,8553,163أمتعة زائدة

6,6507,735بريد جوي

294,494164,264مجموع اخلدمات املنتظمة )إيضاح 33(

12,63418,182تأجير طائرات ورحالت خاصة )ايضاح 33(
14,51213,372إيرادات مستودع الشحن

11,5715,875اإليرادات التجارية الستقبال وترحيل طائرات الشركات األخرى
3,4831,621إيرادات تغيير وإلغاء حجز

5,7341,877إيرادات شركة امللكية االردنية للسياحة والسفر )إيرادات تشغيل شركات سياحية(
3,0361,284إيرادات بدل خدمات الدرجة األولى

2,1281,749إيرادات املسافر الدائم
3,0211,220إيرادات اخلدمات املساندة

2,8641,888إيرادات اخلدمات الفنية والصيانة املقدمة للشركات األخرى
1,686637إيرادات مركز التوزيع الوطني )جاليلو(

1,900639إيرادات متنوعة

357,063212,608
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)24( تكاليف اإليرادات
20212020

تكاليف عمليات الطيران

85,11041,793وقود طائرات

39,60237,948تكاليف عمليات الطيران األخرى

124,71279,741مجموع تكاليف عمليات الطيران

67,32245,774صيانة وتصليحات

6,5331,655بدل استئجار طائرات

70,64384,874استهالك الطائرات واحملركات وقطع طائرات ومصاريف حتديث وصيانة مرسملة

42,50225,419احملطات واخلدمات األرضية

13,53416,292وحدة املناولة األرضية 

44,51225,298خدمات املسافرين

369,758279,053

تتضمن تكاليف اإليرادات منافع املوظفني التالية:
20212020

20,01837,085رواتب وأجور
2,3412,887مساهمة الشركة في صندوق االدخار 

2,3242,318مصاريف طبية
1,6623,478مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

563678عمل إضافي
164153تعويض نهاية اخلدمة

1,3411,486منافع أخرى

28,41348,085

)25( صافي مصاريف أخرى
20212020

2,565394إيرادات أخرى - إطفاء منح
)1,860()1,300(مخصص قضايا
)78()348(مصاريف أخرى

917)1,544(
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)26( مصاريف إدارية وعمومية
20212020

2,3414,081رواتب واجور 
1,7891,939استهالكات

1,4961,528مصاريف احلاسب اآللي
855476اتعاب مهنية واستشارات

422380مياه، كهرباء وتدفئة
331462مصاريف طبية

235276مساهمة الشركة في صندوق االدخار
215156صيانة وتنظيفات

194392مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
185534مصاريف قانونية

165224منافع موظفني 
135123التأمني على احلياة

5229تعويض نهاية اخلدمة
2683مصاريف اتصاالت

1528إيجارات
534عمل إضافي

1,152955أخرى

9,61311,700

)27( مصاريف بيع و تسويق
20212020

8,7755,738العموالت
6,2178,103رواتب واجور 

1,4691,654مصاريف احلاسب اآللي
1,3341,323منافع موظفني أخرى

1,0831,331مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
9931,019استهالكات

881698التسويق واالعالنات
688701مصاريف طبية

681749إيجارات
516646مصاريف اتصاالت

312299تعويض نهاية اخلدمة
234266مصاريف قانونية

184232التأمني على احلياة
143110صيانة وتنظيفات

135131مياه، كهرباء وتدفئة
128135استشارات

9766عمل إضافي
5166مساهمة الشركة في صندوق االدخار

3,1652,841أخرى

27,08626,108
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)28( تكاليف التمويل
20212020

7,5715,539فوائد قروض

16,76420,488عقود ايجار - تكاليف متويل )إيضاح 18(
1,4011,326فوائد ومصاريف بنكية أخرى

25,73627,353

)29( مخصص التسريح االختياري
20212020

-1,358برنامج التسريح االختياري )1(

851-برنامج التسريح االختياري )2(

4,234-برنامج التسريح االختياري )3(
22488برنامج تسريح احملطات اخلارجية

1,5825,173

برنامج التسريح االختياري )1(
قامــت	الشــركة	بتاريــخ	22	آذار	2021	بتوقيــع	عقــد	عمــل	جماعــي	مــع	نقابــة	العاملــني	يف	النقــل	اجلــوي	والســياحة.	حيــث	بــدأت	هــذه	االتفاقيــة	مــن	تاريــخ	1	نيســان	
2021	وانتهــت	بتاريــخ	31	أيــار2021،	حيــث	منحــت	الشــركة	ملوظفيهــا	خيــار	التســريح	االختيــاري.	وبنــاًء	علــى	ذلــك،	قامــت	الشــركة	بتســجيل	مخصــص	مببلــغ	1,358 

دينــار	والــذي	ميثــل	املبالــغ	املســتحقة	للموظفــني	الراغبــني	بإنهــاء	خدماتهــم	والتــي	متــت	املوافقــة	عليهــا	مــن	قبــل	ادارة	الشــركة.

برنامج التسريح االختياري )2(
قامــت	الشــركة	بتاريــخ	9	شــباط	2020	بتوقيــع	عقــد	عمــل	جماعــي	مــع	نقابــة	العاملــني	يف	النقــل	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	للموظفــني	الراغبــني	بإنهــاء	خدماتهــم	والتــي	متــت	املوافقــة	عليهــا	مــن	قبــل	ادارة	الشــركة.

برنامج التسريح االختياري )3(
قامــت	الشــركة	بتاريــخ	17	آب	2020	بتوقيــع	عقــد	عمــل	جماعــي	مــع	نقابــة	العاملــني	يف	النقــل	اجلــوي	والســياحة.	حيــث	بــدأت	هــذه	االتفاقيــة	مــن	تاريــخ	19	آب	
2020	وانتهــت	بتاريــخ	18	أيلــول	2020،	حيــث	منحــت	الشــركة	ملوظفيهــا	خيــار	التســريح	االختيــاري.	وبنــاًء	علــى	ذلــك،	قامــت	الشــركة	بتســجيل	مخصــص	مببلــغ	

4,234	دينــار	والــذي	ميثــل	املبالــغ	املســتحقة	للموظفــني	الراغبــني	بإنهــاء	خدماتهــم	والتــي	متــت	املوافقــة	عليهــا	مــن	قبــل	ادارة	الشــركة.

برنامج تسريح احملطات اخلارجية
خــالل	عــام	2020	،	بــدأت	الشــركة	عمليــة	إنهــاء	عقــود	املوظفــني	احملليــني	يف	بعــض	احملطــات	اخلارجيــة	وفًقــا	الحتياجــات	العمــل	واســتناداً	إلــى	القواعــد	واللوائــح	

املعمــول	بهــا	يف	تلــك	البلــدان.	قامــت	الشــركة		بتســجيل	مخصــص	مببلــغ	224	دينــار	)2020: 88	دينــار(.	

)30( حصة السهم من خسارة السنة
20212020

)161,017()74,317(خسارة السنة العائد الى مساهمي الشركة )آالف الدنانير(
274,884274,610املتوسط املرجح لعدد األسهم )آالف األسهم(

)0,586()0,270(حصة السهم األساسية واملخفضة من خسارة السنة )دينار(
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)31( ضريبة الدخل
لــم	يتــم	احتســاب	مخصــص	ضريبــة	الدخــل	للســنة	املنتهيــة	يف	31	كانــون	األول	2021	وذلــك	بســبب	زيــادة	املصاريــف	املقبولــة	ضريبيــاً	عــن	اإليــرادات	اخلاضعــة	

لضريبــة	الدخــل	وفًقــا	لقانــون	ضريبــة	الدخــل	رقــم	)34(	لســنة	2014	وتعديالتــه.
قامــت	شــركة	عاليــة	-	اخلطــوط	اجلويــة	امللكيــة	األردنيــة	بتقــدمي	االقــرارات	الضريبيــة	للعــام	2019	و2020	ضمــن	املهلــة	القانونيــة.	قامــت	الشــركة	بعمــل	تســوية	

مــع	دائــرة	ضريبــة	الدخــل	واملبيعــات	حتــى	نهايــة	عــام	2018	ولــم	تقــم	دائــرة	ضريبــة	الدخــل	مبراجعــة	الســجالت	احملاســبية	لعامــي	2019	و	2020 .
ــغ	2,103	دينــار	عــن	األعــوام	مــن	2012	إلــى	2014.	حــددت	محكمــة	 قامــت	دائــرة	ضريبــة	الدخــل	واملبيعــات	مبطالبــة	الشــركة	بفروقــات	ضريبــة	مبيعــات	مببل

التمييــز	الفروقــات	الضريبيــة	لالعــوام	مــن	2012	الــى	2014	بقيمــة	701	دينــار	باإلضافــة	الــى	غرامــات	قــدرت	بـــمبلغ	1,402	دينــار.
قامــت	دائــرة	ضريبــة	الدخــل	واملبيعــات	مبطالبــة	الشــركة	بفروقــات	ضريبــة	مبيعــات	مببلــغ	2.271	دينــار	عــن	عــام	2016،	وقــد	قامــت	الشــركة	بالطعــن	لــدى	محكمــة	

البدايــة	الضريبيــة	وال	تــزال	القضايــا	قائمــة	حتــى	تاريــخ	القوائــم	املاليــة	املوحــدة.
قامــت	شــركة	األجنحــة	امللكيــة	بتقــدمي	إقراراتهــا	الضريبيــة	للســنوات	مــن	عــام	2017	حتــى	عــام	2020	خــالل	الفتــرة	القانونيــة.	تتــم	مراجعــة	اإلقــرارات	
الضريبيــة	لعامــي	2017	و	2018	يف	احملكمــة	الضريبيــة.	لــم	تقــم	دائــرة	ضريبــة	الدخــل	واملبيعــات	مبراجعــة	الســجالت	احملاســبية	للشــركة	حتــى	تاريــخ	القوائــم	

املاليــة	املوحــدة	لعامــي	2019	و2020.	توصلــت	شــركة	األجنحــة	امللكيــة	إلــى	تســوية	نهائيــة	مــع	دائــرة	ضريبــة	الدخــل	واملبيعــات	حتــى	عــام	2016.
قامــت	شــركة	امللكيــة	األردنيــة	للســياحة	والســفر	بتقــدمي	كشــف	التقديــر	الذاتــي	لألعــوام	2017	و2019	و2020	ضمــن	املهلــة	القانونيــة.	ولــم	تقــم	دائــرة	ضريبــة	
الدخــل	واملبيعــات	مبراجعــة	الســجالت	احملاســبية	لألعــوام	2017	و2019	و2020	حتــى	تاريــخ	القوائــم	املاليــة	املوحــدة.	قامــت	شــركة	امللكيــة	األردنيــة	للســياحة	

والســفر	بالتوصــل	إلــى	تســوية	نهائيــة	مــع	دائــرة	ضريبــة	الدخــل	واملبيعــات	حتــى	عــام	2016	باإلضافــة	إلــى	عــام	2018.
قامــت	شــركة	املشــرق	خلدمــات	الطيــران	بتقــدمي	كشــف	التقديــر	الذاتــي	لألعــوام	مــن	2019	و2020.	لــم	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	حتــى	عــام	

.2018

ملخص	تسوية	الربح	احملاسبي	مع	الربح	الضريبي

20212020
)161,060()74,259(اخلسارة احملاسبية

-)1,029(أرباح غير خاضعة للضريبة
16,50227,462مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

)108,906()242,504(خسائر ضريبية من سنوات سابقة
)242,504()301,290(اخلسارة الضريبية التراكمية

يعود إلى

)232,911()300,367(مجموع اخلسارة - للشركة األم

)9,593()923(مجموع اخلسارة - للشركات التابعة

20%20%نسبة ضريبة الدخل الفعلية للشركات التابعة

20%20%نسبة ضريبة الدخل القانونية

--مصروف ضريبة الدخل

)32( 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	يف	قائمة	املركز	املالي	املوحدة:

20212020
ذمم دائنةذمم مدينةذمم دائنةذمم مدينة

5,17688443,7781,318حكومة اململكة األردنية الهاشمية 

5,853-4,209-صندوق ادخار موظفي الشركة )إيضاح 21(
-882-1,717الشركة األردنية لصيانة الطائرات
527-2,729-الشركة األردنية لتموين الطائرات

31-4-الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي

6,8937,82644,6607,729
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دفعات	مقدمة	على	حساب	زيادة	رأس	املال	-	ضمن	حقوق	امللكية	-

20212020
25,000-شركة إدارة االستثمارات احلكومية )إيضاح 16(

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

20212020
الشركة األردنية لصيانة الطائرات:

187131ايرادات خدمات منتظمة

)2,510()4,602(مصاريف صيانة وتصليحات

الشركة األردنية لتموين الطائرات:
)3,396()8,372(مصاريف خدمات املسافرين 

الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي:
5014ايرادات خدمات منتظمة

)608()578(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%	يف	الشــركة	األردنيــة	لصيانــة	الطائــرات	ومت	متديــد	العقــد	ســبع	ســنوات	أخــرى	حتــى	نهايــة	شــهر	تشــرين	أول	2016.	مت	متديــد	العقــد	حتــى	نهايــة	

شــهر	كانــون	الثانــي	2021.	هــذا	وقــد	مت	جتديــد	العقــد	ملــدة	غيــر	محــدودة	مــع	حــق	الشــركة	بإشــعار	اإلنهــاء	قبــل	ثالثــة	أشــهر.
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%	يف	الشــركة	األردنيــة	لتدريــب	الطيــران	والتدريــب	التشــبيهي.	مت	متديــد	العقــد	حتــى	نهايــة	شــهر	كانــون	الثانــي	2023.
قامــت	الشــركة	خــالل	عــام	2010	بتجديــد	عقــد	خدمــات	متويــن	املســافرين	مــع	الشــركة	االردنيــة	لتمويــن	الطائــرات	ملــدة	11	ســنة	وســتة	أشــهر	خــالل	عــام	2010،	
وباملقابــل	منحــت	الشــركة	حصــة	اضافيــة	بلغــت	10%	يف	الشــركة	األردنيــة	لتمويــن	الطائــرات	ليصبــح	مجمــوع	نســبة	امللكيــة	30%.	قامــت	الشــركة	بتمديــد	

االتفاقيــة	مــع	الشــركة	األردنيــة	لتمويــن	الطائــرات	بحيــث	تنتهــي	مــدة	االتفاقيــة	بتاريــخ	31	متــوز	2022.

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

20212020
2,3852,992إيرادات خدمات منتظمة - مسافرون

1,388937إيرادات خدمات منتظمة - شحن
1,277285تأجير طائرات ورحالت خاصة

5,0504,214

-	بلغت	مساهمة	الشركة	يف	صندوق	ادخار	موظفي	ومستخدمي	الشركة	2,810	دينار	و	3,429	دينار	لعامي	2021	و	2020	على	التوالي.

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

20212020
7101,048رواتب ومنافع أخرى* 

3542مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

*	يشمل	هذا	املبلغ	دفعة	ملرة	واحدة	مببلغ	223	دينار	والتي	متثل	مكافأة	إنهاء	عقد	الرئيس	التنفيذي	للشركة	خالل	العام	2020.
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)33( التوزيع اجلغرافي لإليرادات
ــم	 ــذي	يت ــرادات،	وال ــع	اجلغــرايف	لالي ــة	باســتثناء	التوزي ــة	معلومــات	قطاعي ــدى	املجموعــة	أي ــي	ليــس	ل ــران	وبالتال ــق	بنشــاط	الطي ــع	أعمــال	املجموعــة	تتعل إن	جمي

ــاس	أداء	املجموعــة:	 ــة	لقي ــل	اإلدارة	التنفيذي اســتعماله	مــن	قب

20212020

اخلدمات
املنتظمة

تأجير الطائرات
املجموعوالرحالت اخلاصة

اخلدمات
املنتظمة

تأجير الطائرات
املجموعوالرحالت اخلاصة

شحنمسافرونشحنمسافرون
1,40019,070-40,9522341,20642,39217,670املشرق 

66,4348092,11469,35741,9162242,84144,981أوروبا
85,61548,16111442148,696-84,727888اخلليج العربي

1,72746,149-1,15398,15644,422-97,003اميركا
2,100995,8998,0989,08152510,77820,384اسيا

3,166-3,278931393,5103,014152افريقيا
294,4942,12310,511307,128164,2641,01517,167182,446مجموع االيرادات

)34( القيمة العادلة لألدوات املالية
تتمثل	األدوات	املالية	يف	املوجودات	املالية	واملطلوبات	املالية.

تتكــون	املوجــودات	املاليــة	مــن	النقــد	يف	الصنــدوق	ولــدى	البنــوك	والــذمم	املدينــة	واملوجــودات	املاليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	االخــر	وبعــض	
ــة	األخــرى. ــة	والقــروض	والتزامــات	عقــود	اإليجــار	وبعــض	األرصــدة	الدائن ــة	مــن	الــذمم	الدائن ــات	املالي ــة	األخــرى.	تتكــون	املطلوب األرصــدة	املدين

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

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

األسعار	السوقية	املعلنة	يف	األسواق	الفعالة	للموجودات	واملطلوبات	املشابهة. املستوى األول:	
تقنيات	تقييم	تأخذ	يف	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	يف	السوق	ميكن	مالحظتها. املستوى الثالث:	

االجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 1

31 كانون األول 2021
موجودات مالية:

2,2502,250--موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
453--453موجودات مشتقات مالية )ضمن أرصدة مدينة أخرى(

453-2,2502,703

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
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)36( 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	
ــون	األول	2021	و2020. ــر	كمــا	يف	31	كان ــدة	متغي ــي	حتمــل	ســعر	فائ ــة	الت ــات	املالي واملطلوب

يوضــح	اجلــدول	التالــي	حساســية	قائمــة	الدخــل	املوحــدة	للتغيــرات	املمكنــة	املعقولــة	علــى	أســعار	الفائــدة	كمــا	يف	31	كانــون	األول	2021	و2020،	مــع	بقــاء	
جميــع	املتغيــرات	األخــرى	املؤثــرة	ثابتــة.

الزيادة2021 -
بسعر الفائدة 

)نقطة(

األثر
على اخلسارة العملـــة

50773دوالر أمريكي
5054دينار أردني

العملـــة
النقص

بسعر الفائدة 
األثر

على اخلسارة
)نقطة(

)387()25(دوالر أمريكي
)27()25(دينار أردني

الزيادة2020 -
بسعر الفائدة 

)نقطة(

األثر
على اخلسارة العملـــة

50927دوالر أمريكي
)137(50دينار أردني

العملـــة
النقص

بسعر الفائدة 
األثر

على اخلسارة
)نقطة(

)464()25(دوالر أمريكي
69)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	
حتتفــظ	املجموعــة	باألرصــدة	والودائــع	لــدى	مؤسســات	مصرفيــة	رائــدة.

تقوم	املجموعة	بتقدمي	خدماتها	لعدد	كبير	من	العمالء.	ال	ميثل	أي	عميل	ما	نسبته	10%	من	رصيد	الذمم	املدينة	كما	يف	31	كانون	األول	2021	و2020.
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مخاطر السيولة
تعمل	املجموعة	على	إدارة	مخاطر	السيولة	وذلك	عن	طريق	التأكد	من	توفر	التسهيالت	البنكية.

ــة	لالســتحقاق	التعاقــدي	 ــرة	املتبقي ــى	أســاس	الفت ــون	األول	2021	و2020	عل ــر	مخصومــة(	كمــا	يف	31	كان ــة	)غي ــات	املالي ــع	املطلوب ــاه	توزي يلخــص	اجلــدول	أدن
وأســعار	الفائــدة	الســوقية	احلاليــة:

31 كانون األول 2021
أقل من

3 شهور
من 3 شهور

إلى 12 شهر

من سنة حتى

5 سنوات
أكثر من

5 سنوات
املجموع

64,189---64,189دائنون وأرصدة دائنة أخرى
140,945-3,62138,31299,012قروض

13,14541,812294,912105,623455,492التزامات مقابل عقود ايجار
379379---مطلوبات أخرى طويلة األجل

80,95580,124393,924106,002661,005املجموع

31 كانون األول 2020
أقل من

3 شهور
من 3 شهور

إلى 12 شهر

من سنة حتى

5 سنوات
أكثر من

5 سنوات
املجموع

74,295---74,295دائنون وأرصدة دائنة أخرى
129,365-4,38824,408100,569قروض

23,60467,755259,84379,410430,612التزامات مقابل عقود ايجار
413413---مطلوبات أخرى طويلة األجل

102,28792,163360,41279,823634,685املجموع

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

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

- 2021

العملـــة

الزيادة في سعر صرف 
العملة مقابل الدينار 

األردني

األثر
على اخلسارة

)%(
)80(1يورو

)26(1جنيه إسترليني
-1جنيه سوداني

العملـــة

النقص في سعر صرف 
العملة مقابل الدينار 

األردني

األثر
على اخلسارة

)%(
80)1(يورو

26)1(جنيه إسترليني
-)1(جنيه سوداني
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- 2020

العملـــة

الزيادة في سعر صرف 
العملة مقابل الدينار 

األردني

األثر
على اخلسارة

)%(
133يورو

)3(1جنيه إسترليني
)3(1جنيه سوداني

العملـــة

النقص في سعر صرف 
العملة مقابل الدينار 

األردني

األثر
على اخلسارة 

)%(
)33()1(يورو

3)1(جنيه إسترليني
3)1(جنيه سوداني

إن	سعر	صرف	الدينار	مربوط	بسعر	ثابت	مع	الدوالر	األمريكي	)1/41	دوالر	لكل	دينار(.
بلغــت	خســائر	فروقــات	العملــة	للســنة	املنتهيــة	يف	31	كانــون	األول	2021	مبلــغ	490	دينــار)31	كانــون	األول	2020:	خســائر	بقيمــة	1,634	دينــار	والتــي	

ــغ	940	دينــار	ناجتــة	عــن	تغيــر	ســعر	صــرف	اجلنيــه	الســوداني(. تتضمــن	خســارة	مببل

)37( إدارة رأس املال
يتمثــل	الهــدف	الرئيســي	فيمــا	يتعلــق	بــإدارة	رأســمال	املجموعــة	بالتأكــد	مــن	احملافظــة	علــى	نســب	رأســمال	مالئمــة	بشــكل	يدعــم	نشــاط	املجموعــة	ويعظــم	حقــوق	

امللكيــة.
ان	البنــود	املتضمنــة	يف	هيكلــة	رأس	املــال	تتمثــل	يف	رأس	املــال	املدفــوع	ودفعــات	مقدمــة	علــى	حســاب	زيــادة	رأس	املــال	وخصــم	اإلصــدار	واالحتياطــي	اإلجبــاري	
ــون	األول	2020. ــا	يف	31	كان ــار	كم ــه	10,193	دين ــل	عجــز	قيمت ــون	األول	2021	مقاب ــا	يف	31	كان ــار	كم ــه	59,811	دين ــغ	عجــز	قيمت ــة	والبال واخلســائر	املتراكم
بلغــت	خســائر	املجموعــة	املتراكمــة	321	مليــون	دينــار	كمــا	يف	31	كانــون	األول	2021	والتــي	متثــل	99%	مــن	رأس	مــال	املجموعــة.	هــذا	وقــد	جتــاوزت	مطلوبــات	
املجموعــة	املتداولــة	موجوداتهــا	املتداولــة	مببلــغ	128.5	مليــون	دينــار	كمــا	يف	31	كانــون	األول	2021.	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	يف	حالــة	
زيــادة	اخلســائر	املتراكمــة	للشــركة	املســاهمة	العامــة	عــن	75%	مــن	رأســمالها	فيجــب	تصفيــة	الشــركة	إال	إذا	قــررت	الهيئــة	العامــة	للشــركة	يف	اجتمــاع	غيــر	عــادي	

زيــادة	رأســمال	الشــركة	او	معاجلــة	وضــع	خســائر	الشــركة.	
ــار	علــى	مرحلتــني،	شــريطة	التــزام	الشــركة	 ــغ	50	مليــون	دين قــرر	مجلــس	الــوزراء	األردنــي	تفويــض	وزارة	املاليــة	بالســير	بإجــراءات	رفــع	رأس	مــال	الشــركة	مببل
بإعــداد	وتنفيــذ	خطــة	إعــادة	هيكلــة	الشــركة	مــن	النواحــي	التشــغيلية	والتمويليــة.	مت	اســتالم	مبلــغ	25	مليــون	دينــار	خــالل	الربــع	األخيــر	مــن	عــام	2020	ومت	اســتالم	
املبلــغ	املتبقــي	اخلــاص	باملرحلــة	الثانيــة	البالــغ	25	مليــون	دينــار	خــالل	الربــع	الثانــي	مــن	عــام	2021.	وافقــت	الهيئــة	العامــة	للشــركة	يف	اجتماعهــا	غيــر	العــادي	
املنعقــد	بتاريــخ	30	آب	2021	علــى	زيــادة	رأس	مــال	الشــركة	بقيمــة	50	مليــون	دينــار.	مت	اســتكمال	اجــراءات	رفــع	رأس	املــال	خــالل	شــهر	كانــون	األول	مــن	عــام	
ــة	عــن	حكومــة	اململكــة	األردنيــة	الهاشــمية(،	حيــث	تنظــر	احلكومــة	بإيجابيــة	لالســتمرار	يف	 ــى	كتــاب	تطمــني	مــن	وزارة	املاليــة	)ممثل 2021.	حصلــت	الشــركة	عل
دعــم	الشــركة	يف	املســتقبل.	بــدأت	الشــركة	مبشــروع	إعــادة	هيكلــة	شــاملة	تدعــم	اســتمرارية	أنشــطة	الشــركة	وقدرتهــا	علــى	اســترداد	موجوداتهــا	وتوليــد	تدفقــات	

نقديــة	لســداد	التزاماتهــا.

)38( االلتزامات احملتملة والرأسمالية
اعتمادات وكفاالت بنكية:

علــى	املجموعــة	بتاريــخ	31	كانــون	األول	2021	التزامــات	محتملــة	تتمثــل	باعتمــادات	بنكيــة	مببلــغ	23,493	دينــار	اردنــي	و	بكفــاالت	بنكيــة	مببلــغ	331	دينــار	اردنــي	
)31	كانــون	األول	2020:		اعتمــادات	بنكيــة	مببلــغ	19,721	دينــار	اردنــي	و	كفــاالت	بنكيــة	مببلــغ	476	دينــار	اردنــي(.	

القضايا املقامة على املجموعة:
ان	املجموعــة	مدعــى	عليهــا	يف	عــدد	مــن	القضايــا	بلغــت	قيمتهــا	14,661	دينــار	)2020: 14,821	دينــار(	وتتمثــل	يف	مطالبــات	قانونيــة	متعلقــة	بنشــاطاتها.	وقــد	
مت	حتليــل	املخاطــر	املتعلقــة	بهــذه	القضايــا	واحتماليــات	حدوثهــا.	وبــرأي	إدارة	املجموعــة	ومستشــاريها	القانونيــني،	إن	املخصــص	املأخــوذ	لهــذه	القضايــا	كمــا	يف	31 

كانــون	األول	2021	كاٍف	ملواجهــة	االلتزامــات	التــي	قــد	تنجــم	عنهــا.
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التزامات رأسمالية
علــى	املجموعــة	بتاريــخ	31	كانــون	االول	2021	التزامــات	رأســمالية	مببلــغ		303,051,349	دوالر	أمريكــي	)31	كانــون	األول	2020: 453,013,157	دوالر	
ــرات(.	 ــا	لشــراء	طائرتــني	)2020:	ثــالث	طائ ــل	يف	عقــود	مت	توقيعه ــار(	تتمث ــون	األول	2020: 321,286	دين ــار	)31	كان ــادل	214,930	دين أمريكــي(	أي	مــا	يع
ولــدى	املجموعــة	اخليــار	بعــدم	شــراء	هــذه	الطائــرات	علــى	ان	يتــم	ابــالغ	الشــركة	املصنعــة	خــالل	مــدة	أقصاهــا	ســبعة	وثالثــون	شــهراً	قبــل	تاريــخ	اســتالمها.

ــة	 ــع	األول	مــن	عــام	2024	دون	أي ــرة	كان	مــن	املقــرر	إســتالمها	خــالل	الرب ــاء	شــراء	أول	طائ ــا	يف	إلغ ــي	2021	،	مارســت	الشــركة	حقه ــون	الثان خــالل	شــهر	كان
ــة	للشــركة. ــذمم	الدائن ــن	ال ــا	م ــي	ومت	خصمه ــت	2,249.060	دوالر	أمريك ــرة	بلغ ــذه	الطائ ــة	به ــاً	املتعلق ــغ	املدفوعــة	مقدم ــة	املبال ــة.	ان	قيم ــات	اضافي التزام

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

هــذه	التعديــالت	ابتــداًء	مــن	تاريــخ	التطبيــق	االلزامــي:
املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	)17(	عقود	التأمني	

أصــدر	املجلــس	الدولــي	للمعاييــر	احملاســبية	يف	أيــار	مــن	عــام	2017	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)17(	عقــود	التأمــني	منوذجــاً	شــاماًل	لالعتــراف	
ــار	الدولــي	إلعــداد	 ــة	رقــم	)17(	محــل	املعي ــر	املالي ــار	الدولــي	إلعــداد	التقاري والقيــاس	والعــرض	وااليضاحــات	املتعلقــة	بعقــود	التأمــني.	ومــا	أن	ســري،	يحــل	املعي
التقاريــر	املاليــة	رقــم	)4(	عقــود	التأمــني	الصــادر	يف	عــام	2005.	ينطبــق	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)17(	علــى	جميــع	أنــواع	عقــود	التأمــني	)مثــل	
عقــود	احليــاة	وغيرهــا	مــن	عقــود	التأمــني	املباشــرة	وعقــود	إعــادة	التأمــني(	دون	النظــر	للمنشــأة	املصــدرة	لعقــد	التأمــني،	كمــا	ينطبــق	علــى	بعــض	الضمانــات	واألدوات	
املاليــة	التــي	حتمــل	خاصيــة	املشــاركة.	تســري	اســتثناءات	محــدودة	لنطــاق	التطبيــق.	يوفــر	اإلطــار	العــام	للمعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)17(	منــوذج	
محاســبي	لعقــود	التأمــني	يكــون	أكثــر	فائــدة	واتســاًقا	لشــركات	التأمــني.	علــى	عكــس	املتطلبــات	الــواردة	يف	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)4(،	والتــي	
تعتمــد	إلــى	حــد	كبيــر	علــى	سياســات	احملاســبة	احملليــة	الســابقة	،	يوفــر	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)17(	منوذًجــا	شــاماًل	لعقــود	التأمــني	حيــث	

يغطــي	جميــع	اجلوانــب	احملاســبية	ذات	الصلــة.	جوهــر	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)17(	هــو	النمــوذج	العــام،	ويكملــه:

•	تطبيق	محدد	للعقود	مع	ميزات	املشاركة	املباشرة	)نهج	الرسوم	املتغيرة(،
•	نهج	مبسط	)نهج	تخصيص	األقساط(	بشكل	أساسي	للعقود	قصيرة	األجل.

ســيتم	تطبيــق	هــذا	املعيــار	بأثــر	رجعــي	اعتبــارا	مــن	1	كانــون	الثانــي	2023،	مــع	الســماح	بالتطبيــق	املبكــر	شــريطة	ان	املنشــأة	طبقــت	املعيــار	الدولــي	العــداد	التقاريــر	
املاليــة	رقــم	)9(	واملعيــار	الدولــي	العــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)15(	قبــل	أو	مــع	تطبيــق	املعيــار	الدولــي	العــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)17(. 

ال ينطبق هذا املعيار على املجموعة. 
تعديالت	على	معيار	احملاسبة	الدولي	رقم	)1(:	تصنيف	املطلوبات	املتداولة	مقابل	غير	املتداولة

ــار	احملاســبة	الدولــي	رقــم	)1(  ــى	فقــرات	)69(	الــى	)76(	مــن	معي ــون	الثانــي	2020	بإصــدار	تعديــالت	عل قــام	املجلــس	الدولــي	للمعاييــر	احملاســبية	خــالل	كان
لتحديــد	متطلبــات	تصنيــف	املطلوبــات	املتداولــة	مقابــل	غيــر	املتداولــة.	توضــح	هــذه	التعديــالت:

	تعريف	“احلق	لتأجيل	التسوية”،	
احلق	لتأجيل	التسوية	يجب	ان	يكون	موجود	يف	نهاية	الفترة	املالية،
ان	التصنيف	ال	يتأثر	باحتمالية	املنشأة	ممارسة	حقها	يف	التأجيل،	

ويف	حال	كانت	املشتقات	املتضمنة	يف	املطلوبات	القابلة	للتحويل	يف	حد	ذاتها	أداة	حقوق	ملكية	عند	اذ	ال	تؤثر	شروط	املطلوبات	على	تصنيفها.
ســيتم	تطبيــق	التعديــالت	بأثــر	رجعــي	اعتبــاراً	مــن	1	كانــون	الثانــي	2024.	تقــوم	املجموعــة	حالًيــا	بتقييــم	تأثيــر	التعديــالت	علــى	املمارســات	احلاليــة	ومــا	إذا	كانــت	

اتفاقيــات	القــروض	احلاليــة	قــد	تتطلــب	إعــادة	تفــاوض.
من	غيراملتوقع	أن	يكون	للتعديالت	أثر	جوهري	على	القوائم	املالية	املوحدة	للمجموعة.	

إشارة	الى	اإلطار	املفاهيمي	-	تعديالت	على	املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	)3(
قــام	املجلــس	الدولــي	للمعاييــر	احملاســبية	خــالل	أيــار	2020	بإصــدار	تعديــالت	علــى	املعيــار	الدولــي	العــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)3(	اندمــاج	األعمــال	-	إشــارة	
الــى	اإلطــار	املفاهيمــي.	حتــل	هــذه	التعديــالت	محــل	اإلشــارة	الــى	اإلطــار	املفاهيمــي	إلعــداد	وعــرض	القوائــم	املاليــة	والــذي	صــدر	يف	عــام	1989	ومــع	اإلشــارة	

الــى	اإلطــار	املفاهيمــي	للتقاريــر	املاليــة	والــذي	صــدر	يف	اذار	2018	دون	تغييــر	جوهــري	علــى	متطلبــات	اإلطــار	املفاهيمــي.
 )Day 2(	”الثانــي	“اليــوم	خســائر	أو	أربــاح	ظهــور	إمكانيــة	لتجنــب	))3	رقــم	املاليــة	التقاريــر	العــداد	الدولــي	باملعيــار	االعتــراف	ملبــدأ	اســتثناء	املجلــس	أضــاف	كمــا
للمطلوبــات	وااللتزامــات	احملتملــة	املشــمولة	ضمــن	نطــاق	معيــار	احملاســبة	الدولــي	رقــم	)37(	أو	تفســير	جلنــة	تفســير	معاييــر	التقاريــر	املاليــة	الدوليــة	رقــم	)21(	يف	

حــال	مت	تكبدهــا	بشــكل	منفصــل.	
يف	الوقــت	ذاتــه	قــرر	املجلــس	توضيــح	التوجيهــات	احلاليــة	علــى	املعيــار	الدولــي	العــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)3(	لألصــول	احملتملــة	التــي	لــن	تتأثــر	باســتبدال	اإلطــار	

املفاهيمــي	إلعــداد	وعــرض	القوائــم	املاليــة.		
سيتم	تطبيق	هذه	التعديالت	بأثر	مستقبلي	اعتباراً	من	1	كانون	الثاني	2022. 

من	غيراملتوقع	أن	يكون	للتعديالت	أثر	جوهري	على	القوائم	املالية	املوحدة	للمجموعة.	
املمتلكات	واآلالت	واملعدات:	املتحصل	من	البيع	قبل	االستخدام	املعني	-	تعديالت	على	معيار	احملاسبة	الدولي	رقم	)16(
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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	يف	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	يف	األربــاح	أو	اخلســائر	.
ســيتم	تطبيــق	التعديــالت	بأثــر	رجعــي	اعتبــاراً	مــن	1	كانــون	الثانــي	2022	علــى	بنــود	املمتلــكات	واآلالت	واملعــدات	والتــي	مت	البــدء	باســتخدامها	يف	بدايــة	أول	فتــرة	

ماليــة	مت	عرضهــا	يف	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	احملاسبة	الدولي	رقم	)37(
ــي	يجــب	 ــي	حتــدد	التكاليــف	الت ــي	رقــم	)37(	والت ــار	احملاســبة	الدول ــى	معي ــار	2020،	بإصــدار	تعديــالت	عل ــر	احملاســبية	خــالل	أي ــي	للمعايي ــس	الدول قــام	املجل

علــى	املنشــأة	ان	تأخذهــا	بعــني	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	تتعلــق	املصاريــف	االداريــة	والعموميــة	بالعقــود	بشــكل	مباشــر	ولذلــك	يتــم	اســتبعادها	إال	إذا	مت	حتميلهــا	الــى	

الطــرف	االخــر	مبوجــب	شــروط	العقــد.	
ســيتم	تطبيــق	التعديــالت	اعتبــاراً	مــن	1	كانــون	الثانــي	2022.	تطبــق	هــذه	التعديــالت	علــى	العقــود	التــي	لــم	يتــم	الوفــاء	بجميــع	شــروطها	كمــا	يف	بدايــة	الســنة	املاليــة	

التــي	تطبــق	فيهــا	التعديــالت	للمــرة	األولــى.	
من	غيراملتوقع	أن	يكون	للتعديالت	أثر	جوهري	على	القوائم	املالية	املوحدة	للمجموعة.	

املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)1( –	تبنــي	املعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	للمــرة	األولــى	-	شــركة	تابعــة	كمتبنــي	للمعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	
التقاريــر	املاليــة	للمــرة	األولــى		

كجــزء	مــن	التحســينات	علــى	معاجلــة	املعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	لألعــوام	مــن	2018-2020،	أصــدر	مجلــس	معاييــر	احملاســبة	الدوليــة	تعديــاًل	علــى	
املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)1(	-	تبنــي	املعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	للمــرة	األولــى.	يســمح	التعديــل	للشــركة	التابعــة	التــي	تختــار	تطبيــق	
الفقــرة	د	16	)أ(	مــن	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)1(	لقيــاس	فروقــات	حتويــل	العمــالت	األجنبيــة	املتراكــم	باســتخدام	املبالــغ	املعلــن	عنهــا	مــن	قبــل	
الشــركة	األم،	بنــاًء	علــى	تاريــخ	تطبيــق	الشــركة	األم	للمعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	للمــرة	األولــى	يتــم	تطبيــق	هــذا	التعديــل	أيًضــا	علــى	الشــركة	احلليفــة	

أو	االســتثمار	املشــترك	الــذي	يختــار	تطبيــق	الفقــرة	د	16	)أ(	مــن	املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)1(.
سيتم	تطبيق	هذه	التعديالت	اعتباراً	من	1	كانون	الثاني	2022،	مع	السماح	بالتطبيق	املبكر.	

ال	ينطبق	هذا	التعديل	على	املجموعة.
املعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	)9(	األدوات	املالية	–	اختبار	’10%’	إللغاء	االعتراف	باملطلوبات	املالية

كجــزء	مــن	التحســينات	علــى	معاجلــة	املعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	لألعــوام	مــن	2018-2020،	أصــدر	مجلــس	معاييــر	احملاســبة	الدوليــة	تعديــاًل	علــى	
املعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	املاليــة	رقــم	)9(.	يوضــح	التعديــل	الرســوم	التــي	تأخذهــا	املجموعــة	بعــني	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	يف	ذلــك	الرســوم	املدفوعــة	أو	املســتلمة	مــن	قبــل	املقتــرض	أو	املقــرض	نيابــة	عــن	اآلخــر.	تقــوم	املجموعــة	بتطبيــق	التعديــل	علــى	املطلوبــات	املاليــة	

التــي	يتــم	تعديلهــا	أو	تبادلهــا	يف	أو	بعــد	بدايــة	الســنة	املاليــة	التــي	تطبــق	فيهــا	املجموعــة	التعديــل.
ســيتم	تطبيــق	هــذه	التعديــالت	اعتبــاراً	مــن	1	كانــون	الثانــي	2022،	مــع	الســماح	بالتطبيــق	املبكــر.	ســتقوم	املجموعــة	بتطبيــق	التعديــل	علــى	املطلوبــات	املاليــة	التــي	

يتــم	تعديلهــا	أو	تبادلهــا	يف	أو	بعــد	بدايــة	الســنة	املاليــة	التــي	تطبــق	فيهــا	املجموعــة	التعديــل.
من	غيراملتوقع	أن	يكون	للتعديالت	أثر	جوهري	على	القوائم	املالية	املوحدة	للمجموعة.

تعريف	التقديرات	احملاسبية	-	تعديالت	على	معيار	احملاسبة	الدولي	رقم	)8(
يف	شــباط	مــن	عــام	2021،	أصــدر	مجلــس	معاييــر	احملاســبة	الدوليــة	تعديــالت	علــى	معيــار	احملاســبة	الدولــي	رقــم	)8(	،	حيــث	قــدم	تعريًفــا	لـــ	»التقديــرات	
احملاســبية«.	توضــح	التعديــالت	الفــرق	بــني	التغييــرات	يف	التقديــرات	احملاســبية	والتغيــرات	يف	السياســات	احملاســبية	وتصحيــح	األخطــاء.	كمــا	أنهــا	توضــح	كيفيــة	

اســتخدام	املنشــآت	لتقنيــات	القيــاس	واملدخــالت	لتطويــر	التقديــرات	احملاســبية.
ســيتم	تطبيــق	هــذه	التعديــالت	اعتبــاراً	مــن	1	كانــون	الثانــي	2023	وتنطبــق	علــى	التغييــرات	يف	السياســات	احملاســبية	والتغيــرات	يف	التقديــرات	احملاســبية	التــي	

حتــدث	يف	أو	بعــد	بدايــة	تلــك	الفتــرة.	يُســمح	بالتطبيــق	املبكــر	طاملــا	مت	اإلفصــاح	عــن	ذلــك.
من	غير	املتوقع	أن	يكون	للتعديالت	أثر	جوهري	على	املجموعة.

اإلفصاح	عن	السياسات	احملاسبية	-	تعديالت	على	معيار	احملاسبة	الدولي	رقم	)1(	وبيان	املمارسة	رقم	)2(
يف	شــباط	مــن	عــام	2021،	أصــدر	مجلــس	معاييــر	احملاســبة	الدوليــة	تعديــالت	علــى	معيــار	احملاســبة	الدولــي	رقــم	)1(	وبيــان	ممارســة	املعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	
املاليــة	رقــم	)2(	اتخــاذ	أحــكام	األهميــة	النســبية،	حيــث	تقــدم	إرشــادات	وأمثلــة	ملســاعدة	املنشــآت	علــى	تطبيــق	أحــكام	األهميــة	النســبية	علــى	اإلفصاحــات	عــن	
السياســة	احملاســبية.	تهــدف	التعديــالت	إلــى	مســاعدة	املنشــآت	علــى	تقــدمي	إفصاحــات	السياســة	احملاســبية	التــي	تكــون	ذات	منفعــة	أكبــر	مــن	خــالل	اســتبدال	
متطلبــات	املنشــآت	باإلفصــاح	عــن	سياســاتها	احملاســبية	»الهامــة«	مبتطلبــات	اإلفصــاح	عــن	سياســاتها	احملاســبية	»املاديــة«	وإضافــة	إرشــادات	حــول	كيفيــة	تطبيــق	

املنشــآت	ملفهــوم	األهميــة	النســبية	يف	اتخــاذ	القــرارات	بشــأن	اإلفصــاح	عــن	السياســة	احملاســبية.
ســيتم	تطبيــق	التعديــالت	علــى	معيــار	احملاســبة	الدولــي	رقــم	)1(	للفتــرات	التــي	تبــدأ	يف	أو	بعــد	1	كانــون	الثانــي	2023	مــع	الســماح	بالتطبيــق	املبكــر.	نظــًرا	ألن	
التعديــالت	علــى	بيــان	املمارســة	رقــم	)2(	تقــدم	إرشــادات	غيــر	إلزاميــة	حــول	تطبيــق	تعريــف	مصطلــح	جوهــري	علــى	معلومــات	السياســة	احملاســبية،	فــإن	تاريــخ	

ســريان	هــذه	التعديــالت	ليــس	ضرورًيــا.
تقوم	املجموعة	حالًيا	بتقييم	تأثير	التعديالت	لتحديد	تأثيرها	على	إفصاحات	السياسة	احملاسبية	للمجموعة.



100

)40( أرقام املقارنة
مت	اعــادة	تبويــب	بعــض	ارقــام	القوائــم	املالية	املوحدة	للســنة	املنتهيــة	يف	31	كانــون	األول	2021	لتتناســب	مــع	تبويــب	ارقــام	القوائــم	املالية	املوحدة	للســنة	املنتهيــة	

يف	31	كانــون	األول	2020،	ولــم	ينتــج	عــن	إعــادة	التبويــب	أي	أثــر	علــى	اخلســارة	وحقــوق	امللكيــة	للســنة	املنتهيــة	يف	31	كانــون	األول	2020.

)41( األحداث الالحقة
بتاريــخ	21	شــباط	2022،	اعترفــت	روســيا	مبنطقتــني	أوكرانيتــني	وهمــا	دونيتســك	ولوهانســك،	كدولتــني	مســتقلتني.	يف	تصعيــد	إضــايف	للنــزاع	الروســي	األوكرانــي،	
غــزت	روســيا	أوكرانيــا	بتاريــخ	24	شــباط	2022.	لقــد	أبــدى	العالــم	الغربــي	عــدم	موافقتــه	علــى	حتــركات	روســيا	العســكرية.	ومــن	بــني	الــدول	األخــرى،	قــررت	
الواليــات	املتحــدة	واالحتــاد	األوروبــي	واململكــة	املتحــدة	فــرض	عقوبــات	صارمــة	علــى	روســيا	والشــركات	الروســية	واألفــراد،	مــع	عواقــب	محتملــة	علــى	الشــركات	يف	

جميــع	أنحــاء	العالــم.
أدى	اشــتداد	النــزاع	بــني	روســيا	وأوكرانيــا	إلــى	نشــوب	نزاعــات	مســلحة	يف	أوكرانيــا	بتاريــخ	24	شــباط	2022	و	إلــى	خلــق	حالــة	مــن	عــدم	التيقــن	فيمــا	يتعلــق	
بتطــور	االقتصــاد	العاملــي	مبــا	يف	ذلــك	قطــاع	الطيــران	والــذي	تأثــر	بحالــة	عــدم	التيقــن	بشــأن	تقلبــات	أســعار	النفــط	التــي	متثــل	جــزًءا	كبيــًرا	مــن	تكاليــف	عمليــات	

الطيــران	للمجموعــة.
مع	تطور	النزاع،	ستستمر	إدارة	املجموعة	مبراقبة	تأثير	تقلبات	أسعار	النفط	على	عملياتها	وتقييم	االستمرارية	من	أجل	اتخاذ	اإلجراءات	الالزمة.
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تقرير احلوكمة: 
املقدمة:

حيــث	أن	امللكّيــة	األردنّيــة	هــي	شــركة	مســاهمة	عامــة	مت	إدراجهــا	يف	بورصــة	عمــان	منــذ	ســنة	2007	ويتــم	تــداول	أســهمها	منــذ	ذلــك	احلــني	وحتــى	تاريخــه،	وتســتند	
ــة	األوراق	املاليــة	لعــام	2017،	وإلــى	النظــام	 ــه	وبنــود	تعليمــات	احلوكمــة	الصــادرة	عــن	هيئ ــى	مــا	ورد	مــن	نصــوص	قانــون	الشــركات	وتعديالت الشــركة	يف	الغالــب	عل
األساســي	للشــركة	والقواعــد	والسياســات	الداخليــة	يف	تطويــر	حوكمتهــا	الداخليــة،	وحيــث	التزمــت	الشــركة	مبا	جــاء	يف	القوانني	واألنظمة	والتعليمات	النافــذة	يف	األردن	
مــن	أســس	ومعاييــر	ومتطلبــات	للحوكمــة	ومبــادئ	احلوكمــة	الصــادرة	عــن	منظمــة	التعــاون	االقتصــادي	والتنميــة	علــى	نحــو	يكفــل	اإلدارة	الرشــيدة	يف	الشــركة	وحتقيــق	

الشفافية	والعدالة	واحملاسبة	وتأمني	حمايـــة	حقـــوق	املساهمني	واملصالح	األخـــرى	والتأكـــد	مـــن	أن	الشـــركة	تـــدار	مبا	يخدم	أصحـــاب	املصالـــح	فيهـــا.

لــذا	فقــد	حرصــت	امللكّيــة	األردنّيــة	علــى	إعــداد	السياســات	وإجــراءات	العمــل	يف	شــتى	املجــاالت	والتــي	تهــدف	لتنظيــم	العالقــة	بــني	األطــراف	األساســية	يف	الشــركة	
ممثلــة	بأعضــاء	مجلــس	اإلدارة،	واإلدارة	التنفيذيــة،	واملســاهمني،	وذلــك	لتحقيــق	الشــفافية	بشــكل	يخــدم	مصلحــة	املســاهمني	وأصحــاب	املصالــح	فيهــا؛	حيــث	قامــت	
امللكّيــة	األردنّيــة	بإعــداد	نظــام	داخلــي	خــاص	ألعضــاء	مجلــس	اإلدارة	يتضمــن	مهــام	وصالحيــات	مجلــس	اإلدارة	والــذي	يتــم	انتخابــه	وفقــاً	لعقــد	التأســيس	والنظــام	
األساســي	للشــركة،	وبشــكل	يتماشــى	مــع	املتطلبــات	الــواردة	يف	تعليمــات	حوكمــة	الشــركات	املســاهمة	املدرجــة	لعــام	2017	بحيــث	مت	إعــداد	إجــراءات	عمــل	لتنظيــم	

وضمــان	االلتــزام	مبتطلبــات	احلوكمــة	الــواردة	يف	هــذه	التعليمــات.	

ويف	ســبيل	متابعــة	مــدى	التــزام	الشــركة	مبتطلبــات	احلوكمــة،	فــإن	الشــركة	تقــوم	باســتمرار	مبراجعــة	السياســات	واإلجــراءات	والنمــاذج	املســتخدمة	يف	تطبيــق	نظــام	
احلوكمــة،	كمــا	يقــوم	الســادة	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	وأعضــاء	اإلدارة	التنفيذيــة	بتعبئــة	اســتبيانات	بشــكل	دوري،	وذلــك	لإلفصــاح	حــول	عضويتهــم	يف	مجالــس	اإلدارة،	
وملكياتهــم	وأقاربهــم	ألوراق	ماليــة	يف	الشــركة	أو	أيــة	شــركات	يســيطرون	عليهــا	ومتلــك	أســهماً	يف	امللكيــة	األردنيــة.	وقــد	مت	عقــد	دورة	تدريبيــة	ألعضــاء	املجلــس	
الذيــن	مت	تعيينهــم	يف	املجلــس	خــالل	العــام	2021،	حــول	مبــادىء	احلوكمــة	وتعليمــات	حوكمــة	الشــركات	املســاهمة	املدرجــة	وكيفيــة	تطبيقهــا	داخــل	الشــركة.	كمــا	
قامــت	جلنــة	الترشــيحات	واملكافــآت	مبوجــب	تعليمــات	احلوكمــة	بعمــل	تقييــم	ألداء	املجلــس	لتحديــد	مواطــن	القــوة	والتركيــز	عليهــا،	واإلحاطــة	مبجــاالت	التحســني	

والعمــل	علــى	تعزيزهــا	وتطويرهــا.

هــذا	وقــد	عقــدت	جلنــة	احلوكمــة	يف	الشــركة	واملشــكلة	مــن	الســادة	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	اجتماعــني	اثنــني	خــالل	العــام	2021	مــن	أجــل	مراجعــة	واعتمــاد	تقريــر	
احلوكمــة	لعــام	2020،	باإلضافــة	إلــى	مراجعــة	السياســات	واإلجــراءات	والنمــاذج	املتعلقــة	بتطبيــق	نظــام	احلوكمــة	يف	الشــركة،	والتأكــد	مــن	أن	النظــام	متوافــق	
مــع	جميــع	متطلبــات	تعليمــات	احلوكمــة.	وامتثــاالً	لتعليمــات	حوكمــة	الشــركات	املســاهمة	املدرجــة	لعــام	2017،	فقــد	أعــد	هــذا	التقريــر	شــاماًل	البيانــات	التاليــة:
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة )االعتبارين و الطبيعين(
احلالين واملستقيلن

تنفيذي/غير تنفيذياالستقالليةاملنصب االسم

شركة إدارة االستثمارات احلكومية

غير	تنفيذيغير	مستقلرئيس	مجلس	اإلدارةمعالي	املهندس	سعيد	سميح	دروزة

عطوفة	املهندس	سامر	عبد	السالم	املجالي	
من	2021/3/30

تنفيذيغير	مستقلنائب	رئيس	مجلس	اإلدارة

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضومعالي	املهندس	باسم	خليل	السالم

عطوفة	السيدة	خلود	محمد	السقاف
من	2021/3/30

غير	تنفيذيغير	مستقلعضو

معالي	املهندس	خيري	ياسر	عمرو	
من	2021/3/30	ولغاية	2021/10/11

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضو

سعادة	السيد	عمر	منذر	الفاهوم	
من	2021/3/30

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضو

سعادة	األستاذ	رجائي	كمال	الدجاني	
من	2021/3/30

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضو

معالي	السيد	عمر	زهير	ملحس	
لغاية	2021/3/29

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضو

عطوفة	الدكتور	عماد	نعيم	حجازين	
لغاية	2021/3/29

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضو

عطوفة	السيد	مالك	سالمة	احلباشنة
لغاية	2021/3/29

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضو

سعادة	األستاذة	رند	غازي	حنون
لغاية	2021/3/29

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضو

املؤسسة العامة للضمان األجتماعي

غير	تنفيذيمستقل	عضوعطوفة	الدكتور	عبد	احلكيم	موسى	الشبلي	)1(

معالي	السيد	سعود	أحمد	نصيرات	
لغاية	2021/3/29

غير	تنفيذيغير	مستقل	عضو

»MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED«

غير	تنفيذيغير	مستقلعضوسعادة	السيد	»محمد	علي«	عصام	بدير

)1(	انتهــت	عضويــة	عطوفــة	الدكتــور	عبــد	احلكيــم	موســى	الشــبلي	ممثــاًل	عــن	شــركة	إدارة	االســتثمارات	احلكوميــة	اعتبــاراً		مــن	تاريــخ	2021/3/29،	وأصبــح	
ممثــاًل	عــن	املؤسســة	العامــة	للضمــان	االجتماعــي	اعتبــاراً	مــن	تاريــخ	2021/3/30
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أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتبارين

تنفيذي/ غير تنفيذياستقاللية األعضاءاسم الشركة املمثل عنهااسم العضو

غير	تنفيذيغير	مستقلشركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةمعالي	املهندس	سعيد	دروزة

تنفيذيغير	مستقلشركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةعطوفة	املهندس		سامر	املجالي

غير	تنفيذيغير	مستقلشركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةمعالي	السيد	باسم	السالم

غير	تنفيذيغير	مستقلشركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةعطوفة	السيدة	خلود	السقاف

غير	تنفيذيغير	مستقلشركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةسعادة	السيد	عمر	الفاهوم

غير	تنفيذيغير	مستقلشركة	إدارة	االستثمارات	احلكوميةسعادة	األستاذ	رجائي	الدجاني

غير	تنفيذيمستقلاملؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعيعطوفة	الدكتور	عبد	احلكيم	الشبلي

غير	تنفيذيغير	مستقل»MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED«سعادة	السيد	»محمد	علي«	بدير

املناصب التنفيذية وأسماء األشخاص الذين يشغلونها 
يبني	اجلدول	التالي	املناصب	التنفيذية	يف	الشركة	وأسماء	األشخاص	الذين	يشغلونها:

املنصباالسم

املهندس	سامر	املجالي
من	2021/3/30

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	-	العضو	املنتدب	/	الرئيس	التنفيذي

السيد	فراس	القراعني
من	2019/10/07 

رئيس	قطاع	تنفيذي	/	املالية	واملوارد

السيد	كرمي	مخلوف
من	2021/6/14

رئيس	القطاع	التجاري

الكابن	غسان	عبيدات
من	2019/09/01

رئيس	القطاع	الفني

اآلنسة	آمال	حتر
من	2019/09/01

رئيس	القطاع	املالي

اآلنسة	سهى	العارضة
من	2019/09/01

رئيس	قطاع	اخلزينة

الدكتور	فوزي	امللقي
من	2019/09/01

رئيس	قطاع	اخلدمات	

السيدة	بسمة	املجالي	
حتى	تاريخ		2021/7/6

نائب	املدير	العام	-	التجاري	

عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة 
الطبيعين يف الشركات املساهمة العامة:

ال	يوجد	عضويات.
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ضابط ارتباط احلوكمة:
مت	تعيــني	املهنــدس	ســامر	إبراهيــم	الســمان	كضابــط	ارتبــاط	حلوكمــة	الشــركة،	ملتابعــة	كافــة	األمــور	املتعلّقــة	بتطبيــق	نظــام	احلوكمــة	اخلــاص	بالشــركة	وبالتنســيق	

مــع	هيئــة	األوراق	املاليــة.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وأسماء األعضاء احلاضرين
عقد	مجلس	إدارة	الشركة	إحدى	عشرة	اجتماعاً	خالل	العام	2021	على	النحو	التالي:

االجتماع األول  عضو مجلس إلدارة
2021/3/30

االجتماع الثاني 
2021/4/18

االجتماع الثالث 
2021/5/6

االجتماع الرابع 
2021/5/9

االجتماع اخلامس 
2021/6/6

االجتماع السادس 
2021/7/7

√√√√√√معالي	املهندس	سعيد	دروزة

√√√√√√عطوفة	املهندس	سامر	املجالي

√√√√X√معالي	املهندس	باسم	السالم

√√√√√√عطوفة	السيدة	خلود	السقاف

√√√√√√معالي	املهندس	خيري	عمرو

√√√X√√عطوفة	الدكتور	عبد	احلكيم	الشبلي

√√√√√√سعادة	السيد	»محمد	علي«	بدير

√√√√√√سعادة	السيد	عمر	الفاهوم

√√√√X√سعادة	األستاذ	رجائي	الدجاني

االجتماع السابع  عضو مجلس إلدارة
2021/7/28

االجتماع الثامن
2021/9/1

االجتماع التاسع 
2021/10/26

االجتماع العاشر
2021/11/28

االجتماع احلادي عشر
2021/12/22

√√√√Xمعالي	املهندس	سعيد	دروزة

√√√√√عطوفة	املهندس	سامر	املجالي

√√√√√معالي	املهندس	باسم	السالم

√√√√√عطوفة	السيدة	خلود	السقاف

√√√√√معالي	املهندس	خيري	عمرو

X√√√√عطوفة	الدكتور	عبد	احلكيم	الشبلي

√√√√Xسعادة	السيد	»محمد	علي«	بدير

√√√√√سعادة	السيد	عمر	الفاهوم

√√√√√سعادة	األستاذ	رجائي	الدجاني

√ حضر	االجتماع
X لم	يحضر	االجتماع

•	لم	يكن	عضواً

أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة 
جلنة	التدقيق 	
جلنة	الترشيحات	واملكافآت 	
جلنة	احلوكمة 	
جلنة	إدارة	املخاطر 	
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أسماء رئيس وأعضاء جلنة التدقيق احلالين ومؤهالتهم وخبراتهم

       نبذة عن املؤهالتاملنصب يف اللجنةعضو مجلس اإلدارة 

سعادة	السيد	عمر	الفاهوم
اعتباراً	من	2021/3/30

رئيس	اللجنة

حاصل	على	شهادة	بكالوريوس	من	جامعة	تكساس	)أوسن(.	وكذلك	حصل	على	شهادة	احملاسب	القانوني	املرخص	يف	الواليات	 	
.)CPA(	واألردن	املتحدة

ثالثون	عاماً	من	اخلبرة	كشريك	يف	ديلويت	وآخر	عشرين	عاماً	كالرئيس	التنفيذي	للشركة.	تضمن	نطاق	العمل	اخلطط	 	
االستراتيجية	وخطط	الريادة	والتي	شملت	جتهيز	وتنفيذ	خطط	العمل	االستراتيجية	على	مدى	السنوات.	من	خالل	ذلك	ترأس	

اللجنة	التنفيذية	للشركة.
خالل	فترة	ترؤس	للشركة،	مت	إجناز	حتول	كامل	)Transformation(		من	شركة	تدقيق	إلى	شركة	مهنية	متكاملة،	وتضاع 	

فت	اإليرادات	بأكثر	من	15	ضعفاً	وازداد	عدد	املوظفني	من	500	الى	5,500	موظف.
يف	عام	1995	عني	مسؤول	عن	أعمال	الشركة	يف	املنطقة	الشرقية	للمملكة	العربية	السعودية،	وكذلك	الشريك	املسؤول	عن	 	

أعمال	التقييم.
عني	مديراً	للعمليات	يف	اململكة	العربية	السعودية	يف	العام	1998. 	
خالل	األعوام	2020-2001	شغل	منصب	الرئيس	التنفيذي	للشركة	يف	الشرق	األوسط. 	
عني	عضو	مجلس	إدارة	الشركة	العاملية	)Deloitte Touche Tohmatsu(	خالل	الفترة	2007 – 2011	وكذلك	 	

خالل	الفترة	2017 – 2019.
عضو	مؤسس	لفرعي	األردن	والبحرين	من	مؤسسة	Young Presidents Organization )YPO(	،	وهي	مؤسسة	 	

ريادة	عاملية	وينتمي	لها	أكثر	من	29,000	عضو	يف	أكثر	من	130	دولة.
عضو	مجلس	اإلدارة	اإلقليمي	ملؤسسة	إجناز	العرب،	وهي	جزء	من	مؤسسة	)Junior Achievement(	العاملية	غير	 	

الربحية	والتي	تأسست	عام	1919.	تهدف	إجناز	العرب	لتحفيز	ومتكني	الشباب	يف	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا	نحو	
الريادة	والنجاح	يف	االقتصاد	العاملي.

عطوفة	السيدة	خلود	السقاف
اعتباراً	من	2021/3/30

عضو

حتمل	شهادة	املاجستير	يف	االقتصاد	ولديها	خبرة	أكثر	من	25	عاما	يف	مجال	األعمال	املصرفية	واملالية	والرقابة	املالية.	وتشغل	 	
حاليا	منصب	رئيسة	صندوق	استثمار	أموال	الضمان	االجتماعي	-	نائب	رئيس	مجلس	االستثمار.

بدأت	السيدة	السقاف	مسيرتها	املهنية	يف	دائرة	األبحاث	والتطوير	يف	شركة	مناجم	الفوسفات	االردنية	حيث	استمر	فيها	ملدة	 	
خمس	سنوات.	ثم	انتقلت	إلى	البنك	املركزي	األردني	حيث	تقلدت	عدة	مناصب	خالل	الفترات	1993	-	2004	و	2006 
2012-	من	ضمنها	املدير	التنفيذي	لدائرة	الرقابة	املصرفية	ونائب	محافظ	البنك	املركزي	األردني،	لتكون	بذلك	أول	امرأة	

عربية	تشغل	هذا	املنصب.
تتمتع	السيدة	السقاف	بخلفية	قوية	يف	مجال	حوكمة	الشركات	والرقابة	الداخلية	واخلدمات	املصرفية	السليمة،	وقد	قامت	يف	 	

هذا	املجال	بإعداد	إرشادات	حوكمة	البنوك،	ودليل	مجلس	إدارة	حوكمة	البنوك	لعام	2004،	باإلضافة	إلى	تعليمات	أنظمة	
الرقابة	الداخلية	للبنوك	العاملة	يف	األردن.

باإلضافة	إلى	ما	سبق،	اكتسبت	السيدة	السقاف	خبرة	جيدة	يف	مجال	التأمني	حيث	شغلت	منصب	مدير	دائرة	األبحاث	يف	هيئة	 	
التأمني	األردنية	خالل	الفترة	2004-2006.	وقد	انضمت	السيدة	السقاف	إلى	أسرة	البنك	العربي	يف	عام	2012	نائبا	

للرئيس	التنفيذي	/	مدير	منطقة	األردن	وفلسطني،	إلى	أن	مت	تعيينها	يف	منصب	نائب	الرئيس	التنفيذي/		رئيس	إدارة	املخاطر	
ملجموعة	البنك	العربي	يف	نهاية	عام	2013	وذلك	حتى	شهر	10/2018	وهو	تاريخ	تعيينها	رئيسة	صندوق	استثمار	أموال	

الضمان	االجتماعي.
شغلت	السيدة	السقاف	عضوية	العديد	من	مجالس	إدارات	املؤسسات	والشركات	املالية.	منها	منصب		نائب	رئيس	مجلس	إدارة	 	

البنك	املركزي	االردني	ورئيس	مجلس	إدارة	الشركة	األردنية	إلعادة	متويل	الرهن	العقاري،	وعضوية	مجلس	إدارة	كل	من	املؤسسة	
العامة	للضمان	االجتماعي،	هيئة	التأمني،	الشركة	العربية	الوطنية	للتأجير،	اللجنة	الوطنية	ملكافحة	غسل	االموال	ومتويل	

االرهاب.	كما	شغلت	منصب	نائب	رئيس	مجلس	إدارة	أول	شركة	أردنية	للمعلومات	االئتمانية،	ونائب	رئيس	مجلس	إدارة	الشركة	
األردنية	إلعادة	متويل	الرهن	العقاري	وعضوية	كل	من	شركة	إثمار	للتمويل	االصغر	االسالمي،	ومركز	تطوير	األعمال.

وتشغل	السيدة	السقاف	حاليا	باإلضافة	الى	عضوية	مجلس	استثمار	صندوق	أموال	الضمان	االجتماعي،	عضوية	مجلس	إدارة	 	
املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعي،	مجلس	إدارة	اخلطوط	اجلوية	امللكية	األردنية	ومجلس	أمناء	مركز	الدراسات	االستراتيجية،	

باالضافة	لشغلها	منصب	رئيسة	ملتقى	النساء	العاملي		-	فرع	األردن.
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       نبذة عن املؤهالتاملنصب يف اللجنةعضو مجلس اإلدارة 

عطوفة	الدكتور	عبد	احلكيم	
عضوالشبلي

يشغل	حالياً	وظيفة	أمني	عام	لوزارة	املالية	اعتباراً	من	2018/4/30. 	
بدأ		الدكتور	الشبلي	حياته	العملية	يف	البنك	املركزي	األردني	بوظيفة	اقتصادي	للفترة	-1991 2004. 	
عمل	كمحاضر	غير	متفرغ	يف	اجلامعة	األردنية	يف	كلية	إدارة	األعمال		قسم	االقتصاد	خالل	عام	2002. 	
عمل	بوظيفة	اقتصادي	يف	برنامج	اإلنذار	املبكر	للفترة		2004 –2007	يف		وزارة	التخطيط	والتعاون	الدولي. 	
عمل	يف	رئاسة	الوزراء	بوظيفة	اقتصادي	يف	وحدة	حتدي	األلفية	للفترة	2010-2007. 	
عمل	مديراً	ملديرية	الدراسات	والسياسات	االقتصادية	-	وزارة	املالية	للفترة	من	-2010 2018. 	
عمل	يف	إدارة	امللفات	االقتصادية	والسياسات	املالية	الهامة	يف	وزارة	املالية	محلياً	ودولياً	مع	صندوق	النقد	الدولي	والبنك	الدولي	 	

وصندوق	النقد	العربي،	وعمل	مع	اللجان	الرسمية	يف	رســــــم	السياسات	االقتصادية	واملالية	وتنفيذ	البرامج	الهامة	على	املستوى	
الوطني	والدولي	كبرنامـــــج	التصحيح	االقتصادي	واالجتماعي،	وبرنامج	اإلصالح	املالي	وحتديث	اإلدارة	املالية،	وبرنامج	املراجعة	مع	

صندوق	النقد	الدولي.	
مثل	وزارة	املالية	يف	العديد	من	مجالس	إدارة	املؤسسات	والشركات	التي	تساهم	فيها	احلكومة	واللجان	الرسمية. 	
حاصل	على	درجة	الدكتوراة	يف	االقتصاد	-	سياسية	نقدية	جامعة	»ليدز«	-	بريطانيا. 	

عضوسعادة	السيد	»محمد	علي«	بدير

مت	تعيينه	عضواً	يف	مجلس	إدارة	الشركة	يف	آذار	من	عام	2008 . 	
يتولى	حالياً	منصب	املدير	العام	لشركة	البعد	األمثل	لالستثمار	إضافة	إلى	عضوية	مجلس	إدارة	الشركة	العامة	للتعدين. 	
شغل	سابقاً	منصب	مدير	عام	الشركة	الدولية	لتكنولوجيا	االتصاالت	للفترة	من	2000	-	2005	وعضوية	مجلس	إدارة	مؤسسة	 	

تشجيع	االستثمار.
يحمل	شهادة	البكالوريوس	يف	الهندسة	الصناعية	من	جامعة		»بيردو«	-	الواليات	املتحدة	األمريكية	عام	1997،	وشهادة	املاجستير	 	

يف	اإلدارة	الهندسية	من	اجلامعة	األمريكية	يف	بيروت	عام	2001.
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أسماء رئيس وأعضاء جلنة التدقيق املستقيلن ومؤهالتهم وخبراتهم

       نبذة عن املؤهالتاملنصب يف اللجنةعضو مجلس اإلدارة 

معالي	السيد	عمر	ملحس
رئيس	اللجنةلغاية	2021/3/29

عني	وزيراً	للمالية	يف	الفترة	من	2015	ولغاية	2018.   	
ميتلــك	خبــرة	مصرفيــة	متنوعــة	تفــوق	العشــرين	عامــاً	باجنــازات	متميــزة	يف	جميــع	مياديــن	العمــل	حيــث	بــدأ	مشــواره	 	

ــر	 ــك	الدوحــة	عــام	1999،	مدي ــام	لبن ــر	الع ــب	املدي ــل،		ونائ ــك	اإلســكان	للتجــارة	والتموي ــي	عــام	1984	يف	بن املهن
رئيســي		يف	مؤسســة	الالينــس	كابيتــل	األمريكيــة/	مكتــب	البحريــن	عــام	2000،		مديــر	إلدارة	اخلزينــة	واالســتثمار	

يف	بنــك	االســكان	للتجــارة	ومتويل	عــام	2002.
شــغل	منصــب	رئيــس	املجموعــة	املصرفيــة	يف	بنــك	اإلســكان	للتجــارة	والتمويــل	عــام	2009	حتــى	مت	تعيينــه	مديــراً	 	

عامــاً	للبنــك	عــام	2010	ولغايــة	2015.
ــا	 	 ــة	مــن	جامعــة	بيرمنغهــام	يف	بريطاني ــة	دولي ــة	ومصرفي يحمــل	شــهادة	املاجســتير	يف	إدارة	األعمــال	تخصــص	مالي

ــة. ــات	املتحــدة	األمريكي ــا	يف	الوالي ــة	لوزيان ــوس	إدارة	األعمــال	مــن	جامع وبكالوري

معالي	املهندس	خيري	عمرو
ولغايــة	 	2021/3/30 مــن	 اعتبــاراً	

2 0 2 1 /1 0 /1 1
عضو

ــى	ماجســتير	إدارة	األعمــال	يف	 	 ــورك،	وحصــل	عل ــا	لألعمــال،	نيوي ــة	الدراســات	العلي ــا،	كلي ــة	كولومبي درس	يف	جامع
ــو	1986. ــة،	يف	ماي ــال	واألســواق	املالي ــة	/	امل املالي

شــغل	املهنــدس	خيــري	منصــب	مســاعد	نائــب	الرئيــس،	مجموعــة	املؤسســات	والشــركات،	يف	البنك	العربي،	ســنغافورة،	 	
يف	الفتــرة	1989-1990،	ومنصــب	مديــر	االســتثمار،	البنــك	العربــي،	ســنغافورة،	يف	الفتــرة	1991-1993،	وكذلــك	

شــغل	منصــب	مديــر	مجموعــة	إدارة	االســتثمار،	البنــك	العربــي،	ســنغافورة،	يف	الفتــرة	1997-1993.
عــني	املهنــدس	خيــري	رئيــس	مجموعــة	إدارة	االســتثمار	ورئيــس	قســم	االســتثمار،	يف	مجموعــة	البنــك	العربــي	ورئيــس	 	

جلنــة	اســتراتيجية	االســتثمار،	خــالل	األعــوام	-1997	يونيــو	2003.
كمــا	عــني	املهنــدس	خيــري	مديــراً	لشــركة	MerchantBridge & Co،	يف	الفتــرة	مــن	ســبتمبر	2003	إلــى	 	

أغســطس	2004.
عــني	يف	منصــب	املديــر	التنفيــذي	إلدارة	الثــروات	اخلاصــة-	Morgan Stanley،	مــن	ســبتمبر	2004  	

.2013 أكتوبــر	 إلــى	
عمل	يف	منصب	الشريك	اإلداري،	يف	الكازار	كابيتال،	من	نوفمبر	2013 -	إلى	سبتمبر	2015. 	
شغل	منصب	العضو	املنتدب،	يف	Credit Suisse AG،	من	أكتوبر	2015	إلى	فبراير	2019. 	

معالي	السيد	سعود	نصيرات
لغاية	2021/3/29

عضو

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

خــالل	مجلــس	النــواب	األردنــي،	وأشــرف	علــى	توســيع	مطــار	امللكــة	عليــاء	الدولــي.	
شــغل	الســيد	ســعود	النصيــرات،	خــالل	مســيرته	املهنيــة،	عــّدة	مناصــب	كان	أهمهــا:	منصــب	قائــد	ســالح	اجلــّو	امللكــّي	 	

مــن	عــام	)1999 - 2004(،	ومنصــب	رئيــس	مجلــس	إدارة	هيئــة	الطيــران	املدنــي	)2004	-	2007(،	والهيئــة	
البحريــة	)2004	-	2007(،	وســكة	حديــد	احلجــاز	األردنيــة	)2004	-	2007(،	ومؤسســة	ســكة	حديــد	العقبــة	

.)2007	-	2004(
شغل	السيد	سعود	منصب	عضو	مجلس	إدارة	اخلطوط	اجلوية	امللكّية	األردنّية	)1999	-	2004(. 	
تشــّرف	باخلدمــة	ملــدة	36	عامــاً	يف	ســالح	اجلــو	امللكــي	منــذ	عــام	)1968 - 2002(،	ومنــذ	عــام	)2002  	

-	2004(	عمــل	يف	قيــادة	اجليــش	نائبــاً	لرئيــس	هيئــة	األركان	املشــتركة	للقــوات	املســلحة	وأحيــل	إلــى	التقاعــد	
برتبــة	فريــق.

يحمل	السيد	سعود	درجة	املاجستير	يف	العلوم	اإلدارية	والعسكرية. 	
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عقدت جلنة التدقيق إحدى عشرة اجتماعًا خالل العام 2021
على النحو التالي:

عضو مجلس اإلدارة
االجتماع األول
2021/1/27

االجتماع الثاني 
2021/3/14

االجتماع الثالث
2021/4/5

االجتماع الرابع
2021/4/18

االجتماع اخلامس
2021/5/3

االجتماع السادس
2021/6/9

√√√√••سعادة	السيد	عمر	الفاهوم

√√√√••معالي	املهندس	خيري	عمرو

√√√√••عطوفة	السيدة	خلود	السقاف

••••√√معالي	السيد	عمر	ملحس

••••√√معالي	السيد	سعود	نصيرات

√√√√√√عطوفة	الدكتور	عبد	احلكيم	الشبلي	

√√√√√√سعادة	السيد	»محمد	علي«	بدير

عضو مجلس اإلدارة
االجتماع السابع

2021/6/21
االجتماع الثامن

2021/7/28
االجتماع التاسع 

2021/8/29
االجتماع العاشر 

2021/10/26
االجتماع احلادي العاشر 

2021/12/29

√√√√√سعادة	السيد	عمر	الفاهوم

••√√√معالي	املهندس	خيري	عمرو

√√√√√عطوفة	السيدة	خلود	السقاف

•••••معالي	السيد	عمر	ملحس

•••••معالي	السيد	سعود	نصيرات

X√√√√عطوفة	الدكتور	عبد	احلكيم	الشبلي	

√√√X√سعادة	السيد	»محمد	علي«	بدير

√ حضر	االجتماع
X لم	يحضر	االجتماع

•	لم	يكن	عضواً

*حضر	السادة	مدّققو	احلسابات	اخلارجيني	أربعة	اجتماعات	للجنة	التدقيق	خالل	العام	2021.
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أسماء رئيس وأعضاء كل من جلنة الترشيحات واملكافآت وجلنة احلوكمة 
وجلنة إدارة املخاطر وعدد االجتماعات لكل منهم خالل عام 2021:

جلنة الترشيحات واملكافآت
املنصب يف اللجنةعضو مجلس اإلدارة

رئيس	اللجنةمعالي	املهندس	سعيد	دروزة

عضومعالي	املهندس	باسم	السالم

عضوعطوفة	السيد	مالك	احلباشنة	-	لغاية	2021/3/29

عضواألستاذة	رند	حنون	-	لغاية	2021/3/29

عضومعالي	املهندس	خيري	عمرو	-	اعتباراً	من	2021/3/30	ولغاية	2021/10/11

مت عقد اجتماعني للجنة الترشيحات واملكافآت خالل العام 2021 على النحو التالي:

اإلجتماع الثاني 2021/7/7اإلجتماع األول 2021/5/2عضو مجلس اإلدارة

√√معالي	املهندس	سعيد	دروزة

√√معالي	املهندس	باسم	السالم

••عطوفة	السيد	مالك	احلباشنة

••سعادة	األستاذة	رند	حنون

√√معالي	املهندس	خيري	عمرو

√ حضر	االجتماع
X لم	يحضر	االجتماع

•	لم	يكن	عضواً

جلنة احلوكمة
املنصب يف اللجنةعضو مجلس اإلدارة

رئيس	اللجنةمعالي	السيد	سعود	نصيرات	-		لغاية		2021/3/29

رئيس	اللجنةعطوفة	السيدة	خلود	السقاف	-		اعتباراً	من		2021/3/30

عضوسعادة	السيد	محمد	علي	بدير	-		اعتباراً	من		2021/3/30

عضوسعادة	األستاذ	رجائي	الدجاني	-		اعتباراً	من		2021/3/30

عضوعطوفة	الدكتور	عماد	حجازين	-		لغاية		2021/3/29

عضوسعادة	األستاذة	رند	حنون	-		لغاية		2021/3/29

مت عقد اجتماعني للجنة احلوكمة خالل العام 2021 على النحو التالي:
اإلجتماع الثاني 2021/8/5اإلجتماع األول 2021/3/22عضو مجلس اإلدارة

•√معالي	السيد	سعود	نصيرات

√•عطوفة	السيدة	خلود	السقاف
√•سعادة	السيد	محمد	علي	بدير
√•سعادة	األستاذ	رجائي	الدجاني
•√عطوفة	الدكتور	عماد	حجازين

•√سعادة	األستاذة	رند	حنون
√ حضر	االجتماع

X لم	يحضر	االجتماع
•	لم	يكن	عضواً
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جلنة املخاطر

املنصب يف اللجنةعضو مجلس اإلدارة/عضو اإلدارة التنفيذية

رئيس	اللجنةمعالي	املهندس	باسم	السالم

عضوعطوفة	املهندس	سامر	املجالي	-		اعتباراً	من	2021/3/30

عضومعالي	املهندس	خيري	عمرو	-	اعتباراً	من	2021/3/30	ولغاية	2021/10/11 

عضوسعادة	األستاذ	رجائي	الدجاني	-		اعتباراً	من		2021/3/30

عضومعالي	السيد	عمر	ملحس	-		لغاية		2021/3/29

عضوعطوفة	السيد	مالك	احلباشنة	-		لغاية		2021/3/29

مت عقد اجتماعني للجنة املخاطر خالل العام  2021 على النحو التالي:

عضو مجلس اإلدارة/عضو اإلدارة التنفيذية
اإلجتماع األول

2021/6/3
اإلجتماع الثاني
2021/12/27

√√معالي املهندس باسم السالم

√√عطوفة املهندس سامر املجالي

•√معالي املهندس خيري عمرو

√√سعادة األستاذ رجائي الدجاني

••معالي السيد عمر ملحس

••عطوفة السيد مالك احلباشنة 

√ حضر	االجتماع
X لم	يحضر	االجتماع

•	لم	يكن	عضواً

رئيس	مجلس	اإلدارة	

املهندس	سعيد	سميح	دروزة
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إقرارات مجلس اإلدار ة
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عناوين مكاتب الشركة يف األردن وحول العالم وعناوين الشركات 
التابعة لها

دول أوروباعناوين مكاتب مبيعات الشركة داخل األردن

442078786300+لندن5202000 6 962+مكتب	مبيعات	املبنى	الرئيسي-	الدوار	اخلامس

91 99 65 42	-01 33+ باريس5100000 6 962+مكتب	مبيعات	العبدلي-	مقابل	مجلس	النواب

39064787055+روما5100000 6 962+مكتب	مبيعات	الدوار	السابع-	مبنى	املسافرين

3460150 20 31+امستردام4793170 6 962+مكتب	مبيعات	املطار-	داخل	مطار	امللكة	علياء

مكتب	مبيعات	العقبة	-	شارع	الشريف	احلسني	بن	علي
+962  3 2018633

+962 6 5100000
)3(302109242602+أثينا

5100000 6 962+مكتب	مبيعات	أربد	-	شارع	بغداد

)3(302109242602+الرنكا

35722460044+نيقوسيا

5428006-91  34+مدريد

برشلونةعناوين مكاتب مبيعات الشركة خارج األردن
+34933740551/
+34934991361

41228174802+جنيفدول اخلليج العربي

41438164018+زيورخ97126275084/85+أبو	ظبي

4315120540+فيينا97147024200+دبي

3041014222 49+ برلني966112936031/32/33/35+الرياض

6382500/01/02/03/04/05/0	)012( 966+جدة
6/07/08/09

496924249422+فرانكفورت

498997591396+ميونيخ8189647	/	8189646	/	9668189645+ املدينة	املنورة

74959337161+موسكو96638992006+الدمام

902124655106/07+اسطنبول3888 4442  974+ الدوحة

دول الشرق األقصى96522923021+الكويت

6626382960+بانكوكدول املشرق العربي

بغداد
+9647819777709/
+96477730333393

1203 2804 852+هونغ	كونغ

60321487500+كواالملبور9647801982285+البصرة

دول أمريكا الشمالية9647809235390+	/	9647730888660 +النجف

12129490060+نيويورك9647504052299+اربيل

12245398300+شيكاغو7106 888 0770 964   + السليمانية

12245398300+ديترويت9990/91 137 961+ بيروت

5146312403+مونتريال25750875+	/	25750905+ القاهرة

الشركات التابعة712826 35 972+ تل	أبيب

دول افريقيا
امللكية	األردنية	للسياحة	
والسفر-رويال	تورز

+962 6 5822811

.21671330514www.royaltours+/21671255194+تونس
com.jo

21675621/22 213+اجلزائر
شركة	»تكرم«	خلدمات	

الطيران
+962 6 5204030
www.tikram.jo
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