ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  -اﳋﻄﻮط اﳉﻮ ّﻳﺔ اﳌﻠﻜ ّﻴﺔ اﻷردﻧ ّﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﺪودة

ﻋﺰﳝﺘﻨـــــﺎ
ﺗﻌﺎﻧﻖ اﻟﺴﻤﺎء

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻌﺎم

الفهرس
أعضاء مجلس اإلدارة4.....................................
أعضاء اإلدارة العليا 5......................................
كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة 6.........................
كلمة املدير عام  -الرئيس التنفيذي 12.....................
أبرز أعمال وإجنازات الشركة خالل عام 16........ 2018
جوائز وشهادات عام 32............................. 2018
املؤشرات التشغيلية 36......................................
تقرير مدققي احلسابات املستقلني 38......................
مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة50..........
مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا 51..................
أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم 51.....
أسماء اعضاء مجلس االدارة واألوراق املالية اململوكة من قبلهم52...
اخلطة املستقبلية للشركة خالل عام 53............. 2019

2

3

أعضاء مجلس اإلدارة
معالي املهندس سعيد سميح دروزة

رئيس مجلس اإلدارة ،ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية

معالي املهندس باسم خليل السالم

نائب رئيس مجلس اإلدارة،
ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية

معالي الدكتور عز الدين محي الدين كناكرية
عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية
(لغاية  8أيار )2018

عطوفة الدكتور عبد احلكيم موسى عبد القادر الشبلي
عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية
(من  8أيار )2018

معالي السيد ناصر سلطان الشريدة

أعضاء اإلدارة العليا
السيد ستيفان بيشلر
املدير عام  -الرئيس التنفيذي (من  1حزيران )2017

السيد مروان مرجي
رئيس القطاع املالي (من  1أيلول )2018

السيد فراس القراعني
رئيس القطاع املالي (لغاية  30حزيران )2018

السيد سفيان السلمان
رئيس قطاع املوارد البشرية واإلدارية (لغاية  2أيار )2018

عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية
(لغاية  12شباط )2019

عطوفة السيد سامي كامل الداوود

عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية
(من  12شباط )2019

عطوفة الكابنت سليمان رضا عبيدات

عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية

سعادة السيد نزار فهيم خوري

عضو ،ممث ً
ال عن شركة
“"Mint Trading Middle East Limited
(من  29آب )2018

عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي

عضو ،ممث ً
ال عن شركة
“”Mint Trading Middle East Limited
(لغاية  31متوز )2018

سعادة السيد عماد جمال القضاة

عضو ،ممث ً
ال عن املؤسسة عامة للضمان االجتماعي

سعادة السيد "محمد علي" عصام بدير
عضو
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سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
عضو
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات املساهمني الكرام,

يســعدني فــي مســتهل كلمتــي أن أتقــدم إليكــم جميعــاً باســمي،
وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ،بخالــص التحيــة
وصــادق املــودة واالحتــرام ،مقــدراً ثقتكــم الكبيــرة باملســاهمة
فــي رأســمال شــركة عاليــــة  -اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة
 ،ملــا حتظــى بــه هــذه الشــركة الرائــدة مــن مكانــة خاصــة عنــد
األردنيــن جميعــاً ،باعتبارهــا الناقــل الوطنــي للمملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،إلــى جانــب أهميتهــا االســتراتيجية فــي ربــط األردن
بالعالــم ،وخدمــة بلدنــا العزيــز فــي اجلوانــب الوطنيــة واملجتمعيــة،
ولكونهــا رافــداً أساســياً لدعــم االقتصــاد األردنــي ،ودعــم القطــاع
الســياحي ،وحركــة الصــادرات ،وتعزيــز التجــارة البينيــة مــع مختلــف
دول العالــم.
حضرات املساهمني الكرام,

مــع مطلــع عــام  ،2018كانــت جميــع املؤشــرات والطموحــات،
وكذلــك موازنــة ذلــك عــام ،تــدل علــى أن النتائــج النهائيــة لهــذه
الســنة ســتكون إيجابيــة ،اســتمراراً لتطــور األداء الــذي حققتــه
الشــركة فــي نتائجهــا مــع نهايــة عــام  ،2017حــن جنحــت فــي
حتقيــق أربــاح صافيــة ـ وإن كانــت بســيطة ـ وإقفــال منافــذ اخلســارة
التــي حلقــت بالشــركة فــي النصــف األول مــن عــام  2017وكذلــك
فــي عــام  ،2016والتــي جــاءت نتيجــة حتقيــق نســبة امتــاء عاليــة
علــى مقاعــد الطائــرات.
لقــد مت إعــداد موازنــة عــام  2018اســتناداً إلــى جناحــات تشــغيلية
ملموســة وزيــادة فــي اإليــرادات مــا زالــت تتنامــى شــهراً بعــد آخــر
فــي ضــوء اجلهــود املتواصلــة التــي تبذلهــا الشــركة علــى هــذا
الصعيــد وجنــد أنهــا باتــت تؤتــي ثمــاراً جيــدة ،مــن حيــث تنشــيط
املبيعــات وإطــاق عــروض األســعار علــى التذاكــر والتــي تواصلــت
ا كبيــراً
وتيرتهــا علــى مــدى شــهور الســنة ،ووجــدت جميعهــا تفاعـ ً
مــن املســافرين وإقبــاالً علــى احلجــز والســفر ،متثــل بارتفــاع جيــد
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فــي أعــداد املســافرين الذيــن نقلتهــم الشــركة عــام  2018وبنســبة
زيــادة بلغــت  %4مقارنــة بعــدد املســافرين فــي عــام  ،2017وهــو مــا
أدى إلــى منــو معــدل امتــاء الطائــرات ليصــل إلــى  %73.8مقارنــة
مــع  %71.2فــي عــام  2017وبزيــادة قدرهــا  2.5( %4نقطــة).
حضرات املساهمني الكرام,

وصــل عــدد املســافرين الذيــن نقلتهــم طائــرات امللك ّيــة األردن ّيــة فــي
عــام  2018حوالــي  3.26مليــون مســافر مقارنــة مــع 3.14
مليــون مســافر فــي عــام  2017ومبعــدل أســعار منافــس لتذاكــر
الســفر والــذي ارتفــع فــي عــام  2018ع ّمــا كان عليــه الوضــع فــي
عــام الــذي ســبقه ،وبالتالــي حتقيــق زيــادة فــي اإليــرادات بشــكل
ملحــوظ ،إذ ارتفعــت اإليــرادات التشــغيلية لتصــل إلــى 653.3
مليــون دينــار مقارنــة بـــ  605.8مليــون دينــار فــي عــام 2017
مســجل ًة زيــادة بلغــت  47.5مليــون دينــار ،ومبعــدل ارتفــاع .%8
إن هــذه األرقــام تدعــو للتفــاؤل ،وتشــير إلــى أن فريــق عمــل
الشــركة؛ إدارة وموظفــن ،ميلــك قــدرات وإمكانــات جيــدة تســهم
فــي حتقيــق إجنــازات ملموســة عبــر النهــج اجلديــد املتبــع فــي
عمليــات الترويــج والبيــع ،واحلــرص علــى تعزيــز حصيلــة اإليــرادات
املضافــة مبختلــف أوجههــا ،وكذلــك زيــادة اإليــرادات املتأتيــة مــن
مبيعــات وخدمــات الشــحن اجلــوي ،والتــي شــهدت جميعهــا منــواً
ميكــن الرجــوع إلــى تفاصيلــه فــي التقريــر الســنوي لعــام .2018
حضرات املساهمني الكرام,

أمــا احملــور اآلخــر الــذي اعتمــدت عليــه الشــركة لتحســن وضعهــا
املالــي فــكان ضبــط التكاليــف التشــغيلية والعمــل علــى تخفيضهــا
حيثمــا كان ذلــك ممكنــاً ،مــع احملافظــة علــى مســتوى اخلدمــات
التــي تقدمهــا الشــركة ملســافريها ،إال أن العنصــر األهــم فــي جانــب
التكاليــف يتمثــل بتأثيــر أســعار الوقــود ،والتــي ال يخفــى عليكــم
حجــم االرتفــاع الــذي طــرأ عليهــا خــال عــام  2018مقارنــة بعــام
 2017وبالتوقعــات التــي كانــت محــددة فــي املوازنــة.
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لقــد ارتفعــت فاتــورة الوقــود التــي دفعتهــا امللك ّيــة األردن ّيــة لتصــل
إلــى  159.3مليــون دينــار مقابــل  121.5مليــون دينــار فــي عام 2017
مبعــدل زيــادة بلــغ  ،%31ولنــا أن نتصــور مــدى التأثيــر الســلبي
الكبيــر علــى مجمــل الربــح بعــد دفــع مبلــغ زيــادة عــن عــام 2017
مبقــدار  37.9مليــون دينــار نتيجــة الرتفــاع أســعار الوقــود ،بالرغــم
مــن زيــادة اإليــرادات بواقــع  47.5مليــون دينــار ،كمــا أشــرنا ،وهــو
مــا أدى بالتالــي إلــى ارتفــاع مجمــل التكاليــف التشــغيلية مــن
 526.3مليــون دينــار فــي عــام  2017إلــى  562.9مليــون دينــار فــي
عــام  2018بنســبة ارتفــاع بلغــت .%7

كمــا يجــد ُر التنويــه هنــا إلــى الرســوم الباهظــة التــي تدفعهــا امللك ّيــة
األردن ّيــة ملطــار امللكــة عليــاء الدولــي ،املشــغل األكبــر للمطــار
مــن حيــث عــدد الرحــات ،والتــي تع ـ ّد مــن أعلــى تكاليــف رســوم
املطــارات علــى مســتوى املنطقــة بأكملهــا ومبــا يشــكل عبئ ـاً مالي ـاً
علــى امللك ّيــة األردن ّيــة  ،يضــاف إلــى ذلــك الســعر املرتفــع لوقــود
الطائــرات فــي األردن والــذي يعــد مــن أعلــى أســعار الوقــود علــى
مســتوى العالــم ،ومبــا يؤثــر  -كمــا أســلفنا  -علــى ارتفــاع تكاليــف
تشــغيل امللك ّيــة األردن ّيــة التــي تشــتري غالبيــة وقــود طائراتهــا مــن
مركزهــا فــي ع ّمــان.

أمــا مــن حيــث النتائــج املاليــة النهائيــة للملك ّيــة األردن ّيــة فــي ضــوء
األرقــام املشــار إليهــا كإيــرادات ونفقــات ،فقــد بلــغ مجمــل الربــح
( )Gross Profitالــذي حققتــه الشــركة  90.4مليــون دينــار
مقابــل  79.5مليــون دينــار فــي عــام  ،2017وبنســبة ارتفــاع وصلــت
إلــى  ،%14إذ أن هــذا اجلانــب يؤكــد ســامة أعمــال الشــركة مــن
النواحــي التشــغيلية والســير باالجتــاه الصحيــح ،لكــن الشــركة
ســجلت خســارة صافيــة فــي عــام  2018مبقــدار  5.9مليــون
دينــار مقارنــة مــع  274ألــف دينــار كربــح صـ ٍ
ـاف حققتــه فــي عــام
 ،2017وذلــك جــراء االرتفــاع الكبيــر فــي فاتــورة الوقــود والتــي
أشــرنا إلــى تفاصيلهــا ســابقاً ،باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى
كان لهــا أثــر ســلبي علــى النتائــج واملتمثلــة بخســائر نتجــت عــن
انخفــاض أســعار صــرف بعــض العمــات وكذلــك خســارة شــركة
األجنحــة امللكيــة.

حضرات املساهمني الكرام,

حضرات املساهمني الكرام,

ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن امللك ّيــة األردن ّيــة تواجــه العديــد
مــن التحديــات التــي تؤثــر علــى نتائــج أعمالهــا بشــكل كبيــر حيــث
يأتــي فــي مقدمتهــا حالــة عــدم االســتقرار األمنــي التــي تعانــي
منهــا بعــض دول املنطقــة والتــي ال يخفــى عليكــم مــدى تأثيرهــا
علــى تراجــع حركــة الســياحة والســفر القادمــة إلــى األردن .ومــن
التحديــات األخــرى أيضــاً املنافســة غيــر العادلــة التــي تواجههــا
امللك ّيــة األردن ّيــة مــن شــركات طيــران عديــدة ،خصوصـاً الشــركات
منخفضــة التكاليــف والتــي أصبحــت تشــغل اآلن رحــات جويــة
مكثفــة إلــى األردن ،ســيما مــن أوروبــا إلــى ع ّمــان والعقبــة.
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مــا زالــت امللك ّيــة األردن ّيــة تعمــل علــى تنفيــذ بنود خطتها اخلمســية
مبختلــف محاورهــا والتــي تركــز علــى أهميــة حتقيــق الربحيــة
املســتدامة واالهتمــام باملســافرين وحتســن خدماتهــم ورعايــة
املوظفــن والســعي للمزيــد مــن تدريبهــم وتأهيلهــم وتعزيــز مكانــة
الشــركة التنافســية مــن حيــث حتديــث األســطول ومراجعــة شــبكة
اخلطــوط وتطويــر التكنولوجيــا املســتخدمة ،وذلــك ترجم ـ ًة لرؤيــة
امللك ّيــة األردن ّيــة فــي أن تبقــى شــركة الطيــران املفضلــة للمســافرين
فــي منطقــة املشــرق العربــي.
فــي موضــوع الشــبكة تعمــل امللك ّيــة األردن ّيــة وبشــكل مســتمر
علــى مراجعــة شــبكة خطوطهــا ودراســة اجلــدوى االقتصاديــة مــن
تشــغيل كل خــط مــن اخلطــوط لضمــان حتقيــق املــردود األمثــل مــن
شــبكتها ،كمــا تؤكــد حرصهــا واســتعدادها علــى إعــادة فتــح جميــع
احملطــات التــي مــا زالــت معلّقــة ألســباب أمنيــة وهــي :دمشــق،
حلــب ،املوصــل ،صنعــاء ،عــدن ،طرابلــس ،بنغــازي ومســراطة،
وحاملــا تتــاح الفرصــة املناســبة لذلــك.
وعلــى صعيــد األســطول ،فــإن الشــركة تتجــه فــي إطــار خطتهــا
إلــى جتديــد طائراتهــا املتوســطة وقصيــرة املــدى مــع زيــادة عــدد
الطائــرات اململوكــة وتقليــل املســتأجرة منهــا ،بحيــث تكــون جميــع
الطائــرات املخصصــة للشــبكة املتوســطة والقصيــرة املــدى حديثــة
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وعلــى درجــة عاليــة مــن كفــاءة التشــغيل واجلــدوى التجاريــة،
وهــو مــا ســينعكس بالتالــي علــى توفيــر التكاليــف املتعلقــة بقطــع
الغيــار والصيانــة ،علمــاً أن هنــاك مفاوضــات جاريــة حاليــاً بــن
امللك ّيــة األردن ّيــة والشــركات العامليــة الرئيســية الصانعــة للطائــرات
وهــي" :بوينــغ" و"إيربــاص" و"إمبريــر" الختيــار الطائــرات املناســبة
وإحاللهــا مــكان الطائــرات عاملــة خــال الســنوات القليلــة القادمة.
أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــة رفــع رأســمال امللك ّيــة األردن ّيــة  ،فإننــا نــود
اإلشــارة إلــى أنــه مت خــال شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2019
اســتكمال جميــع اإلجــراءات املتعلقــة باجلــزء األول مــن الشــريحة
الثانيــة مــن عمليــة رفــع رأس املــال والبالغــة قيمتهــا
 50مليــون دينــار ،ليصبــح رأســمال الشــركة املكتتــب بــه واملدفــوع
 196,405,342دينــاراً ،والــذي يتضمــن خصــم إصــدار مقــداره
 78,205,128دينــاراً ،وبعــدد أســهم  274,610,470ســهماً،
وبهــذا تكــون امللك ّيــة األردن ّيــة قــد رفعــت رأس مالهــا بقيمــة 150
مليــون دينــار مــن أصــل  200مليــون دينــار .

حضرات املساهمني الكرام,

أو ُد فــي اخلتــام أن أشــكركم مــر ًة ثانيــة ،باألصالــة عــن نفســي
وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،مؤكديــن لكــم أن امللك ّيــة
األردن ّيــة أصبحــت اليــوم فــي وضــع أفضــل ممــا كانــت عليــه قبــل
بضــع ســنوات ،مــن الناحيــة املاليــة والقــدرات التنافســية التــي
تســاعدها علــى االســتمرار فــي أداء رســالتها الوطنيــة الرائــدة
ودورهــا االســتراتيجي املهــم فــي خدمــة األردن واالقتصــاد الوطنــي
بصفتهــا أحــد املســاهمني فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي للدولــة.
وبعــد مــرور  55عام ـاً علــى تأسيســها ،ســتواصل امللك ّيــة األردن ّيــة
بعــون اهلل وتوفيقــه بــذل أقصــى جهودهــا لتعزيــز مكانتهــا وحتســن
مركزهــا املالــي والتشــغيلي وتطويــر خدماتهــا املقدمــة للمســافرين،
لتظــل رمــزاً وطني ـاً وراي ـ ًة خفاق ـ ًة جتــوب ســموات العالــم أجمــع،
ســفير يعكــس صــورة األردن الزاهيــة وثقافتــه وهويتــه
وخيــر
ٍ
األصيلــة أمــام الشــعوب األخــرى ،مثمنــن كل اجلهــــــــــود الطيبــة
التــي تبذلهــــــا احلكومــــة األردنيـــــة ـ باعتبارهــا املســاهم األكبــر
فــي رأســمال الشــركة ـ وحرصهــا علــى مواصلــة دعمهــا ومتكينهــا
والوقــوف إلــى جانبهــا بــكل الســبل املمكنــة لتبقــى واحــدة مــن أهــم
أعمــدة االقتصــاد الوطنــي ،ودعامــة مــن دعاماته الراســخة ،ومبعث
فخــر واعتــزاز للوطــن واملواطنــن فــي ظــل قيــادة وتوجيهــات جاللــة
امللــك عبــداهلل الثانــي ابــن احلســن املعظــم حفظــه اهلل ورعــاه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
سعيد سميح دروزة
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كلمة املدير عام  -الرئيس التنفيذي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات املساهمني الكرام,

يســرني ،وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة فــي
شــركة اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة  ،أن أع ّبــر عــن صــادق
شــكرنا وبالــغ تقديرنــا لكــم ،مثمنــن اهتمامكــم بامللك ّيــة األردن ّيــة
 ،وباملســاهمة فــي رأس مالهــا ،مبــا يعكــس ثقتكــم بهــا ومبكانتهــا
املتميــزة ودورهــا الوطنــي واالقتصــادي واالجتماعــي فــي خدمــة
اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،كناقــل وطنــي لــأردن ،لــه صفــة
العراقــة والريــادة فــي أداء هــذا الــدور منــذ  55عامــاً.
حضرات املساهمني الكرام,

أود أن أضعكــم فــي صــورة أداء شــركتنا ومــا حققتــه مــن نتائــج
طيبــة خــال عــام  ،2018والــذي جــاء اســتمراراً لعملنــا الــذي
بدأنــاه فــي النصــف الثانــي مــن عــام  ،2017ألقــول بــكل فخــر إن
جهودنــا ومســاعينا احلثيثــة لتحســن األوضــاع املاليــة للشــركة
ظلــت تســير خــال عــام املاضــي فــي االجتــاه الصحيــح ،بالرغــم
ممــا شــهده ذلــك عــام مــن ارتفــاع كبيــر فــي أســعار الوقــود.
لقــد جنحنــا علــى مــدى شــهور الســنة املاضيــة فــي تعزيــز أدائنــا
التشــغيلي بشــكل جيــد نتــج عنــه حتقيــق صافــي ربــح تشــغيلي بلــغ
 19.0مليــون دينــار ومبعــدل زيــادة بلــغ  %47مقارنــة بعــام ،2017
وقــد مت تســجيل هــذا العائــد بالرغــم مــن ارتفــاع تكاليــف الوقــود
التــي حت ّملتهــا الشــركة بنســبة  %31مقارنــة بعــام  ،2017لتصــل
قيمــة فاتــورة الوقــود لعــام  2018إلــى  159.3مليــون دينــار وبزيــادة
بلغــت  37.9مليــون دينــار مقارنــة بعــام .2017
كان الســبب الرئيــس لنجاحنــا فــي عــام املاضــي األداء التجــاري
املتميــز للشــركة والــذي مت ّثــل بزيــادة اإليــرادات بشــكل ملحــوظ
نتيجــة منــو معــدل امتــاء الطائــرات مــن  %71.2فــي عــام 2017
إلــى  %73.8فــي عــام  ،2018وفــي الوقــت ذاتــه متكنــت الشــركة،
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مــن حتســن معــدل أســعار التذاكــر والــذي ارتفــع مــن  150دينــاراً
إلــى  158دينــاراً ،وبنســبة منــو بلغــت .%5
وعلــى صعيــد أعــداد املســافرين ،اســتطاعت الشــركة نقــل
حوالــي  3.3مليــون مســافر علــى رحالتهــا املنتظمــة والعارضــة،
وحتســن أداء مبيعــات الشــحن الــذي مت ّثــل بقــدرة الشــركة علــى
بيــع  %55مــن الســعة املعروضــة للشــحن علــى طائــرات الــركاب،
ممــا أدى إلــى حتقيــق إيــرادات مــن هــذا القطــاع بقيمــة 45.6
مليــون دينــار بارتفــاع وصلــت نســبته إلــى  %12عــن عــام .2017
وبالنســبة ملبيعــات الشــركة مــن التذاكــر اإللكترونيــة فقــد حتســنت
أيضــاً لتصــل إلــى  77.8مليــون دينــار بزيــادة مقدارهــا %27
عــن عــام  ،2017كمــا زادت اإليــرادات مــن اخلدمــات املضافــة
( )Ancillary Revenuesبنســبة  %29لتبلــغ  18.6مليــون
دينــار.
حضرات املساهمني الكرام,

لقــد جنحــت امللك ّيــة األردن ّيــة خــال عــام املاضــي بزيــادة قيمــة
اإليــراد منســوباً لعــدد املقاعــد املعروضــة ( )PRASKبنســبة %5
مقارنــة بعــام  2017وهــو مــا يســتحق تهنئــة جميــع أفــراد فريــق
العمــل فــي القطــاع التجــاري والــذي عمــل علــى حتقيــق هــذا
اإلجنــاز .وفــي جانــب تكاليــف التشــغيل ،ارتفــع املعــدل اليومــي
الســتخدام الطائــرات مــن  11.4ســاعة لــكل طائــرة يوميـاً فــي عــام
 2017إلــى  12.1ســاعة لــكل طائــرة يوميـاً فــي عــام  2018وبنســبة
منــو بلغــت .%6
وفــي اجلانــب التشــغيلي كذلــك شــهدنا حتســناً كبيــراً علــى صعيــد
منــو إنتاجيــة القــوى البشــرية عبــر إدخــال نظــام جديــد إلعــداد
برامــج عمــل األطقــم اجلويــة ( )Rosteringوالــذي أســهم
بزيــادة معــدل ســاعات العمــل الشــهرية لــكل موظــف بنســبة %16
مــع تقليــص عــدد اإلجــازات املرضيــة.
وإذا نظرنــا إلــى التكاليــف منســوبة إلــى عــدد املقاعــد املعروضــة
( )CASKفإننــا ،وإذا اســتثنينا تكاليــف الوقــود ،جنــد أن جميــع
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التكاليــف األخــرى قــد انخفضــت بشــكل عــام بنســبة  %4مقارنــة
بعــام  ،2017وبالتالــي ارتفعــت إنتاجيــة امللك ّيــة األردن ّيــة عمومــاً
بنســبة  ،%8مقدريــن هنــا جهــود جميــع عاملــن فــي الدوائــر
التشــغيلية والعملياتيــة فــي الشــركة.
وبالنســبة للعناصــر األخــرى ،فقــد واجهنــا فــي هــذا اجلانــب
انتكاســة محــدودة نتجــت عــن تســجيل خســائر فــي أســعار صــرف
بعــض العمــات ،وخصوصــاً اجلنيــه الســوداني ،حيــث بلغــت
اخلســارة مــن فــرق أســعار الصــرف  4.2مليــون دينــار .ومــن جهــة
ثانيــة ،فــإن شــركة األجنحــة امللكيــة التــي متلكهــا امللك ّيــة األردن ّيــة
ســجلت فــي عــام  2018خســارة بلغــت  3.9مليــون دينــار ،ومبــا
أدى فــي نهايــة عــام  2018إلــى أن تســجل امللك ّيــة األردن ّيــة خســارة
صافيــة بواقــع  5.9مليــون دينــار.
وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن امللك ّيــة األردن ّيــة أوقفــت اخلــط
اجلــوي إلــى الســودان منــذ مطلــع آذار مــن عــام  ،2019كمــا
كانــت قــد أوقفــت تشــغيل شــركة األجنحــة امللكيــة منــذ نهايــة شــهر
تشــرين الثانــي مــن عــام  ،2018بهــدف ســد منافــذ اخلســارة مــن
هذيــن البابــن وبشــكل دائــم.
حضرات املساهمني الكرام,

مــن املهــم اإلشــارة هنــا إلــى أن أداء الشــركة فــي الشــهور األولــى
مــن عــام  2019كان جيــداً بوجــه عــام ،بالرغــم مــن املنافســة القويــة
التــي بــدأ يشــهدها الســوق األردنــي منــذ نهايــة عــام  2018مــن
شــركات طيــران منخفضــة التكاليــف ،خصوصـاً عاملــة مــن أوروبــا
إلــى ع ّمــان والعقبــة .لذلــك فــإن هدفنــا فــي هــذا عــام يركــز علــى
حتقيــق االســتقرار فــي أدائنــا التجــاري عنــد املســتويات احلاليــة،
مــع ثقتنــا بــأن امللك ّيــة األردن ّيــة ســتحصل خــال عــام  2019علــى
بعــض الدعــم الضــروري مــن حيــث منــح الشــركة خصمــاً علــى
أســعار الوقــود أفضــل ممــا كان عليــه فــي عــام .2018
وعلــى صعيــد أســطول الطائــرات ،فــإن امللك ّيــة األردن ّيــة توشــك
فــي هــذه املرحلــة علــى اســتكمال خطتهــا الراميــة إلــى حتديــث
الطائــرات القصيــرة واملتوســطة املــدى مــن الطرازيــن "إيربــاص"
و"إمبريــر" ،حيــث أن هــذه اخلطــة ســتقودنا عنــد إجنازهــا بحلــول
عــام  2026إلــى تشــغيل أســطول حديــث وأكثــر كفــاءة مــن
الطائــرات املتوســطة والقصيــرة املــدى.
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حضرات املساهمني الكرام,

أو ُد فــي نهايــة كلمتــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للحكومــة
األردنيــة علــى دعمهــا وتفهمهــا ألهميــة الوقــوف إلــى جانــب الناقــل
الوطنــي للمملكــة ،كمــا أع ّبــر عــن الشــكر ملعالــي رئيــس مجلــس
اإلدارة وأعضــاء املجلــس علــى مــا يقدمونــه مــن دعــم لهــذه الشــركة،
ـرص علــى إجنــاح خططهــا الهادفــة إلــى النهــوض بهــا ومتكينهــا
وحـ ٍ
مــن املنافســة بشــكل أفضــل ،حيــث أنــه لــم يكــن مبقــدور اإلدارة
التنفيذيــة االســتمرار فــي تطبيــق خطتهــا االســتراتيجية خــال عــام
 2018دون دعــم املجلــس والثقــة التــي يضعهــا فــي إدارة الشــركة
وعاملــن فيهــا.
لقــد أظهــر جميــع أفــراد فريــق عمــل امللك ّيــة األردن ّيــة فــي مختلــف
مواقعهــم ،إلــى جانــب فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي عــام 2018
التزامـاً كامـ ً
ا بالعمــل علــى حتســن واقــع الشــركة والســعي اجلــاد
لتحقيــق األربــاح ،مــع التركيــز علــى أهميــة احملافظــة علــى املســتوى
املتميــز مــن خدمــات الســفر التــي تقدمهــا الشــركة ملســافريها.

وأؤكــ ُد لكــم بأننــا ســنظل نســعى معــاً ،إدارة وموظفــن ،وكفريــق
واحــد لبــذل أقصــى اجلهــود لتعزيــز مكانــة امللك ّيــة األردن ّيــة  ،ونحــن
فخــورون بــأن نكــون جــزءاً مــن هــذه الشــركة الوطنيــة الرائــدة فــي
منطقــة الشــرق األوســط ،ونعتــز بشــعارها "التــاج امللكــي" والــذي
يوجــب علينــا رفعــ ُه أن نكــون بحجــم أهميتــه ومبســتوى مكانتــه
املميــزة ،حتــى يبقــى الناقــل الوطنــي لــأردن رمــزاً قويــاً للدولــة
قــادراً علــى جتســيد هويتهــا فــي أرجــاء العالــم وتلبيــة تطلعــات
الوطــن واملواطنــن واملســاهمني ،بهمــة وعــزم أبنــاء امللك ّيــة األردن ّيــة
 ،وبتوجيهــات جاللــة امللــك عبــداهلل الثانــي ابــن احلســن املعظــم
حفظــه اهلل ورعــاه.

وشكـــراً.
املدير عام  -الرئيس التنفيذي
ســتيفان بيشــلر
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 .1البدء بتطبيق خطة

تطوير أعمال ""Turnaround Plan

واصلــت امللك ّيــة األردن ّيــة خــال عــام  2018تنفيــذ خطــة التحــول
اخلمســية التــي أطلقتهــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام  2017والتــي
تعتمــد علــى ثالثــة محــاور رئيســية؛ يأتــي هــدف حتقيــق الربحيــة
املســتدامة فــي مقدمتهــا ،بحيــث تســتطيع الشــركة تلبيــة تطلعــات
املســاهمني وحتقيــق أربــاح صافيــة مســتدامة علــى مــدى ســنوات
اخلطــة ،وكذلــك االهتمــام باملســافر باعتبــاره حجــر األســاس فــي
عمــل الشــركة مــن خــال االســتمرار فــي تقــدمي خدمــات رفيعــة
املســتوى لضيوفهــا لضمــان جتربــة ســفر متميــزة فــي جميــع مراحلهــا.
كمــا تســعى الشــركة بحســب احملــور الثالــث خلطتهــا أن تكــون جاذبــة
للكفــاءات البشــرية املؤهلــة ورعايتهــا وتدريبهــا لتمكينهــا مــن العمــل
االحترافــي فــي صناعــة النقــل اجلــوي ومكافــأة أصحــاب األداء
املتميــز ،فيمــا جتتمــع جميــع احملــاور لتحقيــق الهــدف األساســي
وهــو أن تبقــى امللك ّيــة األردن ّيــة شــركة الطيــران األولــى واملفضلــة
للمســافرين فــي منطقــة املشــرق العربــي (.)Levant
وقــد تبـ َّـدى أن هــذه االســتراتيجية بــدأت تؤتــي ثمــاراً جيــدة ،مــن حيث
النتائــج اإليجابيــة التــي ظهــرت علــى أكثــر مــن صعيــد بدءاً من حتســن
مجمــل الربــح بشــكل ملحــوظ ومنــو اإليــرادات التشــغيلية ،زيــادة عــدد
املســافرين ،رفــع معــدل امتــاء املقاعــد وكميــات الشــحن ،كمــا عملــت
امللك ّيــة األردن ّيــة علــى مواصلــة مســيرتها نحــو التميــز فــي خدمــات
الطيــران وصناعــة النقــل اجلــوي ،وذلــك بتنفيــذ خطــط وبرامــج فــي
جميــع املجــاالت والســعي لتطبيــق كل مــا مــن شــأنه النهــوض بالشــركة
وخدماتهــا اجلويــة واألرضيــة ،وتعزيــز مكانتهــا إقليميـاً وعامليـاً.
وامللك ّيــة األردن ّيــة كناقــل جــوي وطنــي عريــق ،تتمتــع بــدور هــام يُســهم
بشــكل فاعــل فــي رفعــة األردن ونهضتــه وتطــوره ،باعتبارهــا واحــد ًة
مــن األعمــدة األساســية لالقتصــاد الوطنــي وقــوا ُم صناعــة النقــل
اجلــوي والطيــران احملليــة ،يُســاعدها فــي ذلــك ســمعتها اإلقليميــة
والعامليــة املتميــزة وســامة عملياتهــا التشــغيلية والعمالــة املاهــرة
واملدربــة التــي تشــغلها مــن األردنيــن ،واألســطول الــذي يخــدم شــبكة
خطوطهــا املمتــدة علــى مســاحة أربــع قــارات ،وإســهامها امللمــوس فــي
رفــد النــاجت احمللــي اإلجمالــي للمملكــة.
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 .2شبكة اخلطوط
تنتهــج امللك ّيــة األردن ّيــة حاليــاً اســتراتيجية جتاريــة تركــز بشــكل
كبيــر علــى زيــادة اإليــرادات مــن خــال توفيــر املزيــد مــن املرونــة في
مقاطــع الشــبكة للمواءمــة بــن الســعة املقعديــة والوجهــات عاملــة
وعــدد الرحــات التــي تشــغلها ،ومبــا يتناســب مــع مختلــف أوقــات
وفصــول الســنة وتفــاوت أعــداد املســافرين خــال كل موســم.
كمــا تقــوم الشــركة بشــكل مســتمر مبراجعــة شــبكة خطوطهــا
اجلويــة لتعزيــز ترابطيتهــا وتقويــة مركــز عملياتهــا التشــغيلية مــن
ع ّمــان وتشــغيل أســطول مناســب مــن الطائــرات خلدمــة برنامــج
رحــات كفــؤ يســاعد علــى حتقيــق الربحيــة املنشــودة.
فــي هــذا اإلطــار ،أضافــت امللك ّيــة األردن ّيــة مطلــع شــهر حزيــران
مــن عــام  2018خطــاً جويــاً إلــى مدينــة كوبنهاجــن عاصمــة
الدمنــارك ،بواقــع ثــاث رحــات أســبوعياً بهــدف تعزيــز حضــور
الشــركة فــي الــدول اإلســكندنافية وشــمال أوروبــا وتنشــيط حركــة
الســياحة إلــى األردن ،حيــث يخــدم هــذا اخلــط فئــات مختلفــة
مــن مواطنــي البلديــن والــدول املجــاورة ويدعــم حركــة الســياحة
والتبــادل التجــاري ورجــال األعمــال وحركــة الترانزيــت ،ســيما
أن مطــار كوبنهاجــن الدولــي يتمتــع مبيــزات تنافســية فــي مجــال
الربــط بــن مطــارات املنطقــة اإلســكندنافية ،كمــا أنــه املطــار
الرئيــس الــذي يخــدم كوبنهاجــن ومدن ـاً أخــرى عديــدة فــي الــدول
احمليطــة بهــا ،ســيما جنــوب الســويد.
كمــا اســتأنفت امللك ّيــة األردن ّيــة فــي األول مــن شــهر نيســان 2018
رحالتهــا بــن ع ّمــان وكل مــن إربيــل والســليمانية فــي العــراق.
 .3توسيع أتفاقيات الرمز املشترك
< اتفاقيات الرمز املشترك مع وسائط النقل اجلوي
تُسهم هذه الصيغة التجارية في رفد رحالت امللك ّية األردن ّية
باملسافرين وتعزز من حركة النقل اجلوي ،حيثُ أبرمت الشركة
في شهر آب من عام  2018اتفاقية جديدة مع اخلطوط اجلوية
التونسية ،والتي مبوجبها تقوم "التونسية" بتسويق وبيع عدد غير
محدد من املقاعد على الرحالت التي تشغلها امللك ّية األردن ّية بني
تونس ع ّمان.
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كمــا وســعت امللك ّيــة األردن ّيــة التعــاون التجــاري بالرمــز املشــترك
مــع كل مــن اخلطــوط اجلويــة التركيــة واخلطــوط اجلويــة املاليزيــة
والطيــران العمانــي ،وفيمــا يتعلــق بتوســيع االتفاقيــة مــع شــركتي
اخلطــوط "التركيــة" و"املاليزيــة" ،فقــد أضافــت الشــركة  8وجهــات
عامليــة غيــر مباشــرة إلــى شــبكتها اجلويــة ،ثــاث وجهــات بعــد
إســطنبول ،هــي صوفيــا وميالنــو وســراييفو ،وخمــس وجهــات بعــد
كواالملبــور هــي :ســنغافورة ،بينــاجن ولنــكاوي فــي ماليزيــا ،وســيدني
وملبــورن فــي أ ســتراليا.
أمــا الطيــران العمانــي ،فهــو يقــوم بتســويق الرحــات اجلويــة مــن
مســقط إلــى بيــروت عبــر ع ّمــان ،فضـ ً
ا عــن إتاحــة الفرصــة أمــام
مســافري امللك ّيــة األردن ّيــة للســفر مــن جميــع محطاتهــا واســتكمال
رحالتهــم إلــى مســقط مــع الطيــران العمانــي ،كمــا اتفقــت امللك ّيــة
األردن ّيــة مــع اخلطــوط القطريــة علــى إضافــة "دكا" عاصمــة
بنغــادش ومدينــة جوهانســبيرغ فــي جنــوب أفريقيــا إلــى اتفاقيــة
الرمــز املشــترك املبرمــة بينهمــا منــذ عــام .2015
وترتبــط امللك ّيــة األردن ّيــة باتفاقيــات جتاريــة علــى أســاس الرمــز
املشــترك مــع  17شــركة طيــران عربيــة وعامليــة ،منهــا ســبع
اتفاقيــات مــع شــركات طيــران حليفــة ضمــن حتالــف oneworld
العاملــي هــي :أميــركان أيرالينــز ،بريتــش أيرويــز ،آيبيريــا اإلســبانية،
اخلطوط الســيبيرية  ،S7املاليزية ،الســريالنكية ،القطرية ،وعشــر
اتفاقيــات أخــرى مــع :اخلطــوط التركيــة ،الطيــران العماني ،الشــرق
األوســط اللبنانيــة ،أليتاليــا ،تــاروم الرومانيــة ،طيــران اخلليــج،
اخلطــوط الســورية ،التونســية ،ميريديانــا فــاي اإليطاليــة وشــركة
االحتــاد للطيــران.
< اتفاقيات الرمز املشترك مع وسائط النقل البري
تســعى امللك ّيــة األردن ّيــة بشــكل متواصــل إلــى تعزيــز خدمــات
املســافرين عبــر إيجــاد سلســلة متكاملــة مــن وســائط النقل مبختلف
أشــكالها تعــزز جتــارب مســافري الشــركة ومتنحهــم ســهولة فــي
التنقــل مــن مــكان آلخــر فــي أي مدينــة تصلهــا طائراتهــا ،حيــثُ
وقعــت امللك ّيــة األردن ّيــة اتفاقيــة جتاريــة بالرمــز املشــترك مــع
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شــركة الســكك احلديديــة الوطنيــة الفرنســية " "SNCFاملشــغلة
للقطــارات الســريعة " ،"TGVوالتــي ُت ّكــن مســافري امللك ّيــة
األردن ّيــة املغادريــن إلــى باريــس مــن مواصلــة رحالتهــم باســتخدام
القطــار الســريع مباشــرة إلــى  19مدينــة فرنســية بعــد باريــس
باإلضافــة إلــى العاصمــة البلجيكيــة بروكســل.
هــذه اخلدمــة اجلديــدة توفــر ملســافري امللك ّيــة األردن ّيــة إمكانيــة
حجــز وشــراء تذكــرة ســفر واحــدة علــى مــن طائــرات امللك ّيــة
األردن ّيــة بالرمــز املشــترك مــع شــركة القطــارات الفرنســية والتــي
تنقــل املســافرين بواســطة قطاراتهــا احلديثــة والســريعة إلــى املــدن
الفرنســية التاليــة :آي أون بروفانــس ،أجنيــر ســان لــود ،أفينيــون،
بــوردو ســان جــان ،شــامبان ،لــو مــان ،لييــل ،لوريــن ،ليــون ،مرســيليا،
مونبلييــه ،نانــت ،نيــم ،بواتييــه ،ريــن ،ســان-بيير-دي-كوربس،
ستراســبورغ ،تولــون وفاالنــس ،إضافــة إلــى بروكســل.
كمــا اتفقــت امللك ّيــة األردن ّيــة مــع شــركة ""Car Trawler
األيرلنديــة الرائــدة فــي تأجيــر الســيارات الســياحية وتوفيــر
خدمــات النقــل البــري والســككي علــى مســتوى العالــم والتــي متتلــك
أعــداداً ضخمــة ومنوعــة مــن الســيارات االقتصاديــة والفاخــرة،
حيــثُ يســتطيع املســافرون اختيــار الســيارات التــي يريدونهــا
واســتئجارها مباشــرة بزيــارة موقــع امللك ّيــة األردن ّيــة اإللكترونــي أو
تطبيــق الشــركة علــى الهواتــف الذكيــة.

 .4حتديث األسطول
وفــي جانــب األســطول ،فــإن الشــركة تتجــه فــي إطــار خطتهــا إلــى
جتديــد طائــرات األســطول املتوســط والقصيــر املــدى مــع زيــادة
عــدد الطائــرات اململوكــة وتقليــل املســتأجرة ،بحيــث تكــون جميــع
الطائــرات املخصصــة للمســافات املتوســطة والقصيــرة املــدى
حديثــة وعلــى درجــة عاليــة مــن كفــاءة التشــغيل واجلــدوى التجارية،
وهــو مــا ســينعكس بالتالــي علــى توفيــر التكاليــف املتعلقــة بقطــع
الغيــار والصيانــة ،علم ـاً بــأن هنــاك مفاوضــات جاريــة حالي ـاً بــن
امللك ّيــة األردن ّيــة والشــركات العامليــة الرئيســية الصانعــة للطائــرات
وهــي:
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بوينــغ وإيربــاص وإمبريــر الختيــار الطائــرات املناســبة وإحاللهــا
مــكان الطائــرات عاملــة خــال الســنوات القليلــة القادمــة.
وعلــى صعيــد طائــرات "درمي الينــر" فقــد و ّفــرت هــذه الطائــرات
للشــركة قــدرة أكبــر علــى املنافســة فــي ســوق صناعــة النقــل اجلــوي
اإلقليمــي والعاملــي ،وش ـ َّكلَت خطــوة كان لهــا أثــر إيجابــي فــي دفــع
مســيرة الشــركة إلــى األمــام ،ســواء مــن ناحيــة االرتقــاء مبســتوى
اخلدمــات املقدمــة للمســافرين أو مــن ناحيــة خدمــة شــبكة
اخلطــوط بكفــاءة وفعاليــة ،ال ســيما أن هــذه اإلضافــة النوعيــة
لألســطول أدت إلــى خفــض معــدل أعمــار طائــرات الشــركة ،األمــر
الــذي يُعــزز امليــزة التنافســية للشــركة باملقارنــة مــع الشــركات
األخــرى.
 .5إطالق عروض بيع متواصلة
اتبعــت امللك ّيــة األردن ّيــة نهجـاً تطويريـاً يقــوم علــى تعزيــز التواصــل
مــع اجلمهــور مــن خــال تنفيذهــا لسلســلة حمــات بيــع تســويقية
مســتمرة خــال عــام  ،2018انســجاماً مــع خطــة التحــول
إلــى الربحيــة التــي تنفذهــا والتــي تتضمــن متكــن املســافر مــن
التخطيــط للســفر وشــراء التذاكــر بأســعار تفضيليــة ،األمــر الــذي
يزيــد مــن ثقــة املســافرين بامللك ّيــة األردن ّيــة ويجعلهــا خيارهــم األول
فــي الســفر.
األســعار املخفضــة التــي تطلقهــا امللك ّيــة األردن ّيــة فــي الســوق
األردنــي والعربــي والعاملــي بشــكل مســتمر ســاهمت فــي تغييــر
مفهــوم الســفر لــدى اجلمهــور ومســاعدة الراغبــن علــى زيــارة
أقاربهــم وأصدقائهــم فــي مواســم األعيــاد واملناســبات ،كمــا نشــطت
حركــة الســياحة ورجــال األعمــال والطلبــة وغيرهــم.
وخــال عــام  2018نفــذت امللك ّيــة األردن ّيــة  22حملــة مبيعــات
تســويقية ،حيــثُ تراوحــت نســبة اخلصومــات علــى أســعار تذاكــر
الســفر لتلــك احلمــات بــن  ،%70-25والتــي مكنــت قطاعــاً
كبيــراً مــن املســافرين مــن االســتفادة مــن تلــك العــروض وشــراء
تذاكرهــم بســهولة عبــر قنــوات البيــع املختلفــة وهــي :موقــع امللك ّيــة
األردن ّيــة اإللكترونــي ،تطبيــق الشــركة علــى الهواتــف الذكيــة ،مركــز
االتصــال ،مكاتــب املبيعــات فــي األردن واحملطــات اخلارجيــة،
باإلضافــة إلــى وكاالت الســياحة والســفر املعتمــدة لــدى امللك ّيــة
األردن ّيــة ،فيمــا مت حصــر وســائل البيــع لبعــض العــروض فــي
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القنــوات اإللكترونيــة.
امللك ّيــة األردن ّيــة اختــارت إلطــاق عــروض األســعار مختلــف
املناســبات االجتماعيــة والوطنيــة فــي بــادرة منهــا للتفاعــل مــع
املســافرين وحتفيزهــم للســفر إلــى الوجهــات التــي يريدونهــا
حــول العالــم منهــا :عيــد االســتقالل ،شــهر رمضــان املبــارك ،عيــد
تأســيس امللك ّيــة األردن ّيــة الـــ  ،55عيــد امليــاد املجيــد والســنة
اجلديــدة ،عيــد األم ،عــروض التذاكــر اخلاصــة مبواســم الصيــف
واخلريــف ،عــروض ( ،)Super Saverباإلضافــة إلــى عــروض
اجلمعــة الســعيدة املســتمرة أيــام ا ُ
جلمــع مــن كل أســبوع وغيرهــا
مــن املناســبات.
امللك ّيــة األردن ّيــة اســتخدمت لترويــج عــروض األســعار وســائل
إعالنيــة وإعالميــة مختلفــة منهــا :الصحــف اليوميــة احملليــة
واملواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي
وموقــع امللك ّيــة األردن ّيــة اإللكترونــي واإلذاعــات والفضائيــات،
واللوحــات اإلعالنيــة فــي الشــوارع احليويــة فــي العاصمــة والتــي
ُتاكــي بصورهــا وألوانهــا وشــعاراتها املدروســة الهــدف النهائــي
وهــو جلــب االنتبــاه وزيــادة رغبــة اجلمهــور بالســفر.
 .6في مجال الهندسة والصيانة
< توقيع اتفاقية مع شركة

""Spairliners

للحفــاظ علــى مســتوى متقــدم مــن اجلاهزيــة الفنيــة ألســطول
الطائــرات مــن طــراز إمبريــر  E195وإمبريــر  ،E175وتوفيــر
أفضــل اخلدمــات للمســافرين ،وقعــت امللك ّيــة األردن ّيــة وشــركة
" "Spairlinersاملتخصصــة فــي مجــال تقــدمي الدعــم الفنــي
لطائــرات إمبريــر وإيربــاص اتفاقيــة تعــاون تقــوم مبوجبهــا بتوفيــر
خدمــات الصيانــة ألســطول طائــرات امللك ّيــة األردن ّيــة مــن طــراز
إمبريــر فــي مراكــز عملهــا فــي كل مــن باريــس وميونــخ والتــي
تشــمل عمليــات اإلمــداد والتوريــد لقطــع الغيــار اخلاصــة بتلــك
الطائــرات ،وصيانــة القطــع وتوفيــر بدائــل لهــا عنــد احلاجــة مــن
خــال املركــز الفنــي التبادلــي الــذي تديــره شــركة ""Spairliners
ويضــم  20شــركة طيــران أخــرى ،فضــ ً
ا عــن تقــدمي خدمــات
الدعــم اللوجســتي الالزمــة إلجــراء أعمــال الصيانــة وتغييــر قطــع
الطائــرات علــى املراســي فــي مختلــف املطــارات.
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< التجمع الفني املُشترك لشركات الطيران العاملية

()IATP

عــززت امللك ّيــة األردن ّيــة دورهــا فــي التجمــع الفنــي املُشــترك
لشــركات الطيــــران العامليــة ( )IATPاملتخصــص فــي مجــال
توفيــر الدعــم الفنــي وقطــع الغيــار لطائــرات األســطول فــي
مختلــف احملطــات اخلارجيــة ،حيــثُ يوفــر التجمــع لطائــرات
امللك ّيــة األردن ّيــة االســتفادة املشــتركة مــن املــوارد املتاحــة وقطــع
الغيــار ومعــدات الصيانــة الالزمــة ومعــدات املناولــة األرضيــة وفــرق
الصيانــة مــن مهندســن وفنيــن فــي مختلــف احملطــات التــي تصلهــا
طائراتهــا ،األمــر الــذي يحــول دون تأخيــر مواعيــد الطائــرات فــي
حــال حصــول مشــاكل فنيــة وخفــض التكاليــف اإلضافيــة لنقــل
قطــع الغيــار ومعــدات الصيانــة وعــدم اللجــوء إلــى تخزيــن القطــع
فــي احملطــات اخلارجيــة حفاظـاً علــى جاهزية األســطول واملســتوى
املطلــوب مــن اخلدمــات الفنيــة.
عضويــة امللك ّيــة األردن ّيــة فــي هــذا التجمــع تضمنــت مراجعــة
إجــراءات املشــتريات الفنيــة لقســم قطــع ومــواد الطائــرات فــي
دائــرة الهندســة والصيانــة وإضافــة أســماء مــزودي قطــع الغيــار
وخدمــات الصيانــة املعتمديــن لــدى التجمــع الفنــي لقائمــة امللك ّيــة
األردن ّيــة بهــذا اخلصــوص.

كمــا تقــوم امللك ّيــة األردن ّيــة مبوجــب عضويتهــا فــي التجمــع الفنــي
( )IATPبتوفيــر خدمــات الصيانــة وقطــع الغيــار لطائــرات
الشــركات األعضــاء فــي مركــز عملياتهــا الرئيســي فــي مطــار امللكــة
عليــاء الدولــي ومطــار بغــداد الدولــي ،ممــا يعــود بفوائــد ماليــة علــى
الشــركة ورفدهــا مبصــدر إضافــي مــن اإليــرادات.
< توقيع عقود صيانة مع أربع شركات جديدة
تواصــل امللك ّيــة األردن ّيــة جهودهــا لتحســن اإليــرادات املتأتيــة مــن
العقــود واالتفاقيــات التــي تبرمهــا مــع شــركات طيــران أخــرى فــي
مجــال صيانــة الطائــرات ،حيــث أبرمــت فــي عــام  2018أربــع
اتفاقيــات مــع كل مــن :اخلطــوط اجلويــة التركيــة وطيــران نــاس
وفــاي دبــي وطيــران اخلليــج ،وســوف تقــوم امللك ّيــة األردن ّيــة
بتقــدمي خدمــات الصيانــة لطائــرات الشــركات املذكــورة فــي كل
مــن مطــار امللكــة عليــاء الدولــي ،ومطــار بغــداد ومطــار البصــرة مبــا
فــي ذلـــــك :فحــــــص الطائــرات فنيـاً قبــل اقالعهــا ،تقييــم األعطال
وتقــدمي مختلــف أعمــال اإلصــاح الفنــي ،وفقـاً إلجــراءات الصيانــة
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املتبعــة فــي امللك ّيــة األردن ّيــة والشــركات املتعاقــدة معهــا وضمــن
أدق معاييــر اجلــودة العامليــة ،اســتناداً إلــى مــا تتمتــع بــه امللك ّيــة
األردن ّيــة مــن ســمعة مرموقــة فــي هــذا املجــال.
 .7األنظمة اإللكترونية
طبقــت امللك ّيــة األردن ّيــة خــال عــام  2018أنظمــة إلكترونيــة
متطــورة لزيــادة قدرتهــا علــى متابعــة حركــة طائراتهــا وحتســن
عمليــة التخطيــط لشــبكتها اجلويــة ،حرصـاً علــى مواكبــة احلداثــة
والتوســع فــي خدمــات صناعــة النقــل اجلــوي ،وســعيها لتطبيــق
أحــدث احللــول التــي تنســجم مــع األنظمــة التقنيــة املعتمــدة لديهــا
وفــي قطــاع الطيــران العاملــي وإيجــاد حلــول مبتكــرة تُســهم فــي
حتســن العمليــات التشــغيلية وتوفيــر خدمــات متميــزة للمســافرين
فــي املطــارات وعلــى مــن الطائــرات:
< حلول "أماديوس" الرقمية
زودت مجموعــة "أماديــوس" ،العامليــة الرائــدة فــي مجــال حلــول
التكنولوجيــا املتقدمــة لقطــاع الســفر العاملــي امللك ّيــة األردن ّيــة بعــدد
مــن األنظمــة اإللكترونيــة املتطــورة ،والتــي تهــدف امللك ّيــة األردن ّيــة
مــن تطبيقهــا إلــى تعزيــز عمليــة التحــول الرقمــي وحتســن مجمــل
خدمــات الســفر واكتســاب مزايــا تنافســية جديــدة عب ـ َر توظيــف
أحــدث التقنيــات الكفيلــة بتســهيل خدمــات الــركاب واالرتقــاء بهــا
إلــى مســتويات إضافيــة مــن التميــز.
هــذه األنظمــة ســتمكن املســافرين مــن دفــع رســوم اخلدمــات
املضافــة عنــد (كاونتــر التشــييك) قبيــل الرحلــة ،فض ـ ً
ا عــن إدارة
رحالتهــم وتغييــر حجوزاتهــم ذاتيـاً فــي بعــض احلاالت االســتثنائية،
مثــل تأخيــر أو إلغــاء الرحــات عبــر زيــارة املوقــع اإللكترونــي
للملكيــة األردن ّيــة وتطبيــق الشــركة علــى الهواتــف الذكيــة.
< أنظمة التشييك الذاتي
أتاحــت امللك ّيــة األردن ّيــة ملســافريها إمكانيــة أن يقومــوا بأنفســهم
بعمليــة "التشــييك" الذاتــي باســتخدام األجهــزة التــي وضعتهــا
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الشــركة فــي صالــة املغادريــن مبطــار امللكــة عليــاء الدولــي
واملخصصــة لهــذه اخلدمــة بحيــث يســتطيع املســافر إصــدار بطاقــة
الصعــود إلــى الطائــرة واحلصــول علــى قســيمة احلقيبــة دون املــرور
بإجــراءات الســفر التقليديــة ،حيــث تســتغرق عمليــة "التشــييك"
الذاتــي  60ثانيــة فقــط.
ويتمكــن املســافرون املغــادرون عبــر مطــار امللكــة عليــاء الدولــي
مــن إمتــام جميــع إجــراءات الســفر املتعلقــة برحالتهــم مــع امللك ّيــة
األردن ّيــة إلــى مختلــف الوجهــات علــى الشــبكة ،مــا عــدا محطــات
الشــركة فــي أميــركا الشــمالية ولنــدن والتــي لــم تشــملها هــذه
اخلدمــة الذاتيــة ألســباب تتعلــق باإلجــراءات األمنيــة التــي يتطلبهــا
الســفر إلــى تلــك الــدول.
كمــا توفــر األكشــاك املخصصــة للخدمــة الذاتيــة تســهيالت
أخــرى مثــل :تدقيــق معلومــات جــواز الســفر ،إظهــار رقــم الرحلــة
وموعدهــا ،اختيــار املقعــد املناســب ،حســاب أميــال الســفر فــي
حــال كان املســافر مــن مشــتركي برنامــج "رويــال كلــوب" ومعرفــة
االمتيــازات التــي يســتحقها ،كمــا ميكــن للمجموعــات وأفــراد
العائلــة الواحــدة "تشــييك" حجوزاتهــم وإجنــاز جميــع اإلجــراءات
معــاً وبنفــس الوقــت.
< نظام تتبع حقائب املسافرين املتأخرة ذاتياً
خدمــة جديــدة أتاحتهــا امللك ّيــة األردن ّيــة ملســافريها متكنهــم
مــن تتبــع حقائبهــم املتأخــرة ذاتيــاً عبــر موقــع امللك ّيــة األردن ّيــة
اإللكترونــي مــن خــال رابــط نظــام " "World Tracerالعاملــي
مــن شــركة ســيتا العامليــة ،حيــث يقــوم النظــام مبطابقــة معلومــات
احلقيبــة املفقــودة ومقارنتهــا مبواصفــات وبيانــات احلقائــب التــي
يُعثــر عليهــا فــي كافــة املطــارات الدوليــة.

ويســتطيع املســافر إدخــال معلومــات أكثــر دقــة عــن حقيبتــه التــي
تأخــر وصولهــا أو ُفقــدت خــال الســفر تتعلــق بلــون احلقيبــة
ومواصفاتهــا وقائمــة محتوياتهــا ،وذلــك بعــد إعــام املســافر لقســم
خدمــات األمتعــة مبطــار امللكــة عليــاء الدولــي واملطــارات األخــرى
بعــدم وصــول أمتعتــه وإصــدار املطالبــة بخصوصهــا "،"Claim
األمــر الــذي سيُســهم فــي تســريع العثــور علــى احلقائــب وتتبعهــا
بطريقــة أفضــل.
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< تطوير موقع امللك ّية األردن ّية اإللكتروني
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اســتكملت امللك ّيــة األردن ّيــة املرحلــة األولــى مــن مشــروع
تطويــر موقعهــا اإللكترونــي بالتعــاون مــع شــركة
" "Tanasuk Technologiesوالتــي اشــتملت علــى نقــل كافــة
محتويــات املوقــع اإللكترونــي الســابق إلــى املنصــة اجلديــدة لنظــام
" "SITECOREالعملــي املتطــور ،حيــث مت حتــى اآلن نقــل أكثــر
مــن  200صفحــة بســبع لغــات عامليــة ،ومبــا يعــزز مــن قــدرة
الشــركة علــى خدمــة عمالئهــا وزيــادة إيــرادات البيــع عبــر هــذا
املوقــع.
هــذا التحديــث للموقــع اإللكترونــي ُي ّكــن امللك ّيــة األردن ّيــة مــن
االســتجابة بشــكل أكثــر ســرعة ومهنيــة لتطــورات ســوق صناعــة
النقــل اجلــوي والعمــل مبرونــة أكثــر اتســاعاً لتلبيــة رغبــات
املســافرين ،ســيما مــع مــا يوفــرهُ النظــام اجلديــد مــن تكامــل فعــال
بــن املتطلبــات الفنيــة والتســويقية علــى املوقــع اإللكترونــي بنســخته
اجلديــدة املطــ ّورة.

املرحلــة الثانيــة مــن املشــروع تشــتمل علــى تعزيــز كفــاءة املوقــع
التفاعليــة مــن حيــث ســهولة وســرعة عمليــات البحــث وزيــادة عــدد
املتصفحــن باســتخدام أدوات تكنولوجيــة تســاعد اجلمهــور علــى
الوصــول إلــى املعلومــات املطلوبــة حــول مختلــف خدمــات ومنتجــات
الســفر املقدمــة لعمــاء امللك ّيــة األردن ّيــة علــى املوقــع ،وصــوالً إلــى
املرحلــة األخيــرة مــن مشــروع التطويــر حــن يتــم االندمــاج بشــكل
تــام مــع منصــة " "SITECOREبنقــل جميــع املعلومــات التــي
يحتــوي عليهــا املوقــع مــن مصادرهــا املختلفــة وتقدميهــا للجمهــور
بشــكل ومضمــون جديديــن.
< تطوير موقع

RJ Staff

هــذا املوقــع اخلــاص مبوظفــي امللك ّيــة األردن ّيــة rjstaff.rj.com
مت إطالقــه بشــكل جديــد وخدمــات إضافيــة متكاملــة للعاملــن
فــي الشــركة للمســاعدة علــى تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة
باملوظفــن بشــكل عــام بحيــث يســتطيع املوظــف احلصــول علــى
جميــع املعلومــات املتعلقــة بالعمــل ،مثــل :الهيــكل التنظيمي للشــركة،
الشــواغر الوظيفيــة املتوفــرة ،منــوذج طلــب اإلجــازة ،مراقبــة الــدوام
اليومــي ذاتيـاً ،صنــدوق االدخــار ،معلومــات الراتــب ،التعاميــم
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الهامــة الصــادرة عــن دائــرة املـــــــوارد البشــرية ،اإلجـــــازات
الســنوية بجميــع تفاصيلهــا ،النشـــــرة الداخليــــــة
" "Update from the CEOالصــادرة عــن دائــرة االعــام
واالتصــال ،وكذلــك الشــعارات اخلاصــة بالشــركة وغيرهــا.

ويتيــح املوقــع ملوظــف امللك ّيــة األردن ّيــة أيضـاً إمكانيــة حجــز وإصدار
مســتحقاته ومســتحقات منتفعيــه مــن التذاكــر املخفضــة واملجانيــة
علــى شــركات الطيــران األخــرى والتــي يتجــاوز عددهــا  30شــركة
ممــن ترتبــط مع امللك ّية األردن ّيــة باتفاقيات "."Z-Agreements

وعلــى ذات الصعيــد أمتــت امللك ّيــة األردن ّيــة إجنــاز موقــع خــاص
مبتقاعــدي الشــركة بهــدف إتاحــة الفرصــة أمامهــم للحصــول
علــى جميــع املعلومــات واخلدمــات بطريقــة ســهلة وتوفيــر الوقــت
واجلهــد عليهــم.

 .8الشحن اجلوي
تولــي امللك ّيــة األردن ّيــة قطــاع الشــحن اجلــوي اهتمامــاً خاصــاً
باعتبــاره املصــدر األساســي الثانــي إليرادات الشــركة ،حيث تُواصل
الشــركة جهودهــا لتحســن اإليــرادات املتأتيــة مــن عمليــات شــحن
البضائــع علــى مــن طائــرات امللك ّيــة األردن ّيــة أو عبــر اتفاقيــات
شــراكة مــع جهــات إقليميــة وعامليــة أو شــركات طيــران أخــرى ،كمــا
تُركــز امللك ّيــة األردن ّيــة علــى تســويق األردن كمركــز توزيــع إقليمــي
ملــا يتميــز بــه مــن موقــع جغرافــي اســتراتيجي للربــط بــن مناطــق
العالــم املختلفــة والبحــث عــن أســواق واعــدة فــي هــذا القطــاع.
< دعم الصادرات األردن ّية وتسهيل الواردات

تســتحوذ امللك ّيــة األردن ّيــة علــى  %40مــن حجــم الشــحن فــي
الســوق احمللــي وهــي نســبة تســعى الشــركة لزيادتهــا باســتمرار
مقابــل مــا تشــحنه شــركات الطيــران األخــرى ،حيــثُ تنقــل امللك ّيــة
األردن ّيــة مختلــف أصنــاف البضائــع ســواء فــي الســعة املتوفــرة علــى
الطائــرات املخصصــة للمســافرين أو علــى طائــرة الشــحن اجلــوي.
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وخــال عــام  2018بذلــت الشــركة جهــوداً كبيــر ًة فــي حتســن ُســبل
التعــاون مــع مصــدري اخلضــار والفواكــه األردنيــن إليجــاد منافــذ
تســويقية للصــادرات األردن ّيــة إلــى مختلــف دول العالــم وإيجــاد
آليــات لتصديــر احملاصيــل إلــى أوروبــا والتســهيالت املطلوبــة فــي

مجــال النقــل اجلــوي واســتخدام الشــحن اجلــوي لنقــل اخلضــار
والفواكــه إلــى اخلــارج والعــودة باللحــوم املســتوردة مــن رومانيــا
ولنــدن إلــى األردن ،ممــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى املُســتورِ د
واملصــدِ ر ،باإلضافــة إلــى دراســة كل البدائــل والتكاليــف لنقــاط
االســتقبال فــي أوروبــا والتــي تضمــن منافســة املنتــج األردنــي
للخضــار الدوليــة ،خاصــة أن املنتــج األردنــي يلقــى اهتمامـاً كبيــراً
مــن املســتهلك األوروبــي ،وعلــى هــذا الصعيــد نقلــت امللك ّيــة األردن ّية
كميــات كبيــرة مــن اخلضــار والفواكــه مــن القاهــرة إلــى أوروبــا.
كمــا جــددت الشــركة اتفاقيتهــا مــع وكالء الشــحن اجلــوي احمللــي
مــن مصــدري الفراولــة فــي األردن لنقــل احملاصيــل علــى مــن
طائــرات الشــركة املخصصــة للمســافرين إلــى لنــدن وعلــى مــن
طائــرة الشــحن إلــى ماســترخت ،والتــي ســيتم إيصالهــا إلــى الــدول
األوروبيــة األخــرى بــراً ،وذلــك حرص ـاً مــن امللك ّيــة األردن ّيــة علــى
مواصلــة دعــم الصــادرات األردن ّيــة مــن املنتجــات الزراعيــة وتوفيــر
جميــع اإلمكانيــات الالزمــة لزيــادة كمياتهــا ونقلهــا إلــى األســواق
العامليــة بالســرعة املمكنــة وبحالــة ممتــازة تتناســب مــع ســمعة
األردن الطيبــة فــي قطــاع املنتجــات الزراعيــة عمومــاً.
مــن جهــة أخــرى أبرمــت امللك ّيــة األردن ّيــة اتفاقيــات جتاريــة مــع
شــركات طيــران هنديــة لنقــل الشــحن مــن مــدن الهنــد املختلفــة،
ومنهــا بومبــاي إلــى مطــار الدوحــة ،لتقــوم امللك ّيــة األردن ّيــة بعــد
ذلــك بنقــل البضائــع علــى طائراتهــا إلــى ع ّمــان ومــن ثــم إلــى
مختلــف احملطــات علــى شــبكتها اجلويــة العامليــة.
أمــا علــى صعيــد البريــد والنقــل الســريع ،فــإن كل مــن إدارة البريــد
الهولنــدي والبريــد األميركــي واألوروبــي أصبحــت تســتخدم شــبكة
امللك ّيــة األردن ّيــة لنقــل منتجــات التجــارة اإللكترونيــة مــن هولنــدا
إلــى جميــع وجهــات الشــركة ســيما وأن امللك ّيــة األردن ّيــة اســتطاعت
أن تعــزز ترابطيــة شــحن التجــارة اإللكترونيــة بــن منطقــة الشــرق
األقصــى ودول اخلليــج العربــي.
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 .9خدمات املسافرين
فــي إطــار مســاعي امللك ّيــة األردن ّيــة املســتمرة لتطويــر خدمــات
الطعــام املقدمــة املســافرين علــى الدرجتــن الســياحية ورجــال
األعمــال علــى خطــوط امللك ّيــة األردن ّيــة القصيــرة واملتوســطة
املــدى ،فقــد حرصــت الشــركة علــى أن تكــون الوجبــات مناســبة
ألذواق جميــع املســافرين مــن مختلــف اجلنســيات والثقافــات
العربيــة والعامليــة ،كمــا أدخلــت الشــركة مجموعــة مــن التحســينات
علــى قوائــم الطعــام املقدمــة للــركاب خــال الرحــات شــملت
إضافــة خيــارات جديــدة مــن الطعــام علــى درجــة رجــال األعمــال
(كــراون) ،وتعزيــز أطبــاق املقبــات واحللويــات املرافقــة للوجبــات
الســاخنة ورفدهــا مبزيــد مــن األصنــاف املميــزة.
ووفــرت الشــركة تشــكيلة مــن األجبــان املتنوعــة ملســافري درجــة
(كــراون) بشــكل الئــق ومحتــوى غنــي باملكونــات املختلفــة ،حيــثُ
يتنــاول املســافرون عــاد ًة هــذه األصنــاف املختــارة مــن األجبــان
العامليــة إلــى جانــب البســكويت اململــح واملكســرات والفواكــه
املجففــة بعــد وجبــة الغــداء الســاخنة علــى رحــات امللك ّيــة األردن ّيــة
املتوســطة والطويلــة املــدى التــي تزيــد مدتهــا عــن ثــاث ســاعات،
فضـ ً
ا عــن تقــدمي مجموعــة جديــدة مــن األجبــان املرافقــة ملكونــات
الساندويشــات ،واختيــار أنــواع مختلفــة خلبــز الساندويشــات
البــاردة ذات املظهــر اجلــذاب واالحتفــاظ بجميــع املكونــات
طازجــة وصحيــة طيلــة ســاعات الرحلــة وخــال تقــدمي الوجبــات
للمســافرين.
كمــا وفــرت امللك ّيــة األردن ّيــة ملســافري درجــة رجــال األعمــال
(كــراون) حافلــة حديثــة لنقــل الــركاب بــن مبانــي املطــار وأماكــن
اصطفــاف الطائــرات علــى املراســي عنــد احلاجــة لذلــك.
 .10برنامج املسافر الدائم "رويال كلوب"
شــهد عــام  2018إعــادة إطــاق برنامــج املســافر الدائــم بحلــة
جديــدة غنيــة باملكافــآت واالمتيــازات حتــت اســم ""Royal Club
والــذي يتيــح ملشــتركيه التمتــع مبزيــد مــن اخلدمــات االســتثنائية
التــي تعــزز ثقــة املســافرين الدائمــن بشــركتهم واســتقطاب عمــاء
ُجــدد وكســب والئهــم.

وقــد اختــارت امللك ّيــة األردن ّيــة لبطاقــات العضويــة فــي البرنامــج
أســماء جديــدة مســتوحاة مــن الهويــة الوطنيــة والطبيعــة البريــة
لــأردن ،حيــث أطلقــت عليهــا أســماء الطيــور األردن ّيــة التــي ترمــز
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للحريــة والتحليــق فــي األجــواء وتتماشــى مــع مفاهيــم البرنامــج
املتطــور ،وهــي :بالتينيــوم هــوك ،جولــد ســباروو ،ســيلفر جــاي
وبرونــز صــن بيــرد.
املســافرون الدائمــون ميكنهــم عبــر املوقــع اإللكترونــي للملكيــة
األردن ّيــة إجــراء جميــع العمليــات التــي يريدونهــا علــى حســاباتهم
إلكترونيــاً ،مبــا فــي ذلــك :شــراء األميــال أو حتويلهــا حلســاب
مســافر آخــر ،أو التبــرع بهــا ملركــز احلســن للســرطان أو إهدائهــا
آلخريــن ،كمــا ميكــن شــراء األميــال عبــر املوقــع اإللكترونــي أو مــن
مكاتــب مبيعــات امللك ّيــة األردن ّيــة مــن أجــل اســتكمال عــدد األميــال
الالزمــة لتقــدمي هديــة لشــخص آخــر أو حتويلهــا حلســاب آخــر
مقابــل رســوم بســيطة.
برنامــج " "Family Clubيفســح املجــال للعضويــة العائليــة
الواســعة ،والتــي مــن خاللهــا أصبــح ممكنـاً إشــراك أفــراد آخريــن
مــن العائلــة املمتــدة كأعضــاء فــي حســاب واحــد واالســتفادة مــن
مزايــا العضويــة العائليــة العديــدة ،ممــا يجعــل البرنامــج منســجماً
مــع متطلبــات احليــاة االجتماعيــة للمشــتركني ويو ّفــر املرونــة
للتصــرف باألميــال املتحصلــة فــي حســاب العائلــة ألي فــرد مــن
منتســبيها.
كمــا وفــرت امللك ّيــة األردن ّيــة ملشــتركي البرنامــج متجــر
"رويــال كلــوب" اإللكترونــي الــذي ُي ّكــن األعضــاء مــن شــراء
منتجــات محليــة وعامليــة متنوعــة مقابــل األميــال املتجمعــة
لديهــم فــي البرنامــج عبــر الدخــول إلــى املنصــة اإللكترونيــة

.royalclubrewards.rj.com

املتجــر يتيــح ألعضــاء البرنامــج اســتبدال األميــال املترصــدة فــي
حســاباتهم بســلع جتاريــة يرغبــون بشــرائها واختيــار احتياجاتهــم
عبــر هــذه املنصــة مــن بــن مجموعــة واســعة مــن أشــهر العالمــات
التجاريــة العامليــة املدرجــة عليهــا والتــي تشــمل أكثــر مــن 100
شــركة عامليــة ونحــو  500منتــج مثــل :اإللكترونيــات ،األزيــاء،
قطــع الديكــور املنزلــي ،وغيرهــا.
كمــا ميكــن للمســافر العضــو فــي البرنامــج اجلمــع بــن اســتبدال
األميــال والدفــع نقــداً إذا دعــت احلاجــة لشــراء أيــة قطعــة ال تكفــي
األميــال لدفــع ثمنهــا عبــر متجــر "رويــال كلــوب".
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 امللك ّيــة األردن ّيــة واحــدة مــن أفضــل  20شــركة عامليــة فــي مجــالالسالمة
صنّفــت امللك ّيــة األردن ّيــة واحــدة مــن بــن أفضــل  20شــركة
ُ
طيــران عامليــة فــي مجــال الســامة اجلويــة بحســب حتليــل
البيانــات الســنوي الــذي يُجريــه املوقــع اإللكترونــي املتخصــص
 AirlineRatings.comبالتنســيق مــع منظمــة الطيــران املدنــي
الدوليــة “ "ICAOالتابعــة لــأمم املتحــدة.

وقــد مت اختيــار شــركات الطيــران العشــرين األولــى عامليــاً فــي
حتقيــق متطلبــات ســامة الطيــران مــن بــن  409شــركة طيــران
شــملتها عمليــة مســح واســعة ودراســة دقيقــة تعتمــد علــى عــدة
معاييــر أبرزهــا :تطبيــق القوانــن الدوليــة الصــادرة عــن منظمــات
الطيــران املدنــي العامليــة ومعــدل أعمــار الطائــرات وعــدد الوفيــات
التــي تســببت بهــا شــركة الطيــران خــال الســنوات العشــر األخيــرة
ونتائــج التدقيــق الســنوية علــى عمليــات الســامة اجلويــة واألرضية
الصــادرة عــن االحتــاد العاملــي للنقــل اجلــوي "أياتــا" ،باإلضافــة إلــى
مــدى التــزام هيئــات الطيــران املدنــي فــي الــدول التــي تعمــل فيهــا
شــركات الطيــران مبقاييــس ســامة النقــل اجلــوي احملــددة مــن
قبــل منظمــة الطيــران املدنــي الدوليـــــة "إيــكاو".
 جائزة أفضل شركة طيران إقليمي من “ "APEXالعامليةفــازت امللك ّيــة األردن ّيــة بجائــزة أفضــل شــركة طيــران إقليمــي
رئيســية لفئــة األربــع جنــوم للســنة الثانيــة علــى التوالــي ،والتــي
منحتهــا لهــا مؤسســة خبــرات املســافرين العامليــة “ "APEXالتــي
تعتمــد فــي تصنيفهــا لشــركات الطيــران العامليــة علــى جتــارب
وخبــرات املســافرين التــي تتلقاهــا مــن خــال التصويــت اإللكترونــي
عبــر الهواتــف اخللويــة ،والذيــن يقدمــون آراءهــم حــول خدمــات
شــركات الطيــران مبختلــف جوانبهــا.

 جائــزة املركــز الرابــع فــي دقــة املواعيــد بــن جميــع شــركاتالطيــران الشــرق أوســطية
َحلّــت امللك ّيــة األردن ّيــة فــي املركــز الرابــع فــي دقــة مواعيــد إقــاع
وهبــوط الطائــرات لعــام  2018بــن جميــع شــركات الطيــران
عاملــة فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وذلــك بحســب تقريــر دولــي
أعدتــه مؤسســة “ "OAGالعامليــة املتخصصــة.
وأظهــر التقريــر أن  %77.13مــن رحــات امللك ّيــة األردن ّيــة أقلعــت
وهبطــت فــي مواعيدهــا احملــددة ،لتكــون بني أفضل خمس شــركات
طيــران عاملــة فــي املنطقــة فــي هــذا املجــال ،حيــث يعتمــد التعريــف
العاملــي لدقــة مواعيــد الطائــرات علــى معيــار أن يكــون اإلقــاع
والهبــوط ضمــن فتــرة  15دقيقــة مــن املوعــد املُعلــن للمســافرين.
 جائزة التميز في توظيف اإلعالم املجتمعي لتعزيز اإليراداتحصلــت امللك ّيــة األردن ّيــة علــى جائــزة تقديــر دوليــة لتميزهــا
فــي توظيــف اإلعــام املجتمعــي لتعزيــز اإليــرادات “Award
 ، "of Excellence in Social Mediaوالتــي منحتهــا لهــا
شــركة “ "SimpliFlyingاملتخصصــة فــي مجــال استشــارات
التســويق لقطــاع النقــل اجلــوي العاملــي عــن فئــة أفضــل شــركة
طيــــــــران تستخــــــدم قنــــــوات التواصـــــــل االجتماعـــــــي لتعزيــــز
اإليــــــــرادات “ "Best Airline in Driving Revenueوذلــك
مــن خــال نشــاطها التســويقي وحمالتهــا الترويجيــة املتتابعــة علــى
أســعار التذاكــر واخلدمــات اإللكترونيــة التــي تعــرض للجمهــور
بشــكل مســتمر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

وتُعــد اجلائــزة مقياســاً عامليــاً للتميــز فــي قطــاع صناعــة النقــل
اجلــوي ،وتأخــذ فــي اعتبارهــا تقييــم معيــار جــودة اخلدمــات
اجلويــة املقدمــة علــى مــن الطائــرة؛ مثــل :خدمــات الطعام ووســائل
الترفيــه ومســتوى الراحــة فــي مقصــورات الــركاب ،وغيــر ذلــك مــن
اخلدمــات واملميــزات التــي يهتــم بهــا ركاب الطائــرات.
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املؤشرات التشغيلية
املؤشرات التشغيلية

2018

2017

2016

2015

2014

الكيلومترات املقطوعة

66,909,748

67,585,670

68,127,969

65,438,789

73,054,502

105,542

106,579

107,502

103,836

116,837

عدد الطائرات كما هو
في نهاية عام

*24

26

25

27

28

عدد الوجهات

*52

51

52

55

52

عدد املسافرين
(رحالت منتظمة)

3,260,377

3,139,890

2,937,227

2,876,802

3,124,481

الشحن (كيلوغرام)

48,534,605

44,521,858

40,652,645

50,715,655

50,823,133

مسافر كيلومتري
متحقق (باأللف)

8,505,426

7,933,250

7,644,845

7,271,543

8,135,836

مقعد كيلومتري
معروض (باأللف)

11,596,798

11,376,450

11,723,671

10,929,676

11,820,773

معامل االمتالء ()%

%74

%71

%66

%67

%69

عدد املوظفني

3,788

3,891

4,185

4,275

4,543

ساعات الطيران

*عدد الطائرات كما هو في نهاية عام  )24( 2018طائرة علماً بأن طائرتني منها ستغادران
األسطول في شهر كانون الثاني من عام .2019
*عدد الوجهات  52وجهة مضافاً إليها الوجهات املعلقة بسبب حالة عدم االستقرار األمني
وعددها  8وجهات.
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تقرير ِّ
مدققي احلسابات
املستقلني
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قائمة املركز املالي املوحدة
 31كانون األول 2018
(آالف الدنانير)

مخصص ضريبة الدخل
إيرادات مؤجلـة

التزامات مبوجب عقود استئجار متويلي قصيرة األجل
2018

2017

املـوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات

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

مبالغ محتجزة مقابل عقود استئجار تشغيلي
موجودات ضريبية مؤجلة

التزامات مرتبطة مبوجودات متاحة للبيع

مجموع املطلوبات
266,852

292,250

5,254

35,993

5,967

5,992

17,680

16,715

32,881

28,469

14,920

14,920

343,554

394,339

25,575

27,048

6,256

11,193

امللكية واملطلوبات
مجموع حقوق ّ

-

34

46,713

46,507

9,253

10.844

219,875

218,839

3,703

-

400,889

469,255

517,367

569,590

موجودات متداولة
أرصدة مدينة أخرى

قطع غيار ولوازم ،بالصافي

ذمم مدينة ،بالصافي

نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات متاحة للبيع

مجموع املوجودات

41,339

35,617

92,012

101,393

165,182

175,251

8,631

-

517,367

569,590

امللكية واملطلوبات
حقوق ّ
حق ملكية حملة األ سهم
رأس املال

خصم إصدار األسهم

دفعات على حساب زيادة رأس املال
احتياطي إجباري

احتياطي القيمة العادلة

خسائر متراكمة

حقوق غير املسيطرين

امللكية
صافي حقوق ّ

246,405
()61,000

146,405
-

8,000

25,000

13,509

13,509

3,771

3,771

()94,483

()88,607

116,202

100,078

276

257

116,478

100,335

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

قروض طويلة األجل

التزامات مبوجب عقود استئجار متويلي طويلة األجل
دائنون

مطلوبات أخرى طويلة األجل

71,626

118,685

105,281

114,534

-

16,764

404

433

177,311

250,416

47,059

38,099

مطلوبات متداولة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام
مصاريف مستحقة

دائنون وأرصدة دائنة أخرى
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66,115

61,432

50,735

61,923
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- 2017
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017
مجموع الدخل الشامل للسنة
احملول إلى االحتياطي ااإلجباري
دفعات على حساب زيادة رأس املال
تكاليف زيادة رأس املال
الرصيد كما في  31كانون األول 2017
-

146,405
146,405

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018
مجموع الدخل الشامل للسنة
دفعات على حساب زيادة رأس املال
زيادة رأس املال
الرصيد كما في  31كانون األول 2018
146,405
100,000
246,405
()61,000
()61,000

25,000
25,000

25,000
22,000
()39,000
8,000

13,455
54
13,509

13,509
13,509

3,771
3,771
(74,882 )88,749
246
246
()54
25,000
()50
()50
(100,078 )88,607

املجموع

229
28
257

257
19
276

75,111
274
25,000
()50
100,335

100,335
()5,857
22,000
116,478
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العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق غير املسيطرين

()5,876
19
()5,857

246
28
274

حقوق غير
املسيطرين

(خسارة) ربح السنة
يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة
مجموع الدخل الشامل للسنة

2018
()5,857
()5,857

2017
274
274

مجموع
حقوق امللك ّية

قائمة الدخل الشامل املوحدة
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2018
(آالف الدنانير)

3,771
3,771

احلصة األساسية واملخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة
التشغيلي من األنشطة املستمرة بعد الضريبة العائد إلى
مساهمي الشركة

( )0.0086دينار

 0.0082دينار

حصة السهم من (اخلسارة) الربح

(100,078 )88,607
()5,876
()5,876
22,000
(116,202 )94,483

احلصة األساسية واملخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة العائد
إلى مساهمي الشركة

( )0.0250دينار

 0.0017دينار

- 2018

()5,876
19
()5,857

246
28
274

االحتياطي
اإلجباري

()3,851
()5,857

()955
274

احتياطي
القيمة العادلة

()2,006

اخلسائر
املتراكمة

()39

()194
1,229

رأس املال

()1,967

1,423

خصم إصدار

حصة الشركة من أرباح أعمال الشركات احلليفة
صافي (مصاريف) إيرادات أخرى
أرباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات
مخصص التسريح اإلختياري
(خسائر) أرباح فروقات عملة
تكاليف التمويل
إيرادات فوائد
صافي (اخلسارة) الربح التشغيلي من األنشطة املستمرة
قبل الضريبة
مخصص ضريبة الدخل
صافي (اخلسارة) الربح التشغيلي من األنشطة املستمرة
بعد الضريبة
األنشطة غير املستمرة
خسارة السنة من األنشطة غير املستمرة (بالصافي بعد الضريبة)
(خسارة) ربح السنة
العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق غير املسيطرين

2,242
()4,457
747
()1,874
()4,248
()16,238
2,850

1,072
511
()37
()1,243
206
()14,482
2,449

دفعات على حساب زيادة
رأس املال

مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف بيع و تسويق
مخصصات مختلفة
صافي الربح التشغيلي

()20,372
()45,716
()5,292
19,011

()20,472
()44,463
()1,569
12,947

اإليرادات
تكاليف اإليرادات
إجمالي الربح

حـق ملكيـة حملـة األسهــم

2018
653,300
()562,909
90,391

2017
605,781
526,330
79,451

امللكية املوحدة
قائمة التغيـرات فـي حقـوق
ّ
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2018
(آالف الدنانير)

قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2018
(آالف الدنانير)
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املتحصل من بيع ممتلكات معدة للبيع

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

املسترد من (دفعات) على حساب شراء وتعديل طائرات

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2018

ودائع قصيرة األجل

صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

(آالف الدنانير)

2018

2017

()1,967

1,423

األنشطة التشغيلية

(اخلسارة) الربح من األنشطة املستمرة قبل الضريبة
اخلسارة من األنشطة غير املستمرة قبل الضريبة

()3,851

()955

(خسارة) ربح السنة قبل ضريبة الدخل

()5,818

468

استهالكات ممتلكات ومعدات

38,736

35,938

()2,242

()1,072

16,238

14,482

820

12

4,472

1,557

()747

37

1,874

1,243

17

82

()300

()300
-

()2,850

()2,449

()7,786

()1,717

465

()1,742

تعديالت:
حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
تكاليف التمويل

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مخصص بضاعة بطيئة احلركة

(أرباح) خسائر بيع ممتلكات ومعدات
مخصص التسريح االختياري

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

إطفاء إيراد مؤجل  -الشركة األردن ّية لتموين الطائرات
مخصصات أخرى
إيرادات فوائد

294

426

426

29,902

()8,376

2,648

20,626

13,321

9,057

األنشطة التمويلية
تسديد قروض

زيادة رأس املال

تكاليف زيادة رأس املال
عقود استئجار متويلي

فوائد مدفوعة
صافي التدفق النقدي املستخدم في األنشطة
التمويلية
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهايه السنة

()38,879

()21,591

22,000

-

-

()50

()10,844

()14,898

()15,764

()13.494

()43,487

()50,033

()5,726

()19,955

72,919

92,874

67,193

72,919

تغيرات رأٍ س املال عامل
ذمم مدينة

قطع غيار ولوازم

أرصدة مدينة أخرى

إيرادات مؤجلة

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

مصاريف مستحقة

مخصصات نهاية اخلدمة املدفوعة

املدفوع من مخصص التسريح االختياري

ضريبة الدخل املدفوعة

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

2,794

6,750

506

16,602

()26,563

()37,338

6,456

()9,814

()46

()438

()1,807

()1,217

()73

()63

24,440

21,021

1,277

1,809

()18,925

()4,485

-

411

األنشطة االستثمارية
توزيعات أرباح من شركات حليفة
شراء ممتلكات ومعدات

النقد املتحصل من متلك شركات تابعة
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
إيراد فوائد مقبوضة

التغير في مبالغ محتجزة مقابل عقود استئجار تشغيلي
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25

30

815

12

1,565

1,830

()4,412

()3,226
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مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
يوضح اجلدول أدناه املزايا واملكافآت التي تقاضاها رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  2018بالدينار األردني:
االسم

املنصب

رئيس
معالي املهندس سعيد سميح
مجلس
دروزة
اإلدارة
نائب رئيس
معالي املهندس باسم خليل
مجلس
السالم
اإلدارة

بدل
تاريخ بدء/
انتهاء العضوية التمثيل/بدل
التنقالت
(للتغيرات)
السنوية

املكافآت
السنوية

نفقات
السفر

إجمالي
املزايا
السنوية

من 20
حزيران 2016

-

-

-

-

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا
يوضح اجلدول التالي الرواتب واألجور والعالوات التي تقاضاها
أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة خالل عام  2018بالدينار
األردني:

السيد ستيفان بشلر

املدير عام
 الرئيسالتنفيذي

تاريخ بدء/
انتهاء العضوية
(للتغيرات)

الرواتب
السنوية

االسم

املنصب

املكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية

اإلجمالي

من  1حزيران
2017

424,510

105,172

3,231

532,913

من  17نيسان
2016

5,500

-

-

5,500

السيد مروان مرجي

رئيس القطاع
املالي

من  1أيلول
2018

53,033

ال يوجد

ال يوجد

53,033

معالي الدكتور عزالدين
كناكرية

عضو

لغاية  8أيار
2018

2,500

-

-

2,500

السيد فراس
القراعني

رئيس القطاع
املالي

معالي الدكتور عبد احلكيم
الشبلي

عضو

من 8
أيار2018

3,000

-

-

3,000

السيد سفيان
السلمان

لغاية  2أيار
2018

31,920

ال يوجد

ال يوجد

31,920

معالي السيد ناصر سلطان
الشريدة*

عضو

من  26تشرين
األول 2017

رئيس قطاع
املوارد البشرية
واإلدارية

لغاية 30
حزيران
2018

84,318

ال يوجد

354

84,672

5,000

-

-

5,000

عطوفة السيد سامي الداوود

عضو

من  12شباط
2019

-

-

-

-

سعادة السيد نزار فهيم خوري

عضو

من  29آب
2018

1,548

-

-

1,548

عطوفة الكابنت سليمان رضا
عبيدات

عضو

من 20
حزيران 2016

5,500

-

-

5,500

عطوفة املهندس سامر عبد
السالم املجالي

عضو

لغاية  31متوز
2018

3,483

-

-

3,483

سعادة السيد عماد جمال
القضاة

عضو

من  28كانون
األول 2015

5,500

-

-

5,500

سعادة السيد ميشيل
نبيه نزال

عضو

من  17نيسان
2016

5,000

-

-

5,000

سعادة السيد "محمد علي"
عصام بدير

عضو

من آذار
2008

5,500

-

-

5,500

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم:
فيما يلي أسماء كبار املساهمني االعتباريني والطبيعيني الذين
ميتلكون  %5أو أكثر من رأسمال الشركة مرتبة تنازلياً مع بيان
ملكيتهم من األسهم كما هو في نهاية عام  2018مقارنة مع عام
:2017

االســـــــــــــــــــــــم

2018

شركة إدارة املساهمات احلكومية

*استقال بتاريخ  12شباط  2019ومت تعيني عطوفة السيد سامي كامل الداوود بدالً منه.

املوقع
اجلغرافي

نسبة
املساهمه%

األردن

76,4

عدد األسهم

2018

188,243,117

نسبة
املساهمة%

عدد األسهم

2017

60,3

2017

88,243,117

Mint Trading Middle
East Limited

اململكة
املتحدة

9.14

22,518,838

15,4

22,518,838

املؤسسة عامة للضمان االجتماعي

األردن

5,9

14,640,534

10

14,640,534

هذا وقد مت االنتهاء من إجراءات زيادة رأس املال والبالغة

 28,205,128مليون سهم في شهر كانون الثاني من عام 2019
وبذلك تصبح حصة شركة إدارة املساهمات احلكومية %78.8

50

51

سعيد سميح دروزة

مازن سميح دروزة

أخ

77,248

األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية
العليا:
ال توجــد أيــة أوراق ماليــة مملوكــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة العليــا
وأقاربهــم حتــى نهايــة عــام .2018
عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

بكالوريوس إدارة فنادق

ماجستير إدارة هندسية

ماجستير إدارة أعمال

بكالوريوس في االقتصاد

بكالوريوس علوم عسكرية

دكتوراه في االقتصاد

ماجستير إدارة أعمال

ماجستير اقتصاد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

بكالوريوس هندسة
كيميائية

* استقال بتاريخ  12شباط  2019ومت تعيني عطوفة السيد سامي الداوود بدالً منه.

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
(من  8أيار )2018
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
(من  20حزيران )2016
سعادة السيد نزار خوري
(من  29آب )2018
سعادة السيد عماد القضاة
(من  28كانون األول )2015
سعادة السيد "محمد علي" بدير
(من آذار )2008
سعادة السيد ميشيل نزال
(من  14نيسان )2016

عطوفة السيد سامي الداوود

معالي املهندس سعيد دروزة
(من  20حزيران )2016
معالي املهندس باسم السالم
(من  17نيسان )2016
معالي السيد ناصر الشريدة*
(من  26تشرين األول )2017
رئيس مجلس اإلدارة

ماجستير إدارة أعمال

املنصب
الشهادات العلمية

1956/7/31

1976/10/18

1961/5/3

1948/12/24

1947/6/6

1966/2/6

1975/6/23

1967/6/5

1956/6/19

1957/5/25

تاريخ امليالد

مستقل/غير تنفيذي

مستقل/غير تنفيذي

غير مستقل/غير تنفيذي

غير مستقل/غير تنفيذي

غير مستقل/غير تنفيذي

غير مستقل/غير تنفيذي

غير مستقل/غير تنفيذي

أردنية

أردنية

أردنية

لبنانية

أردنية

أردنية

أردنية

أردنية

أردنية

أردنية

غير مستقل/غير تنفيذي

غير مستقل/غير تنفيذي

غير مستقل/غير تنفيذي

تنفيذي /غير تنفيذي

استقاللية األعضاء

اجلنسية

5,000

7,699

-

-

3,406

5,000

-

-

-

-

2018 / 12 /31

5,000

7,699

-

-

3,406

5,000

-

-

-

-

2017 / 12 / 31

عدد األسهم كما في

أسماء اعضاء مجلس االدارة واألوراق املالية اململوكة من قبلهم.
يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى ملكية كل واحد منهم على حدة مقارنة مع السنة السابقة ومؤهالتهم
العلمية:

اسم العضو

اسم القريب

درجة القرابة

عدد األسهم اململوكة

53
52

يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة
وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة كما هو في نهاية عام
:2018

اﳋﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019

اخلطة املستقبلية للشركة خالل عام 2019

اخلطط املستقبلية لشبكة اخلطوط:

تقــوم سياســة الشــركة علــى مراجعــة شــبكة خطوطهــا اعتمــاداً علــى
دراســات اجلــدوى االقتصاديــة مــن التشــغيل ،ومبا يتفــق مع أهداف
امللك ّيــة األردن ّيــة فــي تقــدمي خدمــة أفضــل ملســافريها ،حيــث تعتبــر
هــذه الدراســات عمليــة مســتمرة ودوريــة علــى مــدار عــام ويعلــن
عــن نتائجهــا أوالً بــأول عنــد اتخــاذ أي مــن هــذه القــرارات.
وضمــن نفــس التوجــه ،فــإن امللك ّيــة األردن ّيــة ســتتابع خططهــا مــن
حيــث تعديــل عــدد رحالتهــا التشــغيلية إلــى احملطــات احلاليــة
علــى شــبكتها ،باإلضافــة إلــى زيــادة فعاليــة الربــط عبــر رحالتهــا
مــن وإلــى ع ّمــان ،وزيــادة الترابــط بــن مواعيــد وصــول الرحــات
وإقالعهــا بنــاءاً علــى احلاجــات احلقيقيــة لســوق ركاب الترانزيــت.

يشــار هنــا إلــى أن الظــروف األمنيــة والسياســية قــد فرضــت توقيفاً
اضطراريــاً ملجموعــة مــن اخلطــوط وهــي :مســراطة وطرابلــس
وبنغــازي فــي ليبيــا ،واملوصــل فــي العــراق ،ومدينتــي صنعــاء وعــدن
فــي اليمــن ،باإلضافــة إلــى اســتمرار وقــف التشــغيل إلــى كل مــن
دمشــق وحلــب فــي ســورية نتيجــة للظــروف األمنيــة.

هــذا وســتتابع امللك ّيــة األردن ّيــة خدمــة معظــم خطوطهــا احلاليــة
فــي عــام  2019والتــي تتجــه إلــى ( )52محطــة حــول العالــم يتــم
خدمتهــا مــن خــال ( )373رحلــة أســبوعية بواقــع ( )84رحلــة إلــى
أوروبــا ،و( )7رحــات إلــى آســيا ،و( )134رحلــة إلــى منطقــة اخلليج
العربــي ،و( )117رحلــة إلــى منطقــة املشــرق العربــي ،باإلضافــة إلــى
( )20رحلــة إلــى أمريــكا الشــمالية و( )11رحلــة إلى شــمال أفريقيا.
اخلطط املستقبلية لألسطول:
إن امللك ّيــة األردن ّيــة تعمــل علــى إدخــال الطائــرات اجلديــدة
بشــكل مســتمر وذلــك حســب سياســتها فــي احملافظــة علــى كفــاءة
وفاعليــة تشــغيل طائــرات أســطولها مــن خــال التحديــث املســتمر
واحملافظــة علــى معــدل صغيــر ألعمــار طائــرات األســطول ،ممــا
يقلــل كلــف صيانــة الطائــرات ،وفــي عــام  2019ســتعمل امللك ّيــة
األردن ّيــة علــى جتديــد الطائــرات املتوســطة والقصيــرة املــدى ممــا
يــؤدي إلــى تقليــل كلــف التشــغيل املتغيــرة والثابتــة وكلــف الصيانــة
وبذلــك تقليــل الكلفــة التشــغيلية للمقعــد الواحــد حيــث يســاهم فــي
تعزيــز القــوة التنافســية للشــركة.
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أسطول الشركة خالل عام  2019سيكون كاآلتي:
نوع الطائرة

*

بوينغ B787

إيرباص A321

إيرباصA320

إيرباص * A319
إمبراير EMJ 195
إمبراير EMJ 175
إيرباص  A310مخصصة للشحن اجلوي
املجموع

عدد الطائرات
في 2019
7

2
7
5
2
2
1
26

*سيتم استئجار  3طائرات خالل الربع الثاني والثالث من عام 2019

اخلطــط املســتقبلية لتحالــف " "oneworldواتفاقيــات الرمــز
املشــترك:
منــذ انضمــام الشــركة إلــى حتالــف " "oneworldالعاملي للطيران
فــي عــام  ،2007تســعى امللك ّيــة األردن ّيــة إلــى تعزيــز عالقاتهــا
مــع الشــركات األعضــاء فــي هــذا التحالــف ،وعليــه تواصــل
امللك ّيــة األردن ّيــة تعاونهــا املســتمر وتنســيقها الدائــم مــع شــركات
التحالــف والتــي يرتبــط بعضهــا مــع امللك ّيــة األردن ّيــة باتفاقيــات
للرمــز املشــترك أيضـاً ،كمــا ستســاهم فــي جنــاح املشــاريع املشــتركة
خلفــض الكلفــة وتبــادل التجــارب واخلبــرات بــن شــركات التحالــف
الــذي يوفــر مــا يقــارب  1000وجهــة علــى شــبكة التحالــف ميكــن
للمســافر مــع امللك ّيــة األردن ّيــة أن يصــل إليهــا بنقطــة توقــف واحــدة
انطالق ـاً مــن ع ّمــان.
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وبنفس الوقت فإن امللك ّية األردن ّية سعت خالل عام  2018إلى
تعظيــم الفائــدة مــن بعــض اتفاقيــات الرمــز املشــترك مــع عــدد مــن
الشــركات األعضــاء فــي التحالــف؛ مــن خــال زيــادة عــدد احملطــات
التــي تشــملها هــذه االتفاقيــات مــع شــركات :أمريــكان إيرالينــز،
شــركة اخلطــوط البريطانيــة ،شــركة اخلطــوط الســيبيرية ،شــركة
أيبريــا اإلســبانية ،شــركة الطيــران املاليزيــة واخلطــوط القطريــة؛
لتنضــم إلــى اتفاقيــات الشــركة الســابقة مــع غيــر أعضــاء حتالــف
" "oneworldمــن :اخلطــوط الرومانيــة ،واخلطــوط اجلويــة
الســورية املعطلــة حاليــاً نظــراً لألحــداث فــي ســورية ،طيــران
اخلليــج ،الطيــران العمانــي ،شــركة طيــران الشــرق األوســط
اللبنانيــة ،واخلطــوط التركيــة ،اخلطــوط اجلويــة اإليطاليــة إليتاليــا
واخلطــوط التونســية.
وفيمــا قامــت الشــركة عــام  2018بزيــادة عــدد احملطــات املشــمولة
فــي اتفاقيــات الرمــز املشــترك فإنهــا ســتواصل خــال عــام 2019
زيــادة هــذا العــدد؛ مــن خــال تعديــل االتفاقيــات مــع الشــركات
األعضــاء فــي حتالــف " "oneworldواالتفــاق مــع الشــركات
األخــرى مثــل :طيــران االحتــاد ،اخلطــوط اجلويــة املغربيــة ومصــر
للطيــران وذلــك لتوســيع مظلــة تغطيتهــا حــول العالــم.
التطورات املستقبلية الهامة:

يتــم حالي ـاً إجــراء دراســات لتطويــر األســطول املتوســط والقصيــر
املــدى ،باإلضافــة إلــى تطويــر الشــبكة مبســاعدة األنظمــة واحللــول
التكنولوجيــة احلديثــة املطبقــة فــي عــام  ،2018حيــث يســاهم
تطويــر األســطول فــي تعزيــز القــوة التنافســية للشــركة فــي املنطقــة
نظــراً ملــا تو ّفــره الطائــرات األحــدث مــن خدمــات تنافســية بالنســبة
لركابهــا ،ونظــراً ملــا تســاهم بــه مــن تخفيــض فــي كلفــة الوقــود
والصيانــة ،ســعياً لتطويــر األداء فــي الشــركة علــى املســتويني
املتوســط والطويــل املــدى.
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