ﻋﺰﳝﺘﻨـــــﺎ
ﺗﻌﺎﻧﻖ اﻟﺴﻤﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

2018

اﻟﻔﻬﺮس
• رؤﻳﺘﻨﺎ ,رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ وﻗﻴﻤﻨﺎ
• أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
• ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
• ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
• ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜ ﹽﻴﺔ اﻷردﻧ ﹽﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳊﺎﻟﻴﲔ وﻧﺒﺬة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﲔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018 أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻧﺒﺬة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﲔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018 ﻛﺒﺎر ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷﺳﻬﻢ وﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻻﻣﺘﻴﺎزات درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮ ﹽردﻳﻦ ﻣﺤﺪدﻳﻦ أو ﻋﻤﻼء رﺋﻴﺴﻴﲔ أﺛﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳉﻮدة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺛﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺮرة اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸرﺑﺎح أو اﳋﺴﺎﺋﺮ اﶈﻘﻘﺔ أﺑﺮز أﻋﻤﺎل وإﳒﺎزات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018 ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2018 اﳋﻄﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019 أﺗﻌﺎب اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وأﻗﺎرﺑﻬﻢ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﳌﻨﺢ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018 اﻟﻌﻘﻮد واﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أواﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أو اﳊﻠﻴﻔﺔ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ أو اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
أو أي ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أﻗﺎرﺑﻬﻢ
 ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2018• ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2018
• اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم 2018
• ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﻮﻛﻤﺔ
• إﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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حضرة صاحب اجلاللة
امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم
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السمو امللكي
صاحب
ّ

األمير احلسني بن عبداهلل الثاني
ولي العهد املعظم
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رؤيتنا
رسالتنا
وقيمنا

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 في 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.
نؤمن لهم:
أن يقبل مساهمونا على االستثمار في شركتنا ،ألننا ّ
• عائدات مجزية على استثماراتهم.
• أرباحاً متنامية باستمرار.
• أعلى مستويات النزاهة والشفافية واملسؤولية.
وبهذه الرسالة سيكون األردن فخوراً ،ألننا:
• نعكس الصورة املثلى لهوية األردن ،ثقافته وحسن ضيافته.
• نروج األردن كمحطة رئيسية وبوابة دخول للشرق األوسط على الصعيدين السياحي
واالســتثماري.
• ندعم املجتمع احمللي ونقدم الرعاية ملختلف النشاطات والفعاليات اخليرية.

قيمنا...

نعمل جاهدين لنحقق التميز ،وموظفونا الناجحون يتحلون بـ:
روح الفريق الواحد:
• نؤمن بالعمل كفريق ،ونحب أن نحقق النجاح معاً معتمدين على التواصل الفعال وعلى
قدراتنــا الذاتيــة.
• نقدر اقتراحات العاملني ،وجنعل من االختالف في وجهات النظر وسيلة للتعلم والتقدم.
املوضوعية:
ً
• نتخذ القرارات بنا ًء على حقائق ملموسة وحاالت عملية ،وليس استنادا إلى اآلراء الشخصية واملشاعر.
• ندعم قراراتنا باملعلومة الصحيحة الكفيلة بإقناع بعضنا البعض بواقعية وجترد.
االعتمادية:
• نسعى بشكل مستمر لتلبية حاجات مسافرينا في كافة الظروف واألحوال.
• ننصاع لكافة السياسات واإلجراءات الداخلية ،واألنظمة والقوانني املرعية.
االلتزام:
• نلتزم بتوفير األفضل لكل من لهم مصلحة بنجاح شركتنا باستمرار.
• نضع أعلى معايير ومستويات األداء ونعمل على تطبيقها.
• نتحمل مسؤولية أفعالنا وقراراتنا.
• نصغي لرغبات كل من نتعامل معهم ،من داخل الشركة وخارجها ،ونستجيب لها.

أعضاء
مجلس
اإلدارة

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
عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية (لغاية  12شباط )2019
عطوفة السيد سامي كامل داوود
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 Limitedمن  29آب )2018
عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي
عضو ،ممث ً
ال عن شركة "( "Mint Trading Middle East Limitedلغاية  31متوز )2018
سعادة السيد عماد جمال القضاة
عضو ،ممث ً
ال عن املؤسسة عامة للضمان االجتماعي
سعادة السيد "محمد علي" عصام بدير
عضو
سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
عضو

مدققو احلسابات

إرنست ويونغ  /األردن

املستشار القانوني

مكتب احملامي هاني الكردي

مكتب احملامي أحمد أبو عرقوب ومشاركوه (لغاية شهر أيلول )2018

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 في تعاملنا مع مسافرينا ،موظفينا وشركائنا.
• نعزز قيم الثقة واالحترام ،وندعم إيجاد جو من التواصل واالنفتاح في بيئة العمل.
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كــلــمـــة مـعـالـي
رئــيــس مجلس
اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات املساهمني الكرام ..
يســعدني فــي مســتهل كلمتــي أن أتقــدم إليكــم جميعـاً 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 جميعـاً ،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 العــام ،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  -وإن
كانــت بســيطة  -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 ،والتــي باتــت تؤتــي ثمــاراً جيــدة ،مــن حيــث تنشــيط املبيعــات وإطــاق عــروض
األســعار علــى التذاكــر والتــي تواصلــت وتيرتهــا علــى مــدى شــهور الســنة ،ووجــدت جميعهــا تفاعـ ً
ا كبيــراً مــن املســافرين وإقبــاالً علــى احلجــز
والســفر ،متثــل بارتفــاع جيــد 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  3.14مليــون
مســافر فــي عــام  ،2017ومبعــدل أســعار منافــس لتذاكــر الســفر والــذي ارتفــع فــي عــام  2018ع ّمــا كان عليــه الوضــع فــي العــام الــذي ســبقه،
وبالتالــي حتقيــق زيــادة فــي اإليــرادات بشــكل ملحــوظ ،إذ ارتفعــت اإليــرادات التشــغيلية لتصــل إلــى  653.3مليــون دينــار مقارنــة بـــ 605.8
مليــون دينــار فــي عــام  2017مســجل ً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 زيادة
اإليــرادات املتأتيــة مــن مبيعــات وخدمــات الشــحن اجلــوي ،والتــي شــهدت جميعهــا منواً ميكن الرجوع إلى تفاصيله في التقرير الســنوي لعــام .2018
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حضرات املساهمني الكرام ..
أمــا احملــور اآلخــر الــذي اعتمــدت عليــه الشــركة لتحســن وضعهــا املالــي فــكان ضبــط التكاليــف التشــغيلية والعمــل علــى تخفيضهــا حيثمــا
كان ذلــك ممكنـاً ،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.
لقــد ارتفعــت فاتــورة الوقــود التــي دفعتهــا امللك ّيــة األردن ّيــة لتصــل إلــى  159.3مليــون دينــار مقابــل  121.5مليــون دينــار فــي عــام  2017مبعــدل
زيــادة بلــغ  ،%31ولنــا أن نتصــور مــدى التأثيــر الســلبي الكبيــر علــى مجمــل الربــح بعــد دفــع مبلــغ زيــادة عــن عــام  2017مبقــدار  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
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 ..
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 الــذي تعانــي منــه بعــض دول املنطقــة والــذي ال يخفــى عليكــم مــدى تأثيــره علــى تراجــع حركــة الســياحة
والســفر القادمــة إلــى األردن .ومــن التحديــات األخــرى أيضـاً 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.
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 تعـ ّد مــن أعلــى تكاليــف رســوم املطــارات علــى مســتوى املنطقــة بأكملهــا ومبــا يشــكل عبئـاً ماليـاً 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.
حضرات املساهمني الكرام ..
مــا زالــت امللك ّيــة األردن ّيــة تعمــل علــى تنفيــذ بنــود خطتهــا 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 ترجمـ ًة لرؤيــة امللك ّيــة األردن ّيــة 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 والقصيــرة املــدى مــع زيــادة عــدد الطائــرات
اململوكــة وتقليــل املســتأجرة منهــا ،بحيــث تكــون جميــع الطائــرات املخصصــة للشــبكة املتوســطة والقصيــرة املــدى حديثــة وعلــى درجــة عاليــة
مــن كفــاءة التشــغيل واجلــدوى التجاريــة ،وهــو مــا ســينعكس بالتالــي علــى توفيــر التكاليــف املتعلقــة بقطــع الغيــار والصيانــة ،علم ـاً أن هنــاك
مفاوضــات جاريــة حاليـاً بــن امللك ّيــة األردن ّيــة والشــركات العامليــة الرئيســية الصانعــة للطائــرات وهــي" :بوينــغ" و"إيربــاص" و"إمبريــر" الختيــار
الطائــرات املناســبة وإحاللهــا مــكان الطائــرات العاملــة خــال الســنوات القليلــة القادمــة.
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أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــة رفــع رأســمال امللك ّيــة األردن ّيــة ،فإننــا نــود اإلشــارة إلــى أنــه مت خــال شــهر كانــون الثانــي مــن عــام  2019اســتكمال
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  150مليــون 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
ـفير يعكــس صــورة األردن
والتشــغيلي وتطويــر خدماتهــا املقدمــة للمســافرين ،لتظــل رمــزاً وطني ـاً وراي ـ ًة خفاق ـ ًة جتــوب ســماوات العالــم أجمــع ،وخيــر سـ ٍ
الزاهيــة وثقافتــه وهويتــه األصيلــة أمــام الشــعوب األخــرى ،مثمنــن كل اجلهــــــــــود الطيبــة التــي تبذلهــــــا احلكومــــة األردنيـــــة  -باعتبارهــا املســاهم األكبــر
فــي رأســمال الشــركة  -وحرصهــا علــى مواصلــة دعمهــا ومتكينهــا والوقــوف إلــى جانبهــا بــكل الســبل املمكنــة لتبقــى واحــدة مــن أهــم أعمــدة االقتصــاد
الوطنــي ،ودعامــة مــن دعاماتــه الراســخة ،ومبعــث 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

كلمة املدير
العام-الرئيس
التنفيذي
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 رأســمالها ،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
 55عام ـاً.
حضرات املساهمني الكرام ..
أود أن أضعكــم فــي صــورة أداء شــركتنا ومــا حققتــه مــن نتائــج طيبــة خــال العــام  ،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 العــام
املاضــي فــي االجتــاه الصحيــح ،بالرغــم ممــا شــهده ذلــك العــام مــن ارتفــاع كبيــر فــي أســعار الوقــود.
لقد جنحنا على مدى شهور السنة املاضية في تعزيز أدائنا التشغيلي بشكل جيد نتج عنه حتقيق صافي ربح تشغيلي بلغ
 19.0مليــون دينــار ومبعــدل زيــادة بلــغ  %47مقارنــة بعــام  ،2017وقــد 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 37.9
مليــون دينــار مقارنــة بعــام .2017
كان الســبب الرئيــس لنجاحنــا فــي العــام املاضــي األداء التجــاري املتميــز للشــركة والــذي مت ّثــل بزيــادة اإليــرادات بشــكل ملحــوظ نتيجــة منــو
معــدل امتــاء الطائــرات مــن  %71.2فــي عــام  2017إلــى  %73.8فــي عــام  ،2018وفــي الوقــت ذاتــه متكنــت الشــركة ،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  45.6مليــون دينــار بارتفــاع وصلــت نســبته إلــى  %12عــن عــام  .2017وبالنســبة ملبيعــات الشــركة مــن
التذاكــر اإللكترونيــة فقــد حتســنت أيض ـاً لتصــل إلــى  77.8مليــون دينــار بزيــادة مقدارهــا  %27عــن عــام  ،2017كمــا زادت اإليــرادات مــن
اخلدمــات املضافــة ( )Ancillary Revenuesبنســبة  %29لتبلــغ  18.6مليــون دينــار.
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حضرات املساهمني الكرام ..
لقــد جنحــت امللك ّيــة األردن ّيــة خــال العــام املاضــي فــي زيــادة قيمــة اإليــراد منســوباً لعــدد املقاعــد املعروضــة ( )PRASKبنســبة  %5مقارنــة
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  %16مــع تقليــص عــدد اإلجــازات
املرضية.

وأؤك ـ ُد لكــم بأننــا ســنظل نســعى مع ـاً 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 رفعـ ُه
أن نكــون بحجــم أهميتــه ومبســتوى مكانتــه املميــزة ،حتــى يبقــى الناقــل الوطنــي لــأردن رمــزاً قوي ـاً 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.
وشكراً
املدير العام  -الرئيس التنفيذي

ســتيفان بيشــلر

وإذا نظرنــا إلــى التكاليــف منســوبة إلــى عــدد املقاعــد املعروضــة ( )CASKفإننــا-وإذا اســتثنينا تكاليــف الوقود-جنــد أن جميــع التكاليــف
األخــرى قــد انخفضــت بشــكل عــام بنســبة  %4مقارنــة بعــام  ،2017وبالتالــي ارتفعــت إنتاجيــة امللك ّيــة األردن ّيــة عمومـاً بنســبة  ،%8مقدريــن
هنــا جهــود جميــع العاملــن 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،
وخصوصـاً 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 العــام  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 العاملــة مــن أوروبــا إلــى ع ّمــان والعقبــة;
لذلــك فــإن هدفنــا فــي هــذا العــام 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 خصم ـاً 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 العــام  2026إلــى
تشــغيل أســطول حديــث وأكثــر كفــاءة مــن الطائــرات املتوســطة وقصيــرة املــدى.
حضرات املساهمني الكرام ..
أو ُد فــي نهايــة كلمتــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للحكومــة األردنيــة علــى دعمهــا وتفهمهــا ألهميــة الوقــوف إلــى جانــب الناقــل الوطنــي
ـرص علــى إجنــاح
للمملكــة ،كمــا أع ّبــر عــن الشــكر ملعالــي رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء املجلــس علــى مــا يقدمونــه مــن دعــم لهــذه الشــركة ،وحـ ٍ
خططهــا الهادفــة إلــى النهــوض بهــا ومتكينهــا 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 والعاملــن فيهــا.
لقــد أظهــر جميــع أفــراد فريــق عمــل امللك ّيــة األردن ّيــة فــي مختلــف مواقعهــم ،إلــى جانــب فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي عــام  2018التزامـاً 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.
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تقرير مجلس اإلدارة

شركة "تكرم" خلدمات املطار

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

شــركة "تِكـ َرم" بــدأت فــي عــام  2014كمشــروع اســتثماري مشــترك بــن امللك ّيــة األردن ّيــة وشــركة خدمــات املطــارات العامليــة " ،"WFSاال أن
امللك ّيــة األردن ّيــة أصبحــت منــذ شــهر آذار مــن عــام  2017متلــك هــذه الشــركة بالكامــل برأســمال قــدره
( )764,804دينــار أردنــي ،الفتـاً الــى أن هــذه اخلطــوة تأتــي فــي إطــار االســتراتيجية التــي تنتهجهــا امللك ّيــة األردن ّيــة لتعزيــز إيراداتهــا مــن
اخلدمـــات املســاندة للنقـــل اجلوي

أماكن الشركة اجلغرافية وعدد املوظفني

توفــر شــركة "تِكـ َرم" التابعــة للملك ّيــة األردن ّيــة خدمــات ســفر عديــدة مــن حيــث االســتقبال وتقــدمي املســاعدة وتبســيط اإلجــراءات للمســافرين
املغادريــن والقادمــن وركاب الترانزيــت فــي مطــار امللكــة عليــاء الدولــي بأســعار مناســبة.

غايات الشركة وأنشطتها الرئيسية

يقــع املكتــب الرئيســي للملك ّيــة األردن ّيــة (اإلدارة العامــة) فــي العاصمــة ع ّمــان ،وتــدار عملياتهــا التشــغيلية ورحالتهــا اجلو ّيــة مــن مطــار امللكــة
عليــاء الدولــي ،كمــا يوجــد لهــا مكاتــب مبيعــات فــي  35مدينــة فــي العالــم ،ووكالء عامــون ملبيعاتهــا فــي نحــو  46مدينــة أخــرى.
وتقــوم الشــركة بتنفيــذ تلــك األعمــال مــن خــال موظفيهــا الذيــن يبلــغ عددهــم كمــا هــو فــي  2018/12/31مــا مجموعــه  4054موظفـاً يعمــل
منهــم  308موظفـاً فــي احملطــات اخلارجيــة للشــركة و 90موظفـاً فــي شــركة األجنحــة امللك ّيــة و  28موظفـاً فــي شــركة (رويــال تــورز) و 148
فــي شــركة املشــرق خلدمــات املطــار "تكــرم"
رأسمال الشركة
يبلــغ رأس املــال املكتتــب بــه واملدفــوع 246,405,342ســهماً  /دينــار ،وبخصــم إصــدار بلــغ  61,000,000دينــار كمــا فــي  31كانــون
األول  .2018هــذا وقــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي املنعقــد بتاريــخ  26نيســان  2018زيــادة رأســمال الشــركة املصــرح
بــه مبقــدار  28,205,128ســهماً ليصبــح  274,610,470ســهماً وذلــك اســتكماالً للنصــف االول مــن الشــريحة الثانيــة لرفــع رأســمال
الشــركة والبالغــة  50مليــون دينــار.

وتتضمــن خدمــات "تِك ـ َرم" احلصريــة داخــل املطــار :خدمــات إســتقبال املســافرين ومرافقتهــم ،واســتكمال إجــراءات ســفرهم ،وإيجــاد مســار
ســريع لهــم علــى كاونتــر اجلــوازات والتفتيــش األمنــي ،ونقــل احلقائــب وتغليفهــا ،واســتخدام املغادريــن لصالــة "كــراون" التابعــة للملك ّيــة األردن ّيــة،
وتوفيــر ســيارات الليموزيــن لنقــل املســافرين مــن أي مــكان فــي األردن إلــى املطــار وبالعكــس ،باإلضافــة إلــى اســتخدام الســيارات الكهربائيــة
التــي تنقــل املســافرين بــن صــاالت املطــار ،مــن وإلــى البوابــات ،باإلضافــة الــى خدمــة مضافــة العقبــة الســتضافة كبــار الــزوار.
ويســتفيد مــن خدمــات "تِكـ َرم" املســافرون األفــراد والعائــات واملجموعــات الســياحية ورجــال األعمــال وشــركات الطيــران والفنــادق ومنظمــي
الرحــات الســياحية وغيرهــم والذيــن مبقدورهــم طلــب أيــة خدمــة مــن خــال الكاونتــرات املعــدة الســتقبال املســافرين فــي صــاالت املطــار
والعاملــة علــى مــدار الســاعة ،مقابــل أســعار محــددة ومناســبة لنــوع اخلدمــة املطلوبــة.
وقــد اختــارت امللك ّيــة األردن ّيــة إطــاق اســم "تِك ـ َرم" علــى هــذه الشــركة ألنــه يعكــس التــراث احلقيقــي للضيافــة األردنيــة وحفــاوة االســتقبال
املتميــزة للضيــف ،باعتبــار امللك ّيــة األردن ّيــة الناقــل الوطنــي للمملكــة األردن ّيــة الهاشــمية املعروفــة باحلــرص علــى العــادات األردن ّيــة اإليجابيــة
والتقاليــد العربيــة األصيلــة.

مت اســتكمال إجــراءات االكتتــاب خــال شــهر كانــون الثانــي  2019حيــث أصبــح رأســمال الشــركة املصــرح بــه واملدفــوع 274,610,470
ســهماً  /دينــار وبخصــم إصــدار مقــداره  78,205,128دينــاراً .وبهــذا تكــون امللك ّيــة األردن ّيــة قــد رفعــت رأســمالها بـــ  150مليــون دينــار مــن
أصــل  200مليــون دينــار وبذلــك تصبــح حصــة شــركة املســاهمات احلكوميــة .78.82%
األردنية
للملكية
الشركات التابعة
ّ
ّ

امللكية:
شركة األجنحة
ّ

تأسســت األجنحــة امللك ّيــة فــي األردن عــام  1975كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بــدون أيــة فــروع تابعــة لهــا ،وهــي حالي ـاً مملوكــة بالكامــل
للملك ّيــة األردن ّيــة .ومــع تطبيــق اســتراتيجية الشــركة اجلديــدة فــي تشــرين الثانــي  ،2005فقــد مت حتويــل اخلدمــات اإلقليميــة التــي كانــت
تقــوم بهــا األجنحــة امللك ّيــة فــي الســابق إلــى الشــركة األم امللك ّيــة األردن ّيــة ،فيمــا أصبحــت األجنحــة امللك ّيــة املســؤول الرئيــس عــن تشــغيل
أنشــطة وعمليــات املجموعــة للنقــل العــارض .كمــا تعمــل الشــركة كوكيــل نقــل عــارض (أي أنهــا تنظــم النقــل العــارض البديــل عنــد عــدم توفــر
ومؤجـ ٍـر لطائراتهــا للشــركة األم عنــد الضــرورة .وتقــوم األجنحــة امللك ّيــة بتشــغيل خطــوط جديــدة إلــى وجهــات ال تخدمهــا امللك ّيــة
طائراتهــا)
ِ
األردن ّيــة حالي ـاً.
 فــي شــهر تشــرين األول  2009قامــت شــركة األجنحــة امللك ّيــة بشــراء ( )%80مــن احلصــص فــي شــركة امللك ّيــة األردن ّيــة للســياحة والســفر(رويــال تورز).

 خالل شهر كانون األول  2018قامت شركة األجنحة امللكية بنقل كامل حصصها في شركة امللك ّية االردن ّية للسياحة والسفر إلىشــركة امللك ّيــة االردن ّيــة.
 مت نقل مقر إدارة األجنحة امللك ّية خالل عام  2017الى مكتب املبيعات الرئيسي للملك ّية االردن ّية يبلغ رأسمال شركة األجنحة امللك ّية حالياً  5ماليني دينار أردني ،ومتتلك طائرة واحدة من طراز إيرباص .A320األردنية للسياحة والسفر (رويال تورز):
امللكية
شركة
ّ
ّ
تأسســت شــركة (رويــال تــورز) عــام  1979بهــدف تقــدمي خدمــات إضافيــة تكميليــة خلدمــات امللك ّيــة األردن ّيــة تســاعدها علــى تســويق رحالتهــا
فــي مناطــق اجلــذب الســياحي فــي العالــم ،وتتولــى الشــركة مهمــة حجــز تذاكــر الســفر وإرســال أفــواج ســياحية للوجهــات الســياحية األكثــر
رواجـاً فــي املنطقــة والعالــم ،والبحــث عمــا هــو جديــد دائمـاً لتوفيــر خيــارات أوســع للســائحني .واليــوم أصبحــت "الرويــال تــورز" اخليــار الوحيــد
لتنفيــذ البرامــج الســياحية الوطنيــة فهــي الوحيــدة املعتمــدة لعمــل اجلــوالت الســياحية لبرنامــج "زوار" واجلهــة الوحيــدة القائمــة علــى تنفيــذ
خطــط وزارة الســياحة فــي برنامــج "ســيتي تــور".
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ملخص عن اخلبرات العملية للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

اسماء اعضاء مجلس االدارة احلاليني ونبذة تعريفية عن كل منهم:
االسم

املنصب

تاريخ العضوية

رئيس مجلس اإلدارة،
(من  20حزيران
ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات
)2016
احلكومية
نائب رئيس مجلس اإلدارة،
(من  17نيسان
ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات
)2016
احلكومية

اجلنسية

الشهادات العلمية

أردنية

ماجستير إدارة
أعمال

أردنية

بكالوريوس هندسة
كيميائية

معالي السيد ناصر الشريدة*

عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة
املساهمات احلكومية

(من  26تشرين
األول )2017

أردنية

ماجستير اقتصاد

عطوفة السيد سامي داوود

عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة
املساهمات احلكومية

(من  12شباط
)2019

أردنية

ماجستير إدارة
أعمال

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة
املساهمات احلكومية

(من  8أيار )2018

أردنية

دكتوراة في
اإلقتصاد

عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة
املساهمات احلكومية

(من  22حزيران
)2016

أردنية

بكالوريوس علوم
عسكرية

سعادة السيد نزار خوري

عضو ،ممث ً
ال عن شركة "Mint
Trading Middle East
"Limited

(من  29آب
)2018

لبنانية

بكالوريوس في
االقتصاد

عضو ،ممث ً
ال عن املؤسسة العامة (من  28كانون األول
للضمان االجتماعي
)2015

أردنية

ماجستير إدارة
أعمال

سعادة السيد "محمد علي" بدير

عضو

(من آذار )2008

أردنية

ماجستير إدارة
هندسية

سعادة السيد ميشيل نزال

عضو

( من  14نيسان
)2016

أردنية

بكالوريوس إدارة
فنادق

معالي املهندس سعيد دروزة
معالي املهندس باسم السالم

سعادة السيد عماد القضاة

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

معالي املهندس سعيد سميح دروزه  -رئيس مجلس اإلدارة
تــرأس املهنــدس ســعيد دروزه مجلــس إدارة شــركة اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة منــذ احلــادي والعشــرين مــن شــهر حزيــران لعــام ،2016
وذلــك بعــد تعيينــه ممثـ ً
ا لشــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة فــي مجلــس إدارة امللك ّيــة األردن ّيــة فــي التاســع عشــر مــن شــهر حزيــران .2016
ويشــغل دروزه منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي لشــركة أدويــة احلكمــة ،كمــا كان قــد ُعـ ّـن وزيــراً للصحــة بــن عامــي .2006 - 2003
يــرأس دروزه مجلــس إدارة مؤسســة امللكــة رانيــا التــي تُعنــى بتطويــر قــدرات الشــباب وتزويدهــم بالوســائل الالزمــة للنجــاح عبــر التركيــز علــى
اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعلــم عــن بُعــد ،كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة البنــك املركــزي األردنــي ،وعضــو مجلــس أمنــاء كليــة ""Babson
األميركيــة وعضــو مجلــس أمنــاء اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت التــي أســس فيهــا مركــز ســميح دروزه لإلبــداع وريــادة األعمــال ،كمــا أســس فــي
ع ّمــان "مجلــس إعتمــاد الرعايــة الصحيــة" كمؤسســة غيــر ربحيــة تُعنــى باعتمــاد مــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة وحتســن املعاييــر التــي
تقــوم عليهــا  .ويحمــل املهنــدس ســعيد دروزه درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة "بورديــو" األميركيــة ودرجــة املاجســتير
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة " "INSEADفــي فرنســا.
معالي املهندس باسم خليل السالم  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
يشــغل حالي ـاً منصــب رئيــس مجلــس إدارة كابيتــال بنــك ،وشــغل عــدة مناصــب حكوميــة فــي الدولــة ،حيــث عــن وزيــراً للماليــة ووزيــراً للعمــل
تــرأس خــال ذلــك مجلــس إدارة بعــض املؤسســات احلكوميــة (املؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ،املؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي ،صنــدوق
التشــغيل والتدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي) وشــارك بصفتــه عضــواً فــي بعــض اللجــان االقتصاديــة والتعليميــة احلكوميــة ،كمــا شــغل منصــب
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك املركــزي وهــو مؤســس وعضــو مجلــس إدارة لعــدة شــركات صناعيــة وتعدينيــة .ومت تعيينــه كعضــو فــي مجلــس
األعيــان األردنــي عــام .2011
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة " "Imperial College, University of Londonسنة .1978
معالي السيد ناصر سلطان الشريدة  -عضو
ميتلــك الســيد الشــريدة خبــرة عمليــة تزيــد عــن ســبعة وعشــرين ســنة فــي عــدد مــن وزارات ومؤسســات القطــاع العــام ،واملنظمــات الدوليــة غيــر
احلكوميــة ،ومنظمــات األمم املتحــدة .شــغل الســيد الشــريدة منــذ  1996عــدة مناصــب ووظائــف منها :رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة منطقــة
العقبــة االقتصاديــة اخلاصــة ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة تطويــر العقبــة ،وزيــر للبيئــة ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة املناطــق احلــرة ،رئيــس مجلــس
مفوضــي ســلطة إقليــم البتــرا التنمــوي الســياحي ،أمني عــام وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،كمــا عمــل بعــدة وظائــف فــي وزارة التخطيــط
والتعــاون الدولــي منهــا :مديــر وحــدة الشــراكة األردنية-األوروبيــة ومديــر وحــدة تنســيق املســاعدات اخلارجيــة ،مستشــار تطويــر البرامــج
التنمويــة ببرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ( ،)UNDPمستشــار إقليمــي فــي املكتــب املســؤول عــن برامــج التخطيــط والتقييــم فــي منظمــة
األونــروا ( ،)UNRWAومديــر عــام مؤسســة التعــاون التنمــوي ()Cooperation for Development
في القدس (.)1995-1996
الســيد الشــريدة حاصــل علــى درجتــي البكالوريــوس واملاجســتير فــي االقتصــاد مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة اليرمــوك عامــي  1988و،1994
وشــارك فــي عــدد مــن الــدورات والبرامــج التدريبيــة املكثفــة فــي أوروبــا وأمريــكا فــي مواضيــع مختلفــة شــملت االقتصــاد الكلــي واجلزئــي ،وإدارة
البرامــج واملســاعدات ،وأســاليب التخطيــط والبحــث ،وتقييــم املشــاريع ،ومهــارات التفــاوض.
سعادة السيد سامي كامل داوود  -عضو
ُعـ ّـن الســيد ســامي داوود عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة بتاريــخ  2019/2/12ممث ـ ً
ا عــن شــركة إدارة
املســاهمات احلكوميــة ،ويشــغل الســيد داوود منصــب أمــن عــام رئاســة الــوزراء منــذ تاريــخ  ،2018/10/9فيمــا كان قبــل ذلــك قــد شــغل
منصــب أمــن عــام مجلــس الــوزراء وأمــن ســر مجلــس الــوزراء ومستشــار فــي رئاســة الــوزراء وأمــن عــام مســاعد شــؤون إدارة العمليــات فــي
رئاســة الــوزراء.
كمــا تولــى فــي الســابق منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة ورئيــس مجلــس إدارة شــركة البتــرول الوطنيــة ،وكان قبــل ذلــك
عضــواً فــي مجلــس إدارة هاتــن الشــركتني.
وشــغل الســيد داوود أيض ـاً عضويــة مجلــس إدارة شــركة املطــارات األردنيــة ونائب ـاً لرئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة
املناطــق احلــرة ،وهــو حاليـاً عضــو فــي املجلــس األعلــى للدفــاع املدنــي.
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الدكتور عبد احلكيم موسى عبد القادر الشبلي  -عضو
الدكتــور الشــبلي حياتــه العمليــة فــي البنــك املركــزي األردنــي بوظيفــة اقتصــادي للفتــرة  ،1991-2004كمــا عمــل خــال عــام  2002كمحاضــر
غيــر متفــرغ فــي اجلامعــة األردنيــة فــي كليــة إدارة األعمــال قســم االقتصــاد ،ثــم انتقــل إلــى وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي للعمــل بوظيفــة
اقتصــادي فــي برنامــج اإلنــذار املبكــر للفتــرة  ،2007– 2004ثــم انتقــل الدكتــور الشــبلي للعمــل فــي رئاســة الــوزراء بوظيفــة اقتصــادي فــي
وحــدة حتــدي األلفيــة للفتــرة  ،2010-2007ثــم انتقــل إلــى وزارة املاليــة ليعمــل مديــراً ملديريــة الدراســات والساســات االقتصاديــة للفتــرة مــن
.2018-2010
مت تعيــن الدكتــور الشــبلي بصــدور اإلرادة امللكيــة الســامية أمينـاً عامـاً لــوزارة املاليــة بتاريــخ  ،2018/4/30هــذا وقــد عمــل فــي إدارة امللفــات
االقتصاديــة والسياســات املاليــة الهامــة فــي وزارة املاليــة محلي ـاً ودولي ـاً مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد العربــي،
والعمــل فــي اللجــان الرســمية فــي العمــل بشــكل رئيســي فــي رســــــــم السياســات االقتصاديــة واملاليــة وتنفيــذ البرامــج الهامــة علــى املســتوى الوطني
والدولــي كبرنامـــــــج التصحيــح االقتصــادي واالجتماعــي ،وبرنامــج اإلصــاح املالــي وحتديــث اإلدارة املاليــة ،وبرنامــج املراجعــة مــع صنــدوق النقــد
الدولي.
وقــد مثــل الدكتــور الشــبلي وزارة املاليــة فــي العديــد مــن املؤسســات والشــركات فــي مجالــس إدارتهــا التــي تســاهم فيهــا احلكومــة واللجــان
الرســمية واشــترك فــي العمــل بشــكل رئيســي فــي رســــــــم السياســات االقتصاديــة واملاليــة وتنفيــذ البرامــج الهامــة علــى املســتوى الوطنــي والدولــي
كبرنامـــــــج التصحيــح االقتصــادي واالجتماعــي.
الدكتور عبد احلكيم الشبلي حاصل على درجة الدكتوراة في االقتصاد سياسية نقدية جامعة ليدز بريطانيا
""Leeds University Business
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات  -عضو

املاجستير في إدارة األعمال من جامعة " "Sul Russ Universityتكساس.
سعادة السيد "محمد علي"بدير  -عضو

انضــم الســيد بديــر ملجلــس إدارة امللك ّيــة األردن ّيــة فــي عــام  2008بخبرتــه الواســعة فــي اإلدارة ،ويشــغل حالي ـاً 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  2005 - 2000وعضويــة مجلــس إدارة مؤسســة تشــجيع االســتثمار.
ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة "بيــردو" -الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام  ، 1997وشــهادة املاجســتير فــي
اإلدارة الهندســية مــن اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام .2001
سعادة السيد ميشيل نزال  -عضو
هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة فنــادق البحــر امليــت منــذ عــام  1990وحتــى تاريخــه ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة " "MENAللفنــادق منــذ
 1990حتــى اآلن ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الفنــادق األردنيــة مــن عــام  1988حتــى تاريخــه ،ورئيــس مجلــس احتــاد اجلمعيــات الســياحية
منــذ عــام  2004حتــى تاريخــه ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة وعضــو مجلــس هيئــة تنشــيط الســياحة األردنيــة مــن عــام  2004حتــى
تاريخــه ،ومؤســس وعضــو مجلــس أمنــاء كليــة األردن املجتمعيــة مــن عــام  1988وحتــى تاريخــه ،ومديــر اخلدمــات الغذائيــة للملك ّيــة األردن ّيــة
مــن عــام  1980حتــى عــام .1982
هــذا وقــد مت تعيــن الســيد ميشــيل نــزال عضــواً فــي مجلــس األعيــان الـــ  ،25وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس إدارة فنــادق من"لــوزان" سويســرا
عام .1978

يتمتــع الكابــن ســليمان عبيــدات بخبــرة عمليــة طويلــة فــي مجــال الطيــران تتجــاوز أربعــن عام ـاً ،حيــث بــدأ مســيرته املهنيــة كطيــار فــي ســاح
اجلــو امللكــي األردنــي قبــل أن ينضــم للعمــل كطيــار مدنــي وقائــد طائــرة فــي شــركة اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة منــذ مطلــع الثمانينيــات
وحتــى العــام .2004
ُعـ ّـن فــي شــهر كانــون األول مــن عــام  2004مديــراً عامـاً لســلطة الطيــران املدنــي ،وعمــل فــي هــذه الوظيفــة ملــدة ثــاث ســنوات ،حتــى تســلم
فــي عــام  2007منصــب رئيــس مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي ( ،)CARCحيــث أنيطــت بــه مهمــة إعــادة هيكلــة ســلطة
الطيــران املدنــي وتطبيــق سياســة األجــواء املفتوحــة فــي األردن .قبــل انضمامــه إلــى ســلطة الطيــران املدنــي تولــى الكابــن عبيــدات العديــد مــن
الوظائــف القياديــة فــي ســاح اجلــو امللكــي األردنــي وفــي شــركة امللك ّيــة األردن ّيــة ،أبرزهــا تســلمه قيــادة الســرب امللكــي وجنــاح النقــل اجلــوي فــي
ســاح اجلــو امللكــي ،فيمــا شــغل فــي امللك ّيــة األردن ّيــة وظيفتــي نائــب املديــر العــام للعمليــات اجلويــة ورئيــس القطــاع الفنــي فــي الشــركة .فــي شــهر
تشــرين األول مــن عـــام  2015انتخــب مجلــس إدارة امللك ّيــة األردن ّيــة الكابتــــن عبيــدات عضــواً فــي مجلــس إدارة الشــركة ومديــراً عــــاماً  -رئيسـاً
تنفيذيـاً للملك ّيــة األردن ّيــة لغايــة .2017/6/1

معالي الدكتور عز الدين كناكريه

نزار فهيم خوري  -عضو

اإلدارة التنفيذية العليا

عمــل الســيد نــزار خــوري مــع طيــران الشــرق األوســط منــذ عــام  1974وحتــى التقاعــد فــي آب  ، 2017حيــث بــدأ العمــل فــي دائــرة التخطيــط
واالقتصاد ،ثــم انتقــل فيمــا بعــد إلــى الدائــرة التجاريــة و ُعـ ّـن نائــب الرئيــس التجــاري ،وفــي عــام  2001عـ ّـن رئيــس القســم التجــاري ومســؤوالً
عــن دوائــر :املبيعــات والتوزيــع ،إدارة املــردود املــادي ،التســويق ،خدمــة الزبائــن ،برامــج الوفــاء ،االتفاقيــات التجاريــة ،الطيــران املدنــي .ويحمــل
الســيد خــوري درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،كمــا أكمــل املســتلزمات األكادمييــة للماجســتير فــي
االقتصــاد فــي اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت.
سعادة السيد عماد القضاة  -عضو
يتولــى حالي ـاً منصــب مديــر دائــرة االســتثمار باألســهم فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي ،عمــل مديــراً لدائــرة اخلزينــة فــي
صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي ( ، )2008 – 2002مديــراً عامـاً بالوكالــة فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي
( ،)2006 – 2005مديــراً حملفظــة دائــرة االســتثمارات اخلارجيــة فــي البنــك املركــزي األردنــي (.)2002 – 2000
عمل متداوالَ رئيسياً لدى البنك املركزي األردني ( )2000 – 1996وعمل متداوالً لدى دائرة االستثمارات اخلارجية في البنك املركزي األردني
( ،)1996 – 1991شغل منصب مساعد رئيس قسم احملاسبة املركزية لدى البنك املركزي األردني (.)1991 – 1989
وقد مثل السيد عماد صندوق استثمار الضمان االجتماعي في عدد من الشركات مثل شركة ضمان لالستثمار وشركة البريد
األردني والبنك األردني الكويتي وبنك األردن دبي اإلسالمي ،وهو حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة من جامعة اليرموك ،ودرجة
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلني خالل عام :2018
املنصب

االسم

عضو ،ممث ً
ال عن شركة

سعادة السيد سامر املجالي

"Mint Trading Middle
"East Limited
عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة
املساهمات احلكومية

تاريخ االستقالة

التخصص

املؤهل العلمي

2018/7/31

ماجستير

اإلدارة العليا للنقل
اجلوي

2018/5/8

دكتوراة

التمويل

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

تاريخ التعيني

تاريخ امليالد

املؤهل العلمي

التخصص

سنة التخرج

االسم

السيد ستيفان بيشلر

املدير العام  -الرئيس
التنفيذي

2017/6/1

1957/11/7

ماجستير

االقتصاد
والقانون

1995

السيد مروان مرجي

رئيس القطاع املالي

بكالوريوس

محاسبة

1968/10/1 2018/9/1

1992
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم:

وفيما يلي ملخص عن اخلبرات العملية لفريق اإلدارة العليا التنفيذية:

فيمــا يلــي أســماء كبــار املســاهمني االعتباريــن والطبيعيــن الذيــن ميتلكــون  ٪5أو أكثــر مــن رأســمال الشــركة مرتبــة تنازليـاً مــع بيــان ملكيتهــم
مــن األســهم كمــا هــو فــي نهايــة عــام  2018مقارنــة مــع عــام :2017

السيد ستيفان بيشلر

 مت تعيني السيد بيشلر مديراً عاماً  -رئيساً تنفيذياً لشركة امللك ّية األردن ّية في شهر حزيران من عام .2017
 قبل االلتحاق بامللك ّية األردن ّية شغل منصب رئيساً تنفيذياً ملجموعة طيران "إير برلني" في شهر فبراير من عام .2015

نسبة

 شغل منصب مدير عام  -رئيس تنفيذي لشركة "طيران فيجي" في شهر أيلول من عام .2013

االســـــــــــــــــــــــم

 شغل منصب رئيس تنفيذي لشركة "طيران اجلزيرة" من شهر حزيران من عام  2009إلى شهر آب من عام .2013
 منذ عام  ،2004كان ستيفان جزء من فريق اإلدارة العليا لـ"ريتشارد برانسون" ومسؤول عن حتول شركة طيران "فيرجن بلو"
االسترالية من شركة طيران منخفضة التكاليف إلى شركة طيران ذات شبكة واسعة وجديدة وشغل فيها منصب رئيس القطاع
التجــاري.
 شغل منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة السياحة الترويجية األملانية في شركة "توماس كوك آج".

 انضم السيد بيشلر إلى شركة "لوفتهانزا" في عام  1989كمدير للمبيعات والتسويق ملنطقة فرنسا ،ثم ُعني مديراً لشركة
"لوفتهانــزا" فــي فرنســا عــام  ،1991وتــدرج فــي "لوفتهانــزا" بعــدد مــن الوظائــف فــي مجــال املبيعــات؛ حيــث كان مديــراً للشــركة فــي أملانيــا
عــام  1995ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمبيعــات والتســويق فــي جميــع أنحــاء العالــم عــام  1996وعضو في املجلس التنفيذي لشــركة "لوفتهانزا"
عام .1997
 حاصل على شهادة املاجستير في االقتصاد والقانون من جامعة "آوغسبورغ" في أملانيا.

 مت تعيني السيد مروان مرجي مبنصب رئيس القطاع املالي في شهر أيلول من عام .2018
 قبل االلتحاق بامللك ّية األردن ّية شغل منصب رئيس دائرة التدقيق الداخلي في شركة "إيجل هيلز" في شهر تشرين األول من عام .2015
 شغل منصب املدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة سرايا القابضة.

 مت تعيينــه كمســاعد مدقــق فــي شــركة " آرثــر آندرســون" وتقــدم فــي مســاره الوظيفــي خــال خبرتــه فــي األعــوام مــن  1997 – 1992إلــى
أن أصبــح مدققـاً أعلــى.
 حاصل على شهادة البكالوريوس في احملاسبة من جامعة اليرموك.
 حاصل عل شهادة مهنية معتمدة من املعهد األمريكي ملكافحة الفساد.

حتى تاريخ 2018/5/2
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اململكة املتحدة

9.14

22,518,838

15.4

22,518,838

األردن

5.9

14,640,534

10

14,640,534

الوضع التنافسي للشركة

 اخلليــج العربــي :أبوظبــي ،الدمــام ،الدوحــة ،دبــي ،جــدة ،الكويــت ،الريــاض ،املدينــة املنــورة ،وســتقوم امللك ّيــة بإعــادة التشــغيل إلــى كل مــن:
صنعــاء ،وعــدن حــال توفــر الظــروف املالئمــة للتشــغيل.
 أفريقيــا :اخلرطــوم ،تونــس ،واجلزائــر ،مــع التــزام امللك ّيــة األردن ّيــة بالتشــغيل إلــى مســراتة وطرابلــس وبنغــازي ضمــن شــبكتها حــال ســماح
الظــروف األمنيــة بحفــظ ســامة الرحــات.
 أوروبــا :أمســتردام ،أثينــا ،برشــلونة ،فرانكفــورت ،إســطنبول ،جنيفــا ،الرنــكا ،لنــدن ،مدريــد ،موســكو ،ميونــخ ،باريــس ،فينــا ،زيــورخ ،رومــا،
برلــن وكوبنهاغــن.

أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية املستقيلني خالل عام 2018

السيد سفيان السلمان

76.4

188,243,117

60.3

88,243,117

 املشــرق :بيــروت ،القاهــرة ،العقبــة ،الســليمانية ،بغــداد ،البصــرة ،أربيــل ،تــل أبيــب ،النجــف ،مــع التــزام امللك ّيــة األردن ّيــة بإعــادة التشــغيل إلــى:
دمشــق ،وحلــب ،واملوصــل ضمــن شــبكتها حــال ســماح الظــروف األمنيــة بحفــظ ســامة الرحــات.

 شغل منصب مدير املوازنة والتخطيط في شركة تعبئة كوكا كوال األردنية خالل الفترة .2000 – 1997

حتى تاريخ 2018/6/30

املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي

2018

2018

2017

2017

تعتبــر شــركة امللك ّيــة األردن ّيــة أول وأكبــر ناقــل وطنــي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،حيــث تقــوم بتشــغيل رحــات جويــة منتظمــة مــن األردن
إلــى ( )52مدينــة فــي العالــم عــام  ،2018وهــي علــى النحــو التالــي:

 انضم إلى "اتالنتيك آند ستريز" في القاهرة في عام  2003كمدير إقليمي للعمليات ومبيعات الصادرات ثم مت تعيينه
مدير منطقة ليبيا.
 شغل منصب املدير املالي في شركة تعبئة سكيكدة في اجلزائر خالل الفترة .2003 – 2000

السيد فراس القراعني

"Mint Trading Middle
"East Limited

األردن

املساهمة %

هــذا وقــد مت االنتهــاء مــن إجــراءات زيــادة رأس املــال والبالغــة  28,205,128مليــون ســهم فــي شــهر كانــون الثانــي مــن عــام  2019وبذلــك
تصبــح حصــة شــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة %78.8

السيد مروان مرجي

االسم

شركة إدارة املساهمات
احلكومية

املوقع اجلغرافي

املساهمه %

عدد األسهم

نسبة

عدد األسهم

 الشرق األقصى وشبه القارة الهندية :بانكوك ،هوجن كوجن ،كواالملبور.

املنصب

اجلنسية

املؤهل العلمي

التخصص

رئيس القطاع املالي

أردنية

بكالوريوس

احملاسبة

رئيس قطاع املوارد البشرية
واإلدارية

أردنية

ماجستير

العلوم السياسية

 أميركا الشمالية :نيويورك ،شيكاغو ،ديترويت ،ومونتريال.
ومــن أصــل ( )52وجهــة تشــغلها امللك ّيــة األردن ّيــة ،فــإن الشــركة تواجــه منافســة مباشــرة مــن قبــل الشــركات األخــرى علــى ( )23وجهــة فقــط،
فيمــا تواصــل الشــركة دراســاتها إلضافــة بعــض اخلطــوط ،أو تعديــل عــدد الرحــات األســبوعية حســب احلاجــة ،أو إغــاق بعــض اخلطــوط
حســب تقييــم اجلــدوى االقتصاديــة.
بتاريــخ  2007/4/1انضمــت امللك ّيــة األردن ّيــة إلــى حتالــف الطيــران ( )oneworldوالــذي يضــم مجموعــة مــن شــركات الطيــران التــي
تعتبــر مــن أفضــل وأكبــر الشــركات فــي العالــم .وقــد جــاء انضمــام امللك ّيــة األردن ّيــة لهــذا التحالــف نتيجــة للســمعة العامليــة املميــزة التــي تتمتــع
بهــا امللك ّيــة األردن ّيــة وخدماتهــا التنافســية التــي تقدمهــا ملســافريها علــى كافــة رحالتهــا ،حيــث تعتبــر امللك ّيــة األردن ّيــة أول شــركة طيــران عربيــة
تنضــم إلــى حتالــف دولــي للطيــران .ويوفــر هــذا التحالــف ملســافري امللك ّيــة األردن ّيــة ســهولة الوصــول إلــى مــا يقــارب  1000مدينــة فــي
العالــم تخدمهــا الشــركات األعضــاء فــي هــذا التحالــف .يذكــر أن الشــركات األعضــاء فــي حتالــف ( )oneworldالعاملــي هــي باإلضافــة
إلــى امللك ّيــة األردن ّيــة كمــا يلــي :أمريــكان إيرالينــز ،اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة ،كاثــاي باســيفيك ،اخلطــوط اجلويــة االســبانية (أيبيريــا)،
اخلطــوط الفنلنديــة ،اخلطــوط اجلويــة اليابانيــة ،كانتــاس االســترالية ،اخلطــوط اجلويــة املاليزيــة ،اخلطــوط الســيبيرية ،اخلطــوط اجلويــة
القطريــة ،شــركة التــام التشــيلية البرازيليــة فــي أمريــكا اجلنوبيــة ،واخلطــوط اجلويــة الســريالنكية.
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إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن للملك ّيــة األردن ّيــة حتالفــات تســويقية مــع أكثــر مــن شــركة طيــران عامليــة ،حيــث ترتبــط مــع هــذه الشــركات باتفاقيــات
جتاريــة للتشــغيل علــى أســاس الرمــز املشــترك ( ،)Codeshareبحيــث يظهــر رمــز امللك ّيــة األردن ّيــة علــى رحــات هــذه الشــركات إلــى النقــاط
التــي ال تقــوم الشــركة بالتشــغيل املباشــر إليهــا ،وتكــون بذلــك املســوق لهــذه الرحــات ( )Marketing Carrierومــن ضمنهــا رحــات
مباشــرة تخــدم مســافري امللك ّيــة األردن ّيــة بــن ع ّمــان وبوخارســت ،بــن ع ّمــان ومســقط ،بــن ع ّمــان والبحريــن ،بــن ع ّمــان وبيــروت ،بــن ع ّمــان
والدوحــة ،بــن ع ّمــان وإســطنبول ،باإلضافــة إلــى رحــات مباشــرة بــن ع ّمــان ورومــا.

CARC
IATA
ISAGO
IOSA
EASA

هيئة تنظيم الطيران املدني األردني
		
االحتاد العاملي للنقل اجلوي

شهادة تدقيق السالمة التشغيلية للعمليات األرضية

شهادة أياتا لتدقيق السالمة التشغيلية
وكالة سالمة الطيران األوروبية

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

SAFA

تقييم سالمة الطائرات األجنبية

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

F.A.A

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

االحتاد األمريكي للطيران

C.A.R.

وكالة سالمة الطيران الكندي

ISO9001

منظمة املقياس الدولي9001

oneworld

أحد التحالفات العاملية للطيران

موردين محددين أو عمالء رئيسيني:
درجة االعتماد على ّ
تتعامــل الشــركة مــع مجموعــة كبيــرة مــن املو ّرديــن احملليــن واخلارجيــن لتزويدهــا مبختلــف املشــتريات مــن املــواد واخلدمــات ،وال تعتمــد
الشــركة علــى مو ّرديــن مح ّدديــن محليـاً وخارجيـاً يشــكلون  ٪10فأكثــر مــن إجمالــي مشــترياتها باســتثناء مشــتريات الشــركة مــن وقــود الطائرات
مــن شــركة مصفــاة البتــرول األردن ّيــة حتــى تاريــخ  2018/10/31وشــركة تســويق املنتجــات البتروليــة األردنيــة مــن تاريــخ .2018/11/01
وباملقابــل فــإن الشــركة تتعامــل مــع مجموعــة كبيــرة مــن العمــاء احملليــن واخلارجيــن بحيــث تقــدم لهــم مختلــف اخلدمــات املتعلقــة بالطيــران،
حيــث ال تعتمــد الشــركة علــى عمــاء مح ّدديــن محليـاً وخارجيـاً يشــكلون  ٪10فأكثــر مــن إجمالــي مبيعاتهــا.

بناء عليه ،تقوم دائرة توكيد اجلودة مبتابعة األسس املطلوبة للجودة وقياس مدى تطبيق الشركة لها سواء من الناحية اإلنتاجية
أو اخلدماتيــة ،لــذا نقــوم وبعــد دراســة املتطلبــات العامــة واخلاصــة للعمــل والســامة العامــة؛ بإعــداد برنامــج داخلــي وخارجــي للتدقيــق
والتفتيــش علــى كافــة دوائــر الشــركة التشــغبلية ومــزودي اخلدمــات اخلارجيــن ،ومقارنــة إجــراءات العمــل حســب قوائــم التدقيــق املعتمــدة
وذلــك خــال دورات تفتيشــية موزعــة حســب برنامــج تدقيــق موثــق ومعتمــد مــن قبــل إدارة امللك ّيــة األردن ّيــة.

أثــر القــرارات الصــادرة عــن احلكومــة أو املنظمــات الدوليــة أو غيرهــا التــي لهــا أثــر مــادي علــى عمــل الشــركة أو منتجاتهــا أو
قدرتهــا التنافســية

كمــا قامــت دائــرة توكيــد اجلــودة بتحديــث كتــاب اجلــودة وإجــراءات عمــل الدائــرة ،حيــث مت إصــدار النســخة الثانيــة مــن كتــاب اجلــودة مبــا
يتناســب مــع التحديــث املســتمر ومتطلبــات الهيئــات املختلفــة.
وقامــت دائــرة توكيــد اجلــودة بعقــد ورشــات عمــل وتدريــب مبــا يتناســب مــع متطلبــات العمــل ملفتشــي الدائــرة ومفتشــي الدوائــر األخــرى وذلــك
لتحســن أداء املفتشــن .كمــا قامــت دائــرة توكيــد اجلــودة بتحديــث النمــاذج املســتخدمة مــن قبــل مراقبــي اجلــودة خــال عمليــات البحــث
والتدقيــق للتأكــد مــن مطابقــة العمــل للمتطلبــات واملواصفــات.

حيــث تع ـ ّرض هــذه االتفاقيــة شــركة امللك ّيــة األردن ّيــة إلــى منافســة غيــر متوازنــة مــع شــركات الطيــران األوروبيــة والتــي تتمتــع مبرونــة فــي
التشــغيل مــن أي نقطــة فــي أوروبــا إلــى األردن األمــر الــذي لــن تتمكــن امللك ّيــة األردن ّيــة مــن القيــام بــه ،كذلــك لعــدم توفــر اخلانــات الزمنيــة
املالئمــة فــي املــدن األوروبيــة الكبيــرة وأهمهــا فــي مطــار هيثــرو فــي لنــدن.

باإلضافة إلى عمليات التدقيق واملتابعة ،يقوم فريق عملنا املدرب واملؤهل مبا يلي:

االتفاقية الشاملة ( )Comprehensive Agreementمع االحتاد األوروبي:
قامت احلكومة األردن ّية بالتوصل إلى االتفاقية الشاملة ( )Comprehensive Agreementمع االحتاد األوروبي
بتاريخ  2010/12/15حيث تتضمن بشكل رئيسي فتح األجواء دون قيود بني اململكة ودول االحتاد باحلريتني
الثالثة والرابعة وقيام اململكة بتبنّي تشريعات مماثلة للتشريعات األوروبية في مجال الطيران املدني والنقل اجلوي.

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ  ،2018/9/3املوافقــة علــى إعفــاء عقــود شــراء وبيــع واســتئجار ومتويــل الطائــرات
ومحركاتهــا والعقــود املتعلقــة بهــا التــي مت أو يتــم إبرامهــا مــن قبــل امللك ّيــة األردن ّيــة والشــركات ذات الغــرض اخلــاص املنشــأة بهــدف متلــك
واســتئجار امللك ّيــة األردن ّيــة لهــذه الطائــرات واحملــركات مبوجــب عقــود اســتئجار متويلــي قبــل تاريــخ  ،2020/12/31مــن الضريبــة العامــة
علــى املبيعــات وضريبــة الدخــل املتحققــة ســنداً ألحــكام املــادة (/12ب )1/مــن قانــون ضريبــة الدخــل رقــم ( )34لســنة  2014البالغــة نســبتها
( )%10ورســوم طوابــع الــواردات املتحققــة عليهــا.
قرر مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ  2017/12/28املوافقة على تخصيص مبلغ الضريبة الذي سيتحقق على شركة
"ريــان إيــر  "Ryanairوالتــي تعتبــر أضخــم شــركة طيــران منخفضــة التكاليــف فــي أوروبــا ،مقابــل تقــدمي الترويــج للمملكــة األردنيــة
الهاشــمية علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة وحتفيزهــا للتشــغيل مــن وإلــى اململكــة وذلــك مــن خــال إبــرام اتفاقيــة بــن هيئــة تنشــيط الســياحة
وشــركة تقــدم خدمــات تســويقية لشــركة "ريــان إيــر  "Ryanairوذلــك شــريطة أال يكــون لشــركة "ريــان إيــر  "Ryanairخــط طيــران مماثــل
ألحــد خطــوط امللك ّيــة األردن ّيــة.
تطبيق معايير اجلودة الدولية:
مــن املســؤوليات األساســية لدائــرة توكيــد اجلــودة فــي امللك ّيــة األردن ّيــة مراقبــة العمــل خــال املراحــل املختلفــة ،بحيث يكــون مطابقـاً للمواصفات
اخلاصــة بالشــركة ،والتــي البــد أن تكــون مطابقــة للمواصفــات القياســية اخلاصــة بالعمــل وفــق قانــون هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي األردنــي
وعلــى النطــاق العاملــي والداخلــي أيضـاً حســب املواصفــات والتعليمــات الصــادرة عــن:

 التخطيــط لتحســن اجلــودة للشــركة عــن طريــق تصميــم برنامــج زمنــي محــدد بشــكل ســنوي ،شــهري ويومــي ملتابعــة وتدقيــق العمــل وفــق
املواصفــات املعتمــدة لتحقيــق االهــداف.
 التأكد عملياً من جودة وسالمة العمل ،والعمال واملعدات.
 اإلشراف على الدورات التدريبية للموظفني ومتابعتها للتأكد من تطبيقات اجلودة وإجراءاتها املعتمدة.
 متابعــة التعديــات املقترحــة واملســاعدة فــي تقــدمي االقتراحــات حلــل املشــاكل واحلــاالت عــن طريــق حتليــل األســباب اجلذريــة ومتابعــة
اإلجــراءات التصحيحيــة وأساســها مــع الدوائــر املعنيــة.
 تفعيل نظام إدارة اجلودة " "Q-Pulseمن أجل القضاء على البيروقراطية وجعل عمل التوثيق آلياً.
 اإلعــداد الجتماعــات دوريــة مــع كافــة املعنيــن فــي جميــع دوائــر امللكيــة ملناقشــة التوصيــات واملهــام املترتبــة عليهــم خــال ،قبــل وبعــد عمليــات
التفتيــش الداخليــة واخلارجية.
 إعداد التقارير الدورية مبهام القسم وتقدميها لإلدارة العليا.
أهداف دائرة توكيد اجلودة لعام 2019

 العمــل املســتمر مــن خــال برنامــج موثــق علــى متابعــة العمــل للدوائــر التشــغيلية داخلي ـاً وخارجي ـاً وذلــك مــن خــال التفتيــش الداخلــي
واخلارجــي علــى بعــض احملطــات اخلارجيــة.
 التأكــد مــن مطابقــة اإلجــراءات والسياســات املعتمــدة مــن قبــل امللك ّيــة األردن ّيــة أثنــاء قيــام الدوائــر التشــغيلية بأعمالهــا مــن خــال التدقيــق
والتفتيــش املســتمر للجــودة ،وذلــك لنيــل رضــا عمالئنــا املتمثلــن مبجلــس اإلدارة ،املديــر العــام -الرئيــس التنفيــذي ،هيئــة تنظيــم قطــاع
الطيــران األردنــي.
 احملافظة على الشهادات املختلفة املكتسبة للملك ّية األردن ّية مثلAOC, IOSA, ISAGO, ISO 9001, Etc… :

28
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الهيكل التنظيمي للشركة

اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻼء

ﻣﺆﻧﺲ*

ادارة اﳌﻮﺟﻮدات و
ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺎﻳﻄﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻄﺎر
واﻟﺸﺤﻦ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻮزي اﳌﻠﻘﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮوان ﻣﺮﺟﻲ

اﳋﺰﻳﻨﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻵﻧﺴﺔ ﺳﻬﻰ اﻟﻌﺎرﺿﺔ

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪ راﻣﻲ اﳊﺴﻴﻨﻲ

اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت واﻹﻣﺪاد
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺠﺎزي

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺪﻳﺮ
اﻻﻧﺴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  -اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺑﻴﺸﻠﺮ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ دروزة

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳉﻮﻳﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
ﻛﺎﺑﱳ ﻏﺴﺎن ﻋﺒﻴﺪات

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﻳﺮادات
واﶈﻄﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻵﻧﺴﺔ أﻣﺎل ﺣﺘﺮ

 اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ /ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺳﻞ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ اﻷﻣﻦ  /ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -اﻟﺴﻴﺪ أﻛﺮم ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  /ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎرﺟﻲ  -اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻜﺮدي اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  /ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -ﻛﺎﺑﱳ ﻧﻮار اﻟﺸﺮع ادارة اﳉﻮدة  /ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -ﻛﺎﺑﱳ ﻛﺎرول اﻟﺮﺑﻀﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ  /ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰاﻳﺰة -اﳌﺴﺎﻓﺮ اﻟﺪاﺋﻢ  /ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -اﻻﻧﺴﺔ ﺑﻮﻻ اﺳﺤﻖ

الهيكل التنظيمي للملك ّية األردن ّية كما في نهاية العام :2018

اﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺴﻴﺪ أﳝﻦ اﻟﻬﺒﺎﻫﺒﺔ

*اﻋﺎرة ﻣﻦ اﻻﺟﻨﺤﻪ اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺗﻮﻛﻴﺪ
اﳉﻮدة

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

امللكية:
الهيكل التنظيمي لشركة األجنحة
ّ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﺿﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻪﻠﻟ ﻗﺪاده

اﳌﺒﻴﻌﺎت
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﺰام

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪ أﺷﺮف اﻳﻮب

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎع
"ﺷﺎﻏﺮ"

إدارة اﻟﺸﺒﻜﺔ
واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺴﻤﺔ اﳌﺠﺎﻟﻲ

ﺗﺪرﻳﺐ اﻻﻃﻘﻢ
واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
ﻛﺎﺑﱳ زﻳﺪ ﻛﻠﺒﻮﻧﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
داﺋﺮة اﻻدارة واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

إدارة اﻹﻳﺮادات
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪ اﳋﺮﻳﺸﺔ

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻻدارﻳﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪة ﻫﺒﺔ اﳊﺪﻳﺪي
)ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ(

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺤﻦ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﻋﻄﻴﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﻮﻳﺔ
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الهيكل التنظيمي لشركة "رويال تورز":

ﻣﻌﻘﺐ ﻣﻌﻤﺎﻻت

ﻣﺤﺎﺳﺐ

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت
)ﺷﺎﻏﺮ(
ﺿﺎﺑﻂ اﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت
)ﺷﺎﻏﺮ(

الهيكل التنظيمي لشركة "تكرم":

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻼﻣﻪ
واﳉﻮده
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
)ﺷﺎﻏﺮ(

ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت
وﺗﺨﺰﻳﻦ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت اﳌﻜﺘﺐ

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ

ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻪ
اﻟﻮاﻓﺪه

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

اﳌﺪﻳﺮ اﻻداري

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻓﺪه

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻄﻼت

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﺸﺮف ﺣﺠﻮزات
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﻓﺮاد

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻣﺸﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎت وﺣﺠﻮزات اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺸﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺸﺮف ﺣﺠﻮزات
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺒﻴﻌﺎت
وﺣﺠﻮزات اﻟﻔﻨﺎدق

ﻣﺸﺮف ﺣﺠﻮزات
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺿﺎﺑﻂ اﻋﻠﻰ
ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﻪ )ﺷﺎﻏﺮ(

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ

ﺿﺎﺑﻂ اﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻴﻪ

ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺎﻟﻴﻪ

ﺿﺎﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

ﺿﺎﺑﻂ
ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﻪ

ﻣﺸﺮف ﺣﺠﻮزات
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻓﻴﺰا

ﻣﺸﺮف ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﺿﺎﺑﻂ اﻋﻠﻰ
اﺷﺮاف )ﺷﺎﻏﺮ(

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ

ﻣﺸﺮف ﺣﺠﻮزات
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺣﺠﻮزات
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﻓﺮاد

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻓﺪه
ﻣﺴﺆول ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
واﻟﺘﻮدﻳﻊ-اﳌﻄﺎر

ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻋﻠﻰ

ﺣﺠﻮزات وﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻔﻨﺎدق -اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﻮدﻳﻊ

ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻋﻠﻰ

ﻣﻨﺪوب ﺗﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹداره

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﺿﺎﺑﻂ اﻋﻠﻰ
ﻣﺒﻴﻌﺎت )ﺷﺎﻏﺮ(
ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺒﻴﻌﺎت

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري

ﺿﺎﺑﻂ اﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﺣﺠﻮزات )ﺷﺎﻏﺮ(
ﺿﺎﺑﻂ ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﺣﺠﻮزات
ﻣﺴـﺆول ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﺎل )ﺷﺎﻏﺮ(
ﻋﺎﻣﻞ

عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم العلمية

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:

يتضمن اجلدول أدناه عدد موظفي الشركة األم وشركاتها التابعة ومؤهالتهم العلمية كما هي في نهاية عام :2018
األردنية
امللكية
ّ
ّ

امللكية
األجنحة
ّ

رويال تورز

املشرق خلدمات
املطار

اإلجمالي

دكتوراة

2

0

-

-

2

 مخاطر املوقع اجلغرافي:

ماجستير

82

1

-

-

83

بكالوريوس

1585

10

17

41

1653

دبلوم

609

15

4

-

628

تقــع معظــم عمليــات الشــركة ضمــن حــدود اململكــة األردن ّيــة الهاشــم ّية باإلضافــة إلــى أن جميــع رحالتهــا تنطلــق مــن ع ّمــان ،ولذلــك فــإن املوقــع
اجلغرافــي للمملكــة يشــكل حتـ ّد كبيــر للشــركة خصوصـاً هــذه األيــام التــي تشــهد منطقتنــا فيهــا أحداثـاً سياســية واقتصاديــة تتعــرض لهــا بعــض
الــدول العربيــة املجــاورة والقريبــة مــن اململكــة .ولذلــك فــإن علــى الشــركة التأقلــم فــي العمــل ضمــن هــذه املعطيــات الصعبــة والتــي تشــكل أعبــا ًء
إضافيــة ال ميكــن جتاهلهــا وتأثيــراً ملموسـاً علــى أعمــال الشــركة وبشــكل مســتمر.

ثانوية عامة

*566

16

7

39

628

 مخاطر السوق:

أقل من الثانوية

944

48

-

68

1060

املجموع

3788

90

28

148

4054

املؤهل العلمي

علماً بأن هذا العدد يشمل العاملني في احملطات اخلارجية وعددهم  308موظفاً.
* يشمل العدد  50طالباً جامعياً ما زالوا على مقاعد الدراسة مت تعيينهم خالل فترات الدورات الصيفية والشتوية.
برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة
تلتــزم الشــركة بتقــدمي برامــج التدريــب املختلفــة التــي تتطلبهــا هيئــات الطيــران املختلفــة ،ودورات اإلنعــاش املتكــررة التــي تعقــد للطياريــن
واملضيفــن وموظفــي الهندســة والصيانــة ،والتــي تهــدف إلــى رفــع مســتويات الكفــاءة والتدريــب لديهــم واحملافظــة علــى مســتويات الســامة
واألمــن ملســافري امللك ّيــة األردن ّيــة وطائراتهــا .وقــد قامــت الشــركة بتقــدمي العديــد مــن الــدورات وبرامــج التأهيــل والتدريــب ملوظفــي الشــركة
خــال عــام  ،2018حيــث بلــغ مجمــوع الــدورات املقدمــة  843دورة شــارك فيهــا  7971مشــاركاً مــن مختلــف األقســام فــي املهــارات اإلداريــة
والفنيــة واحلاســوبية ،باإلضافــة إلــى الــدورات املتخصصــة فــي التســويق واملبيعــات وخدمــات املســافرين.
فيما يلي تفاصيل الدورات وعدد احلضور في كل دورة:
عدد الدورات

عدد املشاركني

اسم الدورة

التسويق واملبيعات وخدمات املسافرين

354

3030

الدورات الفنية

468

4777

الدورات اإلدارية

10

127

دورات احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات

11

37

843

7971

املجموع
املخاطر التي تتعرض لها الشركة

تتعامــل الشــركة مــع مختلــف أنــواع املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا بشــكل شــامل وضمــن إطــار كلــي إلدارة املخاطــر وفق ـاً ألفضــل املعاييــر
واألعــراف واملمارســات الدوليــة ،ويتولــى إدارة املخاطــر فــي الشــركة مجلــس اإلدارة بالتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة العليــا.
ويقــوم مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة تســتخدم نظامـاً كفــؤاً وفعــاالً للرقابــة الداخليــة ،كمــا أن املديــر العــام -الرئيــس
التنفيــذي وبصفتــه املســؤول األعلــى فــي اإلدارة التنفيذيــة ،يعتبــر املســؤول األول عــن إدارة املخاطــر واملمارســات املرتبطــة بهــا ،أمــا املديــر املالــي
للشــركة فهــو املســؤول عــن حتديــد املخاطــر املاليــة ،الرقابــة ،واحملافظــة علــى نوعيــة املعلومــات املاليــة والتأكــد مــن ســامة ودقــة البيانــات
املاليــة التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا .ومــن جهــة أخــرى ،يقــوم باقــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــرف علــى املخاطــر املرتبطــة بنشــاط دوائرهــم
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مخاطر خارجية:

تزايــدت فــي اآلونــة األخيــرة حــدة املنافســة بــن شــركات الطيــران فــي املنطقــة العربيــة ،وال ســيما مــع ظهــور شــركات طيــران منخفضــة
التكاليــف والتــي شــكلت حتدي ـاً 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
خــال العمــل علــى حتســن مســتوى اخلدمــات املقدمــة واالرتقــاء بهــا إلــى طموحــات املســافرين ورغباتهــم وتســهيل إجــراءات ســفرهم وتوفيــر
خيــارات ســفر أكبــر أمامهــم واالســتفادة مــن املزايــا املتعــددة التــي مينحهــا لهــم حتالــف شــركات الطيــران العاملــي ( )oneworldالــذي
تتمتــع امللك ّيــة األردن ّيــة بعضويتــه.
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن العالــم مــا زال يعانــي مــن آثــار األزمــة االقتصاديــة العامليــة والتــي أثــرت بشــكل مباشــر علــى أداء صناعــة النقــل اجلــوي
العامليــة وانخفــاض حجــم الطلــب علــى حركــة الســفر ،وفــي هــذا اإلطــار اتخــذت الشــركة حزمــة مــن اإلجــراءات التــي مــن شــأنها تخفيــف حــدة
تأثيــر انخفــاض الطلــب علــى أعمــال الشــركة ،مــن خــال فتــح أســواق جديــدة واعــدة وتكثيــف النشــاطات التســويقية علــى مختلــف اخلطــوط،
باإلضافــة إلــى سياســة ضبــط النفقــات دون التأثيــر علــى جــودة اخلدمــات املقدمــة للمســافرين.
 مخاطر االئتمان:
تتبــع الشــركة سياســة ائتمانيــة واضحــة مــن خــال التعامــل مــع وكالئهــا العامــن املنتشــرين فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ولعــل هــذه السياســة
تشــمل تقــدمي جميــع الــوكالء لكفــاالت بنكيــة لصالــح الشــركة كضمــان لتعاملهــم معهــا .وتقــوم الشــركة حاليـاً وفــي ظــل الظــروف االقتصاديــة
الراهنــة ،بدراســة أوضــاع الــوكالء بشــكل دقيــق لضمــان حقوقهــا وتالفــي أي طــارىء قــد يحــدث مــع أي منهــم وقــد يؤثــر ســلباً علــى عمليــات
الشــركة.
 مخاطر تقلبات أسعار الوقود:
تشــكل كلفــة الوقــود جــزءاً كبيــراً ومتزايــداً مــن مصاريــف الشــركة التشــغيلية والتــي تشــكل حالي ـاً مــا نســبته  ٪28مــن مجمــوع املصاريــف
التشــغيلية للســنة املنتهيــة فــي  ،2018/12/31وبالتالــي فــإن أي تغييــر جوهــري يطــرأ علــى أســعار النفــط اخلــام وعلــى أســعار وقــود الطائــرات
قــد يؤثــر علــى النتائــج التشــغيلية للشــركة إمــا ســلباً أو إيجابـاً بشــكل كبيــر .وفــي هــذا املجــال خطــت الشــركة منــذ عــدة ســنوات خطــوات كبيــرة
فــي مواجهــة ارتفــاع أســعار الوقــود مــن خــال اتبــاع عــدة سياســات منهــا :فــرض ضرائــب وقــود إضافيــة علــى تذاكــر الســفر ،التركيــز علــى
زيــادة أعــداد املســافرين ،إدارة اإليــرادات لتعظيــم العائــد ،باإلضافــة إلــى الدخــول فــي عمليــات الشــراء التحوطــي لوقــود الطائــرات ضمــن
أفضــل املمارســات العامليــة فــي هــذا املجــال.
 مخاطر تقلبات أسعار الفائدة:
تتعــرض الشــركة ملخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة مــن خــال دخولهــا فــي عمليــات االســتئجار التمويلــي والقــروض املتوســطة والطويلــة األجــل،
الســتخدامها فــي متويــل مشــاريع الشــركة التوســعية ،وتقــوم الشــركة قبــل البــدء باســتدراج عــروض التســهيالت مــن البنــوك بدراســة مخاطــر
تقلبــات أســعار الفوائــد ومــدى تأثيرهــا علــى عمليــات الشــركة ،ثــم حتديــد أســعار الفائــدة التــي تتناســب مــع أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا
املســتقبلية .وقــد مت اعتمــاد ســعر اإلقــراض فــي بنــوك لنــدن واملعــروف باســم " "LIBORكأســاس فــي تســعير القــروض القائمــة.

35

وكجــزء مــن سياســة إدارة املخاطــر ،تقــوم الشــركة بدراســة أســعار الفوائــد ملختلــف العمــات الرئيســة التــي تســتخدمها الشــركة فــي تعامالتهــا،
والتوقعــات املســتقبلية ألســعار الفوائــد ،باإلضافــة إلــى دراســة إمكانيــة الدخــول فــي عمليــات حتــوط ( )Interest Rates Swapsللحــد
مــن تأثيــر تقلبــات أســعار الفائــدة علــى عمليــات الشــركة وبالتالــي تخفيــض كلفــة االقتــراض.
 مخاطر تقلبات أسعار الصرف:

 السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملققة
يبــن اجلــدول التالــي السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو اخلســائر احملققــة واألربــاح املوزعــة وصافــي حقــوق املســاهمني وأســعار األوراق املاليــة
آلخــر خمــس ســنوات.
البيان

تتعــرض الشــركة ملخاطــر تقلبــات أســعار الصــرف فيمــا بــن الدينــار األردنــي والعمــات املختلفــة ،وكمــا أشــرنا ســابقاً فــإن معظــم إيــرادات
الشــركة تأتــي مــن خــال مبيعــات التذاكــر خــارج اململكــة وبالعملــة احملليــة لــكل بلــد ،وللحــد مــن تأثيــر تقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة
علــى عمليــات الشــركة ،تقــوم الشــركة باملواءمــة مــا بــن اإليــرادات واملصاريــف بــكل عملــة علــى حــدة ،كمــا يتــم متابعــة الفائــض فــي كل عملــة
وحتويلــه إلــى الدينــار األردنــي أو الــدوالر األمريكــي حســب احتياجــات الشــركة وضمــن سياســة واضحــة تعتمــد علــى دراســة الســوق وتوجهاتــه.
إلــى جانــب الــدوالر األمريكــي ،يع ـ ّد اليــورو واجلنيــه االســترليني العملتــن الرئيســيتني اللتــن تشــكالن احلجــم األكبــر مــن إيــرادات الشــركة
إضافــة إلــى الدينــار األردنــي والــذي ال يشــكل ســعر صرفــه خطــراً علــى أعمــال الشــركة نظــراً لتثبيــت ســعر صرفــه مقابــل الــدوالر األمريكــي.

األرباح املوزعة

مخاطر داخلية:

صافي حقوق املساهمني بآالف
الدنانير

 مخاطر األنظمة اإللكترونية:
فــي ظــل التطــور الكبيــر واملتســارع الــذي يشــهده العالــم فــي مجــال األنظمــة اإللكترونيــة ،يظهــر لدينــا نــوع جديــد مــن املخاطــر التــي قــد تؤثــر
ســلباً علــى الشــركة وهــو األنظمــة اإللكترونيــة املســتخدمة فــي إدارة عمليــات الشــركة ،حيــث ال ب ـ ّد مــن تطويــر األنظمــة اإللكترونيــة بشــكل
مســتمر لضمــان فعاليتهــا وقدرتهــا علــى مواكبــة املتطلبــات اجلديــدة خصوص ـاً فــي قطــاع الطيــران .وقــد خطــت الشــركة خطــوات واســعة
وســريعة فــي هــذا املجــال مــن خــال إدخــال عــدد كبيــر مــن األنظمــة اإللكترونيــة املتقدمــة واملعــروف عنهــا عامليـاً بكفاءتهــا وفعاليتهــا ومواكبتهــا
للتطــورات املتســارعة فــي هــذا املجــال ،كمــا يقــوم كادر متخصــص داخــل الشــركة مبتابعــة أداء هــذه األنظمــة بشــكل مســتمر لضمــان ســامتها
وفعاليتهــا والتأكــد مــن جــودة مخرجاتهــا.

السنوات

األرباح أو اخلسائر احملققة
بآالف الدنانير

أسعار األوراق املالية*

2018

2017

2016

2015

2014

()5,857

274

()24,571

16,033

()39,638

-

-

-

-

-

116,478

100,335

75,111

49,708

()15,835

0.37

0.44

0.44

1.14

0.68

*كما في نهاية العام

 مخاطر الشراء:
تعتمــد الشــركة فــي 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 يــؤدي إلــى تعطــل ســير العمــل ،وبالتالــي يســبب خســائر
ماديــة كبيــرة جــداً .ولتالفــي حــدوث مثــل هــذه األمــور تقــوم الشــركة وبشــكل مســتمر بتطويــر آليــة عمــل نظــام املشــتريات فــي الشــركة واحلفــاظ
علــى عالقــات جيــدة ومســتمرة مــع جميــع املو ّرديــن ســواء داخــل األردن أو خارجــه ،وكنتيجــة ملــا ســبق ،فــإن الشــركة تقــوم بإبــرام عــدد مــن عقــود
التأمــن للحــد مــن تأثيــر األنــواع الســالفة الذكــر مــن املخاطــر علــى أداء الشــركة.
 األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
إن العمليــات التــي تقــوم بهــا الشــركة هــي عمليــات متكــررة حيــث ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة
املاليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي.
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أبرز أعمال
وإجنازات الشركة
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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 ويأتــي 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 ااألساســي 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 حيــث النتائــج اإليجابيــة التــي ظهــرت علــى أكثــر مــن صعيــد بــدءاً مــن 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 واحــدة،
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.
.2شبكة اخلطوط
تنتهــج امللك ّيــة األردن ّيــة حاليـاً اســتراتيجية جتاريــة تركــز بشــكل كبيــر علــى زيــادة اإليــرادات مــن خــال توفيــر املزيــد مــن املرونــة فــي مقاطــع
الشــبكة للمواءمــة بــن الســعة املقعديــة والوجهــات العاملــة 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  2018خط ـاً جوي ـاً 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 ومــدن أخــرى عديــدة فــي الــدول احمليطــة بهــا ،ســيما جنــوب الســويد.
كما استأنفت امللك ّية األردن ّية في األول من شهر نيسان  2018رحالتها بني ع ّمان وكل من إربيل والسليمانية في العراق.
.3توسيع اتفاقيات الرمز املشترك
 اتفاقيات الرمز املشترك مع وسائط النقل اجلوي
تُســهم هــذه الصيغــة التجاريــة فــي رفــد رحــات امللك ّيــة األردن ّيــة باملســافرين وتعــزز مــن حركــة النقــل اجلــوي ،حيــثُ أبرمــت الشــركة فــي شــهر
آب مــن عــام  2018اتفاقيــة جديــدة مــع اخلطــوط اجلويــة التونســية ،والتــي مبوجبهــا تقــوم "التونســية" بتســويق وبيــع عــدد غيــر محــدد
من املقاعد على الرحالت التي تشغلها امللك ّية األردن ّية بني تونس وع ّمان.

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 اســطنبول ،هــي صوفيــا وميالنــو وســراييفو ،وخمــس وجهــات بعــد كواالملبــور ،هــي؛ ســنغافورة :بينــاجن
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ولنــكاوي فــي ماليزيــا ،وســيدني وملبــورن فــي أســتراليا.
أمــا الطيــران العمانــي ،فهــو يقــوم بتســويق الرحــات اجلويــة مــن مســقط إلــى بيــروت عبــر عمــان ،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 ( )oneworldالعاملــي هــي :أميــركان إيرالينــز ،بريتــش أيرويــز ،آيبيريــا اإلســبانية ،اخلطــوط
الســيبيرية  ،S7املاليزيــة ،الســريالنكية ،القطريــة ،وعشــر اتفاقيــات أخــرى مــع :اخلطــوط التركيــة ،الطيــران العمانــي ،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 النقــل مبختلــف أشــكالها
وتعــزز 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 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 Trawlerاإليرلنديــة 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 التجاريــة ،وهــو مــا ســينعكس بالتالــي علــى توفيــر التكاليــف املتعلقــة بقطــع الغيــار والصيانــة ،علمـاً بــأن
هنــاك مفاوضــات جاريــة حالي ـاً بــن امللك ّيــة األردن ّيــة والشــركات العامليــة الرئيســية الصانعــة للطائــرات ،وهــي" :بوينــغ" و "أيربــاص"
و"إمبرير" إلختيار الطائرات املناسبة وإحاللها مكان الطائرات العاملة خالل السنوات القليلة القادمة.
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 بيع تســويقية مســتمرة خالل
عــام  ،2018انســجاماً مــع خطــة التحــول إلــى الربحيــة التــي تنفذهــا والتــي تتضمــن متكــن املســافر مــن التخطيــط للســفر وشــراء
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التذاكر بأسعار تفضيلية ،األمر الذي يزيد من ثقة املسافرين بامللك ّية األردن ّية ويجعلها خيارهم األول في السفر.
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 وغيرهم.
وخــال عــام  2018نفــذت امللك ّيــة األردن ّيــة  22حملــة مبيعــات تســويقية ،حيــثُ تراوحــت نســبة اخلصومــات علــى أســعار تذاكــر الســفر لتلــك
احلمــات بــن  ،%70-25والتــي مكنــت قطاع ـاً كبيــراً مــن املســافرين مــن لالســتفادة 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 القنــوات اإللكترونيــة.

األعضــاء فــي مركــز عملياتهــا الرئيســي فــي مطــار امللكــة عليــاء الدولــي ومطــار بغــداد الدولــي ،مــا يعــود بفوائــد ماليــة علــى الشــركة ورفدهــا
مبصــدر اضافــي 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 إقالعهــا ،تقييــم األعطــال وتقــدمي مختلــف أعمــال اإلصــاح الفنــي ،وفقـاً
إلجــراءات الصيانــة 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

امللك ّيــة األردن ّيــة إختــارت إلطــاق عــروض األســعار مختلــف املناســبات االجتماعيــة والوطنيــة فــي بــادرة منهــا للتفاعــل مــع املســافرين وحتفيزهم
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 ( )Happy Fridayاملســتمرة أيــام ا ُ
جلمــع مــن كل أســبوع وغيرهــا مــن املناســبات.

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:

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.

 حلول "أماديوس" الرقمية

 .6في مجال الهندسة والصيانة
 توقيع اتفاقية مع شركة ""Spairliners
للحفــاظ علــى مســتوى متقــدم مــن اجلاهزيــة الفنيــة ألســطول الطائــرات مــن طــراز إمبريــر  195Eوإمبريــر  ،175Eوتوفيــر 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 " "Spairlinersويضــم  20شــركة طيــران أخــرى ،فضــ ً
ا عــن تقــدمي
خدمــات الدعــم اللوجســتي الالزمــة إلجــراء أعمــال الصيانــة وتغييــر قطــع الطائــرات علــى املراســي فــي مختلــف املطــارات.
 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 احملطات
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 جاهزيــة األســطول واملســتوى املطلــوب
مــن اخلدمــات الفنيــة.

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 مجمل خدمات الســفر واكتســاب
مزايــا تنافســية جديــدة عبـ َ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 ،فضـ ً
ا عــن إدارة رحالتهــم وتغييــر
حجوزاتهــم ذاتي ـاً فــي بعــض احلــاالت االســتثنائية ،مثــل تأخيــر أو إلغــاء الرحــات عبــر زيــارة املوقــع اإللكترونــي للملك ّيــة 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 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 أمريــكا 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 معـاً وبنفــس الوقــت.

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.

 نظام تتبع حقائب املسافرين املتأخرة ذاتياً

كمــا تقــوم امللك ّيــة األردن ّيــة مبوجــب عضويتهــا فــي التجمــع الفنــي ( )IATPبتوفيــر خدمــات الصيانــة وقطــع الغيــار لطائــرات الشــركات

من خالل رابط نظام " "World Tracerالعاملي من شركة سيتا العاملية ،حيث يقوم النظام مبطابقة معلومات احلقيبة املفقودة
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ومقارنتها مبواصفات وبيانات احلقائب التي يُعثر عليها في كافة املطارات الدولية.
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 " ،"Claimاألمــر الــذي سيُســهم فــي تســريع العثــور علــى احلقائــب وتتبعهــا بطريقــة أفضــل.
 تطوير موقع امللك ّية األردن ّية اإللكتروني rj.com

اســتكملت امللك ّيــة األردن ّيــة املرحلــة األولــى مــن مشــروع تطويــر موقعهــا اإللكترونــي بالتعــاون مــع شــركة ""Tanasuk Technologies
والتــي 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 اتســاعا 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 ""SITECORE
بنقــل جميــع املعلومــات التــي يحتــوي عليهــا املوقــع مــن مصادرهــا املختلفــة وتقدميــه للجمهــور بشــكل ومضمــون جديديــن.
 تطوير موقع " "RJ Staff
هــذا املوقــع اخلــاص مبوظفــي امللك ّيــة األردن ّيــة  rjstaff.rj.comمت 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 التنظيمــي للشــركة ،الشــواغر الوظيفيــة املتوفــرة ،منــوذج طلــب اإلجــازة ،مراقبــة الــدوام اليومــي ذاتيـاً ،صنــدوق االدخــار،
معلومــات الراتــب ،التعاميــم الهامــة الصــادرة عــن دائرة املـــــــوارد البشــرية ،اإلجـــــازات الســنوية بجميع تفاصيلها ،النشـــــرة الداخليــــــة
" "Update from the CEOالصادرة عن دائرة االعالم واالتصال ،وكذلك الشعارات اخلاصة بالشركة وغيرها.
ويتيــح املوقــع ملوظــف امللك ّيــة األردن ّيــة أيض ـاً إمكانيــة حجــز وإصــدار مســتحقاته ومســتحقات منتفعيــه مــن التذاكــر املخفضــة واملجانيــة علــى
شــركات الطيــران األخــرى والتــي يتجــاوز عددهــا  30شــركة ممــن ترتبــط مــع امللك ّيــة األردن ّيــة باتفاقيــات (.)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 اهتمام ـاً خاص ـاً باعتبــاره املصــدر األساســي الثانــي إليــرادات الشــركة ،حيــث تُواصــل 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 بإســتمرار مقابــل مــا تشــحنه
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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.
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 ،مــا 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 ّيــة
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
حرصـاً 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 عمومـاً.
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.
امــا علــى صعيــد البريــد والنقــل الســريع ،فــإن كل مــن إدارة البريــد الهولنــدي والبريــد األمريكــي 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.
.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 Clubوالــذي يتيــح
ملشــتركيه التمتــع مبزيــد مــن اخلدمــات االســتثنائية التــي تعــزز ثقــة املســافرين الدائمــن بشــركتهم واســتقطاب عمــاء ُجــدد وكســب والئهــم.
وقد اختارت امللك ّية األردن ّية لبطاقات العضوية في البرنامج أسماء جديدة مستوحاة من الهوية الوطنية والطبيعة البرية لألردن،
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حيث أطلقت عليها أسماء الطيور األردن ّية التي ترمز للحرية والتحليق في األجواء وتتماشى مع مفاهيم البرنامج املتطور ،وهي:
بالتينيوم هوك ،جولد سباروو ،سيلفر جاي وبرونز صن بيرد.
املسافرون الدائمون ميكنهم عبر املوقع اإللكتروني للملك ّية األردن ّية إجراء جميع العمليات التي يريدونها على حساباتهم إلكترونياً،
مبــا فــي ذلــك :شــراء األميــال أو حتويلهــا حلســاب مســافر آخــر ،أو التبــرع بهــا ملركــز احلســن للســرطان أو إهداؤهــا آلخريــن ،كمــا ميكــن
شــراء األميــال  onlineأو 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 ،مــا يجعــل البرنامــج منســجماً مــع متطلبــات احليــاة
االجتماعيــة للمشــتركني وتوفيــر املرونــة للتصــرف باألميــال املتحصلــة فــي حســاب العائلــة ألي فــرد مــن منتســبيها.
كمــا وفــرت امللك ّيــة األردن ّيــة ملشــتركي البرنامــج متجــر "رويــال كلــوب" متجــر إلكترونــي ميكــن 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  100شــركة 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".
.11إجنازات دائرة توكيد اجلودة الرئيسية لعام 2018

جوائز
وشهادات
عام 2018

 احملافظة على شهادات هيئة تنظيم الطيران املدني األردني باإلضافة إلى شهادات األياتا والشهادات األخرى مثل الـ:
(… )AOC, IOSA, ISAGO, Etcوذلك من خالل حتضير الدوائر للتفتيش اخلارجي.
متدن عند التفتيش على الرحالت في الدول األوروبية (.)SAFA
ٍ
 احملافظةعلى مستوى تراكمي
 العمل على توحيد إجراءات العمل املتبعة مبختلف دوائر امللك ّية األردن ّية ،من خالل برنامج املقاييس واإلجراءات للدوائر التشغيلية.
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األردنية واحدة من أفضل  20شركة عاملية في مجال السالمة
امللكية

ّ
ّ
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 عامليـاً 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 واألرضيــة 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).

حتليل املركز املالي للشركة ونتائج األعمال للسنة املالية 2018
حتليل املركز املالي
 املوجودات
انخفضــت اجمالــي املوجــودات بنســبة  %9عــن العــام  2017اي بقيمــة  52مليــون دينــار وذلــك بشــكل أساســي مــن بنــد دفعــات علــى حســاب
شــراء طائــرات بوينــج  787بقيمــة  31مليــون دينــار و ذلــك نتيجــة الســترداد املبالــغ املتعلقــة بشــراء الطائــرة الثامنــة بعــد ان قامــت الشــركة
باعــادة تســويقها .امــا املوجــودات املتداولــة فقــد انخفضــت نتيجــة انخفــاض النقــد واالرصــدة لــدى البنــوك بقيمــة  9مليــون دينــار عــن العــام
.2017
8.6
0

266.9

292.3

 جائزة أفضل شركة طيران إقليمي من" "APEXالعاملية
فــازت 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 ،الذيــن يقدمــون آراءهــم حــول خدمــات شــركات الطيــران مبختلــف جوانبهــا.
وتُعــد اجلائــزة مقياسـاً عامليـاً للتميــز فــي قطــاع صناعــة النقــل اجلــوي ،وتأخــذ فــي اعتبارهــا تقييــم معيــار جــودة اخلدمــات اجلويــة املقدمــة
علــى مــن الطائــرة مثــل :خدمــات الطعــام ،ووســائل الترفيــه ،ومســتوى الراحــة فــي مقصــورات الــركاب ،وغيــر ذلــك مــن اخلدمــات واملميــزات
التــي يهتــم بهــا ركاب الطائــرات.
 جائزة املركز الرابع في دقة املواعيد بني جميع شركات الطيران الشرق أوسطية

َحلّــت امللك ّيــة األردن ّيــة فــي املركــز الرابــع فــي دقــة مواعيــد إقــاع وهبــوط الطائــرات لعــام  2018بــن جميــع شــركات الطيــران العاملــة 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 بــن أفضــل خمــس 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 اإليرادات
حصلت امللك ّية األردن ّية على جائزة تقدير دولية لتميزها في توظيف اإلعالم املجتمعي لتعزيز اإليرادات

" "Award of Excellence in Social Mediaوالتــي منحتهــا لهــا شــركة " "SimpliFlyingاملتخصصــة فــي مجــال استشــارات
التسويق لقطاع النقل اجلوي العاملي عن فئة أفضل شركة طيــــــــــران تستخــــــــدم قنــــــــوات التواصـــــــــل االجتماعـــــــــي لتعزيــــــز 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.
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ارتفــع صافــي حقــوق امللكيــة بنســبة  %16عــن العــام  2017بقيمــة بلغــت (116.5مليــون دينــار) مقابــل ( 100.3مليــون دينــار) فــي عــام
 ،2017مت خــال العــام  2018اســتكمال االجــراءات املتعلقــة باالكتتــاب ب  100مليــون ســهم وبســعر  0.39دينــار للســهم الواحــد،
وباجمالــي  39مليــون دينــار .هــذا وقــد اســتكملت الشــركة اجــراءات تســجيل مبلــغ  11مليــون دينــار خــال شــهر كانــون ثانــي  2019وبهــذا
تكــون الشــركة قــد أنتهــت مــن االكتتــاب بالنصــف األول مــن الشــريحة الثانيــة ليصبــح رأس مــال الشــركة  274.6مليــون ســهم /دينــار.
 املطلوبات
انخفضــت املطلوبــات غيــر املتداولــة بنســبة  %29عــن العــام  ،2017حيــث أن الســبب األساســي لالنخفــاض يعــود إلــى التــزام الشــركة
بتســديد دفعــات قــرض التجمــع البنكــي بقيمــة ( 47مليــون دينــار) وبالتالــي انخفــاض رصيــد القــرض ،اضافــة الــى قيــام الشــركة بســداد
املســتحقات الشــهرية املتعلقــة مبديونيــة مصفــاة البتــرول .أمــا فيمــا يتعلــق باملطلوبــات املتداولــة ،فقــد انخفضــت بشــكل طفيــف عــن العــام
الســابق لتشــكل  %43مــن مجمــوع املطلوبــات وحقــوق امللكيــة.
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حتليل نتائج األعمال

 مجمل الربح وصافي الربح التشغيلي

 اإليرادات

ارتفــع مجمــل الربــح فــي العــام  2018بنســبة  %13.7مقارنــة مــع عــام  2017نتيجــة لزيــادة اإليــرادات بواقــع  47.5مليــون دينــار وارتفــاع
معــدل إمتــاء الطائــرات وأعــداد املســافرين واإليــرادات املتأتيــة مــن الشــحن واخلدمــات املضافــة وغيــر ذلــك .
أمــا فيمــا يتعلــق بصافــي الربــح التشــغيلي ،فقــد حققــت الشــركة للعــام  2018صافــي ربــح تشــغيلي مبقــدار  19مليــون دينــار مقارنــة بصافــي
ربــح تشــغيلي بلــغ 13مليــون دينــار فــي العــام . 2017

بلــغ إجمالــي اإليــرادات للعــام  2018مــا مقــداره (  653.3مليــون دينــار) مقابــل (  605.8مليــون دينــار) فــي العــام  ،2017أي بنســبة ارتفــاع
 .%8إن الســبب الرئيســي الرتفــاع اإليــرادات يعــود إلــى االرتفــاع فــي عــدد املســافرين الذيــن نقلتهــم الشــركة خــال عــام  2018بنســبة
 ، %4اضافــة الــى ارتفــاع متوســط ســعر التذاكــر بنســبة  . %5كمــا ارتفعــت ايضــا ايــرادات الشــركة مــن مبيعــات الشــحن و مســتودع الشــحن
اضافــة الــى منــو اإليــرادات املتنوعــة والناجتــة عــن اخلدمــات اإلضافيــة بنســبة  %8.8و  %13.3و  %13.4علــى التوالــي.
ويبــن الشــكل التالــي التوزيــع اجلغرافــي لإليــرادات ونســب التغيــر بــن العامــن  2017و  ،2018حيــث ارتفعــت إيــرادات الشــركة فــي كل
املناطــق وبنســب متفاوتــة مقارنــة بالعــام  2017حيــث ان الســبب الرئيســي فــي االرتفــاع جــاء مــن منطقــة اوروبــا وذلــك بقيمــة  24.7مليــون
دينــار.
نسبة التغير في التوزيع اجلغرافي لإليرادات بني عامي  2017و 2018
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مؤشراتنا املالية والتشغيلية للعام 2018
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ســجلت الشــركة خســارة صافيــة فــي العــام  2018مبقــدار  5.9مليــون دينــار مقارنــة مــع  274ألــف دينــار كربــح صـ ٍ
ـاف حققتــه فــي العــام
 ،2017وذلــك جــراء االرتفــاع الكبيــر فــي فاتــورة الوقــود ،باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى كان لهــا أثــر ســلبي علــى النتائــج ومتثلــت بخســائر نتجــت
عــن إنخفــاض أســعار صــرف بعــض العمــات وخصوصـاً اجلنيــه الســوداني وكذلــك خســارة شــركة األجنحــة امللكيــة .
إن إنخفــاض أســعار صــرف بعــض العمــات واجلنيــه الســوداني أحلقــت بامللكيــة األردنيــة خســارة بلغــت  4.2مليــون دينــار ،كمــا أن شــركة
األجنحــة امللكيــة التــي متلكهــا امللكيــة األردنيــة ســجلت فــي عــام  2018خســارة بلغــت  3.9مليــون دينــار ومت تصنيفهــا حتــت بنــد االنشــطة
غيــر املســتمرة.

180,000

%17

 صافي اخلسارة

ارتفــع معامــل االمتــاء مبعــدل  2.5نقطــة ليصــل الــى  % 73.8فــي العــام  2018و هــو اعلــى معامــل امتــاء حتققــه امللكيــة علــى مــدار
العشــر ســنوات الســابقة.
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻣﺘﻼء اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
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تكاليف االيرادات
أمــا بالنســبة للتكاليــف التشــغيلية فــي العــام  ،2018فقــد ارتفعــت بنســبة  %7مقارنــة بالعــام  2017نتيجــة الرتفــاع تكلفــة الوقــود بنســبة
 %31عــن عــام  2017اي مــا يعــادل  38مليــون دينــار ،اضافــة الــى ارتفــاع االســتهالك بقيمــة  3مليــون دينــار وذلــك نتيجــة العمــال الصيانــة
املرســملة للطائــرات.
يوضح الرسم البياني التالي توزيع التكاليف التشغيلية كنسبة من إجمالي التكاليف كما في  2018و :2017
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%11
%4

%13

%12

%14
%15

%23

106,579

48,535
44,522

%6

105,542

%14

%12
%4

2018
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ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻄﻴﺮان

وزن اﻟﺸﺤﻦ اﶈﻤﻮل)ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام( ) (’000

2017
ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺼﻠﻴﺤﺎت
ﺑﺪل اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﶈﻄﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ
وﺣﺪة اﳌﻨﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﻮد
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻻﺧﺮى

2018

2017

2018

2017

2017

2018

2017
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وفيما يلي ملخص ًا ألهم املؤشرات والنسب املالية للفترة :2018-2017

والثابتــة وكلــف الصيانــة وبذلــك تقليــل الكلفــة التشــغيلية للمقعــد الواحــد حيــث يســاهم فــي تعزيــز القــوة التنافســية للشــركة.

2018

2017

نسبة التغير %

اإليرادات

653,300

605,781

%8

أسطول الشركة خالل عام  2019سيكون كاآلتي:
نوع الطائرة*

عدد الطائرات في 2019

مجمل الربح

90,391

79,451

%14

صافي الربح التشغيلي

بوينغ B787

7

19,011

12,947

%47

صافي الربح (اخلسارة)

إيرباص A321

2

()5,857

274

-

إيرباصA320

7

املوجودات غير املتداولة

343,554

394,339

()%13

املوجودات املتداولة

165,182

175,251

()%6

إيرباص * A319

5

مجموع حقوق امللكية

116,478

100,335

%16

إمبراير EMJ 195

2

رأس املال

246,405

146,405

%68

إمبراير EMJ 175

2

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

24,440

21,021

%16

العائد على رأس املال

%-2.4

%0.2

-

العائد على املوجودات

%-1.2

%0.0

-

نسبة السيولة

0.75

0.80

()%6

نسب املطلوبات إلى املوجودات

%77.5

%82.4

()%6

نسبة حقوق امللكية الى املوجودات

%22.5

%17.6

%28

نسبة املطلوبات احململه بفوائد الى مجموع
املطلوبات احململه بفوائد و حقوق امللكيه

%66.7

%73.8

()%10

سعر السهم (دينار أردني) كما في نهاية العام

0.37

0.44

()%16

العائد على السهم
عدد األسهم املدفوع واملكتتب بها كما في
نهاية العام ()'000

()0.0250

0.0017

-

246,405

146,405

%68

اخلطة املستقبلية للشركة خالل العام 2019
اخلطط املستقبلية لشبكة اخلطوط:

تقــوم سياســة الشــركة علــى مراجعــة شــبكة خطوطهــا اعتمــاداً علــى دراســات اجلــدوى االقتصاديــة مــن التشــغيل ،ومبــا يتفــق مــع أهــداف امللك ّيــة
األردن ّيــة فــي تقــدمي خدمــة أفضــل ملســافريها ،حيــث تعتبــر هــذه الدراســات عمليــة مســتمرة ودوريــة علــى مــدار العــام 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 ،باالضافــة إلــى زيــادة فعاليــة الربــط عبــر رحالتهــا مــن وإلــى ع ّمــان ،وزيــادة الترابــط بــن
مواعيــد وصــول الرحــات وإقالعهــا بنــا ًء علــى احلاجــات احلقيقيــة لســوق ركاب الترانزيــت.
يشــار هنــا إلــى أن الظــروف األمنيــة والسياســية قــد فرضــت توقيفـاً اضطراريـاً ملجموعــة مــن اخلطــوط وهــي :مصراتــة وطرابلــس وبنغــازي
فــي ليبيــا ،واملوصــل فــي العــراق ،ومدينتــي صنعــاء وعــدن فــي اليمــن ،باإلضافــة إلــى اســتمرار وقــف التشــغيل إلــى كل مــن دمشــق وحلــب فــي
ســورية نتيجــة للظــروف األمنيــة.

إيرباص  A310مخصصة للشحن اجلوي

1

املجموع
26
*سيتم استئجار  3طائرات خالل الربع الثاني والثالث من عام 2019
اخلطط املستقبلية لتحالف ( )oneworldواتفاقيات الرمز املشترك:
منــذ انضمــام الشــركة إلــى حتالــف ( )oneworldالعاملــي للطيــران فــي عــام  ،2007تســعى 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 أيض ـاً ،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 انطالقـاً مــن ع ّمــان.
وبنفــس الوقــت فــإن امللك ّيــة األردن ّيــة ســعت خــال عــام  2018إلــى 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 :أميــركان إيرالينــز ،شــركة اخلطــوط
البريطانيــة ،شــركة اخلطــوط الســيبيرية ،شــركة أيبريــا اإلســبانية ،شــركة الطيــران املاليزيــة واخلطــوط القطريــة ،لتنضــم إلــى اتفاقيــات
الشــركة الســابقة مــع غيــر أعضــاء حتالــف ( )oneworldمــع كل مــن اخلطــوط الرومانيــة ،واخلطــوط اجلويــة الســورية املعطلــة حاليـاً 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 باتفاقيــات الرمــز املشــترك فإنهــا ســتواصل خــال عــام  2019علــى 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 حاليـاً إجــراء دراســات لتطويــر األســطول املتوســط والقصيــر املــدى باإلضافــة إلــى تطويــر الشــبكة مبســاعدة األنظمة واحللــول التكنولوجية
احلديثــة املطبقــة فــي عــام  ،2018حيــث يســاهم فــي تطويــر األســطول وتعزيــز القــوة التنافســية للشــركة فــي املنطقــة نظــراً ملــا توفــره الطائرات
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.

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 اخلليــج العربــي ،و ()117
رحلــة إلــى منطقــة املشــرق العربــي ،باإلضافــة إلــى ( )20رحلــة إلــى أمريــكا الشــمالية و ( )11رحلــة إلــى شــمال أفريقيــا.

بلغت أتعاب تدقيق حسابات امللك ّية األردن ّية وشركاتها التابعة عن عام  2018كما يلي:

اخلطط املستقبلية لألسطول:

 بلغت أتعاب تدقيق حسابات امللك ّية األردن ّية  81,200دينار أردني شاملة الضريبة.

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

 بلغت أتعاب تدقيق حسابات األجنحة امللك ّية  13,920دينار أردني شاملة الضريبة.
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أتعاب التدقيق
امللك ّية األردن ّية

األجنحة امللك ّية
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مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

امللك ّية األردن ّية للسياحة والسفر (رويال تورز)

 بلغت أتعاب تدقيق حسابات امللك ّية األردن ّية للسياحة والسفر  2,320دينار أردني شاملة الضريبة.

يوضح اجلدول أدناه املزايا واملكافآت التي تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام :2018

"تِك َرم" خلدمات املطار

 بلغت أتعاب تدقيق حسابات "تِك َرم" خلدمات املطار  8,120دينار أردني شاملة الضريبة.
األوراق املالية اململوكة من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة:
عدد األسهم كما في

االسم

معالي املهندس سعيد دروزة
معالي املهندس باسم السالم
معالي السيد ناصر الشريدة*
سعادة السيد سامي داوود
عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
سعادة السيد نزار خوري
سعادة السيد عماد القضاة

2018 / 12 /31
5,000
3,406
-

-

7,699
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد ميشيل نزال
5,000
*استقال بتاريخ  12شباط  2019ومت تعيني سعادة السيد سامي داوود بدالً منه

2017 / 12 / 31
5,000
3,406
-

7,699
5,000

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

اسم القريب

درجة القرابة

عدد األسهم اململوكة

سعيد سميح دروزة

مازن سميح دروزة

أخ

77,248

األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا:
ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم في نهاية عام .2018

االسم

املنصب

معالي املهندس سعيد
سميح دروزة
معالي املهندس باسم خليل
السالم
معالي الدكتور عز الدين
كناكرية
معالي الدكتور عبد احلكيم
الشبلي
معالي السيد ناصر سلطان
الشريدة*

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

رئيس مجلس
اإلدارة
نائب رئيس
مجلس اإلدارة

من  20حزيران 2016

-

-

-

-

من  17نيسان 2016

5,500

-

-

5,500

عضو

لغاية  8أيار 2018

2,500

-

-

2,500

عضو

من  8أيار2018

3,000

عضو

-

-

3,000

من  26تشرين األول
2017

5,000

-

-

5,000

عطوفة السيد سامي داوود

عضو

من  12شباط 2019

-

-

-

-

سعادة السيد نزار فهيم خوري

عضو

من  29آب 2018

1,548

-

-

1,548

عطوفة الكابنت سليمان
رضا عبيدات
عطوفة املهندس سامر عبد
السالم املجالي
سعادة السيد عماد جمال
القضاة

عضو

من  20حزيران 2016

5,500

-

-

5,500

عضو

لغاية  31متوز 2018

3,483

-

-

3,483

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

*استقال بتاريخ  12شباط  2019ومت تعيني عطوفة السيد سامي كامل داوود بدالً منه.
مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا
يوضح اجلدول التالي الرواتب واألجور والعالوات التي تقاضاها أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة خالل عام :2018

السيد ستيفان بشلر

املدير العام -
الرئيس التنفيذي

تاريخ بدء/انتهاء
العضوية (للتغيرات)

الرواتب
السنوية

املكافآت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

اإلجمالي

من  1حزيران 2017

424,510

105,172

3,231

532,913

السيد مروان مرجي

رئيس القطاع املالي

من  1أيلول 2018

53,033

ال يوجد

ال يوجد

53,033

84,318

ال يوجد

354

84,672

31,920

ال يوجد

ال يوجد

31,920

االسم

املنصب

السيد فراس القراعني رئيس القطاع املالي لغاية  30حزيران 2018
رئيس قطاع املوارد
السيد سفيان السلمان
البشرية واإلدارية
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املكافآت
السنوية

إجمالي املزايا
نفقات السفر
السنوية

لغاية  2أيار 2018
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التبرعات واملنح التي دفعتها الشركة خالل عام 2018

سياسة املسؤولية املجتمعية

يوضح اجلدول التالي التبرعات واملنح التي قامت امللك ّية األردن ّية بدفعها خالل عام :2018

مقدمــة:

األنشطة

املبلغ

نادي موظفي امللك ّية األردن ّية

5,000

منح دراسية

3,294

االحتفال بعيد األم

3,800

صندوق التعليم  -النقابة العامة للعاملني بالنقل اجلوي

10,000

دعم ألهالي حاالت الوفاة

6,265

حملة رمضان السنوية  -جمعيات خيرية

21,910

أخرى

7,900

املجموع

58,169

العقــود واملشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو احلليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة
أو أعضــاء املجلــس أو املديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم:
 اتفاقية خدمات استشارية مع شركة األجنحة امللك ّية.
 اتفاقية خدمات تكليف موظفني مع األجنحة امللك ّية.

 اتفاقية خدمات مع شركة األجنحة امللك ّية بتكليف عدد من الطيارين للعمل لديها.

 اتفاقية صيانة مع األجنحة امللك ّية.

 اتفاقية دعم إدارة صالحية الطائرات للطيران مع األجنحة امللك ّية.
 اتفاقية تأجير محرك مع األجنحة امللك ّية.

 اتفاقية خدمات لترحيل الطائرات في مطار امللكة علياء الدولي مع األجنحة امللك ّية.

 اتفاقية مع األجنحة امللك ّية إلدخالها ضمن اتفاقية الصيانة املبرمة ما بني امللك ّية األردن ّية والطيران الفرنسي (.)AIRFRANCE
 عقد استئجار سبع طائرات مع األجنحة امللك ّية.

 اتفاقية تزويد وقود لألجنحة امللك ّية وشمولها ضمن اتفاقيات شراء الوقود التي تبرمها امللك ّية األردن ّية.
 اتفاقية خدمات مع شركة امللك ّية األردن ّية للسياحة.

 اتفاقية تأجير طائرة األجنحة امللكية " "A-320 JYAYIإلى امللك ّية األردن ّية على أساس ""ACMI

 مذكرة تفاهم خاصة بتقدمي خدمات مناولة أرضية لطائرات األجنحة امللك ّية في مطار امللكة علياء الدولي.

 التزود بالوقود في احملطات اخلارجية كون طائرات األجنحة امللك ّية تقوم بالتشغيل مستخدمة نداء امللك ّية األردن ّية.

حــن انطلقــت امللك ّيــة األردن ّيــة فــي عــام  1963كشــركة طيــران ناشــئة فــي األردن ،أخــذت علــى عاتقهــا أن تكــون محــوراً فاع ـ ً
ا فــي خدمــة
املجتمــع الــذي تعمــل فيــه ،وأن تُســهم إلــى جانــب اجلهــات الوطنيــة األخــرى فــي نهضــة األردن وتقدمــه وفتــح آفــاق عامليــة جديــدة أمــام أبنائــه
وتذليــل العقبــات التــي تعتــرض طريــق الطموحــن منهــم للوصــول إلــى شــتى أصقــاع املعمــورة ،طلبـاً للعلــم واملعرفــة وإثبــات الــذات .لــذا ،آمنــت
امللك ّيــة األردن ّيــة ومــا زالــت مببــدأ املســؤولية االجتماعيــة والتفاعــل اإليجابــي مــع احمليــط الــذي تعمــل فيــه ،واملشــاركة الفاعلــة فــي النشــاطات
والفعاليــات احملليــة املختلفــة ،ســواء كانــت وطنيــة أم اقتصاديــة أم اجتماعيــة أم فنيــة أم رياضيــة أم غيرهــا ،باإلضافــة إلــى تفهــم حاجــات
الفقــراء واملعوزيــن واجلمعيــات اخليريــة ودور رعايــة األيتــام وأصحــاب احلاجــات اخلاصــة وتقــدمي الدعــم لهــم ضمــن إمكانــات الشــركة املتاحة.
املسؤولية املجتمعية جزء من رسالة الشركة:

فــي وثيقــة امللك ّيــة األردن ّيــة (الرؤيــة ،الرســالة والقيــم) جنــد أن بنــد املســؤولية املجتمعيــة متجسـ ٌد بــن ســطورها ،باعتبارهــا عنصــراً أساســياً
أخــذت الشــركة علــى عاتقهــا القيــام بــه إميانـاً مببــدأ الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،وملــا فيــه حتقيــق الصالــح العــام ،حيــث تعمــل
امللك ّيــة األردن ّيــة مــن وحــي رســالتها التــي تنــص فــي أحــد بنودهــا علــى " :دعــم املجتمــع احمللــي وتقــدمي الرعايــة ملختلـــف النشــاطات والفعاليــات
اخلير ّيــة " ،ومــن منطلــق االعتقــاد بــأن علــى الشــركات الناجحــة دور أساســي ومســؤولية كبيــرة لإلســهام فــي تطــور املجتمــع والوقــوف إلى جانب
املشــاريع التنمويــة الطموحــة واملبــادرات اإلنســانية الرائــدة وجهــود أهــل اخليــر أفــراداً ومؤسســات ،ســيما تلــك التــي لهــا ســمة االســتدامة.

املسؤولية املجتمعية في إطار الدور الوطني:

حتمــل امللك ّيــة األردن ّيــة الهويــة الوطنيــة لــأردن وتضــع التــاج امللكــي شــعاراً علــى جميــع طائراتهــا بفخــر واعتــزاز ،وهــي تؤمــن بهــذا الــدور
الطليعــي حتــى غــدت بعــد  54عام ـاً واحــدة مــن الروافــد الوطنيــة واالقتصاديــة األساســية فــي بلدنــا ،وهــي اليــوم تتبــوأ مكانــة رفيعــة علــى
قائمــة االقتصــاد الوطنــي مــن حيــث حجــم موجوداتهــا وإيراداتهــا ونفقاتهــا واأليــدي العاملــة التــي تشــغلها واخلدمــات األساســية التــي تقدمهــا
ملختلــف قطاعــات الســياحة والتصديــر واالســتيراد وجلــب العمــات الصعبــة ،فقــد كانــت ومــا زالــت جســراً حضاري ـاً يربــط األردن بالعالــم
ووســيلة للتواصــل مــع الشــعوب ،كجــزء مــن رؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية.

وتــرى امللك ّيــة األردن ّيــة أن التميــز الفعلــي للشــركات واملؤسســات ال يقــاس بحجــم األربــاح املاليــة املتحققــة أو الوصــول إلــى األهــداف األساســية
املرســومة فقــط ،ولكــن الوطــن واملجتمــع يحكــم علــى الشــركات ويفاضــل بينهــا قياسـاً إلــى مــا تقدمــه مــن خيــر ملجتمعهــا بشــكل مباشــر وغيــر
مباشــر ،وبنــا ًء علــى تفهمهــا ملتطلبــات أبنائــه وعملهــا معهــم واالســتجابة لذلــك بصــدر واســع ورغبــة فــي العطــاء ،بعيــداً عــن األضــواء وامل ّنــة
وتســويق الــذات ،وســتواصل الشــركة أداء هــذا الــدور الريــادي الــذي طاملــا ُعرفــت بــه حتــى غــدا إحــدى ســماتها العامــة.

فعلــى مــدى ســنوات ،حرصــت امللك ّيــة األردن ّيــة علــى تبنــي البرامــج واخلطــط التــي تتماشــى مــع رســالتها لدعــم املجتمــع احمللــي وتقــدمي الرعايــة
ملختلـــف النشــاطات والفعاليــات التــي تُعنــى بقطاعــات حيويــة مثــل :التعليــم والشــباب والصحــة والبيئــة والفئــات األقــل حظ ـاً ،فاملســؤولية
االجتماعيــة تدخــل ضمــن مســؤوليات املواطنــة األساســية التــي تؤديهــا شــركتنا بكفــاءة ،وتعتبــر مــن أهــم صــور تعزيــز عالقــة الشــركة باملجتمــع.

ضوابط عمل الشركة:
تســتند امللك ّيــة األردن ّيــة فــي ممارســة أعمالهــا علــى منظومــة قيــم وقواعــد حتكــم مســيرتها وحتــدد معاملهــا وتضبــط تطبيقاتهــا لتحقيــق
األهــداف املرجــوة ،ويتمثــل ذلــك بشــكل أساســي فــي مجموعــة األبعــاد التاليــة:
 البُعــد االجتماعــي ،حيــثُ يقــع علــى عاتــق امللك ّيــة األردن ّيــة مســؤوليات وطنيــة جتــاه املجتمــع ،ومســؤوليات أخــرى جتــاه كوادرهــا البشــرية
مــن العاملــن ،ولذلــك تســعى لتحســن بيئــة العمــل ومســتوى معيشــة املوظفــن ،مبــا ينعكــس إيجابـاً علــى زيــادة إنتاجيتهــم وتنميــة قدراتهــم
ومهاراتهــم.
 البُعــد البيئــي ،تراعــي امللك ّيــة األردن ّيــة اآلثــار البيئيــة املترتبــة علــى عملياتهــا التشــغيلية ،وهــي حريصــة علــى احلــد مــن االنبعاثــات والنفايــات
الناجتــة عــن أعمالهــا وحتقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة واإلنتاجيــة مــن املــوارد املتاحــة وتقليــل املمارســات التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى البيئــة.
 البُعــد االقتصــادي ،والــذي يعنــي أن الشــركة تتوخــى وهــي تقــوم بتنفيــذ أعمالهــا جملــة مــن املعاييــر املتعلقــة بأخالقيــات العمــل وانتهــاج
الشــفافية مــع املتعاملــن وااللتــزام بالقوانــن واألنظمــة التــي حتكــم ســير العمــل ،مبــوازاة االهتمــام الــذي توليــه الشــركة لتحقيــق األربــاح.
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أهداف املسؤولية املجتمعية:

استهالك الورق:

 التأكيد على أن امللك ّية األردن ّية إحدى املؤسسات الوطنية البارزة وأنها جزء فاعل من املجتمع األردني. تبنــي البرامــج واخلطــط التــي تتماشــى مــع رســالة امللك ّيــة األردن ّيــة فــي دعــم املجتمــع احمللــي وتقــدمي الرعايــة ملختلــف النشــاطات والفعاليــاتاملجتمعيــة والوطنيــة واالقتصاديــة والرياضيــة والفنيــة ،ودعــم قطاعــات حيويــة تُعنــى بالتعليــم والصحــة والشــباب والفئــات األقــل حظـاً.

تســعى امللك ّيــة األردن ّيــة إلــى تقليــل األثــر البيئــي الســتهالك الــورق مــن خــال ترشــيد املراســات الورقيــة وجعلهــا إلكترونيــة بشــكل واضــح
وتوفيــر خدمــات تهــدف إلــى تقليــل اســتهالك الــورق للعمــاء واملســافرين مــن خــال األمتتــة ،فقــد كانــت امللك ّيــة مــن أوائــل شــركات الطيــران
العامليــة التــي اجتهــت إلــى إصــدار التذاكــر إلكتروني ـاً متاشــياً مــع مبــادرات احتــاد النقــل اجلــوي العاملــي (أياتــا) واجلهــات األخــرى والتوقــف
منــذ عــام  2008عــن اســتخدام التذاكــر الورقيــة ،كمــا اســتطاعت الشــركة علــى مــر الســنوات املاضيــة أمتتــة جميــع عمليــات وإجــراءات
الســفر وجعلهــا إلكترونيــة متام ـاً.

 -املساهمة في دعم البُنى التحتية للمجتمع األردني ،حيث متثل هذه البُنى مرتكزات أساسية لتحسني نوعية احلياة في املجتمع.

استهالك الطاقة:

 -املساهمة في إحياء روح املسؤولية االجتماعية وثوابتها وأهميتها كمسار مواز للعمل.

 املشاركة في جهود تنمية املجتمع احمللي. -املساهمة في حماية البيئة واحلد من التلوث.

 املساهمة اإليجابية والفاعلة في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية -ال ق ّدر اهلل.- زيادة التكافل االجتماعي بني مختلف شرائح املجتمع. دعم مؤسسات وهيئات املجتمع املدني. دعم املؤسسات العلمية ،كمراكز البحوث واجلامعات واملستشفيات.املسؤولية االجتماعية والشفافية:

اســتناداً إلــى ممارســات احلاكميــة املؤسســية ،تقــوم امللك ّيــة األردن ّيــة بإصــدار تقاريــر ماليــة ســنوية منشــورة تُظهــر البيانــات املاليــة ومعلومــات
تفصيليــة عــن منجــزات الشــركة ودورهــا فــي مجــال املســؤولية املجتمعيــة ،والتــي ميكــن مــن خاللهــا قيــاس األداء االجتماعــي الــذي قامــت بــه
الشــركة خــال العــام ،وكيــف كان هــذا األداء متوازنـاً وشــام ً
ال ملختلــف الفئــات واجلهــات ،حيــث تتســم هــذه البيانــات بالدقــة واملصداقيــة ،مــع
اإلشــارة إلــى املبالــغ املاليــة التــي مت التبــرع بهــا لصالــح املجتمــع احمللــي.

تنفيذ برامج ومبادرات املسؤولية االجتماعية:
توجــد فــي امللك ّيــة األردن ّيــة دائــرة خاصــة تُعنــى بتنفيــذ مختلــف وجــوه وبرامــج ومبــادرات املســؤولية املجتمعيــة وهــي دائــرة اإلعــام واالتصــال
واملســؤولية املجتمعيــة ،وتتبــع للمديــر العــام  -الرئيــس التنفيــذي مباشــرة ،وتقــوم الدائــرة بعملهــا بنــا ًء علــى موازنــة محــددة ومقــرة مــن مجلــس
إدارة الشــركة الــذي يوافــق علــى املوازنــة العامــة للملك ّيــة األردن ّيــة.
سياسة املسؤولية املجتمعية في مجال البيئة:

 فــي إطــار ســعي الشــركة املتواصــل لتحديــث أُســطولها وإدخــال طائــرات جديــدة ،فإنهــا بذلــك تُســهم بشــكل مباشــر فــي احلــد مــن التلــوثوالضوضــاء الناجتــن عــن تشــغيل طائــرات قدميــة ،وهــو مــا ينســجم مــع أهــداف امللك ّيــة األردن ّيــة فــي احملافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا
وتخفيــف نســبة االنبعاثــات الضــارة.
 اتخــذت الشــركة عــدة إجــراءات راميــة للتقليــل مــن التلــوث النــاجت مــن حــرق الوقــود فــي عملياتهــا التشــغيلية مــن خــال اشــتراكها فــيالبرنامــج األوروبــي للحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والهــادف إلــى حتســن األداء البيئــي لعمليــات الشــركة وضبــط ومراقبــة اآلثــار
البيئيــة الســلبية الناجمــة عــن العمليــات التشــغيلية مبــا يتــاءم مــع القوانــن والتشــريعات العامليــة.
 أدخلــت امللك ّيــة األردن ّيــة مؤخــراً ســبع طائــرات حديثــة مــن طــراز ( B787درمي الينــر) ،وتعتبــر األكثــر توفيــراً فــي اســتهالك الوقــود ،ممــا أدىإلــى ترشــيد اســتخدام الوقــود منــذ اســتقدام هــذه الطائــرات ،باإلضافــة إلــى أن الطائــرات ومــن خــال التقنيــات احلديثــة التــي مت تزويدهــا
بهــا خفضــت بشــكل كبيــر مســتويات الضجيــج الصــادر عــن محركاتهــا.
 يعتبــر معــدل أعمــار طائــرات امللك ّيــة األردن ّيــة قليـ ًا باملعاييــر العامليــة ،حيــث يبلــغ هــذا املعــدل حوالــي خمــس ســنوات  -كمــا هــو فــي عــام
 ،2018فــي حــن أن معــدل أعمــار الطائــرات العامليــة يصــل إلــى حوالــي أحــد عشــر عامـاً ،وهــو مــا يجعــل أســطول امللك ّيــة األردن ّيــة صديقـاً للبيئــة.
 كانــت امللك ّيــة األردن ّيــة مــن أوائــل الشــركات التــي حتظــر التدخــن فــي جميــع مكاتبهــا ومرافــق العمــل التابعــة لهــا ،إضافــة إلــى حظــر التدخــنعلــى مــن طائراتهــا منــذ مطلــع القــرن احلــادي والعشــرين.

58

 علــى الرغــم مــن أن طبيعــة عمليــات امللك ّيــة األردن ّيــة تســتوجب اســتهالك الكثيــر مــن الطاقــة إال أنهــا تعمــل باســتمرار علــى ترشــيد هــذااالســتهالك بشــتى الطــرق والوســائل.
 تستخدم الشركة الغاز املركزي كوقود في تدفئة مبنى اإلدارة العامة ،حيث يعد الغاز أكثر أمناً ونظافة ومالءمة للبيئة. يتميــز املبنــى الرئيســي للملك ّيــة األردن ّيــة بوجــود ظــال للنوافــذ كإحــدى االســتراتيجيات الفاعلــة فــي خفــض درجــة احلــرارة لتبريــد املبنــىفــي فصــل الصيــف ،كمــا قامــت الشــركة باســتبدال وحــدات اإلنــارة التقليديــة بوحــدات اإلنــارة املوفــرة للطاقــة.
دعم املجتمع احمللي:
تفخــر امللك ّيــة األردن ّيــة بالــدور اإلنســاني الرائــد الــذي تقــوم بــه مــن خــال دعــم املجتمــع احمللــي ،وتعتــز باإلحســاس العالــي مــن الشــفافية
والقــرب مــن حاجــات املجتمــع وهمومــه ،حتــى أصبحــت هــذه املعاييــر راســخة فــي عقــول أبنــاء الشــركة وثقافتهــم التنظيميــة الداخليــة،
وســتواصل الشــركة مســاعيها لتفعيــل هــذا اجلانــب اإلنســاني االجتماعــي مــن رســالة الشــركة وتعزيــز حضورهــا فــي شــتى املياديــن واملناســبات.
 تتــم رعايــة ودعــم األحــداث والفعاليــات املختلفــة علــى املســتوى احمللــي فقــط ومبوافقــة املديــر العام-الرئيــس التنفيــذي وبتنســيب مــناملســاعد التنفيــذي لإلعــام واالتصــال واملســؤولية املجتمعيــة.
 يتم توجيه الدعم إلى الهيئات واملنظمات غير الربحية فقط لتمكينها من حتقيق أهدافها. تنفّذ امللك ّية األردن ّية حملة خير ومساعدات غذائية وطبية سنوياً خالل شهر رمضان املبارك.تقرير املسؤولية املجتمعية لعام : 2018
 مواصلة دعم مؤسسة ومركز احلسني للسرطان:
تواصــل امللك ّيــة األردن ّيــة دعــم مؤسســة ومركــز احلســن للســرطان مبختلــف برامجهــا وأنشــطتها وتشــجيع كفاحهــا ضــد مــرض الســرطان ،ومبــا
يعكــس الشــراكة احلقيقيــة التــي تعمقــت بــن اجلانبــن واإلســهام فــي حتقيــق رســالة املؤسســة الطبيــة واإلنســانية لتوفيــر أفضــل عــاج ممكــن
للمرضــى بأرفــع مســتويات العــاج املعروفــة عامليـاً.
 جتديد اتفاقية التبرع بأميال السفرجــددت امللك ّيــة األردن ّيــة ومؤسســة احلســن للســرطان اتفاقيــة الشــراكة االجتماعيــة القائمــة بينهمــا منــذ عــام  ،2015واملتعلقــة بحملــة التبــرع
بأميــال برنامــج املســافر الدائــم "رويــال كلــوب" ،حيــثُ متنــح الشــركة مســافريها مــن أعضــاء البرنامــج فرصــة املســاهمة فــي عــاج مرضــى
الســرطان مــن خــال التبــرع باألميــال اجلويــة املترصــدة لديهــم فــي البرنامــج لصالــح مركــز احلســن للســرطان ،والتــي ميكــن اســتبدالها بتذاكــر
ســفر يســتخدمها املرضــى ومرافقيهــم علــى مــن طائــرات امللك ّيــة األردن ّيــة فــي إطــار الدعــم النفســي واملعنــوي الــذي يقدمــه املركــز ملرضــاه،
حيــثُ بلــغ مجمــوع األميــال التــي مت التبــرع بهــا لصالــح املؤسســة منــذ توقيــع االتفاقيــة  5.73مليــون ميــل.
 صناديق جمع التبرعات لصالح مرضى السرطانمــا زالــت امللك ّيــة األردن ّيــة تُتيــح ملســافريها وموظفيهــا فرصــة املســاهمة فــي مســيرة الكفــاح ضــد مــرض الســرطان؛ مــن خــال التبــرع ولــو
بالقليــل إلنقــاذ حيــاة العديــد مــن املرضــى األقــل حظـاً ،والذيــن يتلقــون العــاج فــي مركــز احلســن للســرطان ،وذلــك مــن خــال توزيــع صناديــق
جمــع التبرعــات فــي جميــع مكاتــب مبيعــات الشــركة فــي األردن ،ووضــع هــذه الصناديــق أيض ـاً فــي صالــة درجــة "كــراون" التابعــة للملك ّيــة
األردن ّيــة فــي مطــار امللكــة عليــاء الدولــي ،حيــث يتــم تخصيــص هــذه التبرعــات ألجــل تقــدمي أفضــل ُســبل العــاج والرعايــة الصحيــة الشــمولية
للمرضــى ،إذ بلغــت حصيلــة املبالــغ التــي جتمعــت لصالــح املؤسســة خــال عــام  2018حوالــي  27ألــف دينــار ،فيمــا وصلــت قيمــة املبلــغ
حتصــل فــي هــذه الصناديــق منــذ توزيعهــا مــع نهايــة عــام  2013وحتــى نهايــة عــام  2018أكثــر مــن  170ألــف دينــار.
اإلجمالــي الــذي
ّ
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 دعم اليوم العاملي للسرطانأطلقــت امللك ّيــة األردن ّيــة حملــة "اخســر لتربــح" عبــر صفحــات امللك ّيــة األردن ّيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مبناســبة اليــوم العاملــي
للســرطان والــذي يصــادف فــي الرابــع مــن شــهر شــباط مــن كل عــام ،واســتهدفت احلملــة اجلمهــور الداخلــي فــي الشــركة لتشــجيعهم علــى
اتبــاع نظــام غذائــي صحــي خــال الشــهر املذكــور وتســجيل خســارة فــي الــوزن.
وجــاءت املبــادرة ضمــن احلملــة الســنوية التوعويــة التــي تطلقهــا مؤسســة ومركــز احلســن للســرطان بهــذه املناســبة جلميــع فئــات املجتمــع،
والتــي تركــز علــى اختيــار حتــدي صحــي ضمــن خمــس فئــات هــي :اإلقــاع عــن التدخــن ،الغــذاء الصحــي ،الرياضــة ،الكشــف املبكــر ،االشــتراك
فــي برنامــج "رعايــة" التكافلــي لتغطيــة عــاج مــرض الســرطان.
 تسهيل سفر  26طف ًال من مركز احلسني للسرطان للمشاركة في مخيم بإيطاليا
قدمــت امللك ّيــة األردن ّيــة تســهيالت ســفر خاصــة لـــ  26طفـ ً
ا يتلقــون العــاج فــي مركــز احلســن للســرطان خــال رحلتهــم بــن ع ّمــان ورومــا
للمشــاركة فــي مخيــم داينمــو ( )Dynamoفــي إيطاليــا ،وذلــك ضمــن جهــود مؤسســة ومركــز احلســن للســرطان لتوفيــر عــاج شــمولي
لألطفــال املرضــى وتخفيــف عنــاء املــرض عنهــم.
وشــملت التســهيالت املقدمــة مــن امللك ّيــة األردن ّيــة؛ خصــم خــاص علــى تذاكــر ســفر األطفــال ومرافقيهــم وخدمــات ســفر إضافيــة متثلــت
بتخصيــص كاونتــر للتشــييك وتقــدمي وجبــات طعــام خاصــة لهــم ورعايتهــم بالشــكل املناســب خــال الرحلــة ،كمــا وزعــت الشــركة علــى األطفــال
املشــاركني فــي املخيــم هدايــا تناســبهم .

 دعم مبادرة "قصتي مع السرطان"تبرعــت امللك ّيــة األردن ّيــة بتذكــرة ســفر مجانيــة ملبــادرة "قصتــي مــع الســرطان"من ع ّمــان إلــى إســطنبول إلــى ع ّمــان ،والتــي مت منحهــا كجائــزة
خــال حفــل العشــاء الــذي نظمــه القائمــون علــى املبــادرة برعايــة ســمو األميــرة دينــا مرعــد ،تكرميــا ًللمرضــى الناجــن مــن الســرطان والذيــن
شــارك كل منهــم قصت ـ ُه مــع مــرض الســرطان علــى صفحــة املبــادرة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،علم ـاً أن هــذه املبــادرة تأسســت عــام
 2016بهــدف بــث روح األمــل لــدى مرضــى الســرطان عــن طريــق ســرد قصــص الناجــن فــي التغلــب علــى املــرض علــى مواقــع االعــام
املجتمعــي.
 مواصلة دعم بنك املالبس اخليري

شــاركت امللك ّيــة األردن ّيــة مؤسســة احلســن للســرطان بترويــج مبــادرة "فكــر بالــوردي" التــي ينفذهــا البرنامــج األردنــي لســرطان الثــدي ســنوياً
خــال شــهر التوعيــة العاملــي باملــرض والــذي يصــادف تشــرين األول مــن كل عــام ،حيــث نفــذت الشــركة عــدة نشــاطات فــي هــذا املجــال كان
أبرزهــا:

تدعــم امللك ّيــة األردن ّيــة بشــكل مســتمر ومنــذ عــام  2014بنــك املالبــس اخليــري ،إحــدى مبــادرات الهيئــة اخليريــة الهاشــمية فــي مختلــف
فعالياتــه وبرامجــه مــن خــال توزيــع صناديــق البنــك فــي مختلــف مرافــق الشــركة لتمكــن املوظفــن مــن التبــرع باملالبــس واألحذيــة وألعــاب
األطفــال لصالــح األســر العفيفــة املســتفيدة مــن البنــك ،حيــث بلــغ حجــم التبرعــات املقدمــة مــن امللك ّيــة األردن ّيــة منــذ بدايــة تعاونهــا مــع بنــك
املالبــس اخليــري حوالــي ( )16,425كيلوغرام ـاً مــن املالبــس واألحذيــة وألعــاب األطفــال عبــر صناديــق التبرعــات املوجــودة فــي مختلــف
مرافــق الشــركة ،وقــد بلــغ عــدد املنتفعــن مــن هــذه التبرعــات علــى مــدى الســنوات األربــع املاضيــة ( )4,073محتاج ـاً.
كمــا تبــرع موظفــو امللك ّيــة األردن ّيــة خــال عــام  2018بحوالــي ( )3,300كيلوغــرام مــن املالبــس اســتفاد منهــا نحــو ( )825منتفع ـاً ،وفــي
عــام  )4560( 2017كيلوغرام ـاً ذهبــت لصالــح ( )1140محتاج ـاً ،فيمــا بلــغ وزن هــذه التبرعــات خــال العامــن  2015و  2016حوالــي
( )8,560كيلوغرامـاً مت إيصالهــا إلــى أكثــر مــن ( )2,108فــرداً مــن العائــات املعــوزة.
وباإلضافــة إلــى مــا يتجمــع أســبوعياً فــي حاويــات بنــك املالبــس مــن قبــل موظفــي الشــركة ،فقــد تبرعــت امللك ّيــة األردن ّيــة علــى مــدى األعــوام
القليلــة املاضيــة بأكثــر مــن ( )9000قطعــة مــن املالبــس املختلفــة مــن الثيــاب الرجاليــة والنســائية واألحذيــة وحقائــب الســفر املختلفــة التــي
جتمعــت فــي مســتودعات الشــركة مــن الــزي الرســمي املرجتــع للموظفــن.
كمــا تبرعــت امللك ّيــة األردن ّيــة لبنــك املالبــس اخليــري خــال عــام  2018بـــ  1200بطانيــة مســتعملة بحالــة جيــدة بعــد أن كان يســتخدمها
مســافرو الشــركة ،حيــثُ قــام البنــك بتوزيعهــا علــى احملتاجــن.

 -توزيع "الشارات الوردية"

 حملة اخلير الرمضانية

 -دعم حملة "فكر بالوردي"

مت توزيــع حوالــي  800قطعــة مــن الشــارات الورديــة وهــي الرمــز العاملــي ملكافحــة مــرض ســرطان الثــدي والتــي مت تصميمهــا بهويــة أردنيــة
جلميــع العامــات فــي امللك ّيــة األردن ّيــة -املكتــب الرئيســي ومطــار امللكــة عليــاء الدولــي ،ســيما املتعامــات منهــن مباشــرة مــع املســافرين.
 محاضرة تثقيفية حول السرطانمت تنظيــم محاضــرة توعويــة حــول مــرض ســرطان الثــدي ملوظفــات الشــركة هدفــت إلــى نشــر الوعــي باملــرض ومناقشــة التدابيــر الوقائيــة،
والتعــرف علــى األعــراض ،وأهميــة الفحوصــات املنتظمــة.
 حملة توعية على مواقع التواصل االجتماعيأطلقــت امللك ّيــة األردن ّيــة حملــة "فكــر بالــوردي" علــى صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي خــال شــهر تشــرين األول؛ للمســاهمة فــي
دعــم الكفــاح ضــد املــرض ودعــم املريضــات ورفــع معنوياتهــن وتشــجيع الناجيــات مــن الســرطان ،بهــدف إيصــال الرســالة ألكبــر عــدد ممكــن مــن
النــاس والتحلــي باإليجابيــة والتفــاؤل واألمــل.
 بيع منتجات مؤسسة احلسني للسرطانأقامــت مؤسســة احلســن للســرطان جناحــن خاصــن بهــا ،أحدهمــا فــي املكتــب الرئيــس واآلخــر فــي صالــة "كــراون" مبطــار امللكــة عليــاء
الدولــي خــال شــهر تشــرين األول؛ وعرضــت خاللهمــا مــواد متنوعــة للبيــع والترويــج للحملــة ،حيــث قــام موظفــو الشــركة وزوارهــا واملســافرون
بشــراء املــواد التــي ذهــب ريعهــا لدعــم املرضــى.
 خصومات في متجر "هدية" لصالح مؤسسة احلسني للسرطانأتاحــت امللك ّيــة األردن ّيــة ملوظفيهــا وزوار املكتــب الرئيــس فرصــة احلصــول علــى خصــم وصــل إلــى  %50علــى جميــع منتجــات متجــر "هديــة"
ملــدة ثالثــة أيــام ،حيــث تبرعــت الشــركة بحصيلــة هــذه املبيعــات ملركــز احلســن للســرطان.
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حملــة شــهر رمضــان املبــارك اخليريــة واحــد ًة مــن أبــرز األنشــطة االجتماعيــة التــي تعمــل الشــركة علــى تنفيذهــا ســنوياً ،وتشــمل فــي كل عــام
علــى صــور مختلفــة ،مثــل توزيــع الطــرود الغذائيــة علــى األســر احملتاجــة والتبــرع باملعــدات واألجهــزة الطبيــة وإقامــة مــآدب اإلفطــار لألطفــال
األيتــام وتقــدمي كســوة العيــد لألســر العفيفــة والتبــرع بهدايــا وألعــاب لألطفــال احملتاجــن ،وقــد نفــذت الشــركة هــذا العــام الفعاليــات التاليــة:

 كفالة  50عائلة فقيرة ملدة عام بالتعاون مع "تكية أم علي"أبرمــت امللك ّيــة األردن ّيــة وتكيــة أم علــي عقــد شــراكة تكفلــت مبوجبــه امللك ّيــة األردن ّيــة بإطعــام  50أســرة محتاجــة ملــدة عــام كامــل ،وذلــك
بتوفيــر الدعــم الغذائــي املســتدام لألســر املنتفعــة مــن خدمــات تكيــة أم علــي فــي مختلــف أنحــاء اململكــة وتزويدهــا بطــرود غذائيــة تصلهــا
شــهرياً ،حيــثُ يصــل صافــي دخــل الفــرد فــي األســر املســتهدفة  20دينــاراً أو أقــل شــهرياً ،وقــد متــت عمليــة توزيــع الطــرود الغذائيــة علــى
األســر األشــد فقــراً فــي احملافظــات بواســطة موظفــي امللك ّيــة األردن ّيــة وموظفــي التكيــة.
كمــا رعــت امللك ّيــة األردن ّيــة مــن خــال هــذه الشــراكة إحــدى "موائــد الرحمــن" التــي أقامتهــا التكيــة خــال الشــهر الفضيــل مبشــاركة فريــق مــن
متطوعــي امللك ّيــة األردن ّيــة فــي تقــدمي وجبــات اإلفطــار ألكثــر مــن  1600صائــم وصائمــة مــن األفــراد واألســر احملتاجــة وأطفالهــم.
 إقامة مآدب إفطار لـ  300يتيمأقامــت امللك ّيــة األردن ّيــة مأدبتــي إفطــار خــال شــهر رمضــان املبــارك ملئــات األطفــال األيتــام الذيــن ترعاهــم مراكــز رعايــة اجتماعيــة مختلفــة
فــي اململكــة ،حيــث دعــت الشــركة  200طفــل يتيــم إلــى مأدبــة إفطــار فــي متحــف األطفــال-األردن ،ومأدبــة أخــرى نظمتهــا لـــ  100طفــل
يتيــم آخــر فــي أحــد مطاعــم العاصمــة.
 -تكرمي  100سيدة في عيد األم

تعبيــراً عــن التقديــر الكبيــر لعطــاء األمهــات والــدور املهــم الــذي يؤدينــه جتــاه أســرهن واملجتمــع ،أقامــت الشــركة فــي مركــز هيــا الثقافــي
احتفــاالً مبناســبة عيــد األم دعــت إليــه  100ســيدة مــن األمهــات وعائــات فقيــرة ترعاهــا جمعيــة األوائــل فــي منطقــة الهاشــمي الشــمالي
وجمعيــة األمــل اخليريــة فــي جبــل عمــان ،حيــث شــارك موظفــو امللك ّيــة األردن ّيــة األمهــات فــي الفعاليــات التــي أقامهــا املركــز بهــذه املناســبة،

61

وقــد دأبــت امللك ّيــة األردن ّيــة علــى االحتفــاء باألمهــات بهــذه املناســبة فــي كل عــام بصــور ووســائل متنوعــة تتناســب مــع أهميــة التعبيــر عــن
التقديــر لــأم ودورهــا األساســي فــي املجتمــع.
 يوم املرأة العامليتســعى امللك ّيــة األردن ّيــة بشــكل مســتمر لتمكــن املــرأة وتدعيــم جهودهــا لإلســهام فــي مســيرة تقــدم الشــركة وبنائهــا ،حيــثُ اســتثمرت فــي
قــدرات املــرأة وأتاحــت لهــا فــرص الترقــي والتطــور وتلبيــة املتطلبــات التــي تســتجد علــى طبيعــة عملهــا ،إذ أن املــرأة فــي امللك ّيــة األردن ّيــة شــغلت
وظائــف قياديــة رفيعــة منــذ تأسيســها ،فــكان علــى ســبيل املثــال مــن بــن العامــات فــي الشــركة قائــدة الطائــرة األولــى فــي العالــم العربــي،
ونائــب مديــر عــام ورئيســة دائــرة ومديــرة تنفيذيــة  ..وغيرهــن.
ومبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة الــذي يصــادف فــي الثامــن مــن شــهر آذار مــن كل عــام ســيرت امللك ّيــة األردن ّيــة رحلــة جويــة مــن ع ّمــان إلــى
العقبــة بطاقــم نســائي مؤلــف مــن خمــس فتيــات بقيــادة الكابــن هديــل خمــش ومســاعد الطيــار شــيرين قطامــن وطاقــم خدمــة مكــون مــن
ثــاث مضيفــات جويــات.
 محور التنمية املُستدامة
تُركــز امللك ّيــة األردن ّيــة فــي تنفيــذ مبــادرات املســؤولية االجتماعيــة علــى أن تكــون لهــا صفــة االســتدامة ،ســيما فــي مجــال دعمهــا للبرامــج
التعليميــة ومســاعدة الطــاب احملتاجــن وإقامــة املشــاريع الصغيــرة واملســاهمة فــي احلفــاظ علــى البيئــة ونشــر الوعــي بــن موظفيهــا فــي هــذا
املجــال:
 -تشغيل أسطول حديث

فــي إطــار ســعي الشــركة املتواصــل لتحديــث أُســطولها وإدخــال طائــرات جديــدة ،فإنهــا بذلــك تســهم بشــكل مباشــر فــي احلــد مــن التلــوث
والضوضــاء الناجتــن عــن تشــغيل طائــرات قدميــة ،وهــو مــا ينســجم مــع أهدافهــا فــي احملافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا وتخفيــف نســبة
االنبعاثــات الضــارة.

وقــد اتخــذت الشــركة عــدة إجــراءات راميــة للتقليــل مــن التلــوث النــاجت مــن حــرق الوقــود للحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وحتســن
األداء البيئــي للشــركة وضبــط ومراقبــة اآلثــار البيئيــة الســلبية الناجمــة عــن العمليــات التشــغيلية مبــا يتــاءم مــع القوانــن والتشــريعات العامليــة.
وفــي هــذا املضمــار ،أدخلــت امللك ّيــة األردن ّيــة ســبع طائــرات حديثــة مــن طــراز ( B787درمي الينــر) تعتبــر األكثــر توفيــراً فــي اســتهالك
الوقــود ،ممــا أدى إلــى ترشــيد اســتخدام الوقــود ،باإلضافــة إلــى أن الطائــرات ومــن خــال التقنيــات احلديثــة املــزودة بهــا خفضــت بشــكل
كبيــر مســتويات الضجيــج الصــادر عــن محركاتهــا ،ويعتبــر معــدل أعمــار طائــرات امللك ّيــة األردن ّيــة قليـ ً
ا مقارنــة باملعاييــر العامليــة ،ممــا يجعــل
األســطول احلديــث صديق ـاً للبيئــة.
 -برنامج تشغيل طلبة اجلامعات

وفــرت امللك ّيــة األردن ّيــة فــرص تشــغيل مؤقتــة ملجموعــة ضمــت حوالــي  80طالبـاً وطالبــة مــن اجلامعــات احلكوميــة واخلاصــة وذلــك خــال
شــهور الفصــل الصيفــي مــن عــام  2018الــذي تعتبــر الدراســة اجلامعيــة فيــه اختياريــة.
وتهــدف امللك ّيــة األردن ّيــة مــن خــال برنامــج تشــغيل طلبــة اجلامعــات إلــى اســتقطاب املهتمــن منهــم بالعمــل لــدى امللك ّيــة األردن ّيــة حالي ـاً
ومســتقب ً
ال ،حيــثُ مت اختيارهــم مــن مختلــف التخصصــات التــي تتناســب مــع حاجــات الشــركة للقــوى العاملــة ،وتشــغيلهم برواتــب مناســبة خــال
فتــرة الــذروة التــي تتطلــب توفيــر عــدد أكبــر مــن املوظفــن لتســهيل حركــة املســافرين فــي املطــار ،مبــا يشــهدهُ مــن تزايـ ٍـد ملحــوظ فــي أعــداد
الرحــات واملســافرين فــي هــذا الوقــت ســنوياً.
وجــاءت تلــك املبــادرة مــن امللك ّيــة األردن ّيــة بهــدف متكــن الشــباب مــن بنــاء قدراتهــم الوظيفيــة بحســب متطلبــات ســوق العمــل ،ودفعهــم نحــو
اإلنتــاج وحتقيــق طموحاتهــم الشــخصية وإكســابهم اخلبــرات التــي ســتنعكس إيجابي ـاً عليهــم وعلــى املجتمــع.
 تشغيل ذوي االحتياجات اخلاصةبهــدف توفيــر الفــرص املتكافئــة والعادلــة جلميــع أبنــاء الوطــن مبــن فيهــم األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ممــن يتمتعــون مبؤهــات
علميــة ومهنيــة تتناســب مــع طبيعــة العمــل فــي الشــركة ،فهنــاك أشــخاص مــن هــذه الفئــة يعملــون فــي امللك ّيــة األردن ّيــة بوظائــف ال تتعــارض
مــع طبيعــة إعاقتهــم ،وذلــك تنفيــذاً ملــا جــاء فــي االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي كان األردن مــن أوائــل الــدول التــي
صادقــت عليهــا عــام  ،2009وتتمحــور حــول حــق ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم والصحــة والرياضــة والتشــغيل وغيرهــا.
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 دعم متحف أطفال األردن
حرصـاً مــن امللك ّيــة األردن ّيــة علــى دعــم فكــرة متحــف أطفــال األردن الرائــدة فــي مجــال التعليــم التفاعلــي وإدراكاً ألهميتــه فــي تنميــة مهــارات
األطفــال ،قامــت الشــركة ببنــاء منــوذج لطائــرة موســومة بألــوان وشــعار امللك ّيــة األردن ّيــة ،وذلــك فــي إطــار حتديــث وتطويــر منطقــة الطيــران
فــي املتحــف بشــكل كامــل.
وحتتــوي الطائــرة علــى قمــرة قيــادة تتســع لشــخصني (قائــد طائــرة ومســاعد) فيمــا تتســع كابينــة ركاب الطائــرة إلــى  5أطفــال فــي نفــس الوقت،
بحيــث يتعــرف األطفــال علــى مفهــوم الطيــران ومهنــة الط ّيــار بشــكل مش ـ ّوق ،كمــا عرضــت امللكيــة فــي منطقــة الطيــران مجســمات صغيــرة
ملختلــف أنــواع الطائــرات العاملــة فــي األســطول ومعلومــات والفتــات عــن الشــركة وخدماتهــا.
وتهــدف امللك ّيــة األردن ّيــة مــن هــذه املبــادرة إلــى تعريــف األطفــال بهويــة الناقــل الوطنــي لــأردن ،ودورهــا احليــوي فــي ربــط األردن بالعالــم
اخلارجــي ،وإتاحــة الفرصــة أمــام األطفــال لتجربــة عمليــة الســفر ببســاطة والتعــرف إلــى طبيعــة مهنــة قائــد الطائــرة واملضيــف اجلــوي عــن
ُقــرب.
وتبــدأ منطقــة الطيــران اخلاصــة بامللك ّيــة األردن ّيــة مبجســم لبــرج املراقبــة ثــم منطقــة انتظــار املســافرين التــي يتوفــر فيهــا  9مقاعــد ،باإلضافــة
إلــى شاشــة لعــرض معلومــات عــن وجهــات الشــركة وزاويــة أخــرى خاصــة بالــزي الرســمي ،حيــثُ يســتطيع األطفــال ارتــداء الــزي املناســب لقــادة
الطائــرات والطواقــم اجلويــة قبــل الصعــود إلــى الطائــرة.
 دعم الشباب والرياضيني
 -رعاية مؤمتر الشباب العرب الدولي

رعايــة امللك ّيــة األردن ّيــة ملؤمتــر الشــباب العــرب الدولــي باتــت تقليــداً ســنوياً تاريخيـاً بــدأت بــهِ الشــركة منــذ عــام  ،1980حرصـاً منهــا علــى
نقــل الوفــود املشــاركة فــي أنشــطة املؤمتــر والتــي تعكــس عمــق الروابــط الثقافيــة والتاريخيــة املشــتركة التــي توحــد الشــباب كأبنــاء أمــة عربيــة
واحــدة والتواصــل واالنفتــاح علــى الثقافــات العامليــة.
ومتثلــت الرعايــة بنقــل مجموعــة مــن الوفــود املشــاركة مــن  12دولــة عربيــة وأجنبيــة ،والذيــن جــاؤوا إلــى األردن مــن مختلــف الــدول التــي
تخدمهــا طائــرات الشــركة ودول أخــرى مــع تقــدمي خصومــات علــى أســعار تذاكــر الســفر.

 -دعم نادي أبو نصير الرياضي

مكنــت امللك ّيــة األردن ّيــة  16العب ـاً فــي فريــق نــادي أبــو نصيــر الرياضــي مــن املشــاركة فــي البطولــة العامليــة للكاراتيــه لــذوي االحتياجــات
اخلاصــة والتــي أقيمــت فــي واليــة أوهايــو األميركيــة مــن خــال تقــدمي خصــم خــاص علــى تذاكــر ســفر الالعبــن املشــاركني فــي البطولــة.
 دعم بطل اجلوجيتسو العاملي سامي اجلملرعــت امللك ّيــة األردن ّيــة املــدرب الدولــي لرياضــة اجلوجيتســو األردنــي ســامي اجلمــل وســاعدت ُه على املشــاركة فــي مختلف النشــاطات والبطوالت
الرياضيــة فــي هــذا املجال.
الرعايــة جــاءت فــي إطــار حــرص الشــركة علــى مســاندة الناجحــن وحتفيــز الشــباب والنجــوم األردنيــن علــى املضــي قدمـاً فــي إحــراز مراكــز
متقدمــة عربيـاً وعامليـاً ،ومتثلــت بتقــدمي عــدد مــن تذاكــر الســفر علــى مختلــف الوجهــات التــي أقيمــت فيهــا فعاليــات رياضيــة وبطــوالت دوليــة
خــال العــام املاضــي ،كمــا وضــع املاســتر ســامي اجلمــل شــعار الناقــل الوطنــي علــى القمصــان الرياضيــة التــي ارتداهــا فــي البطــوالت العامليــة
وشــارك متابعــوه علــى منصــات التواصــل االجتماعــي تفاصيــل رحالتــه علــى طائــرات امللك ّيــة األردن ّيــة.

 مساعدة طلبة اجلامعة الهاشمية للمشاركة في مسابقة بأسترالياقدمــت امللك ّيــة األردن ّيــة خصمـاً مقــداره  %50علــى أســعار تذاكــر ســفر أربــع طــاب مــن اجلامعــة الهاشــمية بهــدف تســهيل مشــاركتهم فــي
مســابقة " "Hultالعامليــة بأســتراليا والتــي ســتقام بالتعــاون مــع هيئــة األمم املتحــدة ،وتهــدف إلــى توفيــر فــرص عمــل للشــباب وتقــدمي
حلــول ملشــكلة البطالــة.
وكان الطالب األربعة تقدموا مبشروع " "EnviroGlamوهو مشروع استثماري تنموي يهدف حلل املشاكل االجتماعية للشباب
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واملجتمــع بشــكل عــام مثــل :شــح امليــاه ،األمــن الغذائــي ،قلــة مصــادر الطاقــة املتجــددة واجتــازوا املرحلــة األولــى والثانيــة مــن املســابقة وتأهلــوا
للنهائيــات العامليــة .وقــد ُمنـ َح الطلبــة اخلصــم املقــدم لهــم علــى رحــات امللك ّيــة األردن ّيــة بــن ع ّمــان وبانكــوك.
 امللك ّية األردن ّية ناقل رسمي لعدة فعاليات
 -دعم كرنفال العقبة السياحي

 -دعم مهرجان عمان األوبرالي

اســتمرار رعايــة امللك ّيــة األردن ّيــة لهــذا احلــدث جــاء باعتبــاره مهرجـاً أوبرالــي أساســي فــي العالــم العربــي وجســراً فنيـاً متميــزاً يوحــد الثقافــات
مــن جميــع أنحــاء العالــم ،حيــث قدمــت امللك ّيــة األردن ّيــة عــدداً مــن التذاكــر املجانيــة ملجموعــة مــن املشــاركني فــي الفــرق الفنيــة العامليــة وضيــوف
املهرجــان الذيــن نقلتهــم علــى رحالتهــا مــن مختلــف الوجهــات علــى شــبكتها العامليــة.
 -دعم جهود منظمة ""UNICEF

ضمــن جهــود امللك ّيــة األردن ّيــة املتواصلــة للترويــج للســياحة الداخليــة واملقومــات الترفيهيــة املتميــزة التــي تزخــر بهــا مدينــة العقبــة ،قامــت
الشــركة بدعــم " كرنفــال العقبــة الســياحي" حيــث وفــرت للمســافرين خــال فتــرة الكرنفــال ســعراً تفضيلي ـاً علــى رحالتهــا اجلويــة ع ّمــان /
العقبــة  /ع ّمــان؛ بهــدف إتاحــة الفرصــة أمــام العائــات األردنيــة للتمتــع بأجــواء ســاحل البحــر األحمــر الدافئــة خــال فصــل الشــتاء ،وبالتزامــن
مــع موســم ال ُعطــات املدرســية واجلامعيــة فــي هــذه األثنــاء ،ســيما وأن الشــركة تُسـ ّير  13رحلــة أســبوعياً بــن ع ّمــان والعقبــة ومبعــدل رحلتــن
يوميـاً.

ســاهمت امللك ّيــة األردن ّيــة بدعــم جهــود منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة " "UNICEFمــن خــال نقــل معــدات رياضيــة للعبــة التنــس األرضــي
علــى إحــدى رحالتهــا مــن لنــدن إلــى ع ّمــان بهــدف شــحنها بواســطة املنظمــة إلــى صنعــاء لتدريــب مجموعــة مــن األطفــال اليمنيــن علــى هــذه
الرياضــة ،حيــث تأتــي هــذه اخلطــوة ضمــن أنشــطة " "UNICEFالعامليــة فــي مجــال حــق األطفــال فــي اللعــب ،ســيما فــي الــدول التــي تشــهد
حــاالت مــن عــدم االســتقرار ويُعانــي فيهــا األطفــال مــن تبعــات احلــروب.

 -منتدى االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 -التبرع بشحن مواد دعماً ملبادرة ""GIOIA

كانــت امللك ّيــة األردن ّيــة الناقــل الرســمي ملنتــدى االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والــذي أقيــم بتنظيــم
مــن جمعيــة شــركات تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت "إنتــاج" فــي مجمــع امللــك احلســن لألعمــال ،حيــث حظــي املنتــدى مبشــاركة كبيــرة مــن
خبــراء فــي هــذا املجــال علــى املســتويات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة.
وقدمــت امللك ّيــة األردن ّيــة  26تذكــرة مجانيــة للمشــاركني فــي هــذا احلــدث ،والذيــن نقلتهــم علــى رحالتهــا مــن مختلــف الوجهــات علــى شــبكتها
العامليــة دعم ـاً لــدور األردن فــي اســتضافة املنتــدى الــذي ميثــل بيئــة داعمــة للرياديــن ،ومتكــن اخلبــراء فــي مجــال االتصــاالت ومطــوري
الســبل املقترحــة لتطويــر قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي املجتمــع األردنــي واملنطقــة.
احملتــوى بــأن يجتمعــوا ليناقشــوا ُ

تبرعــت امللك ّيــة األردن ّيــة بشــحن حوالــي  115كغــم مجانـاً علــى إحــدى رحــات الشــركة مــن إســطنبول إلــى ع ّمــان لصالــح مبــادرة ""GIOIA
 ،حيــثُ اشــتملت الشــحنة علــى مــواد أوليــة تســتعمل لصناعــة األحذيــة وحياكتهــا والتــي ســتقوم بهــا مجموعــة مــن الســيدات األقــل حظـاً فــي
املجتمــع احمللــي ،ومــن ثــم بيعهــا فــي البــازارات اخليريــة والتبــرع بريعهــا لألهــداف اإلنســانية ومســاعدة الســيدات احملتاجات في املجتمــع األردني.
امللك ّيــة األردن ّيــة تبرعــت لصاحبــة املبــادرة بتذكرتــي ســفر مجانيتــن علــى رحالتهــا بــن ع ّمــان وإســطنبول وقدمــت تســهيالت لهــا فــي عمليــات
احلجــز لتمكينهــا مــن تنفيــذ هــذه املبــادرة اخل ّيــرة.

 قمة التسويق املبتكر عبر الهاتف النقالكانــت امللك ّيــة األردن ّيــة الناقــل الرســمي لقمــة التســويق املبتكــر عبــر الهاتــف النقــال  2018والــذي أقيــم بعمــان برعايــة ســمو األميــرة رمي
العلــي بهــدف مســاعدة املســوقني اإللكترونيــن علــى بلــورة فهــم أفضــل حــول توجهــات القطــاع التقنــي ،وتشــجيعهم علــى اتبــاع أمنــاط التفكيــر
املبتكــرة ،وتعزيــز اســتجابتهم للفــرص والتحديــات املســتقبلية فــي مجــال التســويق عبــر الهاتــف املتنقــل وخدمــة الدفــع عبــر الهواتــف الذكيــة،
ومتثلــت رعايــة امللك ّيــة األردن ّيــة بتقــدمي  5تذاكــر مجانيــة للمتحدثــن فــي القمــة.
 دعم مؤمتر الصحافة االستقصائية " أريج"قدمــت امللك ّيــة األردن ّيــة الرعايــة الفضيــة مللتقــى شــبكة إعالميــن مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة (أريــج) احلــادي عشــر والــذي عقــد
فــي البحــر امليــت خــال شــهر تشــرين الثانــي حتــت عنــوان "مســتقبل صحافــة االســتقصاء؛ االجتاهــات الســائدة ،األدوات ونظــم التكنولوجيــا".
ومتثلــت رعايــة الشــركة بتقــدمي تســهيالت فــي مجــال احلجــز ألكثــر مــن  200مشــارك فــي امللتقــى نقلتهــم الشــركة علــى طائراتهــا مــن 15
مدينــة عامليــة علــى شــبكتها اجلويــة باإلضافــة إلــى ترفيــع درجــة الســفر لرحــات احملاضريــن الرئيســيني الذيــن شــاركوا فــي املؤمتــر الــذي
حضــرهُ  350ممثـ ً
ا مــن اإلعالميــن وخبــراء االســتقصاء فــي املنطقــة والعالــم.
 رعاية مهرجانات األردن :جرش ،الفحيص وشبيبواصلــت امللك ّيــة األردن ّيــة أداء دورهــا كناقــل رســمي ملهرجــان جــرش منــذ تأسيســه ،مــن خــال تقــدمي خصومــات علــى أســعار تذاكــر الســفر
للوفــود والفــرق الفنيــة والثقافيــة العربيــة والعامليــة املشــاركة فــي فعاليــات املهرجــان والتــي تقــام علــى مســارح املدينــة األثريــة خــال فصــل
الصيــف ســنوياً ،فض ـ ً
ا عــن اخلدمــات فــي مجــال احلجــز وإصــدار التذاكــر فيمــا ســاهم عــدد مــن موظفــي الشــركة فــي تنظيــم الفعاليــات
املختلفــة خــال أيــام انعقــاد املهرجــان.
كمــا قدمــت امللك ّيــة األردن ّيــة الرعايــة ملهرجــان الفحيــص فــي دورتــه الســابعة والعشــرين ومهرجــان شــبيب فــي الزرقــاء ،حيــثُ قدمــت الشــركة
خصومــات علــى تذاكــر ســفر الضيــوف والفــرق الفنيــة والثقافيــة العربيــة املشــاركة فــي املهرجانــن.
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قائمة املركز املالي املوحدة  31كانون األول ( 2018آالف الدنانير)
املوجودات
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

إيضاحات

8
9
10
11
33

2018

266,852
5,254
5,967
17,680
32,881
14,920
343,554

2017

292,250
35,993
5,992
16,715
28,469
14,920
394,339

موجودات متداولة

أرصدة مدينة أخرى
قطع غيار ولوازم ،بالصافي
ذمم مدينة ،بالصافي
نقد وأرصدة لدى البنوك

12
13
14
15

موجودات متاحة للبيع
مجموع املوجودات

16

حقوق امللكية واملطلوبات
حق ملكية حملة األسهم
رأس املال
خصم إصدار األسهم
دفعات على حساب زيادة رأس املال
احتياطي إجباري
احتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة

25,575
6,256
41,339
92,012
165,182
8,631
517,367

27,048
11,193
35,617
101,393
175,251
-

569,590

إيضاحات

2018

2017

اإليرادات

24

653,300

605,781

تكاليف اإليرادات

25

()562,909

()526,330

90,391

79,451

مصاريف إدارية وعمومية

27

()20,372

()20,472

مصاريف بيع وتسويق

28

()45,716

()44,463

14 ،13

()5,292

()1,569

19,011

12,947

حصة الشركة من أرباح أعمال الشركات احلليفة

11

2,242

1,072

صافي (مصاريف) إيرادات أخرى

26

()4,457

511

747

()37

مخصص التسريح االختياري

30

()1,874

()1,243

(خسائر) أرباح فروقات عملة

38

()4,248

206

تكاليف التمويل

29

()16,238

()14,482

إيرادات فوائد

2,850

2,449

صافي (اخلسارة) الربح التشغيلي من األنشطة املستمرة قبل الضريبة

()1,967

1,423

()39

()194

()2,006

1,229

إجمالي الربح

مخصصات مختلفة

صافي الربح التشغيلي

أرباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات
17
17
17
17

حقوق غير املسيطرين
صافي حقوق امللكية

246,405
()61,000
8,000
13,509
3,771
()94,483
116,202
276
116,478

146,405
25,000
13,509
3,771
()88,607
100,078
257
100,335

مخصص ضريبة الدخل

33

صافي (اخلسارة) الربح التشغيلي من األنشطة املستمرة بعد الضريبة
األنشطة غير املستمرة
خسارة السنة من األنشطة غير املستمرة (بالصافي بعد الضريبة)

املطلوبات

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
التزامات مبوجب عقود استئجار متويلي طويلة األجل
دائنون

مطلوبات أخرى طويلة األجل
مطلوبات متداولة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام
مصاريف مستحقة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل
إيرادات مؤجلـة
التزامات مبوجب عقود استئجار متويلي قصيرة األجل
التزامات مرتبطة مبوجودات متاحة للبيع
مجموع املطلوبات
مجموع حقوق امللكية واملطلوبات
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قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون األول ( 2018آالف الدنانير)

18
19
22
20

18
21
22
33
23
19
16

71,626
105,281
404
177,311
47,059
66,115
50,735
46,713
9,253
219,875
3,703
400,889
517,367

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  42جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

118,685
114,534
16,764
433
250,416
38,099
61,432
61,923
34
46,507
10,844
218,839
-

16

(خسارة) ربح السنة

()3,851

()955

()5,857

274

العائد إلى:
مساهمي الشركة

حقوق غير املسيطرين

()5,876

246

19

28

()5,857

274

حصة السهم من (اخلسارة) الربح

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

32

( )0.0250دينار

 0.0017دينار

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

32

( )0.0086دينار

 0.0082دينار

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  42جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

469,255
569,590
73

مساهمي الشركة

حقوق غير املسيطرين

74

()5,876
246

19
28

()5,857
274

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  42جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

رأس املال

حـق ملكيـة حملـة األسهــم

مجموع الدخل الشامل للسنة
دفعات على حساب زيادة رأس املال (إيضاح )17
زيادة رأس املال

خصم إصدار

146,405
100,000

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

االحتياطي

()61,000

246,405

دفعات على
حساب زيادة
رأس املال

25,000
22,000
()39,000

()61,000

اإلجباري

13,509
-

8,000

13,455
54
-

25,000
-

-

146,405
-

مجموع الدخل الشامل للسنة
احملول إلى االحتياطي اإلجباري
دفعات على حساب زيادة رأس املال (إيضاح )17
تكاليف زيادة رأس املال
الرصيد كما في  31كانون األول 2017
146,405

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017

- 2017

13,509

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

- 2018

القيمة العادلة

3,771

احتياطي

املتراكمة

()88,607

املجموع

100,078
()5,876

-

()5,876
-

116,202

74,882

()94,483

()88,749
246
()54
()50

()50

25,000

-

246

-

3,771

3,771
-

-

22,000

اخلسائر

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

العائد إلى:

-

املسيطرين

مجموع

حقوق امللكية

257
19
276

229
28
257

100,335

()50

25,000

-

274

75,111

116,478

-

22,000

()5,857

100,335

حقوق غير

()5,857
274

25,000

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

13,509

يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة

()5,857
274

3,771

(خسارة) ربح السنة
2018
2017

()88,607

(آالف الدنانير)

100,078

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2018

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  42جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل الشامل املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون األول ( 2018آالف الدنانير)
األنشطة التشغيلية
(اخلسارة) الربح من األنشطة املستمرة قبل الضريبة
اخلسارة من األنشطة غير املستمرة قبل الضريبة
(خسارة) ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالكات ممتلكات ومعدات
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 األردنية لتموين الطائرات

إيضاحات

2018

2017

16

()1,967
()3,851
()5,818

1,423
()955
468

8
11
14
13
30
20

إيرادات فوائد

تغيرات رأٍ س املال العامل
ذمم مدينة
قطع غيار ولوازم
أرصدة مدينة أخرى
إيرادات مؤجلة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى

مخصصات نهاية اخلدمة املدفوعة
املدفوع من مخصص التسريح االختياري

ضريبة الدخل املدفوعة
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

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

20
30
33

11
7

املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
إيراد فوائد مقبوضة
التغير في مبالغ محتجزة مقابل عقود استئجار تشغيلي
املتحصل من بيع ممتلكات معدة للبيع
املسترد من (دفعات) على حساب شراء وتعديل طائرات
ودائع قصيرة األجل
صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
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 نهاية السنة
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 31كانون األول 2018

(آالف الدنانير ،باستثناء املبالغ بالدوالر األمريكي)
( )1عـــام

مخصصات أخرى

مصاريف مستحقة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

15

38,736
()2,242
16,238
820
4,472
()747
1,874
17
()300
294
()2,850
()7,786
465
2,794
506
()26,563
6,456
()46
()1,807
()73
24,440

1,277
()18,925
25
815
1,565
()4,412
426
29,902
2,648
13,321
()38,879
22,000
()10,844
()15,764
()43,487
()5,726
72,919
67,193

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  42جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

35,938
()1,072
14,482
12
1,557
37
1,243
82
()300
-

()2,449
()1,717
()1,742
6,750
16,602
()37,338
()9,814
()438
()1,217
()63
21,021

1,809
()4,485
411
30
12
1,830
()3,226
426
()8,376
20,626
9,057

()21,591
()50
()14,898
()13,494
()50,033
()19,955
92,874
72,919

تأسســت شــركة عاليــة  -اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة املســاهمة العامــة احملــدودة أو "الشــركة" كخلــف قانونــي ملؤسســة عاليــة  -امللك ّيــة
األردن ّيــة بتاريــخ  5شــباط  .2001وتقــع مكاتــب اإلدارة العامــة للشــركة فــي ع ّمــان  -األردن.

مــن غايــات الشــركة القيــام بكافــة عمليــات النقــل اجلــوي داخــل اململكــة وخارجهــا ،والقيــام بعمليــات اســتقبال وترحيــل الطائــرات التــي تهبــط
وتقلــع مــن مطــارات اململكــة.
مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته املنعقدة بتاريخ  24آذار .2019
( )2أسس إعداد القوائم املالية
 -مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية.

 مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقـاً ملبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــروالتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة.

 إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسة للمجموعة.( )3أسس توحيد القوائم املالية
تتضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة لشــركة عاليــة  -اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة (الشــركة) والشــركات التابعــة التاليــة
(ويشــار إليهــم معــاً باملجموعــة) كمــا فــي  31كانــون األول :2018
شركة األجنحة الملكية – تحت التصفية (إيضاح )16
شركة الملك ّية األردن ّية للسياحة والسفر
شركة المشرق لخدمات الطيران

نسبة الملكية

بلد التأسيس

%100
%80
%100

األردن

األردن

األردن

تتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون للمجموعــة حقــوق فــي العوائــد املتغيــرة الناجتــة عــن ارتباطهــا بالشــركة املســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى
التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال قدرتهــا علــى الســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا .وتتــم الســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا فقــط
عنــد حتقــق مــا يلــي:
 ســيطرة املجموعــة علــى الشــركة املســتثمر بهــا (احلقــوق القائمــة التــي متنــح املجموعــة القــدرة علــى توجيــه النشــاطات ذات الصلــة للشــركةاملســتثمر بهــا).
 تعرض املجموعة أو حقوقها في العوائد املتغيرة الناجتة عن ارتباطها بالشركة املستثمر فيها. القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة املستثمر فيها والتأثير على عوائدها.عندمــا متتلــك املجموعــة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو مــا شــابهها فــي الشــركة املســتثمر فيهــا ،تقــوم املجموعــة بأخــذ جميــع احلقائــق
والظــروف ذات العالقــة بعــن االعتبــار؛ لتحديــد فيمــا إذا كانــت متتلــك ســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا ويتضمــن ذلــك:
 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها.
 احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
 حقوق التصويت احلالية وحقوق التصويت احملتملة للمجموعة.
تقــوم املجموعــة بإعــادة تقييــم فيمــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة املســتثمر فيهــا وفــي حــال وجــود ظــروف أو حقائــق تــدل علــى التغيــر فــي
عنصــر أو أكثــر مــن عنصــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة.
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يتــم توحيــد القوائــم املاليــة للشــركة التابعــة ابتــدا ًء مــن تاريــخ ممارســة الســيطرة وحتــى توقــف هــذه الســيطرة ،ويتــم توحيــد إيــرادات ومصاريــف
الشــركات التابعــة فــي قائمــة الدخــل املوحــدة مــن تاريــخ ســيطرة املجموعــة علــى الشــركات التابعــة وحتــى تتوقــف هــذه الســيطرة.
يتــم حتميــل األربــاح واخلســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى علــى حقــوق حملــة األســهم فــي الشــركة األم وحقــوق غيــر املســيطرين
حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي رصيــد حقــوق غيــر املســيطرين ،وإذا اقتضــت احلاجــة يتــم تعديــل القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة لتتماشــى
سياســاتها احملاســبية مــع السياســات احملاســبية للمجموعــة .يتــم اســتبعاد املوجــودات واملطلوبــات وحقــوق امللكيــة واإليــرادات واملصروفــات
واألربــاح واخلســائر املتعلقــة باملعامــات فيمــا بــن املجموعــة والشــركات التابعــة.
يتــم تســجيل األثــر النــاجت عــن تغيــر نســبة امللكيــة فــي الشــركة التابعــة الــذي ال ينجــم عنــه فقــدان للســيطرة فــي حقــوق امللكيــة ،وعنــد فقــدان
الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،تقــوم املجموعــة مبــا يلــي:
 إلغاء االعتراف مبوجودات (مبا فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة
 إلغاء االعتراف بحقوق غير املسيطرين
 إلغاء االعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية
 االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة
 االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به في الشركة التابعة
 االعتراف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن عملية فقدان السيطرة
 إعادة تصنيف حصة الشركة التي مت تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح واخلسائر
املساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على املجموعة
متلــك حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة وشــركة "منــت تريدينــج" الشــرق األوســط ،واملؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي مــا نســبته  ٪76.4و ٪9.14و ٪5.94علــى التوالــي مــن أســهم الشــركة ( ٪60 :2017و ٪15و ٪10علــى
التوالــي) .هــذا وكمــا هــو مشــار اليــه فــي إيضــاح ( ،)17قــد مت اســتكمال إجــراءات االكتتــاب جلــزء مــن اســهم الشــريحة الثانيــة مــن رفــع رأســمال
الشــركة خــال شــهر كانــون الثانــي  2019لتصبــح حصــة حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة
 ٪78.8مــن أســهم الشــركة.
( )4التغيرات في السياسات احملاسبية
إن السياســات احملاســبية املتبعــة فــي إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة
املنتهيــة فــي  31كانــون األول  ،2017باســتثناء أن املجموعــة قامــت بتطبيــق التعديــات التاليــة بــدءاً مــن  1كانــون الثانــي :2018
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
يحــل معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )15بــدالً مــن املعيــار احملاســبي الدولــي رقــم ( )11عقــود اإلنشــاءات ومعيــار احملاســبة الدولــي
( )18اإليــرادات والتفســيرات ذات الصلــة وينطبــق علــى جميــع اإليــرادات الناجتــة عــن عقــود العمــاء ،مــا لــم تكــن هــذه العقــود فــي نطــاق
املعاييــر األخــرى.
يحــدد املعيــار اجلديــد منوذجـاً مــن خمــس خطــوات لالعتــراف باإليــرادات الناجتــة عــن العقــود مــع العمــاء .مبوجــب معيــار التقاريــر املاليــة
الدولــي رقــم ( )15يتــم االعتــراف باإليــرادات بقيمــة متثــل املبلــغ الــذي تتوقــع املنشــأة أن حتققــه مقابــل نقــل البضاعــة أو تقــدمي اخلدمــات
إلــى العميــل.
يتطلــب املعيــار مــن الشــركات اســتخدام التقديــرات ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار جميــع احلقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تطبيــق خطــوات
االعتــراف باإليــراد .كمــا يحــدد املعيــار املعاجلــة احملاســبية املتعلقــة بالتكاليــف اإلضافيــة للحصــول علــى العقــد والتكاليــف املباشــرة املرتبطــة
بتنفيــذ العقــد.
قامــت املجموعــة بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )15بطريقــة التطبيــق املعــدل بأثــر رجعــي .لــم ينتــج عــن تطبيــق معيــار التقاريــر
املاليــة الدوليــة رقــم ( )15أثــر علــى األربــاح املــدورة .إن أثــر تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي ( )15علــى السياســة احملاســبية لالعتــراف
باإليــراد كمــا يلــي:
باملقارنــة مــع املعيــار احملاســبي الدولــي رقــم ( ،)18فــإن تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )15يتطلــب أيضـاً تقديــرات وافتراضــات
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جديــدة ،خاصــة فيمــا يتعلــق مبــدة العقــد امللزمــة والســعر اإلجمالــي املتوقــع للمعاملــة والســعر املرجعــي ملكونــات املعاملــة .قــام معيــار التقاريــر
املاليــة الدولــي رقــم ( )15بتغييــر املؤشــرات املســتخدمة لتحديــد مــا إذا كانــت الشــركة تعمــل كمــوكل أو وكيــل ،هــذا ولــم تؤثــر هــذه التغيــرات
علــى تقديــرات املجموعــة الســابقة.
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9األدوات املالية
يحــل معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )9بــدالً مــن معيــار احملاســبة الدولــي رقــم (( )39األدوات املاليــة :االعتــراف والقيــاس) اعتبــاراً
مــن  1كانــون الثانــي  2018جلميــع اجلوانــب احملاســبية الثالثــة املتعلقــة بــاألدوات املاليــة :التصنيــف والقيــاس والتدنــي ومحاســبة التحــوط.
قامــت املجموعــة بتطبيــق املرحلــة األولــى مــن معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم (  )9الصــادر عــام  .2009وكان التطبيــق املبدئــي للمرحلــة
األولــى مــن املعيــار فــي  1كانــون الثانــي  .2011قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار بأثــر رجعــي ومبــا يتماشــى مــع معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي
رقــم ( )9االدوات املاليــة ،ولــم تقــم املجموعــة بتعديــل ارقــام املقارنــة.
اســتبدل معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم (( )9األدوات املاليــة) منــوذج اخلســارة االئتمانيــة املتكبــدة وفق ـاً ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم
(( )39األدوات املاليــة :االعتــراف والقيــاس) .وتضمــن منوذجـاً شــام ً
ال آلليــة االعتــراف وتســجيل اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة وإطــار محاســبة
التحــوط ،ومتطلبــات التصنيــف والقيــاس.
التدني في القيمة
نتــج عــن تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم (( )9األدوات املاليــة) تغييــر املعاجلــة احملاســبية لتدنــي قيمــة املوجــودات املاليــة للمجموعــة
مــن خــال اســتبدال املعاجلــة احملاســبية مــن منــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتكبــدة إلــى منــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتوقعة.
معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )9يتطلــب مــن الشــركة تســجيل مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة علــى جميــع أدوات الديــن بالكلفــة
املطفــأة.
قامــت املجموعــة بتطبيــق الطريقــة املبســطة مــن املعيــار لتســجيل اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى جميــع أدوات الديــن ،وحســاب اخلســائر
االئتمانيــة املتوقعــة علــى كامــل عمــر أدوات الديــن .قامــت املجموعــة بإعــداد دراســة تســتند إلــى اخلبــرة التاريخيــة للخســارة االئتمانيــة مــع
األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل املســتقبلية اخلاصــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة.
لم ينتج أثر جوهري عن تطبيق منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة على القوائم املالية للمجموعة.
تفسير رقم ( - )22جلنة تفسيرات معايير التقارير املالية الدولية  -املعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات املقدمة
يوضــح هــذا التفســير أنــه عنــد حتديــد ســعر الصــرف الســائد الــذي سيســتخدم عنــد االعتــراف األولــي املتعلــق بأصــل أو مصــروف أو دخــل
(أو جــزء منــه) أو عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل أو التــزام غيــر نقــدي متعلــق بدفعــات مقدمــة ،فــإن تاريــخ املعاملــة هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه
املنشــأة باالعتــراف األولــي باألصــل أو االلتــزام غيــر النقــدي الــذي نشــأت عنــه تلــك الدفعــات املقدمــة .فــي حالــة وجــود عــدة دفعــات مقدمــة،
فــإن املجموعــة حتــدد تاريــخ لــكل معاملــة دفعــات مقدمــة.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم (- )40حتويالت االستثمارات العقارية
توضــح هــذه التعديــات متــى يجــب علــى املجموعــة حتويــل (إعــادة تصنيــف) العقــارات مبــا فيهــا العقــارات حتــت التنفيــذ أو التطويــر إلــى أو
مــن بنــد االســتثمارات العقاريــة .تنــص التعديــات أن التغيــر فــي اســتخدام العقــار يحــدث عنــد توفــر متطلبــات تعريــف االســتثمارات العقاريــة
(أو فــي حــال لــم تعــد متطلبــات التعريــف متوفــرة) ويكــون هنــاك دليــل علــى التغيــر فــي االســتخدام .إن مجــرد التغيــر فــي نيــة اإلدارة الســتخدام
العقــار ال ميثــل دليــل علــى التغيــر فــي االســتخدام.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم (– )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم
قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة بإصــدار تعديــات علــى معيــار التقاريــر املاليــة رقــم ( - )2الدفــع علــى أســاس األســهم -بحيــث تشــمل
هــذه التعديــات ثالثــة أمــور رئيســة :تأثيــر شــروط االســتحقاق علــى قيــاس املعاملــة الدفــع علــى أســاس األســهم مقابــل النقــد ،وتصنيــف
معاملــة الدفــع علــى أســاس األســهم مــع خيــار التســوية مقابــل التزامــات الضريبــة ومحاســبة التعديــات علــى أحــكام وشــروط معاملــة الدفــع
علــى أســاس األســهم التــي تغيــر تصنيفهــا مــن معاملــة دفــع علــى أســاس األســهم مقابــل النقــد إلــى معاملــة دفــع علــى أســاس األســهم مقابــل
أدوات حقــوق امللكيــة .عنــد تطبيــق التعديــات ال يجــب علــى املجموعــة تعديــل الفتــرات الســابقة ،ولكــن يســمح بتطبيقهــا بأثــر رجعــي إذا مت
تطبيــق جميــع التعديــات الثالثــة واألمــور األخــرى .ليــس لــدى املجموعــة أي معامــات دفــع علــى أســاس األســهم مقابــل تســوية االلتزامــات
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الضريبيــة املقتطعــة ولــم يجــر أي تعديــات علــى أحــكام وشــروط معامــات دفــع علــى أســاس األســهم .لــم ينتــج أي أثــر عــن تطبيــق هــذه
التعديــات علــى القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة.

يتــم تســجيل الشــهرة بالكلفــة ،والتــي متثــل زيــادة املبالــغ املمنوحــة باإلضافــة إلــى قيمــة حقــوق غيــر املســيطرين عــن صافــي املوجــودات املتملكــة
وااللتزامــات املتكبدة.

تعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )28االســتثمار فــي شــركات احلليفــة ومشــاريع مشــتركة  -قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة
مــن خــال األربــاح واخلســائر
توضــح هــذه التعديــات أنــه إذا كانــت املنشــأة مشــروعاً أو شــركة ميكــن لهــا عنــد االعتــراف املبدئــي باالســتثمار قيــاس االســتثمار فــي شــركة
حليفــة أو مشــروع مشــترك بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح و اخلســائر .إذا كانــت املنشــأة ليســت منشــأة اســتثمارية ولهــا حصــة فــي شــركة
حليفــة أو مشــروع مشــترك والتــي بدورهــا هــي منشــأة اســتثمارية ميكــن للمنشــأة عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة إبقــاء القيمــة العادلــة
املطبقــة مــن قبــل الشــركة احلليفــة أو املشــروع املشــترك (التــي بدورهــا هــي منشــأة اســتثمارية) علــى احلصــة فــي االســتثمار فــي الشــركة
احلليفــة أو املشــروع املشــترك للشــركة التابعــة .يتــم االختيــار لــكل اســتثمار فــي شــركة حليفــة أو مشــروع مشــترك كل علــى حــدة فــي آخــر
تاريــخ عنــد:

تقــوم املجموعــة مبراجعــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة للشــركة املتملكــة للتأكــد مــن أن تصنيفهــا قــد مت وفقـاً للظــروف االقتصاديــة والشــروط
التعاقديــة املتعلقــة بهــذه املوجــودات واملطلوبــات بتاريــخ التملك.

أ -االعتراف املبدئي باالستثمار في شركة حليفة أو مشروع مشترك.
ب -الشركة احلليفة أو املشروع املشترك يصبح منشأة استثمارية.

ج -الشركة احلليفة أو املشروع املشترك للمنشأة االستثمارية يصبح الشركة األم.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
( )5استخدام التقديرات

إن إعــداد القوائــم املاليــة وتطبيــق السياســات احملاســبية يتطلــب مــن إدارة املجموعــة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر علــى مبالــغ املوجــودات
واملطلوبــات واإلفصــاح عــن االلتزامــات احملتملــة .إن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر أيض ـاً علــى اإليــرادات واملصاريــف واملخصصــات
وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة املجموعــة القيــام بأحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ وأوقــات التدفقــات النقديــة املســتقبلية الناجمــة
عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي املســتقبل .إن التقديــرات املذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات
متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات فــي املســتقبل فــي أوضــاع وظــروف
تلــك املخصصــات.
إن أهم التقديرات مفصلة تالياً:
العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات:

تقــوم إدارة املجموعــة بتقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات واملعــدات لغايــات احتســاب االســتهالك اعتمــاداً علــى االســتخدام املتوقــع لهــذه
املوجــودات .تقــوم اإلدارة مبراجعــة القيمــة املتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة بشــكل ســنوي ويتــم تعديــل مصــروف االســتهالك املســتقبلي إذا كان فــي
إعتقــاد اإلدارة أن األعمــار اإلنتاجيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.

االعتراف باإليراد  -نقاط برامج الوالء للعمالء:
تقــوم إدارة املجموعــة بتقديــر القيمــة العادلــة للنقــاط املمنوحــة مبوجــب برامــج الــوالء للعمــاء مــن خــال تطبيــق تقنيــات إحصائيــة تتضمــن
القيــام بفرضيــات واجتهــادات حــول نســب االســترداد املتوقعــة والوجهــات املفضلــة لــدى العمــاء .إن هــذه التقديــرات مبنيــة علــى درجــة
متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن .بلغــت االلتزامــات املتوقعــة للنقــاط التــي لــم يتــم اســتردادها  5,577دينــار كمــا فــي  31كانــون األول 2018
( 5,953 :2017دينــار).
( )6أهـم السياسات احملاسبية
فيما يلي أهم األسس احملاسبية املطبقة:
متلك شركات تابعة والشهرة:
يتــم تســجيل متلــك شــركات تابعــة باســتخدام طريقــة التملــك .يتــم احتســاب كلفــة التملــك بالقيمــة العادلــة للمبالــغ املمنوحــة بتاريــخ التملــك
باإلضافــة إلــى قيمــة حقــوق غيــر املســيطرين فــي الشــركة املتملكــة.
يتــم تســجيل حقــوق غيــر املســيطرين فــي الشــركة املتملكــة بقيمتهــا العادلــة أو بحصتهــم مــن صافــي موجــودات الشــركة املتملكــة .يتــم تســجيل
التكاليــف املتعلقــة بعمليــة التملــك كمصاريــف فــي قائمــة الدخــل املوحــدة.
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التدني في قيمة الشهرة:
تقــوم إدارة املجموعــة بإجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ،ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا كانــت هنــاك مؤشــرات
علــى أن قيمــة الشــهرة قــد تدنــت ،وذلــك فــي حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد املقــدرة أقــل مــن القيمــة الدفتريــة ويتــم تســجيل قيمــة
التدنــي فــي قائمــة الدخــل املوحــدة.
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 .إن نســب وفتــرة االســتهالك املســتخدمة هــي كمــا يلــي:
طائرات مسافرين وشحن مملوكة وطائرات مستأجرة بعقود استئجار
تمويلي والمحركات وقطع رئيسية للطائرات
آالت ومعدات
حاسب آلي

أثاث ومفروشات
سيارات
مباني
ٍ

مصاريف صيانة مرسملة

النسبــة المئويـة
5.5 - 5
15 - 10
25
10
20 - 15
10 - 2.5
الفترة
 120 - 24شهر

عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســترداده مــن أي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة
املمكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي 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.
ممتلكات ومعدات معدة للبيع:

يتــم تصنيــف املمتلــكات واملعــدات كموجــودات معــدة للبيــع إذا كان اســترداد كلفتهــا ســيتم عــن طريــق عمليــة بيــع محتملــة جــداً وعنــد توفــر
الشــروط التاليــة:
 على إدارة املجموعة أن تكون ملتزمة ببيع املوجودات خالل عام من تاريخ تصنيفها كموجودات معدة للبيع أن تكون املوجودات متوفرة للبيع بوضعها احلالييتم االعتراف باملوجودات غير املتداولة املعدة للبيع بالكلفة أو القيمة العادلة مطروحا ُ منها كلفة البيع ،أيهما أقل.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

يتــم تســجيل موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضافـاً إليهــا مصاريــف
االقتنــاء ويعــاد تقييمهــا الحقـاً بالقيمــة العادلـــة ،ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة وضمــن حقــوق امللكيــة
مبــا فيــه التغيــر فــي القيمــة العادلــة النــاجت عــن فروقــات حتويــل بنــود املوجــودات غيــر النقديــة بالعمــات االجنبيــة ،وفــي حــال بيــع هــذه
املوجــودات أو جــزء منهــا يتــم تســجيل األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة وضمــن حقــوق امللكيــة ويتــم
حتويــل رصيــد احتياطــي تقييــم املوجــودات املباعــة مباشــرة إلــى األربــاح واخلســائر املــدورة وليــس مــن خــال قائمــة الدخــل املوحــدة.
ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني .يتم تسجيل األرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحدة.
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استثمارات في شركات حليفة:

الشــركة احلليفــة هــي منشــأة متــارس املجموعــة فيهــا تأثيــراً جوهري ـاً .التأثيــر اجلوهــري هــو القــدرة علــى املشــاركة فــي السياســات املاليــة
والتشــغيلية للجهــة املســتثمر بهــا وليســت ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات.
إن االعتبارات املستخدمة لتحديد السيطرة املشتركة مشابهة إلى حد ما لالعتبارات املستخدمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
يتم إثبات استثمار املجموعة في الشركة احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
مبوجــب طريقــة حقــوق امللكيــة ،تظهــر االســتثمارات فــي الشــركات احلليفــة بالكلفــة ،يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات فــي الشــركة
احلليفــة إلثبــات حصــة املجموعــة فــي التغيــرات فــي صافــي موجــودات الشــركة احلليفــة بتاريــخ التملــك .يتــم تســجيل الشــهرة الناجتــة عــن
الشــركة احلليفــة كجــزء مــن حســاب االســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا وال يتــم إجــراء اختبــار للتدنــي لهــا بشــكل منفــرد.
تعكــس قائمــة الدخــل املوحــدة حصــة املجموعــة مــن نتائــج أعمــال الشــركة احلليفــة أي تغيــرات فــي قائمــة الدخــل الشــامل لهــذا االســتثمار،
ويتــم تصنيفــه ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل للمجموعــة .فــي حــال وجــود تغيــر علــى حقــوق ملكيــة الشــركة احلليفــة فإنــه يتــم إظهــار هــذه
التغيــرات إن وجــدت فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املوحــدة للمجموعــة .يتــم اســتبعاد األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن املعامــات بــن
املجموعــة والشــركات احلليفــة مبقــدار حصــة املجموعــة فــي الشــركة احلليفــة.
يتم إظهار حصة املجموعة من أرباح أو خسائر الشركة احلليفة ضمن قائمة الدخل املوحدة خارج األرباح التشغيلية وميثل ربح
أو خسارة بعد الضريبة وحقوق غير املسيطرين في الشركة التابعة للشركة احلليفة.
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 أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
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 العمــاء .وفقـاً لتلــك الطريقــة ال تقــوم املجموعــة مبتابعــة
التغيــرات فــي املخاطــر االئتمانيــة للعمــاء ولكنهــا تقــوم بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة باحتســاب مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى
مــدى عمــر الــذمم .قامــت املجموعــة بإعــداد جــدول بنســب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة وفق ـاً للخبــرة التاريخيــة للخســائر االئتمانيــة مــع
األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل املســتقبلية اخلاصــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة.
النقد وما في حكمه:
يشــمل النقــد ومــا فــي حكمــه النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل والتــي لديهــا تواريــخ اســتحقاق ثالثــة أشــهر أو أقــل بحيــث
ال تتضمــن مخاطــر التغيــر فــي القيمــة.
التدني في قيمة املوجودات املالية:
نتــج عــن تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم (( )9األدوات املاليــة) تغييــر املعاجلــة احملاســبية لتدنــي قيمــة املوجــودات املاليــة للمجموعــة
مــن خــال اســتبدال املعاجلــة احملاســبية مــن منــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتكبــدة إلــى منــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتوقعة.
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9يتطلب من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع أدوات الدين بالكلفة املطفأة.
قامــت املجموعــة بتطبيــق الطريقــة املبســطة مــن املعيــار لتســجيل اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى جميــع أدوات الديــن ،وحســاب اخلســائر
االئتمانيــة املتوقعــة علــى كامــل عمــر أدوات الديــن .قامــت املجموعــة بإعــداد دراســة تســتند إلــى اخلبــرة التاريخيــة للخســارة االئتمانيــة مــع
األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل املســتقبلية اخلاصــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة.
لم ينتج أي أثر جوهري عند تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
قياس القيمة العادلة:
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية بتاريخ القوائم املالية كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية في إيضاح (.)36
متثــل القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم احلصــول عليــه عنــد بيــع املوجــودات أو الــذي ســيتم دفعــه لتســوية التــزام فــي معاملــة منظمــة بــن
املشــاركني فــي الســوق بتاريــخ القيــاس.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة بنــا ًء علــى فرضيــة أن عمليــة بيــع املوجــودات أو تســوية االلتــزام تتــم مــن خــال األســواق الرئيســة للموجــودات
واملطلوبــات.
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في حال غياب السوق الرئيس ،يتم استخدام السوق األكثر مالءمة للموجودات أو املطلوبات.
حتتاج املجموعة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيس أو السوق األكثر مالءمة.
تقــوم املنشــأة بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات باســتخدام االفتراضــات املســتخدمة مــن املشــاركني فــي الســوق عنــد تســعير
املوجــودات أو املطلوبــات علــى افتــراض أن املشــاركني فــي الســوق يتصرفــون وفق ـاً ملصلحتهــم االقتصاديــة.
إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر املاليــة يأخــذ بعــن االعتبــار قــدرة املشــاركني فــي الســوق علــى توليــد املنافــع االقتصاديــة مــن خــال
اســتخدام املوجــودات بأفضــل طريقــة أو بيعهــا ملشــارك آخــر سيســتخدم املوجــودات بأفضــل طريقــة.
تقــوم املجموعــة باســتخدام أســاليب تقييــم مالئمــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر املعلومــات الكافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتوضيــح اســتخدام
املدخــات املمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر وتقليــل اســتخدام املدخــات املمكــن مالحظتهــا بشــكل غيــر مباشــر.
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 املدخــات
الرئيســة املطبقــة فــي آخــر تقييــم مت مــن خــال مطابقــة البيانــات واملعلومــات املســتخدمة الحتســاب التقييــم مــع العقــود واملســتندات الالزمــة.
تقوم املجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
جميــع املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم اســتخدام القيمــة العادلــة لقياســها أو مت اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم املاليــة أو مت شــطبها باســتخدام
املســتويات التاليــة للقيمــة العادلــة ،وبنــا ًء علــى أدنــى مســتوى للمدخــات التــي لديهــا تأثيــر مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
املستوى األول :األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.
املستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
املســتوى الثالــث :تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــات لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة على معلومات في الســوق ميكن
مالحظتها.
تقــوم املجموعــة بتحديــد إذا مــا مت حتويــل أي مــن املوجــودات واملطلوبــات مــا بــن مســتويات القيمــة العادلــة مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيفــات
(بناء على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر اجلوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
تقــوم إدارة املجموعــة وبالتنســيق مــع املقيمــن اخلارجيــن للمجموعــة مبقارنــة التغيــرات واملعلومــات اخلارجيــة ذات الصلــة التــي متــت علــى
القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات لتحديــد مــدى معقوليــة التغيــرات.
لغايــات إيضــاح القيمــة العادلــة ،تقــوم املجموعــة بتحديــد تصنيفــات املوجــودات واملطلوبــات حســب طبيعتهــا ومخاطــر املوجــودات أو املطلوبــات
ومســتوى القيمــة العادلــة.
االستئجار التمويلي:
تقــوم املجموعــة بتســجيل قيمــة املوجــودات واملطلوبــات مبوجــب عقــود االســتئجار التمويلــي فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة ،عندمــا تنتقــل
املخاطــر واملنافــع الرئيســة املتعلقــة باملوجــودات املســتأجرة للمجموعــة وذلــك بقيمــة تعــادل القيمــة العادلــة للموجــودات املســتأجرة عنــد بدايــة
عقــد االســتئجار أو صافــي القيمــة احلاليــة لدفعــات االســتئجار املســتقبلية ،أيهمــا أقــل.
تتكــون دفعــات االســتئجار التمويلــي مــن أقســاط ســداد الرصيــد القائــم لاللتــزام مبوجــب عقــود االســتئجار التمويلــي ومــن مصــروف الفائــدة
الــذي يتــم قيــده فــي قائمــة الدخــل املوحــدة ويحتســب علــى أســاس الرصيــد القائــم لاللتــزام.
يتــم اســتهالك املوجــودات املرســملة مبوجــب عقــود االســتئجار التمويلــي علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لهــا أو مــدة عقــد االســتئجار أيهمــا
أقصــر فــي حــال عــدم التأكــد مــن امتــاك املجموعــة للموجــودات عنــد نهايــة مــدة االســتئجار التمويلــي.
مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني:
يتــم تكويــن مخصــص ملواجهــة االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة اخلاصــة بتعويــض نهايــة اخلدمــة للموظفــن عــن مــدة اخلدمــة املتراكمــة بتاريــخ
القوائــم املاليــة املوحــدة للموظفــن غيــر املســجلني فــي املؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي.
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع:
يتم إثبات املطلوبات للمبالغ املستحقة السداد في املستقبل للبضائع واخلدمات املستلمة سواء متت
أو لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.
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مخصصات:

مــن تلــك املوجــودات الضريبيــة جزئيـاً أو كليـاً.

يتــم االعتــراف باملخصصــات عندمــا يكــون علــى املجموعــة التــزام (قانونــي أو فعلــي) نــاجت عــن حــدث ســابق ،وإن تســديد االلتزامــات محتمــل
وميكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

اإليجار التشغيلي:

القروض:

يتــم االعتــراف بالقــروض بالقيمــة العادلــة وينــزل منهــا التكاليــف املباشــرة املتعلقــة بالقــروض .ويتــم تســجيلها الحقـاً بالكلفــة املطفــأة باســتخدام
طريقــة الفائــدة الفعلية.
يتم حتميل فوائد القروض على قائمة الدخل املوحدة في الفترة التي يتم فيها حتقق هذه الفوائد والتي تشمل فترة السماح ،إن وجدت.
اإليرادات:

يتــم تصنيــف إيجــار الطائــرات التــي تعــود جميــع مخاطرهــا ومنافعهــا للمؤجــر كإيجــار تشــغيلي .ويتــم قيــد قيمــة الدفعــات املتعلقــة باإليجــار
التشــغيلي كمصــروف خــال فتــرة اإليجــار.
العمالت األجنبية:
يتــم تســجيل املعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء املعامــات ،كمــا يتــم حتويــل
أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بالعمــات األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة.
يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل املوحدة.

يتــم تســجيل اإليــرادات وفقـاً لنمــوذج اخلمــس خطــوات مــن معيــار التقاريــر الدولــي رقــم ( )15والــذي يتضمــن حتديــد العقــد والثمــن وحتديــد
التــزام األداء فــي العقــد واالعتــراف باإليــرادات بنــاء علــى تأديــة التــزام األداء.
يتــم حتقــق إيــرادات نقــل املســافرين والشــحن عنــد تقــدمي خدمــة النقــل .يتــم تســجيل قيمــة التذاكــر املباعــة ومبيعــات الشــحن ضمــن حســاب
اإليــرادات املؤجلــة فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة إلــى حــن حتقــق اإليــراد.
يتم االعتراف باإليرادات األخرى عند تقدمي اخلدمة.
تقــدم الشــركة برنامــج املســافر الدائــم ( )Royal plusوالــذي يتيــح ملســافريها الدائمــن جتميــع النقــاط التــي تخولهــم احلصــول علــى تذاكــر
ســفر مجانيــة أو فرصــة الســفر علــى درجــة كــراون بــدالً مــن الدرجــة الســياحية .يتــم تســجيل النقــاط املمنوحــة مبوجــب برامــج الــوالء للعمــاء
كبنــد منفصــل عــن املبيعــات التــي مت مبوجبهــا منــح هــذه النقــاط بحيــث يتــم تخصيــص جــزء مــن املبالــغ املقبوضــة مــن عمليــة البيــع للنقــاط
املمنوحــة وتأجيــل االعتــراف بذلــك اجلــزء كإيــراد إلــى الفتــرات التــي يتــم فيهــا اســتغالل تلــك النقــاط.
إن معظــم إيــرادات املجموعــة تقــع ضمــن نطــاق تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم (" )15اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء" .تقــوم
املجموعــة بتقــدمي خدماتهــا ملجموعــة مــن العمــاء مبوجــب عقــود تذاكــر الســفر .يتــم االعتــراف باإليــراد بعــد خصــم الضرائــب التــي يتــم
حتصيلهــا نيابـ ًة عــن احلكومــة.
مصاريف الصيانة والتصليحات:
يتم قيد مصاريف الصيانة الدورية للطائرات واحملركات املستأجرة واململوكة في قائمة الدخل املوحدة حني حتققها.
يتــم رســملة مصاريــف الصيانــة الرئيســة للطائــرات واحملــركات وقطــع الطائــرات علــى املمتلــكات واملعــدات ،ويتــم اســتهالكها علــى الفتــرة
الزمنيــة حتــى املوعــد التالــي للصيانــة الرئيســة.
تكاليف التمويل:
يتــم إثبــات تكاليــف التمويــل كمصاريــف فــي قائمــة الدخــل املوحــدة عنــد حتققهــا .يتــم رســملة تكاليــف التمويــل املتعلقــة باالســتحواذ أو إنشــاء
إو إنتــاج األصــول املؤهلــة.
ضريبة الدخل:
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتســب مصاريــف الضرائــب املســتحقة علــى أســاس األربــاح اخلاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح اخلاضعــة للضريبــة عــن األربــاح املعلنــة فــي
القوائــم املاليــة املوحــدة ألن األربــاح املعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة املاليــة وإمنــا فــي
ســنوات الحقــة أو اخلســائر املتراكمــة املقبولــة ضريبيـاً أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.
حتسب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة وفقاً لقوانني ضريبة الدخل املعمول بها في اململكة األردنية الهاشمية.
إن الضرائــب املؤجلــة هــي الضرائــب املتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة املؤقتــة بــن قيمــة املوجــودات أو املطلوبــات فــي
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 أو حتقيــق املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة.
يتــم مراجعــة رصيــد املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع عــدم إمكانيــة االســتفادة
84

85

132,486

12,063

()20,821

-

-

8,953

23,931

144,549

()40,831

37,101
34,929
11,772
2,692

86,432
6,430
44,475
45,755

20,821
-

-

-

()26,851
()2,987

()5,474
()2,190

-

-

567

-

3,737
2,279
16,113
1,271

94,199
4,151
33,539
44,484

123,533
41,359
56,247
48,447

40,831
-

()30,411
-

()2,190

()5,824

()5,474
-

1,091
14,331

طائرات
مرسملة

13,618

57,290

-

()462

()223

3,351

54,624

70,908

-

()483

()233

2,496

69,128

2,076

17,046

-

-

()12

592

16,466

19,122

-

-

()40

629

18,533

آلــي

حاسب

998

7,602

-

()704

()18

298

8,026

8,600

-

()747

()37

50

9,334

ومفروشات

أثاث

751

9,942

30,429

12,637

-

-

-

266,852

299,672

-

()31,231

()8,201

-

()227

()284

289
1,853
38,736

10,164
10,784
300,368

566,524

-

()37,692

10,693
43,066

-

-

()8,269

-

()227

()295

441
262
19,867

10,774
42,804
592,618

سيارات
ومباني

املجموع

* قامــت املجموعــة خــال عــام  2018بســداد األقســاط املســتحقة علــى طائرتــي إمبريــر  E 175رقــم  223و  232بالكامــل ومت اســتكمال إجــراءات فــك الرهــن ونقــل ملكيــة الطائرتــن إلــى الشــركة
وبالتالــي مت حتويلهمــا إلــى بنــد طائــرات (إيضــاح .)19

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2018

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

حتويالت

موجودات متاحة للبيع (إيضاح )16

استبعادات خالل السنة

استهالك السنة

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

االستهالك املتراكم

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

حتويالت *

موجودات متاحة للبيع (إيضاح )16
-

-

-

118,587
47,880

40,268

طائرات وقطع

للطائرات

411

آالت ومعدات

-

أراضي

86

411

صيانة
محركات

التدفق النقدي عند التملك:
صافي التدفق املتملك مع الشركة التابعة
النقد املدفوع
صافي النقد املتملك

قطع رئيسية

2018

مصاريف

ســاهمت الشــركة املمتلكــة بخســائر بلغــت  105دينــار للفتــرة مــن تاريــخ التملــك فــي  12آذار  2017ولغايــة  31كانــون األول  .2017فيمــا لــو
متــت عمليــة التملــك فــي بدايــة الســنة لــزادت إيــرادات ومصاريــف املجموعــة مببلــغ  1,327دينــار و  1,612دينــار علــى التوالــي ولبلــغ صافــي
ربــح املجموعــة قبــل الضريبــة  288دينــار .قامــت املجموعــة بأخــذ مخصــص تدنــي للشــهرة مببلــغ  639دينــار خــال الســنة املنتهيــة فــي
 31كانــون األول  2017وبالتالــي بلغــت صافــي قيمــة الشــهرة  294دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2017ومت تســجيلها ضمــن بنــد أرصــدة
مدينــة أخــرى (إيضــاح  .)12هــذا وقــد مت أخــد مخصــص باملبلــغ املتبقــي خــال عــام .2018

49,930

1,547
()933

طائرات

1,547
1,547
()933
933

محركات

1,547

185,380

614

استئجار
متويلي

133
411

مبوجب عقود

40

طائرات
مملوكة

30
40
133
411
614

استبعادات خالل السنة

30

إضافات خالل السنة

القيمة العادلة
املوجودات
ممتلكات ومعدات
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى بنوك
مجموع املوجودات
املطلوبات
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
مجموع املطلوبات
(العجز) في صافي املوجودات املمتلكة
الشهرة الناجتة من التملك

القيمة الدفترية

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

بلغت القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات شركة املشرق خلدمات الطيران بتاريخ التملك كما يلي:

الكلفة

قــرر مجلــس إدارة الشــركة خــال شــهر آذار  2017شــراء كامــل أســهم شــركة املشــرق خلدمــات الطيــران املســاهمة اخلاصــة احملــدودة بســعر
دينــار أردنــي واحــد فقــط بحيــث أصبحــت املجموعــة املالكــة الوحيــدة لكامــل أســهم شــركة املشــرق خلدمــات الطيــران.

2018

2017

( )8املمتلكات واملعدات

( )7متلك شركة تابعة

87

88
2017

طائرات
مملوكة

مبوجب عقود

طائرات

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
حتويالت *
الرصيد كما في  31كانون األول 2017

محركات

153,583
72,253
()40,456
185,380

حاسب

78,131
40,456
118,587

أثاث

أراضي

29,363
10,905
40,268

آلــي

43,808
9,259
()3,137
49,930

ومفروشات

47,475
405
47,880

سيارات

61,712
7,439
()23
69,128

ومباني

17,984
610
()61
18,533

املجموع

9,321
34
()21
9,334

استئجار
متويلي

10,670
154
()50
10,774

مصاريف
صيانة
قطع رئيسية
محركات
آالت ومعدات
طائرات وقطع للطائرات
طائرات
مرسملة

42,596
658
()450
42,804

الكلفة
494,643
101,717
()3,742
592,618

9,888
1,299

9,883
329
()48
10,164

610

7,733
314
()21
8,026

1,308

15,796
731
()61
16,466

2,067

51,435
3,212
()23
54,624

14,504

43,286
1,198
44,484

3,396

21,730
14,946
()3,137
33,539

16,391

2,524
1,627
4,151

36,117

73,531
1,713
18,955
94,199

24,388

32,317
10,569
()18,955
23,931

161,449

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017
استهالك السنة
حتويالت

الرصيد كما في  31كانون األول 2017
صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2017

االستهالك املتراكم
268,123
35,938
()403
10,784

32,020

استبعادات خالل السنة

()3,693
300,368

292,250

* قامــت املجموعــة خــال عــام  2017بســداد األقســاط املســتحقة علــى طائرتــي إمبريــر  E 195رقــم  107و  131بالكامــل ومت اســتكمال إجــراءات فــك الرهــن ونقــل ملكيــة الطائرتــن إلــى الشــركة
وبالتالــي مت حتويلهمــا إلــى بنــد طائــرات (إيضــاح .)19

( )9دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات
دفعات على حساب شراء طائرات بوينج 787

شركة أكادميية الطيران امللك ّية األردن ّية

بلد التأسيس

2018
2017

5,254
35,993

( )10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

سندات استثمار سيتا لالتصاالت
أخرى

2018
2017

5,386
5,386

558
583

23
23

5,967
5,992

( )11استثمار في شركات حليفة
نسبة امللكية
قيمة االستثمار

2018
2017
2018
2017

الشركة األردنية لتموين الطائرات
األردن
٪30
٪30
5,112
4,976

الشركة األردنية لصيانة الطائرات
األردن
٪20
٪20
8,894
8,259

الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب
التشبيهي
األردن
٪20
٪20
3,674
3,480

17,680
16,715

فيما يلي ملخص احلركة التي متت على قيمة االستثمار في شركات حليفة:
2018
2017

الرصيد في بداية السنة
16,715
17,452

حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
2,242
1,072

توزيعات أرباح
()1,277
()1,809

17,680
16,715
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حصة الشركة من ربح السنة
الربح (اخلسارة)

1,412
4,706
4,706
()293
()14,082
19,081
2018

1,350
4,499

636
3,181

()348

()1,739

194

70

-

-

970

()1,739

970

348

-

348

3,181
()14,450

()9,808

()458

()1,249

-

-

4,499
()1,329
()13,942

()30,323

()25,860

()3,214

()3,578

-

19,770

47,954

33,929

()179
()446
267
الطيران والتدريب التشبيهي
الشركة األردنية لتدريب

خلدمات الطيران
شركة املشرق

للفترة منذ  1كانون الثاني
2018
 2017ولغاية  12آذار 2017

5,175

4,642
2017

2018

2017

2018
لتموين الطائرات
الشركة األردنية

الشركة األردنية

لصيانة الطائرات

2017

-

2,242
8,857
8,857
()15,201

2,929
2,929
()12,386
2017

59,141

()43,826
املجموع

()47,619
71,677
2018

1,072

نسبة ملكية املجموعة
االستثمار في الشركة احلليفة

()179

٪30
1,211

ضريبة الدخل

٪30
1,110

الربح (اخلسارة) قبل الضريبة

٪20
3,339

إيرادات ومصاريف أخرى

٪20
2,713

تكلفة املبيعات

٪20
2,957

اإليرادات

٪20
2,793

صافي املوجودات

٪100
-

-

-

يبني اجلدول التالي ملخص القوائم املالية الستثمارات املجموعة في الشركات احلليفة:

موجودات متداولة

موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة

قائمة املركز املالي

2018

6,149
1,128
()3,241

الشركة األردنية

2017

5,868
1,331
()3,499
4,036

الشركة األردنية

2018

22,409
19,255
()13,082
3,700

الشركة األردنية لتدريب

2017

17,602
18,530
()9,293
()11,888
16,694

شركة املشرق

2018

2,803
17,773
()1,725
()13,272
13,567

لتموين الطائرات

2017

1,296
21,702
()2,363
()4,064
14,787

لصيانة الطائرات

2018

()6,669
13,966

الطيران والتدريب التشبيهي

2017

-

خلدمات الطيران

2018

31,361
38,156
()18,048
-

املجموع

2017

24,766
41,563
()15,155
()15,952
35,517

مطلوبات غير متداولة

()19,941
31,233
٪100
-

7,507

6,616

قائمة الدخل الشامل
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فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

( )12أرصدة مدينة أخرى
مصاريف مدفوعة مقدماً

ذمم مؤجري الطائرات – مطالبات الصيانة
دفعات مقدمة للموردين
تأمينات مستردة
ذمم املوظفني
مشتقات أدوات مالية*

الشهرة الناجتة عن متلك شركة تابعة (إيضاح )7
أخرى

2018

2017

9,812

10,292

7,439

8,831

4,535

3,056

911

942

882

1,270

327

-

-

294

1,669

2,363

25,575

27,048

2018

2017

14,764

14,761

820

12

-

()9

موجودات متاحة للبيع (إيضاح )16

()2,598

-

رصيد نهاية السنة

12,986

14,764

رصيد بداية السنة
املخصص للسنة
ديون معدومة

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

* أبرمــت الشــركة خــال عــام  2018عقــود خيــارات شــراء وقــود طائــرات بغــرض إدارة مخاطــر تغيــرات أســعار الوقــود وذلــك للحــد مــن
مخاطــر التغيــر فــي أســعار الوقــود.
( )13قطع غيار ولوازم
قطع غيار ولوازم
مخصص بضاعة بطيئة احلركة

2018
2018

2017

16,266

16,731

()10,010

()5,538

6,256

11,193

2018

2017

الرصيد في بداية السنة

5,538

3,981

املخصص للسنة

4,472

1,557

الرصيد في نهاية السنة

10,010

5,538

( )14ذمم مدينة

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

2018

2017

54,325

50,381

()12,986

()14,764

41,339

35,617

بلــغ إجمالــي مخصــص اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة للــذمم املدينــة  12,986دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2018مقابــل 14,764
دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .2017
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30 - 1
يوم

60 - 31
يوم

90 - 61
يوم

180 - 91
يوم

360 - 181
يوم

املجموع

19,826

10,689

2,374

1,411

4,152

2,887

41,339

6,936

19,284

2,884

1,958

3,317

1,238

35,617

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

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

ذمم مدينة

2017

الذمم
غير املستحقة
وغير املشكوك
في حتصيلها

2018

2017

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل*
نقد في الطريق**
النقد وما في حكمه

23,129
19,804
23,253
66,186

27,514
28,709
16,696
72,919

ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر***

25,826
92,012

28,474
101,393

* ميثل هذا البند ودائع لدى البنوك بالدينار األردني كما في  31كانون األول  2018مبعدل فائدة يتراوح بني ٪5.75-٪4.35
( )٪5 -٪4.5 :2017وتستحق خالل فترة ثالثة أشهر.
** ميثــل هــذا البنــد النقــد املتحصــل مــن مبيعــات تذاكــر ومبيعــات أخــرى متــت خــال شــهر كانــون األول ومت إيداعهــا فــي حســابات الشــركة
لــدى البنــوك خــال شــهر كانــون الثانــي مــن الســنة التاليــة.
*** ميثــل هــذا البنــد ودائــع لــدى البنــوك بالدينــار األردنــي ( 21,780دينــار) واجلنيــه الســوداني ( 201,994ألــف جنيــه ســوداني أي مــا
يعــادل  2,858دينــار) باإلضافــة إلــى مبالــغ بالدينــار الليبــي والليــرة الســورية مبــا يعــادل  1,180دينــار كمــا فــي  31كانــون األول 2018
( 31كانــون األول  :2017ودائــع بالدينــار األردنــي  20,752دينــار واجلنيــه الســوداني  215,302ألــف جنيــه ســوداني أي مــا يعــادل 3,799
دينــار باإلضافــة إلــى مبالــغ بالدينــار الليبــي والليــرة الســورية مبــا يعــادل  3,923دينــار) مبعــدل فائــدة  31( ٪5.50كانــون األول :2017
 )٪5.13وتســتحق خــال فتــرة أربعــة أشــهر ( 31كانــون األول  :2017أربعــة أشــهر).
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 -خصم اإلصدار

ألغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،إن تفاصيل النقد وما في حكمه هي كما يلي:
 31كانون األول 2018

 31كانون األول 2017

النقد وما في حكمه

66,186

72,919

يضاف :األنشطة غير املستمرة (إيضاح )16

1,007

-

67,193

72,919

( )16األنشطة غير املستمرة
قــرر مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  26أيلــول  2018باملوافقــة علــى بيــع أو تصفيــة شــركة األجنحــة امللكيــة (شــركة تابعــة) ،وبالتالــي فقــد مت
تصنيفهــا فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة كموجــودات متاحــة للبيــع كمــا فــي  31كانــون األول  2018وفق ـاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الدوليــة
رقــم (.)5
مت تصنيــف شــركة األجنحــة امللكيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2018كموجــودات متاحــة للبيــع وكأنشــطة غيــر مســتمرة ومت عــرض نتائــج
الشــركة للســنة كمــا يلــي:
 31كانون األول 2018
10,216
()11,824
()1,608
()2,181
()62
()3,851
()3,851

اإليرادات

تكاليف اإليرادات

إجمالي (اخلسارة) الربح
مصاريف إدارية
(مصاريف) إيرادات أخرى ،بالصافي

اخلسارة قبل الضريبة من األنشطة غير املستمرة

ضريبة الدخل
اخلسارة بعد الضريبة من األنشطة غير املستمرة

 31كانون األول 2017
17,450
()17,144
306
()1,322
61
()955
-

بلــغ خصــم اإلصــدار مبلــغ  61مليــون دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  .2018ومتثــل املبالــغ املتجمعــة فــي هــذا احلســاب الفــرق بــن ســعر
اإلصــدار والقيمــة اإلســمية للســهم.
 دفعات على حساب زيادة رأس املالوافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي املنعقــد بتاريــخ  2أيــار  2015علــى إعــادة هيكلــة رأســمال الشــركة عــن طريــق إطفــاء
جــزء مــن اخلســائر املتراكمــة بــرأس املــال وزيادتــه بقيمــة  200مليــون ســهم بقيمــة اســمية دينــار للســهم الواحــد .مت االنتهــاء مــن االكتتــاب
بالشــريحة األولــى مــن الزيــادة والبالغــة  100مليــون دينــار خــال عــام .2016
قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ  6أيلــول  2017باملوافقــة علــى قيــام حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة
املســاهمات احلكوميــة باالكتتــاب بنســبة  ٪50مــن الشــريحة الثانيــة مــن رفــع رأســمال الشــركة والبالغــة  100مليــون دينــار ،أي مببلــغ 50
مليــون دينــار ،وأن تقــوم احلكومــة فــي حــال عــدم موافقــة املســاهمني الرئيســيني علــى االكتتــاب ،باالكتتــاب بنســبة  .٪100مت ســداد قيمــة
االكتتــاب عــن طريــق رســملة ديــون مببلــغ  25مليــون دينــار مســتحقة إلــى شــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة وعــن طريــق الدفع النقــدي للرصيد
املتبقــي البالــغ  25مليــون دينــار علــى أن يتــم احتســاب قيمــة االكتتــاب فــي النصــف األول مــن الشــريحة الثانيــة حســب ســعر إغــاق الســهم
فــي الســوق املالــي بتاريــخ صــدور هــذا القــرار والبالــغ  0.390دينــار للســهم الواحــد ،وبالتالــي مت تصنيــف  25مليــون دينــار مــن الــذمم
املســتحقة للحكومــة كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس املــال كمــا فــي  31كانــون األول  .2017هــذا ومت االكتتــاب بجــزء مــن الشــريحة
الثانيــة خــال شــهر شــباط  2018ليصبــح رأس املــال املكتتــب بــه واملدفــوع  246,405دينــار ونتــج عــن الزيــادة فــي رأس املــال خصــم إصــدار
بلــغ  61مليــون دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  .2018هــذا وقــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي املنعقــد بتاريــخ  26نيســان
 2018زيــادة رأســمال الشــركة املصــرح بــه مبقــدار  28,205,128ســهم ليصبــح  274,610,470ســهم وذلــك اســتكماالً للنصــف األول
مــن الشــريحة الثانيــة لرفــع رأســمال الشــركة والبالغــة  50مليــون دينــار .مت اســتكمال إجــراءات االكتتــاب خــال شــهر كانــون الثانــي 2019
حيــث أصبــح رأســمال الشــركة املصــرح بــه واملدفــوع  274,610ســهم /دينــار.
 االحتياطي االجباريميثل هذا البند ما مت حتويله من األرباح السنوية بنسبة  ٪10من الربح قبل ضريبة الدخل وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني.

()955

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

( )18قروض
2018
أقسـ ــاط الق ـ ــروض

 31كانون األول 2018

(غير مدققة)
املوجودات

ممتلكات ومعدات ،بالصافي
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
نقد في الصندوق ولدى البنوك (إيضاح )15
موجودات متاحة للبيع
املطلوبات

6,461
1,163
1,007

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

املطلوبات املرتبطة مبوجودات متاحة للبيع
صافي موجودات متاحة للبيع

3,703
4,928

إن أقساط أصل القرض املستحقة خالل عام  2019وما بعد هي كما يلي:

 -رأس املال

94

47,839
()780
47,059

72,471
()845
71,626

38,879
()780
38,099

120,310
()1,625
118,685

مبوجــب اتفاقيــة القــرض قامــت الشــركة بااللتــزام بتحويــل حتصيــات مبيعــات وكالء الســياحة والســفر واحملصلــة عــن طريــق (أياتــا) لثالثــة
عشــرون محطــة إلــى حســابات الشــركة فــي بنــك املشــرق كضمــان لســداد القــرض.

( )17حقوق املساهمني

رأس املال املصرح به  -قيمة السهم االسمية دينار أردني واحد
رأس املال املدفوع

تستحق الدفــع خـالل عــام

طويــــلة األجــــل

تستحق الدفــع خـالل عــام

طويــــلة األجــــل

* قامــت املجموعــة بتاريــخ  20كانــون األول  2015بتوقيــع اتفاقيــة قــرض جتمــع بنكــي بقيمــة  275مليــون دوالر أمريكــي مــا يعــادل 195
مليــون دينــار وبســعر فائــدة معــدل ســعر اإلقــراض فــي أســواق لنــدن لشــهر مضاف ـاً إليهــا  .٪3يســدد القــرض مبوجــب  49قســط .اســتحق
القســط األول والبالــغ  3مليــون دينــار بتاريــخ  20كانــون الثانــي  2017ويســتحق القســط األخيــر فــي  20كانــون الثانــي .2021

8,631
1,389
2,314

مصاريف مستحقة

قرض جتمع بنكي*
ينزل :تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض

2017
أقســـاط القـــــروض

2018

2017

274,610

246,405

246,405

146,405

السنـــة

املبلغ

2019

47,839

2020

66,699

2021

5,772
120,310
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( )20مطلوبات أخرى طويلة األجل

( )19التزامات مبوجب عقود استئجار متويلي
2017

2018
E-175

B-787

املجموع

E-175

B-787

املجموع

التزامات طويلة األجل

-

105,281

105,281

-

114,534

114,534

التزامات قصيرة األجل

-

9,253

9,253

1,975

8,869

10,844

-

114,534

114,534

1,975

123,403

125,378

عقد استئجار طائرة بوينغ  B-787رقم 37984
مت توقيــع هــذه االتفاقيــة بتاريــخ  15تشــرين الثانــي  2016مببلــغ  92,500,000دوالر أمريكــي أي مــا يعــادل  65,602دينــار ملــدة
 12عــام ويتــم احتســاب الفائــدة علــى عقــد االســتئجار بســعر فائــدة معــدل اإلقــراض فــي أســواق لنــدن ( )LIBORمضاف ـاً إليــه .٪3.25
يســدد القــرض علــى  48قســط ربــع ســنوي ابتــدا ًء مــن  15شــباط  .2017بلــغ الرصيــد كمــا فــي  31كانــون األول  2018مبلــغ  56,797دينــار
(.)61,291 :2017
عقد استئجار طائرة بوينغ  B-787رقم 37985
مت توقيــع هــذه االتفاقيــة بتاريــخ  15كانــون الثانــي  2017مببلــغ  92,031,250دوالر أمريكــي أي مــا يعــادل  65,270دينــار ملــدة  12عــام،
ويتــم احتســاب الفائــدة علــى عقــد االســتئجار بســعر فائــدة معــدل اإلقــراض فــي أســواق لنــدن ( )LIBORمضافـاً إليــه  .٪3.35يســدد العقــد
علــى  48قســط ربــع ســنوي ابتــدا ًء مــن  15نيســان  .2017بلــغ الرصيــد كمــا فــي  31كانــون األول  2018مبلــغ  57,737دينــار ( 31كانــون
األول .)62,112 :2017

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

إن أقساط األصل املستحقة على استئجار الطائرات خالل العام  2019وما بعد هي كما يلي:
السنـــة

املبلغ

2019

9,253

2020

9,653

2021

10,071

2022

10,507

 2023وما بعد

75,050
114,534

إن القيمة احلالية لاللتزامات مبوجب عقود استئجار متويلي هي كما يلي:
2018

2017

مجموع أقساط استئجار طائرات

142,489

165,361

فوائد

()27,955

()39,983

114,534

125,378
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2018
433
17
()46
404

الرصيد في بداية السنة
املخصص املأخوذ خالل السنة
الدفعات خالل السنة

2017
789
82
()438
433

( )21مصاريف مستحقة
2018
53,358
12,757
66,115

مصاريف مستحقة لعمليات الطيران
مصاريف مستحقة لعقود استئجار تشغيلي

2017
48,345
13,087
61,432

( )22دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2018

قامت الشركة برهن طائرات البوينغ  B787لقاء عقود االستئجار التمويلي اخلاصة بتلك الطائرات.
مت خــال شــهر حزيــران  2018اســتكمال إجــراءات فــك الرهــن لطائــرة اإلمبريــر  E175رقــم  223وطائــرة اإلمبريــر  E175رقــم 232
حيــث قامــت املجموعــة بســداد كامــل رصيــد العقــد املتعلــق بعقــود اســتئجار هــذه الطائــرات.

2018
404

مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

2017
433

موردي وقود *
حكومة اململكة األردنية الهاشمية**
موردي قطع الغيار وذمم دائنة
وزارة املالية
صندوق ادخار موظفي ومستخدمي شركة امللك ّية األردن ّية
أخرى

قصيرة األجل
1,963
7,888
1,707
4,144
35,033
50,735

2017
طويلة األجل
-

قصيرة األجل
1,800
9,706
12,099
1,581
4,473
32,264
61,923

طويلة األجل
16,764
16,764

* قامت الشركة خالل عام  2016بتوقيع اتفاقية مع شركة مصفاة البترول األردنية ومت إعادة جدولة مبلغ  83,024دينار بحيث
يســدد عــن طريــق  60دفعــة شــهرية متســاوية قيمــة كل منهــا  1,383.7دينــار وبســعر فائــدة  .٪4.4اســتحقت الدفعــة األولــى بتاريــخ 30
نيســان .2016
مت خــال عــام  2017تخفيــض ســعر الفائــدة إلــى  ٪0.5وبالتالــي مت تســجيل الذمــة بالقيمــة العادلــة والبالغــة  45,483دينــار والتــي
مت احتســابها عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة باســتخدام ســعر فائــدة  ٪4.4والــذي يقــارب معــدل ســعر فائــدة
االقتــراض للشــركة لعــام  2017ومت تســجيل الفــرق بــن القيمــة العادلــة وقيمــة الذمــة البالغــة  2,346دينــار كإيــرادات أخــرى فــي قائمــة
الدخــل املوحــدة للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  .2017مت االعتــراف مببلــغ  1,349دينــار كمصــروف فوائــد خــال الســنة املنتهيــة
بتاريــخ  31كانــون األول .2018
** قامــت الشــركة خــال عــام  2016بتوقيــع اتفاقيــة مــع حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية -وزارة املاليــة ومت إعــادة جدولــة مبلــغ 49,435
دينــار بحيــث يســدد عــن طريــق  51دفعــة شــهرية متســاوية قيمــة كل منهــا 969.3دينــار وبســعر فائــدة  .٪0.5اســتحقت الدفعــة األولــى
بتاريــخ  30حزيــران  2016ومت ســداد الدفعــة األخيــرة خــال شــهر تشــرين األول .2018
مت تســجيل الذمــة بالقيمــة العادلــة والبالغــة  46,361دينــار ،والتــي مت احتســابها عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة
باســتخدام ســعر فائــدة  ٪3.5والــذي يقــارب معــدل ســعر فائــدة اإلقــراض للشــركة لعــام  .2016مت تســجيل الفــرق بــن القيمــة العادلــة
وقيمــة الذمــة والبالغــة  3,074دينــار كإيــرادات أخــرى فــي قائمــة الدخــل املوحــدة للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  ،2016وســيتم
االعتــراف بهــا كمصــروف فوائــد خــال الســنوات الالحقــة .مت االعتــراف مببلــغ  227دينــار كمصــروف فوائــد خــال الســنة املنتهيــة بتاريــخ
 31كانــون األول  31( 2018كانــون األول  2,847 :2017دينــار).
قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ  6أيلــول  2017باملوافقــة علــى قيــام حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية متمثلــة بشــركة
إدارة املســاهمات احلكوميــة باالكتتــاب باجلــزء األول مــن الشــريحة الثانيــة مــن رفــع رأســمال الشــركة .مت حتويــل  25مليــون دينــار مــن الذمــة
املســتحقة علــى الشــركة حلكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية إلــى شــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة .مت تســديد  25مليــون دينــار مــن
خــال رســملة جــزء مــن الديــون املســتحقة علــى الشــركة لصالــح شــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة وبالتالــي مت تصنيــف  25مليــون دينــار
مــن الــذمم املســتحقة للحكومــة كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس املــال كمــا فــي  31كانــون األول ( 2017إيضــاح .)17
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تتضمن تكاليف اإليرادات منافع املوظفني التالية:

( )23إيرادات مؤجلة

مبيعات التذاكر والشحن واخلدمات األخرى غير املستغلة
إيراد مؤجل – الشركة األردنية لتموين الطائرات***

2018

2017

45,988
725
46,713

45,482
1,025
46,507

*** منحــت شــركة عاليــة – اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة خــال شــهر كانــون الثانــي  2010حصــة إضافيــة بلغــت  ٪10فــي الشــركة
األردنيــة لتمويــن الطائــرات مقابــل جتديــد عقــد خدمــات متويــن املســافرين ملــدة  11ســنة وســتة أشــهر .مت تســجيل املنحــة كإيــراد مؤجــل يتــم
إطفــاؤه علــى مــدة عقــد خدمــات التمويــن البالغــة  11ســنة وســتة أشــهر والتــي ســتنتهي خــال عــام .2021
( )24اإليرادات
2018

خدمات منتظمة

مسافرون

شحن

أمتعة زائدة

بريد جوي
مجموع اخلدمات املنتظمة (إيضاح )35
تأجير طائرات ورحالت خاصة (إيضاح )35
اإليرادات التجارية الستقبال وترحيل طائرات الشركات األخرى

إيرادات اخلدمات الفنية والصيانة املقدمة للشركات األخرى
إيرادات مستودع الشحن
إيرادات بدل خدمات الدرجة األولى
إيرادات مركز التوزيع الوطني (جاليلو)

إيرادات تغيير وإلغاء حجز

إيرادات متنوعة

صيانة وتصليحات
بدل استئجار طائرات
استهالك الطائرات واحملركات وقطع طائرات ومصاريف حتديث وصيانة مرسملة
احملطات واخلدمات األرضية

وحدة املناولة األرضية
خدمات املسافرين
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رواتب وأجور

42,140

42,461

عمل إضافي

2,329

2,474

تعويض نهاية اخلدمة

984

1,462

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

5,111

5,298

مساهمة الشركة في صندوق االدخار

3,168

3,152

مصاريف طبية

1,917

1,970

منافع أخرى

2,570

2,493

58,219

59,310

2017

528,164
37,702
5,257
7,889
579,012

487,351
34,648
4,374
6,168
532,541

8,406
11,469
3,948
16,275
5,459
3,599
11,186
13,946
653,300

11,585
11,235
3,983
14,360
4,721
3,335
11,725
12,296
605,781

( )26صافي (مصاريف) إيرادات أخرى
2018

2017

مخصص قضايا

()1,804

()648

خسارة إنهاء عقد شراء طائرة بوينغ ( 787إيضاح )40

()1,436

-

(مصاريف) إيرادات أخرى

()1,217

1,159

()4,457

511

( )27مصاريف إدارية وعمومية
رواتب وأجور
مصاريف احلاسب اآللي

استهالكات

( )25تكاليف اإليرادات
تكاليف عمليات الطيران
وقود طائرات
تكاليف عمليات الطيران األخرى
مجموع تكاليف عمليات الطيران

2018

2017

2018

2017

159,301
64,484
223,785

121,450
61,785
183,235

72,238
76,926
33,236
62,032
22,281
72,411
562,909

72,430
80,647
30,556
63,536
22,085
73,841
526,330

أتعاب مهنية
منافع موظفني
عمل إضافي
مصاريف طبية

تعويض نهاية اخلدمة

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
مساهمة الشركة في صندوق االدخار
التأمني على احلياة
إيجارات
صيانة وتنظيفات
مياه ،كهرباء وتدفئة
مصاريف اتصاالت
مصاريف قانونية
أخرى

2018

2017

7,067

6,687

3,325

2,694

1,825

1,429

1,260

1,534

583

631

239

246

609

523

26

403

736

755

532

511

118

194

198

388

104

138

624

571

118

155

303

527

2,705

3,086

20,372

20,472
99

( )28مصاريف بيع و تسويق
العموالت

رواتب وأجور

التسويق واإلعالنات

منافع موظفني أخرى
إيجارات
مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
عمل إضافي

مصاريف طبية

تعويض نهاية اخلدمة
مساهمة الشركة في صندوق االدخار
التأمني على احلياة
صيانة وتنظيفات
مياه ،كهرباء وتدفئة
مصاريف احلاسب اآللي
استهالكات
مصاريف اتصاالت
مصاريف قانونية
استشارات
أخرى

( )31عقود استئجار تشغيلية للطائرات
2018

2017

17,036

18,387

11,298

10,949

4,622

3,158

2,491

2,566

1,945

2,005

1,749

1,805

201

192

696

765

177

165

287

286

73

76

169

187

184

199

658

650

197

231

980

793

259

238

68

70

2,626

1,741

45,716

44,463

علـــى شــركة عاليـــة  -اخلطوط اجلويـــة امللك ّية األردن ّيـــة بتاريخ القوائم املالية املوحدة التزامات مســتقبلية تتمثل في عقود اســتئجار تشــغيلية
لســت طائــرات إيربــاص  ،A-320طائرتــي إيربــاص  ،A-321أربــع طائــرات إيربــاص  ،A-319وخمــس طائــرات بوينــغ .B-787
إن تفاصيل دفعات اإليجار التشغيلي كما يلي:
2019
2020
2021
2022
 2023وما بعد

السنـــة

( )32حصة السهم من (خسارة) ربح السنة
2018

2017

(خسارة) ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة (آالف الدنانير)

()5,876

246

املتوسط املرجح لعدد االسهم (آالف األسهم)

234,625

146,405

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

()0.0250

0.0017

2018

2017

(خسارة) ربح السنة من األنشطة املستمرة بعد الضريبة العائد إلى مساهمي
الشركة (آالف الدنانير)
املتوسط املرجح لعدد األسهم (آالف األسهم)

( )29تكاليف التمويل
2018

2017

فوائد قروض

8,941

7,618

فوائد عقود استئجار متويلي

6,605

5,861

692

1,003

16,238

14,482

فوائد ومصاريف بنكية وفوائد أخرى

( )30مخصص التسريح االختياري
قامــت الشــركة خــال شــهر كانون الثانــي  2018بتوقيــع عقــد عمــل جماعــي مــع نقابــة العاملــن فــي النقــل اجلــوي والســياحة بنــاء علــى طلــب
بعــض املوظفــن الراغبــن بإنهــاء خدماتهــم طوع ـاً .حيــث بــدأت هــذه االتفاقيــة مــن تاريــخ  1شــباط  2018وانتهــت بتاريــخ  31آذار .2018
هــذا وقامــت الشــركة بتمديــد هــذه االتفاقيــة مــن تاريــخ  1تشــرين الثانــي  2018ولغايــة  30تشــرين الثانــي  2018وبنــا ًء علــى ذلــك ،قامــت
الشــركة بتســجيل مخصــص مببلــغ  1,874دينــار خــال الســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2018والــذي ميثــل املبالــغ املســتحقة للموظفــن
الراغبــن بإنهــاء خدماتهــم والتــي متــت املوافقــة عليهــا مــن قبــل إدارة الشــركة ( 31كانــون األول  :2017قامــت الشــركة بتســجيل مخصــص
مببلــغ  1,243دينــار مقابــل اتفاقيــة عقــد العمــل اجلماعــي للفتــرة مــن  15آذار  2017ولغايــة  30نيســان .)2017

املبلغ
65,180
60,949
57,894
56,334
170,242

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

()2,025

1,201

234,625

146,404

()0.0086

0.0082

( )33ضريبة الدخل
متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة ما يلي:
ضريبة دخل السنة احلالية

2018

2017

39

34

موجودات ضريبة مؤجلة
إضافات تتعلق بالفروقات الزمنية املؤقتة
مصروف ضريبة الدخل

-

160

39

194

لــم يتــم احتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل للشــركة عــن األعــوام  2018و 2017وذلــك لزيــادة املصاريــف عــن اإليــرادات اخلاضعــة للضريبــة
وفق ـاً لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم ( )34لســنة .2014
متثــل ضريبــة الدخــل التــي مت تســجيلها فــي خــال األعــوام  2018و 2017والبالــغ مجموعهــا  39دينــار و 34دينــار الضريبــة املســتحقة
علــى شــركة املشــرق خلدمــات الطيــران وشــركة امللك ّيــة األردن ّيــة للســياحة والســفر (شــركات تابعــة) للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول 2018
و 2017علــى التوالــي.

100

101

قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات مبطالبــة الشــركة بفروقــات ضريبــة مبيعــات مببلــغ  701دينــار عــن الســنوات  2013 ،2012و 2014
وقــد قامــت الشــركة بالطعــن لــدى محكمــة البدايــة الضريبيــة والتــزال القضيــة منظــورة حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة .بالرغــم
أنــه ال ميكــن حتديــد نتيجــة هــذه القضيــة بدقــة إال أن اإلدارة تعتقــد أنــه لــن ينتــج عنهــا أي التزامــات ماديــة .هــذا وقــد صــدر قــرار محكمــة
بدايــة الضريبــة /العقبــة بتاريــخ  14آذار  2019بإلغــاء املطالبــة بالكامــل علمـاً أن املدعــي العــام لــه احلــق باســتئناف القــرار خــال شــهر مــن
تاريــخ الصــدور.
قامــت شــركة عاليــة  -اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي لألعــوام مــن  2015ولغايــة  2017ولــم تقــم دائــرة
ضريبــة الدخــل مبراجعــة الســجالت احملاســبية حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة.
قامت شركة عالية  -اخلطوط اجلوية امللك ّية األردن ّية بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام .2014
قامــت شــركة األجنحــة امللك ّيــة بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي لعــام  2017ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل مبراجعــة الســجالت احملاســبية حتــى
تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة .قامــت شــركة األجنحــة امللك ّيــة بالتوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل حتــى عــام .2016
قامــت شــركة امللك ّيــة األردن ّيــة للســياحة والســفر بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي لعــام  2017ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل مبراجعــة
الســجالت احملاســبية حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة .قامــت شــركة امللك ّيــة األردن ّيــة للســياحة والســفر بالتوصــل إلــى تســوية نهائيــة
مــع دائــرة ضريبــة الدخــل حتــى عــام .2016
قامــت شــركة املشــرق خلدمــات الطيــران بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي لألعــوام  2017و  2016ولــم 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 .2015
فيما يلي احلركة على مخصص ضريبة الدخل:
رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة
ضريبة الدخل املدفوعة
رصيد نهاية السنة

2018
34
39
()73
-

2017
63
34
()63
34

فيما يلي احلركة على املوجودات الضريبية املؤجلة:
رصيد بداية السنة
موجودات ضريبية مؤجلة للسنة
رصيد نهاية السنة

2018
14,920
14,920

2017
15,080
()160
14,920

ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:

الربح (اخلسارة) احملاسبية
أرباح غير خاضعة للضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبياً
خسائر ضريبية من سنوات سابقة
اخلسارة الضريبية التراكمية
يعود إلى
مجموع اخلسارة  -للشركة األم
مجموع اخلسارة  -للشركات التابعة

نسبة ضريبة الدخل الفعلية للشركات التابعة
نسبة ضريبة الدخل القانونية
ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة – الشركات التابعة
102مصروف ضريبة الدخل

2018

2017

()5,818
()2,242
14,500
()128,347
()121,907

468
()1,072
1,545
()129,288
()128,347

()121,346
()561
٪20
٪20
39
39

()128,036
()311
٪20
٪20
34
34

( )34معامالت مع جهات ذات عالقة
متثــل املعامــات مــع جهــات ذات عالقــة املعامــات التــي متــت مــع الشــركات احلليفــة وصنــدوق ادخــار موظفــي ومســتخدمي الشــركة وحكومــة
اململكــة األردنيــة الهاشــمية .هــذا ويتــم اعتمــاد األســعار والشــروط املتعلقــة بهــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.
 فيما يلي ملخص األرصدة مع اجلهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة املركز املالي املوحدة:2018

حكومة اململكة األردنية الهاشمية
صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة
الشركة األردنية لصيانة الطائرات
الشركة األردنية لتموين الطائرات
الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي
املشرق خلدمات الطيران

ذمم مدينة
3,910
1,177
5,087

2017
ذمم مدينة
3,830
3
-

ذمم دائنة
1,707
4,144
3,190
60
9,101

3,833

ذمم دائنة
11,287
4,423
14
2,294
269
18,287

دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس املال -ضمن حقوق امللكية-
شركة إدارة املساهمات احلكومية

2018

2017

8,000

25,000

 فيما يلي ملخص املعامالت مع الشركات احلليفة الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة:الشركة األردنية لصيانة الطائرات:
إيرادات خدمات منتظمة
مصاريف صيانة وتصليحات
الشركة األردنية لتموين الطائرات:
مصاريف خدمات املسافرين
الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي:
إيرادات خدمات منتظمة
مصاريف تدريب الطيارين

2018

2017

281

168

()3,688

()4,958

2018

2017

()14,642

()16,162

2018

2017

22

11

()728

()721

قامــت الشــركة خــال شــهر كانــون الثانــي  2005بتوقيــع عقــد صيانــة مدتــه  4ســنوات مــع الشــركة األردنيــة لصيانــة الطائــرات وباملقابــل
منحــت الشــركة حصــة بلغــت  ٪20فــي الشــركة األردنيــة لصيانــة الطائــرات ،ومت متديــد العقــد ســبع ســنوات أخــرى لنهايــة شــهر تشــرين أول
 .2016مت متديــد العقــد حتــى نهايــة شــهر حزيــران  2019وســيتم االتفــاق علــى جتديــد العقــد خــال عــام .2019
كمــا قامــت الشــركة بتوقيــع عقــد تدريــب مــع الشــركة األردنيــة لتدريــب الطيــران والتدريــب التشــبيهي ملــدة أربــع ســنوات ابتــداء مــن شــهر متــوز
 ،2006وباملقابــل منحــت الشــركة حصــة بلغــت  ٪20فــي الشــركة األردنيــة لتدريــب الطيــران والتدريــب التشــبيهي .مت متديــد العقــد حتــى
نهايــة شــهر كانــون الثانــي .2020
قامــت الشــركة خــال عــام  2010بتجديــد عقــد خدمــات متويــن املســافرين مــع الشــركة األردنيــة لتمويــن الطائــرات ملــدة  11ســنة وســتة
أشــهر ابتــداء مــن كانــون الثانــي  ،2010وباملقابــل منحــت الشــركة حصــة إضافيــة بلغــت  ٪10فــي الشــركة األردنيــة لتمويــن الطائــرات ليصبــح
مجمــوع نســبة امللكيــة .٪30
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 فيما يلي ملخص املعامالت مع حكومة اململكة األردنية الهاشمية الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة:إيرادات خدمات منتظمة  -مسافرون
إيرادات خدمات منتظمة  -شحن
تأجير طائرات ورحالت خاصة

( )36القيمة العادلة لألدوات املالية

2018

2017

3,844

3,860

1,352

1,520

1,276

1,777

6,472

7,157

 -بلغت مساهمة الشركة في صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة  3,987دينار و  3,949دينار لعامي  2018و 2017على التوالي.

تتمثل األدوات املالية في املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتكــون املوجــودات املاليــة مــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك والــذمم املدينــة واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر وبعــض األرصــدة املدينــة األخــرى .تتكــون املطلوبــات املاليــة مــن الــذمم الدائنــة والقــروض وااللتزامــات مبوجــب عقــود االســتئجار
التمويلــي وبعــض األرصــدة الدائنــة األخــرى.
إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
( )37مستويات القيمة العادلة

منافع اإلدارة التنفيذية العليا:

يحلــل اجلــدول التالــي األدوات املاليــة املســجلة بالقيمــة العادلــة اســتناداً إلــى طريقــة التقييــم ،حيــث يتــم تعريــف املســتويات املختلفــة علــى
النحــو التالــي:

فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة:
رواتب ومنافع أخرى
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

2018

2017

702

555

42

51

املستوى األول :األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.
املستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر
أو غير مباشر.
املســتوى الثالــث :تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــات لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة علــى معلومــات فــي الســوق
ميكــن مالحظتها.

( )35التوزيع اجلغرافي لإليرادات
إن جميــع أعمــال املجموعــة تتعلــق بنشــاط الطيــران وبالتالــي ليــس لــدى املجموعــة أيــة معلومــات قطاعيــة باســتثناء التوزيــع اجلغرافــي
لإليــرادات ،والــذي يتــم اســتعماله مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة لقيــاس أداء املجموعــة:
2018

2017

والرحالت اخلاصة

تأجير الطائرات
والرحالت اخلاصة

املستوى 1

 31كانون األول 2018
موجودات مالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

اخلدمات
املنتظمة

مسافرون

شحن

املجموع

اخلدمات
املنتظمة

مسافرون

شحن

املجموع

املشرق

69,838

599

1,046

71,483

71,880

1,278

2,499

75,657

 31كانون األول 2017

أوروبا

165,637

235

1,657

167,529

139,375

1,943

1,462

142,780

موجودات مالية:

اخلليج
العربي

135,764

-

102

135,866

129,891

908

490

131,289

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

أميركا

138,842

-

3,647

142,489

123,002

-

2,412

125,414

آسيا

52,108

278

842

53,228

53,363

190

298

53,851

افريقيا

16,823

-

-

16,823

15,030

105

-

15,135

579,012

1,112

7,294

587,418

532,541

4,424

7,161

544,126

مجموع
اإليرادات
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املستوى 2

املستوى 3

االجمالي

-

-

5,967

5,992

-

-

5,967

5,992

( )38إدارة املخاطر
مخاطر أسعار الفائدة
إن املجموعــة معرضــة ملخاطــر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي حتمــل ســعر فائــدة متغيــر مثــل الودائــع لــدى البنــوك وعقــود
االســتئجار التمويلــي والقــروض.
يوضــح اجلــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل املوحــدة للتغيــرات املمكنــة املعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي  31كانــون األول  ،2018مــع
بقــاء جميــع املتغيــرات األخرى املؤثــرة ثابتة.

105

تتمثــل حساســية قائمــة الدخــل املوحــدة بأثــر التغيــرات املفترضــة املمكنــة بأســعار الفوائــد علــى ربــح املجموعــة لســنة واحــدة ،ويتــم احتســابها
علــى املوجــودات واملطلوبــات املاليــة التــي حتمــل ســعر فائــدة متغيــر كمــا فــي  31كانــون األول .2018
- 2018

الزيادة بسعر الفائدة

العملـــة

(نقطة)

األثر على اخلسارة

مخاطر السيولة
تعمل املجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.
يلخــص اجلــدول أدنــاه توزيــع املطلوبــات املاليــة (غيــر مخصومــة) كمــا فــي  31كانــون األول  2018و  2017علــى أســاس الفتــرة املتبقيــة
لالســتحقاق التعاقــدي وأســعار الفائــدة الســوقية احلاليــة:
أقل من  3شهور

من  3شهور إلى 12

شهر ًا

من سنة حتى
 5سنوات

أكثر من
 5سنوات

املجموع

48,471

-

-

50,735

75,117

-

128,809

57,775

142,489
404

دوالر أمريكي

50

1,166

 31كانون األول 2018

دينار أردني

50

()208

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

2,264

- 2018

النقص بسعر الفائدة

األثر على اخلسارة

قروض

12,959

40,733

العملـــة

(نقطة)

3,988

10,529

70,197

-

-

-

404

19,211

99,733

145,314

58,179

322,437

من سنة حتى
 5سنوات

أكثر من
 5سنوات

املجموع

دوالر أمريكي

()25

()583

دينار أردني

()25

104

- 2017

النقص بسعر الفائدة

األثر على اخلسارة

العملـــة

(نقطة)

دوالر أمريكي

50

()1,410

دينار أردني

50

246

- 2017

النقص بسعر الفائدة

األثر على الربح

العملـــة

(نقطة)

التزامات مقابل عقود استئجار
متويلي
مطلوبات أخرى طويلة األجل
املجموع

 31كانون األول 2017

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

2,473

59,525

16,688

-

78,686

قروض
التزامات مقابل عقود استئجار
متويلي

12,144

33,126

127,136

-

172,406

5,637

11,143

75,593

72,988

165,361

-

-

-

433

433

20,254

103,794

219,417

73,421

416,886

مطلوبات أخرى طويلة األجل

دوالر أمريكي

()25

705

دينار أردني

()25

()123

أقل من  3شهور

من  3شهور
إلى  12شهر ًا

املجموع

مخاطر العمالت
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه املجموعة.
وتــرى املجموعــة بأنهــا ليســت معرضــة بدرجــة كبيــرة ملخاطــر االئتمــان حيــث تقــوم بوضــع ســقف ائتمانــي للعمــاء مــع مراقبــة الــذمم القائمــة
بشــكل مســتمر .كمــا حتتفــظ املجموعــة باألرصــدة والودائــع لــدى مؤسســات مصرفيــة رائــدة.
تقــوم املجموعــة بتقــدمي خدماتهــا لعــدد كبيــر مــن العمــاء .ال ميثــل أي عميــل مــا نســبته  ٪10مــن رصيــد الــذمم املدينــة كمــا فــي  31كانــون
األول  2018و .2017

يوضــح اجلــدول التالــي مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر العمــات كمــا فــي  31كانــون األول نتيجــة ملوجوداتهــا ومطلوباتهــا املاليــة .يبــن اجلــدول
أثــر التغيــر املمكــن املعقــول فــي ســعر صــرف الدينــار األردنــي مقابــل العمــات األجنبيــة علــى قائمــة الدخــل املوحــدة ،مــع بقــاء جميــع املتغيــرات
األخــرى املؤثــرة ثابتــة.
- 2018

العمل ــة

يورو

جنيه استرليني
جنيه سوداني
- 2018

العمل ــة
يورو

جنيه استرليني

جنيه سوداني

106

الزيادة في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردني ()٪

األثر على اخلسارة

1
1
1

()98
()45
()29

النقص في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردني ()٪

األثر على اخلسارة

()1
()1
()1

98
45
29

107

- 2017

العملـــة

الزيادة في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردني ()٪

األثر على الربح

1
1
1

50
36
59

النقص في سعر صرف العملة مقابل الدينار األردني ()٪

األثر على الربح

()1
()1
()1

()50
()36
()59

يورو

جنيه استرليني
جنيه سوداني
- 2017

العملـــة
يورو

جنيه استرليني

جنيه سوداني

إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ( 41/1دوالر لكل دينار).
بلغت خسائر فروقات العملة للسنة املنتهية في  31كانون األول  2018مبلغ  4,248دينار ( 31كانون األول  :2017أرباح  206دينار).
( )39إدارة رأس املال
يتمثــل الهــدف الرئيســي فيمــا يتعلــق بــإدارة رأســمال املجموعــة بالتأكــد مــن احملافظــة علــى نســب رأســمال مالئمــة بشــكل يدعــم نشــاط
املجموعــة ويعظــم حقــوق امللكيــة.
إن البنــود املتضمنــة فــي هيكلــة رأس املــال تتمثــل فــي رأس املــال املدفــوع ودفعــات علــى حســاب زيــادة رأس املــال وخصــم اإلصــدار واالحتياطــي
اإلجبــاري واخلســائر املتراكمــة والبالــغ مجموعهــا  112,431دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2018مقابــل  96,307دينــار كمــا فــي
 31كانون األول .2017
( )40االلتزامات احملتملة والرأسمالية
كفاالت بنكية:

على املجموعة بتاريخ  31كانون األول  2018التزامات محتملة تتمثل بكفاالت بنكية مببلغ  12,132دينار ( 15,034 :2017ديناراً).
القضايا املقامة على املجموعة:

إن املجموعــة مدعــى عليهــا فــي عــدد مــن القضايــا بلغــت قيمتهــا  12,866دينــار ( 17,038 :2017دينــاراً) وتتمثــل فــي مطالبــات قانونيــة
متعلقــة بنشــاطاتها .وقــد مت حتليــل املخاطــر املتعلقــة بهــذه القضايــا واحتماليــات حدوثهــا .بالرغــم أنــه ال ميكــن حتديــد نتائــج هــذه القضايــا
بدقــة فــإن اإلدارة ومستشــاريها القانونيــن يعتقــدون أنــه لــن ينتــج عنهــا أي التزامــات ماديــة.
التزامات رأسمالية
علــى املجموعــة بتاريــخ  31كانــون االول  2018التزامــات رأســمالية مببلــغ  423,714,932دوالر أمريكــي ( 31كانــون األول :2017
 508,539,929دوالر أمريكــي) أي مــا يعــادل  300,507دينــار ( 31كانــون األول  )360,667 :2017تتمثــل فــي عقــود مت توقيعهــا
لشــراء ثــاث طائــرات .ولــدى املجموعــة اخليــار بعــدم شــراء هــذه الطائــرات علــى أن يتــم إبــاغ الشــركة املصنعــة خــال مــدة أقصاهــا ســبعة
ثالثــون شــهراً قبــل تاريــخ اســتالمها.
قامــت الشــركة خــال عــام  2018بإنهــاء عقــد شــراء طائــرة بوينــغ  787ذات الرقــم التسلســلي  .37982نتــج عــن عمليــة إلغــاء الشــراء خســارة
بقيمــة  1,436دينــار (إيضــاح .)26

( )41معايير التقارير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة الصادرة وغير النافذة بعد
إن املعاييــر املاليــة والتفســيرات اجلديــدة والتعديــات الصــادرة وغيــر النافــذة بعــد حتــى تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة مدرجــة أدنــاه ،وســتقوم
املجموعــة بتطبيــق هــذه التعديــات ابتــدا ًء مــن تاريــخ التطبيــق اإللزامــي:

108

معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار
قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدولــي بإصــدار معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم (" )16عقــود االيجــار" خــال كانــون الثانــي  2016الــذي
يحــدد مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإليجــار.
متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )16مشــابه إلــى حــد كبيــر للمتطلبــات احملاســبية للمؤجــر فــي معيــار احملاســبة الدولــي رقــم
( ،)17وفقـاً لذلــك املؤجــر يســتمر فــي تصنيــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية أو عقــود إيجــار متويليــة ،بحيــث يقــوم مبعاجلــة
هذيــن النوعــن مــن العقــود بشــكل مختلــف.
يتطلــب معيــار إعــداد معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )16مــن املســتأجر أن يقــوم باالعتــراف بأصــول والتزامــات جلميــع عقــود اإليجــار
التــي تزيــد مدتهــا عــن  12شــهر ،إال إذا كان األصــل ذو قيمــة منخفضــة .ويتطلــب مــن املســتأجر االعتــراف بحقــه فــي اســتخدام األصــل واملتمثــل
فــي االعتــراف باألصــل املســتأجر وااللتــزام النــاجت املتمثــل بدفعــات اإليجــار.
سيتم تطبيق هذا املعيار اعتباراً من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق املبكر.
تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية ()16
ميكن للمجموعة تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم املالية
أو بطريقــة التطبيــق املعــدل بأثــر رجعــي ،حيــث يتــم تعديــل أثــر املعيــار علــى الرصيــد االفتتاحــي حلقــوق امللكيــة .ســوف تطبــق املجموعــة
املعيــار علــى العقــود التــي مت حتديدهــا ســابقاً كعقــود إيجــار وفق ـاً ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )17وتفســيرات معاييــر التقاريــر املاليــة
الدوليــة رقــم (.)4
ســتقوم املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )16بطريقــة التطبيــق املعــدل بأثــر رجعــي .خــال عــام  ،2018قامــت
املجموعــة بإعــداد تقييمـاً مفصـ ً
ا لتأثيــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( .)16مــن املتوقــع أن يكــون أثــر تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة رقــم ( )16بزيــادة علــى املوجــودات مببلــغ  366مليــون دينــار وعلــى املطلوبــات مببلــغ  366مليــون دينــار.

تفسير رقم ( - )23جلنة تفسيرات معايير التقارير املالية الدولية  -عدم التأكد حول معاجلة ضريبة الدخل
يوضــح هــذا التفســير املعاجلــة احملاســبية لضريبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالضريبــة والتــي تأثــر علــى تطبيــق
معيــار احملاســبة الدولــي ( .)12ال ينطبــق التفســير علــى الضرائــب والرســوم غيــر املتضمنــة فــي نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي ()12
وال تتضمــن متطلبــات خاصــة للرســوم والغرامــات املتعلقــة باملعاجلــات الضريبــة غيــر املؤكــدة .يجــب علــى املنشــأة حتديــد مــا إذا كان يجــب
اعتبــار كل معاجلــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة علــى حــدة أو اعتبارهــا مــع معاجلــات ضريبيــة أخــرى.
يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.
تعديــات علــى معيــار التقاريــر املاليــة رقــم ( )10ومعيــار احملاســبة الدولــي ( :)28بيــع أو حتويــل املوجــودات بــن املســتثمر وشــركاته احلليفــة
أو مشــاريعه املشــتركة
تركــز التعديــات علــى التناقــض بــن معيــار التقاريــر املاليــة رقــم ( )10ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )28فيمــا يتعلــق بفقــدان الســيطرة
علــى الشــركة التابعــة والناجتــة عــن عمليــة بيــع أو حتويــل االســتثمار فــي الشــركة التابعــة إلــى اســتثمار فــي شــركة حليفــة أو مشــاريع مشــتركة.
توضــح التعديــات أنــه يتــم االعتــراف بكامــل األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن بيــع أو حتويــل األصــول التــي ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة -
وفقـاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي ( - )3بــن املســتثمر والشــركة احلليفــة أو املشــاريع املشــتركة .فــي حــن يتــم االعتــراف باألربــاح
أو اخلســائر الناجتــة عــن بيــع أو حتويــل األصــول التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة بــن املســتثمر والشــركة احلليفــة أو املشــاريع املشــتركة
إلــى مــدى حصــة املســتثمر فــي الشــركة احلليفــة أو املشــاريع املشــتركة.
قــام املجلــس الدولــي للمحاســبة بتأجيــل تاريــخ تطبيــق هــذه التعديــات إلــى أجــل غيــر مســمى ،ولكــن يجــب علــى الشــركة التــي تطبــق
التعديــات فــي وقــت مبكــر وأن يتــم تطبيقهــا بأثــر مســتقبلي .ســتطبق الشــركة هــذه التعديــات عندمــا تصبــح فعالــة.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي ( :)19تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها
توضــح التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )19املعاجلــة احملاســبية عندمــا يحــدث تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها خــال
الســنة املاليــة .توضــح التعديــات أيض ـاً أن علــى الشــركة أوالً حتديــد أي تكلفــة خدمــة ســابقة ،أو ربــح أو خســارة مــن التســوية ،دون األخــذ
بعــن االعتبــار تأثيــر ســقف األصــل .يتــم إثبــات هــذا املبلــغ فــي قائمــة األربــاح أو اخلســائر .ثــم يتــم حتديــد األثــر علــى ســقف األصــل بعــد
تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها .يتــم إثبــات أي تغييــر ،باســتثناء املبالــغ ضمــن صافــي الفائــدة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر.
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تطبــق هــذه التعديــات علــى تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها الــذي يحــدث فــي أو بعــد بدايــة فتــرة التطبيــق األولــي فــي أو بعــد  1كانــون
الثانــي  ،2019مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات طويلة األجل في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة
توضــح التعديــات أن الشــركة تطبــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9علــى االســتثمارات طويلــة األجــل فــي الشــركات احلليفــة
واملشــاريع املشــتركة التــي ال تنطبــق عليهــا طريقــة حقــوق امللكيــة ولكــن يشــكل ،مــن حيــث اجلوهــر ،جــزءاً مــن صافــي االســتثمار فــي الشــركات
احلليفــة واملشــاريع املشــتركة (علــى املــدى الطويــل) .يعتبــر هــذا التعديــل مناســب حيــث أن منــوذج خســارة االئتمــان املتوقــع فــي معيــار التقاريــر
املاليــة الدولــي رقــم ( )9ينطبــق علــى هــذه االســتثمارات طويلــة األجــل.
توضــح التعديــات أيضـاً أنــه عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( ،)9ال تســجل الشــركة أي خســائر للشــركات احلليفــة واملشــاريع
املشــتركة ،أو أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة علــى صافــي االســتثمار ،كتعديــات علــى صافــي االســتثمار فــي الشــركة احلليفــة أو املشــروع
املشــترك التــي قــد تنشــأ نتيجــة تطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي ( )28االســتثمارات فــي الشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة.
( )42أرقام املقارنة
مت إعــادة تبويــب بعــض أرقــام القوائــم املاليــة املوحــدة لعــام  2017لتتناســب مــع تبويــب أرقــام القوائــم املاليــة املوحــدة لســنة  .2018ولــم
ينتــج عــن إعــادة التبويــب أي أثــر علــى الربــح وحقــوق امللكيــة لعــام .2017

املعلومات والتفاصيل املتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

إن امللك ّيــة األردن ّيــة هــي شــركة مســاهمة عامــة مت إدراجهــا فــي بورصــة عمــان منــذ ســنة  2007ويتــم تــداول أســهمها منــذ ذلــك احلــن وحتــى
تاريخــه ،وتســتند الشــركة فــي الغالــب علــى مــا ورد مــن نصــوص قانــون الشــركات وتعديالتــه وبنــود تعليمــات احلوكمــة الصــادرة عــن هيئــة
األوراق املاليــة لعــام  ،2017وإلــى النظــام األساســي للشــركة والقواعــد والسياســات الداخليــة فــي تطويــر حوكمتهــا الداخليــة .حيــث التزمــت
الشــركة مبــا جــاء فــي القوانــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة فــي األردن مــن أســس ومعاييــر ومتطلبــات للحوكمــة ومبــادئ احلوكمــة الصــادرة
عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى نحــو يكفــل اإلدارة الرشــيدة فــي الشــركة وحتقيــــق الشــــفافية والعدالــــة واحملاســـبة وتأميـــن
حمايـــة حقـــوق املســـاهمني واملصالـــح األخـــرى والتأكـــد مـــن أن الشـركة تـدار مبـا يخـــدم أصحـاب املصالـح فيهـا.
وحرصــت امللك ّيــة األردن ّيــة علــى إعــداد سياســات فــي شــتى املجــاالت تهــدف لتنظيــم العالقــة بــن األطــراف األساســية فــي الشــركة :أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذيــة ،املســاهمني؛ لتحقيــق الشــفافية بشــكل يخــدم مصلحــة املســاهمني وأصحــاب املصالــح فيهــا؛ حيــث قامــت
امللك ّيــة األردن ّيــة بإعــداد نظــام داخلــي خــاص ألعضــاء مجلــس اإلدارة فيهــا يتضمــن مهــام وصالحيــات مجلــس اإلدارة والــذي يتــم انتخابــه وفقـاً
لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة ،وبشــكل يتماشــى مــع املتطلبــات الــواردة فــي تعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة لعــام
 2017مــن مهــام ومســؤوليات ملجلــس إدارة الشــركة.
وقــد شــكل مجلــس اإلدارة عــدة جلــان تشــمل :جلنــة إدارة املخاطــر ،وجلنــة التدقيــق ،وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت ،وجلنــة احلوكمــة ،وتكفــل
هــذه اللجــان تطبيــق مبــادئ احلوكمــة الرشــيدة فــي كافــة املناحــي ،حيــث مت تشــكيل جلنــة إلدارة املخاطــر تهــدف إلــى وضــع سياســة إلدارة
املخاطــر لــدى الشــركة تتــم مراجعتهــا بشــكل ســنوي؛ وتقــوم مبتابعــة وتقييــم مختلــف أنــواع املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة.
كمــا شــكل املجلــس جلنــة للتدقيــق تتولــى بشــكل رئيــس مهمــة اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال احملاســبة والرقابــة والتدقيــق فــي الشــركة ويكــون
الغــرض الرئيــس لهــا مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى عدالــة القوائــم املاليــة للشــركة ،وآليــات رفــع التقاريــر املاليــة ،وأنظمــة الرقابــة
الداخليــة فــي الشــركة ،والتــزام الشــركة بالتشــريعات واملتطلبــات التنظيميــة الرقابيــة ،وضمــان اســتقاللية وكفــاءة املدقــق اخلارجي للشــركة.
كمــا شــكل مجلــس اإلدارة جلنــة للترشــيحات واملكافــآت تقــوم بوضــع السياســة اخلاصــة مبنــح املكافــآت واملزايــا واحلوافــز والرواتــب فــي
الشــركة ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ،إلــى جانــب مهــام وصالحيــات أخــرى .ومت تشــكيل جلنــة احلوكمــة التــي تقــوم بعــدة مهــام منهــا إعــداد تقريــر
احلوكمــة وتقدميــه ملجلــس اإلدارة ،ووضــع إجــراءات عمــل خطيــة لتطبيــق تعليمــات احلوكمــة .وإلــى جانــب اللجــان املشــكلة ،قامــت امللك ّيــة
األردن ّيــة بإعــداد سياســات تكفــل الشــفافية واإلفصــاح واملســؤولية املجتمعيــة فــي الشــركة بنهــج يتفــق مــع مــا جــاء فــي التعليمــات ومبــادئ
احلوكمــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
كمــا توضــح امللك ّيــة األردن ّيــة اإلجــراءات املتعلقــة باالقتراحــات والشــكاوى املقدمــة مــن قبــل املســاهمني ،باإلضافــة إلــى آليــة تتيــح للمســاهمني
إضافــة بنــود علــى جــدول أعمــال اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي .وكجــزء مــن اإلدارة الرشــيدة واالمتثــال إلــى تعليمــات احلوكمــة للشــركات
املســاهمة ،فــإن امللكيــة تؤكــد علــى حقــوق املســاهمني واألطــراف أصحــاب العالقــة فــي الشــركة.
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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
عضو ،ممث ً
ال عن شركة إدارة املساهمات احلكومية (لغاية  12شباط )2019
عطوفة السيد سامي كامل داوود
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 Limitedمن  29آب )2018
عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي
عضو ،ممث ً
ال عن شركة “( ”Mint Trading Middle East Limitedلغاية  31متوز )2018
سعادة السيد عماد جمال القضاة
عضو ،ممث ً
ال عن املؤسسة عامة للضمان االجتماعي
سعادة السيد "محمد علي" عصام بدير
عضو
سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
عضو

أعضاء اإلدارة العليا
السيد ستيفان بيشلر
املدير العام  -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

أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي األعضاء من األشخاص االعتباريني
املنصب

اجلنسية

الشهادات
العلمية

تاريخ امليالد

رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

ماجستير إدارة
أعمال

1957/5/25

معالي املهندس باسم
السالم

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

أردنية

بكالوريوس
هندسة
كيميائية

االسم

معالي املهندس سعيد دروزة

تنفيذي/غير
صفة
تنفيذي
االستقاللية

غير مستقل

غير تنفيذي

1956/6/19

غير مستقل

غير تنفيذي

معالي السيد ناصر
الشريدة*****

عضو

أردنية

ماجستير
اقتصاد

1967/6/5

غير مستقل

غير تنفيذي

عطوفة السيد سامي داوود

عضو

أردنية

ماجستير إدارة
أعمال

1975/6/23

غير مستقل

غير تنفيذي

عطوفة الدكتور عبد
احلكيم الشبلي*

عضو

أردنية

دكتوراة في
االقتصاد

1966/2/6

غير مستقل

غير تنفيذي

عطوفة الكابنت سليمان
عبيدات

عضو

أردنية

بكالوريوس
علوم عسكرية

1947/6/6

غير مستقل

غير تنفيذي

سعادة السيد نزار
خوري**

عضو

لبنانية

بكالوريوس في
 1948/12/24غير مستقل
االقتصاد

غير تنفيذي

سعادة السيد عماد القضاة

عضو

أردنية

ماجستير إدارة
أعمال

1961/5/3

غير مستقل

غير تنفيذي

سعادة السيد “محمد علي”
بدير

عضو

أردنية

ماجستير إدارة
هندسية

1976/10/18

مستقل

غير تنفيذي

سعادة السيد ميشيل نزال

عضو

أردنية

بكالوريوس
إدارة فنادق

1956/7/31

مستقل

غير تنفيذي

معالي الدكتور عز الدين
كناكرية ***

عضو

أردنية

دكتوراة في
التمويل

1960/9/13

أردنية

ماجستير في
اإلدارة العليا
للنقل اجلوي

1957/9/14

عطوفة السيد سامر
املجالي****

عضو

غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

* من  8أيار  2018عضو ،ممث ً
ال عن شركة ادارة املساهمات احلكومية
** من  29آب  2018عضو ،ممث ً
ال عن شركة ""Mint Trading Middle East Limited
*** استقال بتاريخ  8أيار2018
**** استقال بتاريخ  31متوز 2018

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

112

113

ملخص عن اخلبرات العملية للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني
اسم العضو

معالي املهندس سعيد سميح دروزة

اسم الشركة املمثل عنها

استقاللية األعضاء

تنفيذي /غير تنفيذي

معالي املهندس سعيد دروزة

شركة إدارة املساهمات احلكومية

غير مستقل

غير تنفيذي

معالي املهندس باسم السالم

شركة إدارة املساهمات احلكومية

غير مستقل

غير تنفيذي

عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

شركة إدارة املساهمات احلكومية

غير مستقل

غير تنفيذي

عطوفة السيد سامي كامل داوود

شركة إدارة املساهمات احلكومية

غير مستقل

غير تنفيذي

 عضــو مجلــس أمنــاء كليــة " "Babsonاألميركيــة وعضــو مجلــس أمنــاء اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت التــي أســس فيهــا مركــز ســميحدروزة لإلبــداع وريــادة األعمــال.

شركة إدارة املساهمات احلكومية

غير مستقل

غير تنفيذي

 أســس فــي ع ّمــان "مجلــس اعتمــاد الرعايــة الصحيــة" كمؤسســة غيــر ربحيــة تُعنــى باعتمــاد مــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة وحتســناملعاييــر التــي تقــوم عليهــا.

مؤسسة الضمان االجتماعي

غير مستقل

غير تنفيذي

 يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة "بورديو" األميركية ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة" "INSEADفي فرنسا.

"MINT TRADING MIDDLE
"EAST LIMITED

غير مستقل

غير تنفيذي

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد نزار خوري

األوراق املالية اململوكة من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة:
عدد األسهم كما في

االسم

2018/12/31
معالي املهندس سعيد دروزة

-

-

معالي املهندس باسم السالم

-

-

عطوفة السيد سامي داوود

-

-

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

5,000

5,000

عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

3,406

3,406

سعادة السيد نزار خوري

-

-

سعادة السيد عماد القضاة

-

-

سعادة السيد "محمد علي" بدير

7,699

7,699

سعادة السيد ميشيل نزال

5,000

5,000

يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة كما هو في نهاية عام :2018
اسم العضو
سعيد سميح دروزة
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اسم القريب
مازن سميح دروزة

درجة القرابة
أخ

 يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة أدوية احلكمة.ُ -ع ّي وزيراً للصحة بني عامي .2006 – 2003

 يــرأس مجلــس إدارة مؤسســة امللكــة رانيــا التــي تُعنــى بتطويــر قــدرات الشــباب وتزويدهــم بالوســائل الالزمــة للنجــاح عبــر التركيــز علــىاســتخدام التكنولوجيــا فــي التعلــم عــن بُعــد.

 -عضو مجلس إدارة البنك املركزي األردني.

معالي املهندس باسم خليل السالم
عي عضواً في مجلس إدارة الشركة من  17نيسان  ،2016ومن ثم مت تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة في  30تشرين أول .2017
ّ -

 -يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك.

 شــغل عــدة مناصــب حكوميــة فــي الدولــة ،حيــث عــن وزيــراً للماليــة ووزيــراً للعمــل تــرأس خاللهمــا مجلــس إدارة بعــض املؤسســات احلكوميــة:املؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ،املؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي ،صنــدوق التشــغيل والتدريــب والتعليــم املهنــي والتقني.

 شغل منصب عضو مجلس إدارة البنك املركزي.2017/12/31

عدد األسهم اململوكة
77,248

 تــرأس مجلــس إدارة شــركة اخلطــوط اجلويــة امللك ّيــة األردن ّيــة منــذ العشــرين مــن شــهر حزيــران لعــام  ،2016وذلــك بعــد تعيينــه ممث ـ ًا
لشــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة فــي مجلــس إدارة امللك ّيــة األردن ّيــة فــي التاســع عشــر مــن شــهر حزيــران .2016

 مؤسس وعضو مجلس إدارة لعدة شركات صناعية وتعدينية. مت تعيينه عضواً في مجلس األعيان األردني حتى عام .2011 حاصل على درجة البكالوريوس سنة  1978في الهندسة الكيميائية من "."University of London Imperial Collegeعطوفة السيد سامي كامل داوود
 مت تعيين ُه عضواً في مجلس إدارة امللك ّية األردن ّية بتاريخ .2019/2/12 يشغل منصب أمني عام رئاسة الوزراء منذ تاريخ .2018/10/9 أمني عام مجلس الوزراء بني .2018 – 2016 -أمني سر مجلس الوزراء بني .2016 – 2014

 مستشار برئاسة الوزراء وأمني عام مساعد لشؤون إدارة العمليات في رئاسة الوزراء .2012 / -رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية .2018/

 رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية بني .2019 - 2018 -عضو مجلس إدارة شركة البوتاس العربية .2018 /

 عضو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية بني .2017 - 2014 -نائب رئيس مجلس إدارة شركة املطارات األردنية .2017/

 عضو مجلس إدارة شركة املناطق احلرة بني .2012 - 2011 -عضو املجلس األعلى للدفاع املدني منذ عام .2018

 -عضو مجلس إدارة شركة املطارات األردنية بني .2017 – 2014
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عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
 -يشغل حالياً وظيفة أمني عام لوزارة املالية اعتباراً من .2018/4/30

 عمل في اخلدمة العسكرية  -مديرية األمن العام (.)1988 – 1986 -يحمل شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة "سول روس ستات"  -الواليات املتحدة األمريكية عام .1985

 بدأ الدكتور الشبلي حياته العملية في البنك املركزي األردني بوظيفة اقتصادي للفترة .2004– 1991 عمل خالل عام  2002كمحاضر غير متفرغ في اجلامعة األردنية في كلية إدارة األعمال قسم االقتصاد. عمل بوظيفة اقتصادي في برنامج اإلنذار املبكر للفترة  2007– 2004في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. عمل في رئاسة الوزراء بوظيفة اقتصادي في وحدة حتدي األلفية للفترة .2010-2007 -عمل مديراً ملديرية الدراسات والسياسات االقتصادية في وزارة املالية للفترة من .2018 - 2010

 عمــل فــي إدارة امللفــات االقتصاديــة والسياســات املاليــة الهامــة فــي وزارة املاليــة محليـاً ودوليـاً مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــيوصنــدوق النقــد العربــي ،وعمــل فــي اللجــان الرســمية بشــكل رئيســي علــى رســــــــم السياســات االقتصاديــة واملاليــة وتنفيــذ البرامــج الهامــة
علــى املســتوى الوطنــي والدولــي كبرنامـــــــج التصحيــح االقتصــادي واالجتماعــي ،وبرنامــج اإلصــاح املالــي وحتديــث اإلدارة املاليــة ،وبرنامــج
املراجعــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي.

 مثل وزارة املالية في العديد من مجالس إدارة املؤسسات والشركات التي تساهم فيها احلكومة واللجان الرسمية. حاصل على درجة الدكتوراة في االقتصاد/سياسية نقدية جامعة "ليدز" -بريطانيا.عطوفة الكابنت سليمان رضا عبيدات
 -مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في  20حزيران .2016

 مت تعيينه مديراً عاماً  -رئيساً تنفيذياً لشركة امللك ّية األردن ّية في شهر تشرين األول من العام  2015ولغاية .2017/6/1 عني رئيساً ملجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران املدني في العام .2007 -عني مديراً عاماً لسلطة الطيران املدني في العام .2004

 تسلم وظيفتي نائب املدير العام للعمليات اجلوية ورئيس القطاع الفني في امللك ّية األردن ّية. تسلم قيادة السرب امللكي وجناح النقل اجلوي في سالح اجلو امللكي األردني.سعادة السيد نزار خوري
 عمل مع طيران الشرق األوسط منذ عام  1974وحتى التقاعد في آب .2017 بدأ العمل في دائرة التخطيط واالقتصاد ،ثم انتقل فيما بعد إلى الدائرة التجارية و ُع ّي نائب الرئيس التجاري. فــي عــام  2001عـ ّـن رئيــس القســم التجــاري ومســؤوالً عــن الدوائــر التاليــة :املبيعــات والتوزيــع ،إدارة املــردود املاديــة ،التســويق ،خدمــةالزبائــن ،برامــج الوفــاء ،االتفاقيــات التجاريــة ،الطيــران املدنــي.
 يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت كمــا أكمــل املســتلزمات األكادمييــة للماجســتير فــي االقتصــادفــي اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت.
سعادة السيد عماد جمال القضاة
 -مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في كانون األول من عام .2015

 يتولى حالياً منصب مدير دائرة االستثمار باألسهم  -صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي. -عمل مديراً لدائرة اخلزينة  -صندوق استثمار أموال الضمان اإلجتماعي (.)2008 - 2002

سعادة السيد "محمد علي" عصام بدير
 -مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في  28آذار من العام .2008

 يتولى حالياً منصب املدير العام لشركة البعد األمثل لالستثمار إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين. شــغل ســابقاً منصــب مديــر عــام الشــركة الدوليــة لتكنولوجيــا االتصــاالت للفتــرة مــن  2005-2000وعضويــة مجلــس إدارة مؤسســةتشــجيع االســتثمار.
 يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة "بيــردو" -الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام  ،1997وشــهادة املاجســتير فــياإلدارة الهندســية مــن اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام .2001
سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
 مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة امللكية في  14نيسان .2016 عضو مجلس األعيان اخلامس والعشرين. -مدير تنفيذي في امللك ّية األردن ّية من عام  1980حتى عام .1982

 رئيس مجلس إدارة شركة فنادق البحر امليت من عام  1990حتى تاريخه. رئيس مجلس إدارة شركة مينا للفنادق من عام  2004حتى تاريخه. رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق األردنية من عام  1988حتى تاريخه. رئيس مجلس احتاد اجلمعيات السياحية منذ عام  2004حتى تاريخه. نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس هيئة تنشيط السياحة األردنية من عام  2004حتى تاريخه. مؤسس وعضو مجلس أمناء كلية األردن املجتمعية من عام  1988وحتى تاريخه. حاصل على بكالوريوس إدارة فنادق من "لوزان" -سويسرا عام .1978معالي الدكتور عز الدين محي الدين كناكرية (استقال)
 -مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في  17نيسان .2016

 مت تعيينه أميناً عاماً لوزارة املالية بتاريخ  2014/6/5وذلك للمرة الثانية ،حيث شغل ذات املنصب خالل الفترة .2012-2007 عمل مديراً عاماً لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات في شهر آذار من عام .2012ُ -ع ّي مفوضاً في هيئة األوراق املالية للفترة من .2014 - 2012

 -شغل عدة مناصب في وزارة املالية للفترة  2007-1986أهمها مساعد أمني عام وزارة املالية ومدير مديرية اإلدارة النقدية في الوزارة.

 حصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي التمويــل مــن جامعــة ع ّمــان العربيــة للدراســات العليــا فــي العــام  ،2010ودرجــة املاجســتير فــي العلــوماملاليــة واحملاســبية مــن األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة واملصرفيــة فــي العــام  1997ودرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة
اليرمــوك فــي عــام .1984
 -حاصل على وسام االستقالل امللكي من الدرجة الثانية وذلك تقديراً جلهوده في اخلدمة العامة والتميز في قطاع األعمال.2007

 مديراً عاماً بالوكالة  -صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (.)2006– 2005 مديراً حملفظة دائرة االستثمارات اخلارجية  -البنك املركزي األردني (.)2002– 2000 عمل متداوالً رئيسياً  -البنك املركزي األردني ( .)2000 – 1996 -عمل متداوالً في دائرة االستثمارات اخلارجية  -البنك املركزي األردني (.)1996 – 1991

 -شغل منصب مساعد رئيس قسم احملاسبة املركزية  -البنك املركزي األردني (.)1991 – 1989
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عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي (استقال)
 -مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في  23تشرين الثاني .2016

السيد ستيفان بيشلر

 يشــغل حاليـاً منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الطيــران الســعودية اخلليجيــة ومنصــب رئيــس شــركة القحطانــي للطيــران ،مجموعــة عبــدالهــادي القحطانــي ،اململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام .2013

 -مت تعيني السيد بيشلر مديراً عاماً  -رئيساً تنفيذياً لشركة امللك ّية األردن ّية في شهر حزيران من عام .2017

 -شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران اخلليج ،املنامة – البحرين .2012 – 2009

 -شغل منصب مدير عام  -رئيس تنفيذي لشركة "طيران فيجي"في شهر أيلول من عام .2013

 تو ّلــى عــدة مناصــب تنفيذيــة عليــا فــي امللك ّيــة األردن ّيــة منهــا :دائــرة العمليــات اجلويــة ،التخطيــط التجــاري ،تقنيــة املعلومــات وخدمــاتاملســافرين .2001 – 1989

 شغل منصب رئيس تنفيذي لشركة "طيران اجلزيرة" من شهر حزيران من عام  2009إلى شهر آب من عام .2013 منــذ عــام  ،2004كان ســتيفان جــزء مــن فريــق اإلدارة العليــا لـ"ريتشــارد برانســون" وكان مســؤوالً عــن حتــول شــركة طيــران "فيرجــن بلــو"االســترالية مــن شــركة طيــران منخفضــة التكاليــف إلــى شــركة طيــران ذات شــبكة واســعة وجديــدة وشــغل فيهــا منصــب رئيــس القطــاع التجــاري.

 -شغل منصب املدير العام  -الرئيس التنفيذي لشركة امللك ّية األردن ّية .2009 - 2001

 -عضو مجلس إدارة البنك املركزي األردني.

 -قبل االلتحاق بامللك ّية األردن ّية شغل منصب رئيس تنفيذي ملجموعة طيران "إير برلني" في شهر فبراير من عام .2015

 -شغل منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة السياحة الترويجية األملانية في شركة "توماس كوك آج"

 -نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق ملجموعة فنادق اخلليج ،مملكة البحرين.

 انضــم الســيد بيشــلر إلــى شــركة "لوفتهانــزا" فــي عــام  1989كمديــر للمبيعــات والتســويق ملنطقــة فرنســا ،ثــم ُعــن مديــراً لشــركة"لوفتهانــزا" فــي فرنســا عــام  .1991وتــدرج فــي "لوفتهانــزا" بعــدد مــن الوظائــف فــي مجــال املبيعــات؛ حيــث كان مديــراً للشــركة فــي أملانيــا عــام
 1995ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمبيعــات والتســويق فــي جميــع أنحــاء العالــم عــام  1996وعضــواً فــي املجلــس التنفيــذي لشــركة "لوفتهانــزا"
عام .1997

 الرئيس السابق لالحتاد العربي للنقل اجلوي (آكو) .2004 املدير العام السابق للمنظمة العاملية لتموين الطائرات .)IFCA) 2001 حائز على جائزة " "Lloyds Aviation Economics Prizeمن معهد "كرانفيلد" للتكنولوجيا في اململكة املتحدة. حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران والتصميم ودرجة الدبلوم في الدراسات الصناعية من جامعة ()Loughbroughفي اململكة املتحدة عام  ،1979وشهادة املاجستير في اإلدارة العليا للنقل اجلوي في .1983

 حاصل على شهادة املاجستير في االقتصاد والقانون من جامعة "آوغسبورغ" في أملانيا.السيد مروان مرجي
 -مت تعيني السيد مروان مرجي مبنصب رئيس القطاع املالي في شهر أيلول من العام .2018

معالي السيد ناصر سلطان الشريدة (استقال)
 -مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في  26تشرين أول .2017

 -قبل االلتحاق بامللك ّية األردن ّية شغل منصب رئيس دائرة التدقيق الداخلي في شركة "إيجل هيلز" في شهر تشرين األول من عام .2015

ـبع وعشــرين ســنة فــي عــدد مــن وزارات ومؤسســات القطــاع العــام ،واملنظمــات الدوليــة غيــر احلكوميــة،
 ميتلــك خبــرة عمليــة تزيــد عــن سـ ٍومنظمــات األمم املتحــدة.

 -انضم إلى "أنتالنتيك آند ستريز" في القاهرة في عام  2003كمدير إقليمي للعمليات ومبيعات الصادرات ثم مت تعيينه مدير منطقة ليبيا.

 شــغل الســيد الشــريدة منــذ  1996عــدة مناصــب ووظائــف منها :رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة اخلاصــة ،رئيــسمجلــس إدارة شــركة تطويــر العقبــة ،وزيــراً للبيئــة ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة املناطــق احلــرة ،رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة إقليــم البتــرا
التنمــوي الســياحي ،أمني عــام وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،مديــر وحــدة الشــراكة األردنية-األوروبيــة ومديــر وحــدة تنســيق املســاعدات
اخلارجيــة ،وزارة التخطيــط ،مستشــار تطويــر البرامــج التنمويــة ببرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ( ،)UNDPمستشــاراً إقليميـاً فــي املكتــب
املســؤول عــن برامــج التخطيــط والتقييــم فــي منظمــة األونــروا ( ،)UNRWAومديــر عــام مؤسســة التعــاون التنمــوي (Cooperation
 )for Developmentفــي القــدس.
 حاصل على درجتي البكالوريوس واملاجستير في االقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة اليرموك عامي  1988و.1994املناصب التنفيذية وأسماء األشخاص الذين يشغلونها واألوراق املالية اململوكة من قبلهم

يتضمــن اجلــدول التالــي بيانـاً بأســماء أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا وملكيــة كل واحــد منهــم فــي أســهم الشــركة مقارنــة مــع الســنة الســابقة
ومؤهالتهــم العلميــة:
االسم

املنصب

اجلنسية املؤهل العلمي

التخصص

املدير العام -الرئيس التنفيذي

أملاني

ماجستير

االقتصاد والقانون

السيد مروان مرجي من  1أيلول 2018

رئيس القطاع املالي

أردني

بكالوريوس

محاسبة

السيد فراس القراعني لغاية  30حزيران 2018

رئيس القطاع املالي

أردني

بكالوريوس

محاسبة

رئيس قطاع املوارد البشرية واإلدارية

أردني

ماجستير

العلوم السياسية

السيد ستيفان بيشلر من  1حزيران 2017

السيد سفيان السلمان لغاية  2أيار 2018

ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم في نهاية عام .2018

 -شغل منصب املدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة سرايا القابضة.

 شغل منصب املدير املالي في شركة تعبئة سكيكدة في اجلزائر خالل الفترة .2003 - 2000 شغل منصب مدير املوازنة والتخطيط في شركة تعبئة كوكا كوال األردنية خالل الفترة .2000 - 1997 مت تعيينــه كمســاعد مدقــق فــي شــركة "آرثــر أندرســون" وتقــدم فــي مســاره الوظيفــي خــال خبرتــه فــي األعــوام مــن  1997 -1992إلــى أنأصبــح مدققـاً أعلــى.
 حاصل على شهادة البكالورويس في احملاسبة من جامعة اليرموك. حاصل عل شهادة مهنية معتمدة من املعهد األمريكي ملكافحة الفساد.عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة العامة ،إن وجدت.
عضو مجلس اإلدارة

معالي املهندس سعيد دروزة

معالي املهندس باسم السالم
عطوفة السيد سامي داوود

ال يوجد

مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين وكابيتال بنك
ال يوجد

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

ال يوجد

سعادة السيد عماد القضاة

ال يوجد

سعادة السيد نزار خوري

ال يوجد

عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

سعادة السيد "محمد علي" بدير

سعادة السيد ميشيل نزال
118

الشركات املساهمة التي هو عضوا في مجلس ادارتها

ال يوجد

مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين
ال يوجد
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أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة
 جلنة التدقيق جلنة الترشيحات واملكافآت جلنة احلوكمة جلنة املخاطرأسماء رئيس وأعضاء جلنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم
جلنة التدقيق:

 سعادة السيد ميشيل نزال (رئيساً) عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي (من  8أيار )2018 سعادة السيد "محمد علي" بدير سعادة السيد عماد القضاة معالي الدكتور عز الدين كناكرية (استقال)سعادة السيد ميشيل نزال (رئيس ًا)
 -مدير تنفيذي في امللك ّية األردن ّية من عام  1980حتى عام .1982

 رئيس مجلس إدارة شركة فنادق البحر امليت من عام  1990حتى تاريخه. رئيس مجلس إدارة شركة مينا للفنادق من عام  2004حتى تاريخه. -رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق األردن ّية من عام  1988حتى تاريخه.

 -رئيس مجلس احتاد اجلمعيات السياحية منذ عام  2004حتى تاريخه.

 نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس هيئة تنشيط السياحة األردن ّية من عام  2004حتى تاريخه. -مؤسس وعضو مجلس أمناء كلية األردن املجتمعية من عام  1988وحتى تاريخه.

 حاصل على بكالوريوس إدارة فنادق من " لوزان" -سويسرا عام . 1978عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي (عضواً)
 يشغل حالياً وظيفة أمني عام لوزارة املالية اعتباراً من .2018/4/30 بدأ الدكتور الشبلي حياته العملية في البنك املركزي األردني بوظيفة اقتصادي للفترة .2004 – 1991 عمل كمحاضر غير متفرغ في اجلامعة األردنية في كلية إدارة األعمال قسم االقتصاد خالل عام .2002 عمل بوظيفة اقتصادي في برنامج اإلنذار املبكر للفترة  2007– 2004في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. عمل في رئاسة الوزراء بوظيفة اقتصادي في وحدة حتدي األلفية للفترة .2010-2007 -عمل مديراً ملديرية الدراسات والسياسات االقتصادية  -وزارة املالية للفترة من .2018 - 2010

 عمــل فــي إدارة امللفــات االقتصاديــة والسياســات املاليــة الهامــة فــي وزارة املاليــة محليـاً ودوليـاً مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــيوصنــدوق النقــد العربــي ،وعمــل مــع اللجــان الرســمية فــي رســــــــم السياســات االقتصاديــة واملاليــة وتنفيــذ البرامــج الهامــة علــى املســتوى
الوطنــي والدولــي كبرنامـــــــج التصحيــح االقتصــادي واالجتماعــي ،وبرنامــج اإلصــاح املالــي وحتديــث اإلدارة املاليــة ،وبرنامــج املراجعــة مــع
صنــدوق النقــد الدولــي.

 مثل وزارة املالية في العديد من مجالس إدارة املؤسسات والشركات التي تساهم فيها احلكومة واللجان الرسمية. حاصل على درجة الدكتوراة في االقتصاد  -سياسية نقدية جامعة "ليدز" -بريطانيا.120

سعادة السيد "محمد علي" بدير (عضواً)
 -مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من عام .2008

 يتولى حالياً منصب املدير العام لشركة البعد األمثل لالستثمار إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين. شــغل ســابقاً منصــب مديــر عــام الشــركة الدوليــة لتكنولوجيــا االتصــاالت للفتــرة مــن 2005 - 2000وعضويــة مجلــس إدارة مؤسســةتشــجيع االســتثمار.
 يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة "بيــردو"  -الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام  ،1997وشــهادة املاجســتيرفــي اإلدارة الهندســية مــن اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام .2001
سعادة السيد عماد القضاة (عضواً)
 يتولى حالياً منصب مدير دائرة االستثمار باألسهم  -صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي. عمل مديراً لدائرة اخلزينة  -صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي .2008 - 2002 -عمل مديراً عاماً بالوكالة  -صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي .2006 - 2005

 عمل مديراً حملفظة دائرة االستثمارات اخلارجية  -البنك املركزي األردني .2002 – 2000 عمل متداوالً رئيسياً  -البنك املركزي األردني .2000 – 1996 -عمل متداوالً  -دائرة االستثمارات اخلارجية  -البنك املركزي األردني .1996 – 1991

 شغل منصب مساعد رئيس قسم احملاسبة املركزية  -البنك املركزي األردني .1991 - 1989 يحمل شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة "سول روس ستات"  -الواليات املتحدة األمريكية عام .1985معالي الدكتور عز الدين كناكرية (عضواً)
 مت تعيينه أميناً عاماً لوزارة املالية بتاريخ  2014/6/5وذلك للمرة الثانية ،حيث شغل ذات املنصب خالل الفترة .2012 - 2007 -عمل مديراً عاماً لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات في شهر آذار من عام .2012

ُ -عني مفوضاً في هيئة األوراق املالية للفترة من .2014 – 2012

 -شغل عدة مناصب في وزارة املالية للفترة  2007 - 1986أهمها مساعد أمني عام وزارة املالية ومدير مديرية اإلدارة النقدية في الوزارة.

 حصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي التمويــل مــن جامعــة ع ّمــان العربيــة للدراســات العليــا فــي عــام  ،2010ودرجــة املاجســتير فــي العلــوماملاليــة واحملاســبية مــن األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة واملصرفيــة فــي العــام  ،1997ودرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة
اليرمــوك فــي عــام .1984
اسم ضابط ارتباط احلوكمة في الشركة:
ضابط ارتباط احلوكمة في الشركة املهندس سامر إبراهيم السمان ،والذي يشغل منصب املساعد التنفيذي للمدير العام للحوكمة.
أسماء رئيس وأعضاء كل من جلنة الترشيحات واملكافآت وجلنة احلوكمة وجلنة إدارة املخاطر
جلنة الترشيحات واملكافآت

 معالي املهندس سعيد دروزة (رئيساً) -معالي املهندس باسم السالم

 عطوفة الكابنت سليمان عبيدات سعادة السيد نزار خوري (من  29آب )2018 عطوفة املهندس سامر املجالي (استقال)121

جلنة املخاطر:

جلنة احلوكمة

 -عطوفة السيد سامي داوود رئيساً (من  12شباط )2019

مت عقد ست اجتماعات خالل العام 2018

 سعادة السيد نزار خوري (من  29آب )2018 -سعادة السيد عماد القضاة

رقم اجللسة

 -معالي السيد ناصر سلطان الشريدة (استقال)

تاريخ اجللسة

احلضور

الغياب

 عطوفة املهندس سامر عبدالسالم املجالي (استقال)جلنة املخاطر

 -معالي املهندس باسم السالم (رئيساً)

1

2018/3/8

 -عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

معالي املهندس باسم السالم
معالي الدكتور عز الدين كناكرية
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد ستيفان بيشلر

 سعادة السيد عماد القضاة (من  26أيلول )2018 عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي من ( 8أيار  2018لغاية  26أيلول .)2018 -سعادة السيد "محمد علي" بدير

2

 -سعادة السيد ستيفان بيشلر

2018/7/3

 معالي الدكتور عز الدين كناكرية (استقال)عدد اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل السنة وأسماء األعضاء احلاضرين
جلنة الترشيحات واملكافآت 2018
رقم اجللسة

تاريخ اجللسة

احلضور

الغياب

1

2018/1/14

معالي املهندس سعيد دروزة
معالي املهندس باسم السالم
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

كانت اللجنة تتألف من ثالثة
أعضاء فقط

2

2018/3/7

معالي املهندس سعيد دروزة
معالي املهندس باسم السالم
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

عطوفة املهندس سامر املجالي

جلنة احلوكمة:
لم يتم عقد أي اجتماع ،فقط قرارات بالتمرير

122

3

4

2018/8/14

2018/9/16

معالي املهندس باسم السالم
معالي الدكتور عز الدين كناكرية
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد ستيفان بيشلر

معالي املهندس باسم السالم

سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد ستيفان بيشلر

معالي املهندس باسم السالم

سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد ستيفان بيشلر

5

2018/10/21

معالي املهندس باسم السالم
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ستيفان بيشلر

6

2018/12/12

معالي املهندس باسم السالم
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ستيفان بيشلر

عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

مت تعديل أعضاء اللجنة في قرار
مجلس اإلدارة رقم  11جلسة  278تاريخ
2018/9/26

123

جلنة التدقيق:

مت عقد اثنى عشر اجتماعاً خالل العام 2018
رقم اجللسة

تاريخ اجللسة

112

2018/1/31

113

2018/3/10

114

2018/3/10

115

2018/3/25

116

2018/4/23

117

2018/7/11

118

2018/7/23

119

2018/7/29

احلضور

سعادة السيد ميشيل نزال
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال
معالي الدكتور عز الدين كناكرية
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال
معالي الدكتور عز الدين كناكرية
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال
عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال
عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال
عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة

الغياب

معالي الدكتور عز الدين
كناكرية

أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة (باستثناء جلنة التدقيق وجلنة الترشيحات واملكافآت وجلنة احلوكمة وجلنة إدارة املخاطر)
 جلنة زيادة رأس املال (جلنة مؤقتة إلى حني إمتام إجراءات زيادة رأسمال الشركة)عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وأسماء األعضاء احلاضرين
عقد مجلس إدارة الشركة عشرة اجتماعات خالل السنة على النحو التالي:
رقم اجللسة

271

تاريخ اجللسة

2018/1/14

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة
معالي املهندس باسم خليل السالم
معالي السيد ناصر الشريدة
معالي الدكتور عز الدين كناكرية
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

عطوفة السيد سامر املجالي

سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال

سعادة السيد

"محمد علي" بدير
معالي الدكتور عز الدين
كناكرية
معالي الدكتور عز الدين
كناكرية

احلضور

الغياب

272

2018/3/1

سعادة السيد

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة
معالي املهندس باسم خليل السالم
معالي السيد ناصر الشريدة
معالي الدكتور عز الدين كناكرية
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
عطوفة السيد سامر املجالي
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال

"محمد علي" بدير

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة
معالي املهندس باسم خليل السالم
معالي السيد ناصر الشريدة

273

2018/3/10

معالي الدكتور عز الدين كناكرية
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

عطوفة السيد سامر املجالي

سعادة السيد "محمد علي" بدير

سعادة السيد عماد القضاة

120

2018/9/20

سعادة السيد ميشيل نزال
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة

عطوفة الدكتور عبد
احلكيم الشبلي

سعادة السيد ميشيل نزال

121

2018/10/28

سعادة السيد ميشيل نزال
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة

عطوفة الدكتور عبد
احلكيم الشبلي

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة

معالي املهندس باسم خليل السالم

122

2018/11/21

سعادة السيد ميشيل نزال
عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
سعادة السيد عماد القضاة

عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

عطوفة السيد سامر املجالي

123

2018/11/28

سعادة السيد ميشيل نزال
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة

سعادة السيد

"محمد علي" بدير

معالي الدكتور عز الدين كناكرية

274

2018/4/26

سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال

معالي السيد ناصر الشريدة

سعادة السيد "محمد علي" بدير

عطوفة الدكتور عبد
احلكيم الشبلي

حضر السادة مدققو احلسابات اخلارجيني  4اجتماعات للجنة التدقيق خالل السنة.
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم:

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة
معالي املهندس باسم خليل السالم
معالي السيد ناصر الشريدة

275

2018/6/30

276

2018/7/5

277

2018/7/29

278

2018/9/26

279

2018/10/29

280

2018/12/19

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

عطوفة السيد سامر املجالي

فيمــا يلــي أســماء كبــار املســاهمني االعتباريــن والطبيعيــن الذيــن ميتلكــون  ٪5أو أكثــر مــن رأســمال الشــركة مرتبــة تنازليـاً مــع بيــان ملكيتهــم
مــن األســهم كمــا هــو فــي نهايــة عــام  2018مقارنــة مــع عــام :2017

سعادة السيد "محمد علي" بدير
االســـــــــــــــــــــــم

سعادة السيد عماد القضاة

نسبة
املساهمة%

عدد األسهم

نسبة
املساهمة%

عدد األسهم

2018

2018

2017

2017

األردن

76.4

188,243,117

60.3

88,243,117

اململكة املتحدة

9.14

22,518,838

15.4

22,518,838

األردن

5.9

املوقع اجلغرافي

سعادة السيد ميشيل نزال

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
عطوفة السيد سامر املجالي
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال

معالي املهندس باسم خليل السالم
معالي السيد ناصر الشريدة
عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة
معالي املهندس باسم خليل السالم
عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال
سعادة السيد نزار خوري

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة
معالي املهندس باسم خليل السالم
عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
سعادة السيد "محمد علي" بدير
سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد ميشيل نزال

معالي املهندس باسم خليل السالم
معالي السيد ناصر الشريدة

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة

شركة إدارة املساهمات احلكومية

"Mint Trading Middle
"East Limited
املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي

14,640,534

10

14,640,534

هــذا وقــد مت االنتهــاء مــن إجــراءات زيــادة رأس املــال والبالغــة  28,205,128مليــون ســهم فــي شــهر كانــون الثانــي مــن عــام  2019وبذلــك
تصبــح حصــة شــركة إدارة املســاهمات احلكوميــة %78.8

عطوفة السيد سامر املجالي

رئيس مجلس اإلدارة
املهندس سعيد سميح دروزة
معالي السيد ناصر الشريدة

عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

معالي السيد ناصر الشريدة
سعادة السيد نزار خوري

معالي املهندس سعيــد سميــح دروزة
معالي املهندس باسم خليل السالم

عطوفة الدكتور عبد احلكيم الشبلي
عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

سعادة السيد "محمد علي" بدير

معالي السيد ناصر الشريدة
سعادة السيد ميشيل نزال

سعادة السيد عماد القضاة
سعادة السيد نزار خوري
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