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اأع�شاء جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

- معايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري

ممثل عن حكومة اململكة الأردنّية الها�سمّية )اعتباراً من تاريخ 2 ت�سرين الثاين 2014(

- معايل املهند�س نا�سر اأحمد عبدالكرمي اللوزي

ممثل عن حكومة اململكة الأردنّية الها�سمّية )لغاية 1 ت�سرين الثاين 2014(

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

معايل ال�سيد مروان حممود ح�سان عو�س

الأع�شاء

- معايل املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة 

ممثل عن حكومة اململكة الأردنّية الها�سمّية

- معايل الأ�ستاذ “حممد �سريف” علي �سريف الزعبي

- �سعادة ال�سيد �سامر اأني�س من�سور املع�سر

- �سعادة املهند�س عمرو فخري حممد البلبي�سي

- عطوفة املهند�س عبدالرحمن حممد عبدالرحمن اخلطيب

 ممثل عن املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 

- �سعادة ال�سيد ماهر “حممد جنيب” عزمي ميقاتي

Mint Trading Middle East Limited ممثل عن �سركة 

- �سعادة ال�سيد “حممد علي” ع�سام “حممد علي” بدير

املدير العام/ الرئي�س التنفيذي بالوكالة )من تاريخ 26 ت�سرين الأول 2014( 

عطوفة الكابنت هيثم م�ستو

رئي�س جمل�س الإدارة 

املدير العام/ الرئي�س التنفيذي )من تاريخ 1 اأيار 2014 ولغاية 26 ت�سرين الأول 2014(

معايل املهند�س نا�سر اللوزي

املدير العام/ الرئي�س التنفيذي )من تاريخ 3 متوز 2012 لغاية تاريخ 30 ني�سان 2014(

معايل املهند�س عامر احلديدي

مدققو احل�شابات 

ال�سادة اإرن�ست ويونغ

امل�شت�شار القانوين 

- مكتب املحامي اأحمد اأبوعرقوب  وم�ساركوه

- مكتب املحامي هاين الكردي

روؤيتنا، ر�شالتنا وقيمنا

روؤيتنا...

اأن نكون �سركة الطريان املف�سلة لربط الأردن وامل�سرق بالعامل.

ر�شالتنا...

اأن يقوم م�سافرونا برتويج خدماتنا باأنف�سهم، لأننا نقدم لهم:

اأرفع م�ستويات ال�سالمة والأمن والعتمادية يف جمال النقل اجلوي.

اأجواء �سفر متكاملة غنية بالرعاية والهتمام.

خدمات ومزايا متقدمة بكلفة معقولة.

اأن يعمل موظفونا كفريق واحد بحما�س وكفاءة عالية، لأننا نوفر لهم:

بيئة عمل �سحية ت�سجع امل�ساركة واحلوار املفتوح.

امتيازات وحوافز وظيفية مناف�سة.

فر�ساً م�ستمرة للتدريب والتطور من خالل م�سار وظيفي واعد.

قيادة ن�سطة وفعالة.

اأن يقبل م�ساهمونا على ال�ستثمار يف �سركتنا، لأننا نوؤّمن لهم:

عائدات جمزية على ا�ستثماراتهم.

اأرباحاً متنامية با�ستمرار.

اأعلى م�ستويات النزاهة وال�سفافية وامل�سوؤولية.

وبهذه الر�سالة �سيكون الأردن فخوراً، لأننا:

نعك�س ال�سورة املثلى لهوية الأردن، ثقافته وح�سن �سيافته.

نروج الأردن كمحطة رئي�سية وبوابة دخول لل�سرق الأو�سط على ال�سعيدين ال�سياحي وال�ستثماري.

ندعم املجتمع املحلي ونقدم الرعاية ملختلف الن�ساطات والفعاليات اخلريية.

قيمنا...

نعمل جاهدين لنحقق التميز، وموظفونا الناجحون يتحلون بـ:

روح الفريق الواحد:

نوؤمن بالعمل كفريق، ونحب اأن نحقق النجاح معاً معتمدين على التوا�سل الفعال وعلى قدراتنا الذاتية.

نقدر اقرتاحات العاملني، وجنعل من الختالف يف وجهات النظر و�سيلة للتعلم والتقدم.

املو�سوعية:

نتخذ القرارات بناًء على حقائق ملمو�سة وحالت عملية، ولي�س ا�ستناداً اإىل الآراء ال�سخ�سية وامل�ساعر.

ندعم قراراتنا باملعلومة ال�سحيحة الكفيلة باإقناع بع�سنا البع�س بواقعية وجترد.

العتمادية:

ن�سعى ب�سكل م�ستمر لتلبية حاجات م�سافرينا يف كافة الظروف والأحوال.

نن�ساع لكافة ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية، والأنظمة والقوانني املرعية.

اللتزام:

نلتزم بتوفري الأف�سل لكل من لهم م�سلحة بنجاح �سركتنا با�ستمرار.

ن�سع اأعلى معايري وم�ستويات الأداء ونعمل على تطبيقها.

نتحمل م�سوؤولية اأفعالنا وقراراتنا.

ن�سغي لرغبات كل من نتعامل معهم، من داخل ال�سركة وخارجها، ون�ستجيب لها.

الهتمام:

نتفهم متطلبات م�سافرينا ونعمل على حتقيقها.

ندعم بع�سنا البع�س ونقدر ظروفنا مبو�سوعية.

نتعامل مع الآخرين بنف�س الأ�سلوب الذي نتمنى اأن يعاملونا به.

الثقة:

ننتهج ال�سدق وال�سفافية يف تعاملنا مع م�سافرينا، موظفينا و�سركائنا.

نعزز قيم الثقة والحرتام، وندعم اإيجاد جومن التوا�سل والنفتاح يف بيئة العمل.
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يف هذا ال�سدد، قامت امللكّية الأردنّية باإجراء درا�سات حتليلية لكل من الإيرادات والنفقات و�سبكة اخلطوط والأ�سطول، وقد خل�ست هذه الدرا�سات 

اإىل اأن تعظيم الإيرادات وخف�س النفقات هما العامالن الأ�سا�سيان لعملية النهو�س بال�سركة، ففي جمال تعظيم الإيرادات، تعتزم ال�سركة زيادة الإيرادات 

الت�سغيلية وغري الت�سغيلية، حيث �سيتم الرتكيز على ا�ستغالل الفر�س املتاحة على �سبكة امللكّية الأردنّية لزيادة عدد الركاب من خالل ا�ستعادة املنحنى 

الت�ساعدي للح�سة ال�سوقية، مع ا�ستمرار بذل اجلهود لزيادة الإيرادات اإىل احلد الأق�سى با�ستخدام نف�س ال�سعة املعرو�سة للبيع، فيما �سيتم زيادة 

الإيرادات غري الت�سغيلية من خالل الرتكيز على ت�سويق اخلدمات ذات العوائد الإ�سافية. اأما يف جمال خف�س النفقات فاإن الرتكيز �سين�سب على رفع 

كفاءة الت�سغيل مبا ي�سمن خف�س النفقات يف كافة املجالت وتوجيه الهتمام ب�سكل اأكرب اإىل املبادرات ذات العائد الأعلى والأ�سرع وذلك ح�سب ما ورد يف 

اخلطة امل�ستقبلية لالأعوام 2019-2015.

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،

ل ي�سعني يف اخلتام اإل اأن اأجدد ال�سكر والعرفان لكم جميعاً با�سمي وبالنيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�س الإدارة وموظفي ال�سركة، معربين عن بالغ 

تقديرنا لتفهمكم حقيقة التحديات التي متر بها ال�سركة، وموؤكدين اأننا جميعاً عازمون على العمل بكل الطاقات والإمكانات وبذل اأق�سى اجلهود لتخطي 

هذه املرحلة وامل�سي بامللكّية الأردنّية.

داعني املوىل عز وجل اأن يوفقنا ويعيننا على حمل اأمانة امل�سوؤولية لتحقيق كل ما فيه خري بلدنا العزيز ورفعة �سركتنا الوطنية بقيادة ورعاية �ساحب 

اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املفدى حفظه اهلل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�سليمـان احلافـظ / رئي�س جمل�س الإدارة 

كلمة معايل رئي�س جمل�س الإدارة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�شعد اهلل اأوقاتكم جميعًا بكل خري

ح�شرات امل�شاهمني الكرام، 

ي�سرين اأن اأبعَث اإليكم با�سمي وبالنيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�س اإدارة امللكّية الأردنّية بتحية التقدير والحرتام، مثمنني م�ساهمتكم يف الناقل الوطني 

للمملكة الأردنّية الها�سمّية وحر�سكم على هذه ال�سركة العريقة، التي اأرى يف الأفق م�ستقباًل م�سرقاً ينتظرها باإذن اهلل، بالرغم من التحديات التي 

تواجهها يف الوقت احلا�سر.

ح�شرات امل�شاهمني الكرام،

اإذا نظرنا اإىل واقع �سركة اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية، فاإننا جنُد اأمامنا موؤ�س�سة وطنية عريقة عمرها 51 عاماً، وهي تتبواأ اليوم مكانة متقدمة يف 

عامل �سناعة النقل اجلوي الإقليمية والعاملية، بالنظر اإىل مقوماتها الفنية والتكنولوجية والب�سرية املميزة، ف�ساًل عن دورها الإ�سرتاتيجي الهام يف ربط 

الأردن بالعامل اخلارجي من خالل اأ�سطول حديث من الطائرات، يخدم �سبكة جوية تغطي مدناً عديدة يف العامل، باأرفع م�ستويات الأمان وال�سالمة اجلوية 

التي ا�ستحقت ال�سركة موؤخراً تقديراً عاملياً رفيعاً لأجلها، حني �ُسنفت واحدًة من بني اأف�سل ع�سر �سركات طريان عاملية يف هذا امل�سمار. 

ولأن اأ�سطول الطائرات يعترب العماد الرئي�س لأية �سركة طريان، فاإن امللكّية الأردنّية فخورة باأ�سطولها، ل�سيما بعد اأن اأدخلت يف الن�سف الثاين من العام 

2014 خم�س طائرات حديثة من طراز بوينغ 787 )درمي ليرن( مقابل خروج اأربع طائرات من طراز اإيربا�س 340 وطائرة من طراز اإيربا�س 330 انتهت 

عقود تاأجريها، و�ست�سكل عملية التحديث منعطفاً اإيجابياً جديداً يف م�سرية امللكّية الأردنّية التي اأ�سبح العمر الت�سغيلي لأ�سطولها اجلوي ل يتجاوز اليوم 

خم�س �سنوات بينما كان هذا املعّدل �سبع �سنوات قبل عملية التحديث، وتنتظر ال�سركة اأن ينعك�س ت�سغيل طائرات بوينغ 787 اإيجابياً على جممل الأداء 

العام لل�سركة بدءاً من العام 2015.

ح�شرات امل�شاهمني الكرام، 

قامت امللكّية الأردنّية خالل العام 2014 وبعد اإجراء درا�سات ا�ست�سارية من قبل اإحدى ال�سركات العاملية يف �سناعة النقل اجلوي بوقف الت�سغيل اإىل كل 

من: اأكرا، الإ�سكندرية، كوملبو، ميالنو، العني، بومباي، لغو�س ودلهي، وذلك ب�سبب �سعف اجلدوى التجارية لهذه الوجهات يف الوقت احلا�سر، ومن اأجل 

توجيه ال�ستثمار نحومناطق اأخرى اأف�سل من حيث اجلدوى القت�سادية، وبذلك مت تخفي�س خطوط ال�سبكة لت�سبح 52 بدلً من 60، وبالإ�سافة لذلك 

فاإن ال�سركة واجهت يف هذا العام حتديات ناجتة عن الظروف الأمنية وال�سيا�سية التي متر بها املنطقة والتي اأثرت على عملياتها الت�سغيلية يف بع�س 

املحطات مما اأدى اإىل تعليق الت�سغيل اإىل كل من طرابل�س وبنغازي وم�سراته وكذلك اإىل املو�سل، ي�ساف اإىل ذلك ما قامت به ال�سركة من وقف الرحالت 

اإىل دم�سق وحلب حيث مت اإيقاف تلك الرحالت منذ متوز واأيلول من عام 2012 على التوايل.

ل يَخفى عليكم ح�سرات امل�ساهمني الكرام اأن ال�سطرابات الأمنية وال�سيا�سية اجلارية يف املنطقة كان لها وما زال اأكرب الأثر يف تراجع حركة ال�سفر 

وال�سياحة من واإىل الأردن وال�سرق الأو�سط عموماً، واإذا اأ�سفنا اأ�سعار الوقود التي ظلت مرتفعة حتى ال�سهور الت�سعة الأوىل من عام 2014 وكذلك تنامي 

حدة املناف�سة التي تواجهها امللكّية الأردنّية من �سركات طريان عمالقة، فاإننا ميكن اأن نعترب اأن هذه الأ�سباب �ساهمت يف اخل�سائر التي حلقت بال�سركة 

خالل الأعوام القليلة املا�سية.

ح�شرات امل�شاهمني الكرام،

اأودُّ اأن اأطمئنكم اأن احلكومة الأردنّية وبالتعاون مع جمل�س الإدارة وكل الأطراف الأخرى ذات العالقة يف �سعي حثيث الآن لإعادة هيكلة ال�سركة من 

خمتلف اجلوانب املالية والت�سغيلية والإدارية لتمكينها من تعزيز مكانتها التناف�سية وال�ستمرار يف اأداء دورها ال�سرتاتيجي يف خدمة الأردن وموا�سلة دعم 

القت�ساد الوطني الذي ت�سهم ال�سركة فيه بن�سبة ت�سل اإىل نحو 3% من الناجت املحلي الإجمايل.

واإن تفهم احلكومة الر�سيدة لأهمية الناقل الوطني لالأردن والقيمة الرمزية التي تتمتع بها امللكّية الأردنّية بالن�سبة للدولة ف�ساًل عن الدور ال�سرتاتيجي 

الهام الذي تقوم به ال�سركة يف ربط الأردن بالعامل، كلها اأ�سباب تقف وراء عزم احلكومة - باعتبارها امل�ساهم الأكرب يف ال�سركة - على دعم الناقل الوطني 

واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة بهذا اخل�سو�س، وهنا اأقتب�س ما قاله دولة رئي�س الوزراء خالل جل�سة مناق�سة املوازنة العامة للدولة يف جمل�س النواب مع 

نهاية �سهر �سباط من عام 2015 “ل يخطر على بال اأحد اأننا ميكن اأن نتجاهل امللكّية الأردنّية، فنحن ل نن�سى اأهميتها ودورها ورمزيتها للّدوله، بالرغم 

من التحّديات التي واجهتها وتواجهها، ونحن الآن ب�سدد اإعادة هيكلتها ور�سملتها، لكّن العملية مل تكتمل حتى الآن، و�سوف تعود هذه ال�ّسركه حليويتها 

وقّوتها وكفاءتها والأمل املعقود عليها، و�ستنطلق من جديد وبقّوه نحوم�ستقبل اأف�سل اإن �ساء اهلل”.
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اأع�شاء جمل�س الإدارة 

يت�سمن اجلدول اأدناه اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإداره ونبذه تعريفيه عن كل واحد منهم:

�شنة التخرجال�شهادات العلميةتاريخ امليالدتاريخ الع�شويةاملن�شبا�شم الع�شو

معايل ال�سيد �سليمان حافظ 

امل�سري
1968بكالوريو�س جتارة2014/10/21941/1/1رئي�س جمل�س الإدارة

معايل املهند�س نا�سر اأحمد 

اللوزي
رئي�س جمل�س الإدارة

 - 2006/9/5
1979بكالوريو�س هند�سة مدنية2014/10/11957/2/26

معايل ال�سيد مروان حممود 

عو�س
1980ماج�ستري يف القت�ساد2012/4/261951/3/11نائب رئي�س جمل�س الإدارة

معايل املهند�س عالء عارف 

البطاينة

ممثل عن حكومة اململكة الأردنّية 

الها�سمية
2013/10/91969/06/06

ماج�ستري اإدارة نظم 

املعلومات وبكالوريو�س 

هند�سة مدنية

1993

معايل الأ�ستاذ “حممد �سريف” 

علي الزعبي
ماج�ستري يف القانون 2008/3/271963/05/16ع�سو

التجاري
1985

1992بكالوريو�س علوم �سيا�سية2006/9/51971/7/19ع�سو�سعادة ال�سيد �سامر اأني�س املع�سر

�سعادة ال�سيد عمروفخري 

البلبي�سي
1982بكالوريو�س هند�سة2006/9/51961/1/25ع�سو

عطوفة املهند�س عبدالرحمن 

حممد اخلطيب

ع�سو، ممثل عن املوؤ�س�سة العامة

لل�سمان الجتماعي
2008/3/271947/01/01

ماج�ستري يف الدرا�سات 

ال�سرتاتيجية وهند�سة 

الت�سالت 

1980

�سعادة ال�سيد ماهر “حممد 

جنيب” ميقاتي

ع�سو، ممثل عن �سركة 

 Mint Trading Middle
East Limited

2006ماج�ستري يف اإدارة الأعمال 2008/3/271980/06/11

�سعادة ال�سيد “حممد علي” 

ع�سام بدير
2001 ماج�ستري اإدارة هند�سية2008/3/271976/10/18ع�سو

تقرير جمل�س الإدارة

غايات ال�شركة واأن�شطتها الرئي�شية

تعمل جمموعة امللكّية الأردنّية من اأجل حتقيق غاياتها التي اأن�سئت من اأجلها والتي من اأهمها القيام بجميع ن�ساطات النقل اجلوي املنتظم وغري املنتظم 

للركاب والربيد والب�سائع داخل اململكة وخارجها، بالإ�سافة اإىل القيام بتقدمي خدمات املناولة للطائرات.

اأماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني

يقع املكتب الرئي�سي للملكّية الأردنّية )الإدارة العامة( يف العا�سمة عّمان، وتدار عملياتها الت�سغيلية ورحالتها اجلوّية من مطار امللكة علياء الدويل، كما 

يوجد لها مكاتب مبيعات يف 25 مدينة يف العامل، ووكالء عامون ملبيعاتها يف نحو43 مدينة اأخرى.

وتقوم ال�سركة بتنفيذ تلك الأعمال من خالل موظفيها والذين يبلغ عددهم كما هو يف 2014/12/31 ما جمموعه 4،543 موظفاً يعمل منهم 339 موظفاً 

يف املحطات اخلارجية لل�سركة 103 موظفني يف �سركة الأجنحة امللكّية و16 موظفاً يف �سركتها التابعة الرويال تورز.

راأ�شمال ال�شركة 

يبلغ راأ�سمال ال�سركة ما قيمته 84,373,350 ديناراً مق�سماً اإىل 84,373,350 �سهماً بقيمة ا�سمية دينار اأردين لل�سهم الواحد. 

ال�شركات التابعة لل�شركة

�سركة الأجنحة امللكّية و�سركتها التابعة )رويال تورز(

لقد تاأ�س�ست الأجنحة امللكّية يف الأردن عام 1975 ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بدون اأية فروع تابعة لها وهي حالياً مملوكة بالكامل للملكّية الأردنّية. 

ومع تطبيق ا�سرتاتيجية ال�سركة اجلديدة يف ت�سرين ثاين 2005، فقد مت حتويل اخلدمات الإقليمية التي كانت تقوم بها الأجنحة امللكّية يف ال�سابق اإىل 

ال�سركة الأم امللكّية الأردنّية، وقد اأ�سبحت الأجنحة امللكّية امل�سوؤول الرئي�س عن ت�سغيل اأن�سطة وعمليات املجموعة للنقل العار�س. كما تعمل ال�سركة كوكيل 

نقل عار�س )اأي اأنها تنظم النقل العار�س البديل عند عدم توفر طائراتها( وموؤِجٍر لطائراتها لل�سركة الأم عند ال�سرورة. وتقوم الأجنحة امللكّية بت�سغيل 

خطوط جديدة اإىل وجهات ل تخدمها امللكّية الأردنّية حالياً.

يقع مقر اإدارة الأجنحة امللكّية الرئي�سي يف مبنى امل�سافرين الطابق الأول/الدوار ال�سابع ويعمل لديها حالياً 103 موظفني. يبلغ راأ�سمال �سركة الأجنحة 

.A320 امللكّية حالياً 5 ماليني دينار اأردين، ومتتلك طائرة واحدة من طراز اإيربا�س

يف �سهر ت�سرين اأول 2009 قامت �سركة الأجنحة امللكّية ب�سراء )80%( من احل�س�س يف �سركة امللكّية الأردنّية لل�سياحة وال�سفر )رويال تورز(. تاأ�س�ست 

�سركة رويال تورز عام 1979 بهدف تقدمي خدمات اإ�سافية تكميلية خلدمات امللكّية الأردنّية ت�ساعدها على ت�سويق رحالتها يف مناطق اجلذب ال�سياحي 

يف العامل. تتوىل ال�سركة مهمة حجز تذاكر ال�سفر واإر�سال اأفواج �سياحية للوجهات ال�سياحية الأكرث رواجاً يف املنطقة والعامل، والبحث عما هوجديد دائماً 

لتوفري خيارات اأو�سع لل�سائحني.
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يحمل املهند�س البطاينة و�سام ال�ستقالل الأردين من الدرجة الأوىل، وكذلك ال�سليب الأعظم من مملكة هولندا. حاز املهند�س البطاينه على جائزة امللك 

عبداهلل الثاين للتميز احلكومي وال�سفافية ثالث مرات.

يحمل درجة املاج�ستري يف اإدارة نظم املعلومات من جامعة جورج وا�سنطن الأمريكية.

وكذلك يحمل درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة جورج وا�سنطن الأمريكية.

معايل الأ�ستاذ “حممد �سريف” علي �سريف الزعبي

مت تعيينه ع�سواً يف جمل�س اإدارة ال�سركة يف اآذار من العام 2008. كما كان قد �سغل �سابقاً ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة خالل الفرتة من اآب 2003 

ولغاية ني�سان 2005. 

يتوىل حالياً من�سب املدير العام ل�سركة علي �سريف الزعبي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية. 

توىل �سابقاً من�سب وزير العدل للفرتة من 2006-2007، ووزير ال�سناعة والتجارة للفرتة من 2006-2005. 

ع�سويف جمال�س الإدارة والأمناء لعدد من ال�سركات والهيئات الأردنّية املحلية والدولية، وي�سمل ذلك مركز احل�سني لل�سرطان، مركز امللك عبداهلل الثاين 

للتميز وجامعة الريموك.

ي�سغل حالياً ع�سوية عدد من الهيئات املحلية والدولية وي�سمل ذلك نقابة املحامني الأردنيني والنقابة الدولية للمحامني. 

�سغل �سابقاً ع�سوية عدد من جمال�س اإدارة عدد من الهيئات واملوؤ�س�سات الكربى منها البنك املركزي الأردين، جمل�س املنتدى الإقليمي العربي واملجل�س 

القت�سادي والجتماعي، من�سب عني يف جمل�س الأعيان الأردين منذ 25 ت�سرين الثاين 2010 ولغاية ت�سرين الثاين 2011 

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف القانون واملاج�ستري يف القانون التجاري من جامعة بري�ستول- بريطانيا. 

�سعادة ال�سيد �سامر اأني�س من�سور املع�سر

مت تعيينه ع�سواً يف جمل�س اإدارة ال�سركة يف اأيلول من العام 2006. كما كان قد �سغل �سابقاً ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة خالل الفرتة من اآب 2003 

ولغاية اآب 2005.

ع�سو يف جمال�س الإدارة لعدد من الهيئات الأردنّية املحلية والدولية وي�سمل ذلك الأجنحة امللكّية، اجلمعية العلمية حلماية الطبيعة، �سركة اللوازم الطبية 

والعلمية، �سرايا القاب�سة املحدودة و�سرايا العقبة، �سركة ميجاتيك، الهيئة امللكّية لالأفالم، �سركة عمان لالأدوية، �سركة ال�ستك�ساف لل�سياحة وال�سفر. 

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف ال�سيا�سة والقت�ساد من جامعة نورث وي�سرتن-الوليات املتحدة الأمريكية.

�سعادة املهند�س عمرو فخري “حممد علي” البلبي�سي

مت تعيينه ع�سواً يف جمل�س اإدارة ال�سركة يف اأيلول 2006 

يعمل ك�سريك ومدير تنفيذي ل�سركة وكالت اخلدمات امل�سرتكة. 

 LG ع�سويف جمال�س الإدارة لعدد من ال�سركات والهيئات الأردنّية املحلية والدولية، وي�سمل ذلك �سركة الروؤية احلديثة لالإلكرتونيات والأجهزة الكهربائية

وال�سركة املرتابطة لل�سناعات اخل�سبية. 

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة نورث اإي�سرتن – الوليات املتحدة الأمريكية.

عطوفة املهند�س عبدالرحمن حممد عبدالرحمن اخلطيب 

مت تعيينه ع�سواً يف جمل�س اإدارة ال�سركة يف اآذار من العام 2008.

يتوىل حالياً من�سب رئي�س الهيئة التنفيذية للتخا�سية. 

�سغل �سابقاً عدة منا�سب منها ع�سوية جمل�س اإدارة جمموعة اأوراجن لالت�سالت، رئي�س اللجنة الفنية خل�سخ�سة امللكّية الأردنّية، جمموعة اأوراجن 

لالت�سالت، رئي�س هيئة املديرين لل�سركة الأردنّية ل�سيانة حمركات الطائرات، رئي�س هيئة املديرين ل�سركة وانادوخلدمات الإنرتنت و�سركة الأبعاد لبناء 

وتطوير البيانات الإلكرتونية. 

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الإلكرتونية من اأكادميية الطريان امللكّية يف اليونان، و�سهادتي املاج�ستري يف الهند�سة الإلكرتونية والدرا�سات 

الدفاعية وال�سرتاتيجية.

 

�سعادة ال�سيد ماهر “حممد جنيب” عزمي ميقاتي 

مت تعيينه ع�سواً يف جمل�س اإدارة ال�سركة يف اآذار من العام 2008. 

يتوىل حالياً من�سب املدير التنفيذي ملجموعة ( اإم1 ) القاب�سة، الرئي�س التنفيذي ملجموعة ( اإم1 ) ترافل، اإ�سافة اإىل ع�سويته يف اللجنة ال�ستثمارية 

ملجموعة )اإم1( القاب�سة. 

�سغل �سابقاً من�سب املدير العام ل�سركة اأريبا لالت�سالت - قرب�س للفرتة من 2003-2005 واملدير العام ل�سركة اإنف�ستكم هولدجن- لبنان للفرتة من 

.2003-2002

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال و�سهادة املاج�ستري املتخ�س�سة يف اإدارة الأعمال من مركز ان�سياد- فرن�سا.

�سعادة ال�سيد “حممد علي” ع�سام “حممد علي” بدير 

مت تعيينه ع�سواً يف جمل�س اإدارة ال�سركة يف اآذار من العام 2008. 

يتوىل حالياً من�سب املدير العام ل�سركة البعد الأمثل لال�ستثمار اإ�سافة اإىل ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة العامة للتعدين. 

�سغل �سابقاً من�سب مدير عام ال�سركة الدولية لتكنولوجيا الت�سالت للفرتة من 2000-2005 وع�سوية جمل�س اإدارة موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار.

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية من جامعة بريدو- الوليات املتحدة الأمريكية عام 1997، و�سهادة املاج�ستري يف الإدارة الهند�سية من 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 2001.

وفيما يلي ملخ�س عن اخلربات العملية لل�سادة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة:

معايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري

ت�سلّم معايل ال�سيد �سليمان احلافظ رئا�سة جمل�س اإدارة امللكّية الأردنّية اعتباراً من تاريخ الثاين من �سهر ت�سرين الثاين لعام 2014، حيث مت اإنتخابه من 

قبل جمل�س اإدارة امللكّية الأردنّية يف �سوء تعيينه من قبل احلكومة ممثاًل لها يف املجل�س.

وميتلك ال�سيد احلافظ خربة وا�سعة تتجاوز 45 عاماً يف خمتلف جمالت العمل يف القطاعني العام واخلا�س.

عمل اأميناً عاماً لوزارة املالية عندما بداأت احلكومة بتطبيق برنامج الت�سحيح القت�سادي عام 1990.

�سغل من�سب وزير املالية ووزير الت�سالت على التوايل، وعمل بعدها وزيراً للطاقة، وعاد مرة اأخرى وزيراً للمالية.

تراأ�س جمال�س اإدارة العديد من ال�سركات والهيئات الر�سمية، منها رئي�س جمل�س املفو�سني يف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 

الت�سالت الأردنية، و�سركة البوتا�س العربية، و”كيمابكو” لإنتاج الأ�سمدة، وبرومني الأردن، وموؤ�س�سة املناطق احلرة، واملوؤ�س�سة الأردنية لال�ستثمار.

ع�سواً يف عدة جمال�س اإدارة منها امللكّية الأردنّية ملدة 8 �سنوات، و�سلطة الكهرباء الأردنية، واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، وموؤ�س�سة تنمية اأموال 

الأيتام، وموؤ�س�سة الإقرا�س الزراعي، وال�سركة العربية لل�سناعات الهند�سية، و�سلطة الطريان املدين، و�سركة الإ�سمنت الأردنية، و�سركة الفو�سفات 

الأردنية، وامل�سرف العربي الإفريقي، والهيئة العربية للتنمية الزراعية، وحمافظ �سندوق النقد الدويل.

نائباً ملحافظ البنك الإ�سالمي يف جدة، ونائب حمافظ �سندوق النقد العربي.

 ورئي�س الوفد الأردين يف نادي باري�س.

�سغل وظيفة رئي�س ق�سم التكاليف يف �سركة الدباغة الأردنية، ومديراً مالياً وم�ساعداً للمدير العام يف كل من �سركة الإ�سمنت الأردنية، وموؤ�س�سة 

الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، وم�ست�سار جلنة بنك البرتاء )حتت الت�سفية(.

ع�سو جلنة التخا�سية الوزارية، وع�سو جلنة التنمية الوزارية، وع�سو اللجنة امللكية للتحديث والتطوير.

ي�سغل ال�سيد احلافظ حالياً من�سب رئي�س �سندوق ا�ستثمار اأموال ال�سمان الجتماعي.

معايل املهند�س نا�سر اأحمد عبدالكرمي اللوزي

مت تعيينه رئي�ساً ملجل�س اإدارة ال�سركة يف اأيلول من عام 2006، ومت اإعادة انتخابه رئي�ساً ملجل�س اإدارة ال�سركة يف اآذار من العام 2008 ويف ني�سان من 

العام 2012. 

توىل من�سب رئي�س اأمناء �سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية )2012-2010(

توىل �سابقاً من�سب رئي�س الديوان امللكي الها�سمي الأردين )2011-2008(

�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سرق العربي للتاأمني، اإ�سافة اإىل ع�سويته يف عدد من جمال�س اإدارة عدد من ال�سركات واملوؤ�س�سات الكربى منها 

�سركة حديد الأردن، البنك الأردين الكويتي، ال�سركة املتحدة لال�ستثمارات املالية و�سركة الكابالت احلديثة.

ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة امللك ح�سني )1999-الآن(

توىل �سابقاً عدداً من احلقائب الوزارية منها من�سب وزير النقل للفرتة من 1998-2000، وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان 1996-1999 كما عمل وزيراً 

لالإعالم والثقافة يف العام 1999.

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة تك�سا�س-اإرلينجتون )1979(.

معايل ال�سيد مروان حممود ح�سان عو�س

مت تعيينه نائباأ لرئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة يف ني�سان من العام 2012.

ي�سغل حالياً من�سب املدير العام/ الرئي�س التنفيذي للبنك الأهلي الأردين.

�سغل من�سب وزير املالية.

�سغل من�سب اأمني عام وزارة ال�سناعة والتجارة. 

عمل يف قطاع البنوك منها الإ�سالمية والتجارية والإمنائية والبنك املركزي الأردين.

توىل �سابقاً من�سب الرئي�س التنفيذي لبنك �سو�سيتية جرنال )بنك ال�سرق الأو�سط( وبنك الإمناء ال�سناعي بالإ�سافة اإىل بنك قطر الإ�سالمي يف دولة 

قطر.

رئي�س جمل�س اأمناء جامعة موؤتة، ورئي�س هيئة مديري �سركة حماية الأردنّية ورئي�س هيئة مديري �سركة الأهلي للتاأجري التمويلي، بالإ�سافة اإىل ع�سويته يف 

عدد من جمال�س الإدارة والحتادات والهيئات واجلمعيات الوطنية.

له عدد من الكتب واملوؤلفات واملقالت يف التعامالت والدرا�سات املالية وامل�سرفية.

يحمل بكالوروي�س يف اإدارة الأعمال من اجلامعة الأردنّية )1973(، والدبلوم العايل يف التنمية القت�سادية وماج�ستري اقت�ساد من جامعة فاندربيلت/ 

الوليات املتحدة الأمريكية )1980(.

معايل املهند�س عالء عارف البطاينة

�سغل �سابقاً من�سب وزير الطاقة والرثوة املعدنية.

�سغل من�سب وزير ال�سغال العامة والإ�سكان.

�سغل من�سب وزير النقل.

عمل مديراً عاماً للجمارك الأردنّية يف الفرتة ما بني 2007-2005.

عمل اأميناً عاماً لوزارة النقل يف الفرتة ما بني 2005-2000.

عمل يف القطاع اخلا�س ملدة ثماين �سنوات يف اأمريكا وبريطانيا والأردن.

يف 2013/10/26 �سدرت الإرادة امللكّية ال�سامية بت�سميته ع�سواً يف جمل�س الأعيان الأردين. 
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ال�سيد عمر �سامي ال�سعيد

مت تعيني ال�سيد ال�سعيد رئي�ساً للقطاع املايل يف متوز من العام 2012.

�سغل �سابقاً من�سب املدير التنفيذي ل�سركة فريندي لالت�سالت يف الأردن واململكة العربية ال�سعودية.

�سغل من�سب املدير املايل التنفيذي يف �سركة زين لالت�سالت.

عمل مديراً مالياً تنفيذياً يف جمموعة الت�سالت الأردنّية – الت�سالت الفرن�سية “اأورجن”.

عمل يف �سركة ريب�سول للتنقيب عن النفط.

عمل يف �سركة اآرثر اندر�سون للتدقيق.

ميلك خربة وا�سعة يف جمالت الت�سالت، النفط والغاز، التدقيق املحا�سبي وال�سياحة.

حا�سل على �سهادة البكالوروي�س يف املحا�سبة من اجلامعة الأردنّية.

حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف املحا�سبة مع مرتبة ال�سرف من جامعة اأوكالهوما �سيتي- الوليات املتحدة الأمريكية.

�سارك يف دورة تطوير اإداري متقدمة من جامعة هارفرد – الوليات املتحدة الأمريكية.

ال�سيد ريت�سارد نوتال

مت تعيني ال�سيد ريت�سارد رئي�ساً للقطاع التجاري يف الأول من كانون الثاين من عام 2013.

ميلك خربة اأكرث من 20 عاماً يف جمال الطريان متتد عرب خم�س قارات.

�سغل من�سب املدير العام لطريان البحرين.

�سغل من�سب املدير التنفيذي للعمليات التجارية ل�سركة اخلطوط اجلوية الكينية.

عمل كنائب رئي�س اإقليمي يف عمليات ال�سحن الأمريكية املنتظمة لأطل�س للطريان، اأكرب �سركة �سحن يف العامل من بني 747 �سركة.

عمل كم�ست�سار جتاري اأعلى يف الفريق الذي اأنقذ اخلطوط اجلوية الفلبينية من الإفال�س.

بداأ م�سريته املهنية مع اخلطوط اجلوية كاثي با�سيفيك اجلوية حيث ق�سى 12 عاماً يف عدة اأدوار ت�سمل التخطيط واإدارة الإيرادات وال�ست�سارات 

الداخلية واإدارة الدولة.

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الريا�سيات من جامعة اأك�سفورد، وعلى درجة املاج�ستري يف قيادة الأعمال من كلية لندن لالأعمال.

ال�سيد معاذ عطااهلل املجايل 

بداأ العمل يف ال�سركة يف �سهر حزيران من عام 1976.

توىل من�سب نائب املدير العام لل�سحن يف �سهر اآب من عام 2011. 

�سغل �سابقاً عدداً من املنا�سب منها مدير دائرة ال�سحن، م�ساعد نائب مدير عام خلدمات املطار، مدير تنفيذي ملبيعات منطقة الأردن، بالإ�سافة اإىل 

خدمته كمدير حمطة يف عدد من املحطات اخلارجية.

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية وعلم الجتماع من اجلامعة الأردنّية.

ال�سيد حممد ها�سم مرت�سى

بداأ العمل يف ال�سركة يف �سهر حزيران من عام 1976

توىل من�سب نائب املدير العام خلدمات املطار يف �سهر اآب من عام 2011. 

�سغل �سابقاً عدداً من املنا�سب منها رئي�س دائرة ال�سحن، رئي�س دائرة خدمات املطار، وم�ساعد نائب مدير عام لل�سحن.

يحمل �سهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة من اجلامعة الأردنّية.

الإدارة العليا التنفيذية

يت�سمن اجلدول اأدناه اأ�سماء اأع�ساء فريق الإدارة العليا التنفيذية لل�سركة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم:

�شنة التخرجالتخ�ش�ساملوؤهل العلميتاريخ امليالدتاريخ التعينياملن�شبال�شم

عطوفة الكابنت 

هيثم م�ستو

املدير العام/الرئي�س التنفيذي 

بالوكالة
1982اإدارة طريانماج�ستري1982/6/21963/5/7

معايل املهند�س 

نا�سر اللوزي

رئي�س جمل�س الإدارة 

املدير العام/ الرئي�س التنفيذي

من 2014/5/1 

ولغاية 2014/10/26

1979هند�سة مدنيةبكالوريو�س1957/2/26

معايل املهند�س 

عامر احلديدي

املدير العام/ الرئي�س التنفيذي
من 2012/7/3 لغاية 

2014/4/30
1990هند�سة ميكانيكة بكالوريو�س1968/06/05

ال�سيد عمر 

�سامي ال�سعيد

نائب املدير العام/ رئي�س القطاع 

املايل
1988حما�سبةماج�ستري2012/07/11964/05/20

ال�سيد ريت�سارد 

نوتال

ماج�ستري2013/12/011966/1/20رئي�س القطاع التجاري 

ريا�سيات، قيادة 

الأعمال
1987

ال�سيد معاذ 

عطااهلل املجايل

نائب املدير العام ملبيعات 

وخدمات ال�سحن
بكالوريو�س1976/06/011954/05/01

لغة اإجنليزية وعلم 

اجتماع
1976

ال�سيد “حممد 

ها�سم” مرت�سى

1976حما�سبةبكالوريو�س1976/06/011953/10/24نائب املدير العام خلدمات املطار

 وفيما يلي ملخ�س عن اخلربات العملية لفريق الإدارة العليا التنفيذية:

عطوفة الكابنت هيثم م�ستو

تاريخ التعيني 1982

عني رئي�ساً لدائرة العمليات اجلوية لفرتتني.

مدير تنفيذي التدريب وامل�ستويات يف دائرة العمليات اجلوية لثالث فرتات.

ممثاًل لدائرة العمليات اجلوية يف برنامج البوينغ 787.

مدير برنامج لعمليات الإمرباير. 

.A340/A320 مدير العمليات اجلوية

.IATA معتمداً من الـ CRM مدرب

.TRI-TRE ًمدرباً وفاح�ساً معتمدا

.IOSA ع�سواً يف فريق امللكّية الأردنّية لربنامج

.A320 ،A330 ،A340 ،787-B قائد طائرة لعدة طرازات

قائد طائرة A340 )ال�سرب امللكي(.

.A320 ،1011-L م�ساعد قائد طائرة

.1011-L ،727-B مهند�س طريان على

خربة طريان عملية حوايل الـ 15000 �ساعة.

حا�سل على درجة املاج�ستري التنفيذي يف اإدارة الطريان بدرجة المتياز من جامعة ما�سرتخت.

حا�سل على دبلوم طريان جتاري من اأكادميية الطريان امللكّية الأردنّية.
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اأثر القرارات ال�سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها التي لها اأثر مادي على عمل ال�سركة اأو منتجاتها اأو قدرتها التناف�سية:

التو�شل اإىل التفاقية ال�شاملة )Comprehensive Agreement( مع الحتاد الأوروبي:

قامت احلكومة الأردنّية بالتو�سل اإىل التفاقية ال�ساملة )Comprehensive Agreement( مع الحتاد الأوروبي بتاريخ 2010/12/15 حيث 

تت�سمن ب�سكل رئي�سي فتح الأجواء دون قيود بني اململكة ودول الحتاد باحلريتني الثالثة والرابعة وقيام اململكة بتبّني ت�سريعات مماثلة للت�سريعات الأوروبية 

يف جمال الطريان املدين والنقل اجلوي. حيث �ستعّر�س هذه التفاقية �سركة امللكّية الأردنّية اإىل مناف�سة غري متوازنة مع �سركات الطريان الأوروبية والتي 

تتمتع مبرونة يف الت�سغيل من اأي نقطة يف اأوروبا اإىل الأردن الأمر الذي لن تتمكن امللكّية الأردنّية من القيام به، كذلك لعدم توفر اخلانات الزمنية املالئمة 

يف املدن الأوروبية الكبرية واأهمها يف مطار هيرثويف لندن.

يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2012/1/10 قرر جمل�س الوزراء املوافقة على متديد اإعفاء عقود �سراء وبيع وا�ستئجار ومتويل الطائرات وحمركاتها والعقود 

املتعلقة بها التي يتم اإبرامها من قبل امللكّية الأردنّية من ال�سريبة العامة على املبيعات و�سريبة الدخل ور�سوم طوابع الواردات مبا يف ذلك �سريبة الدخل 

املقتطعة من ال�سخا�س غري املقيمني. )كتاب دولة رئي�س الوزراء اإىل معايل وزير املالية رقم 1096/4/11/12 تاريخ 2012/1/11(.

تطبيق معايري اجلودة الدولية

 تقوم امللكّية الأردنّية بتطبيق معايري اجلودة العاملية عن طريق تطبيق متطلبات �سهادة الأيو�سا 

)IOSA IATA Operational Safety Audit(، حيث يعتمد اإحراز هذه ال�سهادة الدولية على تفعيل مبادئ واأ�سا�سيات التدقيق املعمول بها 

دولياً ب�سكل م�ستمر طبقاً للوائح والأنظمة العاملية، وقد اأ�سبحت عملية التدقيق هذه متطلباً دولياً لزماً لكي حتافظ اأي �سركة طريان على ع�سويتها 

يف الحتاد الدويل للنقل اجلوي. كذلك تقوم ال�سركة بتطبيق متطلبات )ISAGO IOSA Safety Audit for Ground Operations(، والتي 

تتناول الأق�سام الرئي�سية التابعة لدائرة خدمات املطار وعمليات التوثيق الالزمة والتاأكد من تطبيقها العملي، مع مراعاة توفر �سروط ومتطلبات ال�سالمة 

العامة والأمن مبا فيها اأداء املعدات والآليات والعاملني عليها والتاأكد من التقّيد ب�سروط ومتطلبات ال�سالمة الأر�سية، مع اللتزام بتنفيذ القوانني املحلية 

والدولية التي تفر�سها الهيئات ذات ال�سلة بهذا املجال. بالإ�سافة اإىل تطبيق معايري ومتطلبات الوكالة الأوروبية ل�سالمة الطريان

)European Aviation Safety Agency )EASA والتي تعنى بتطبيق اأق�سى درجات ال�سالمة اجلوّية من خالل توفري بيئة عمل مالئمة 

للعاملني، وكذلك يتم تطبيق معايري اجلودة العاملية املعروفة بالأيزو، حيث ح�سلت دائرة العمليات اجلوّية ودائرة خدمات امل�سافرين على �سهادة 

ISO9001 دون اأية خمالفات.

اأ�شماء كبار مالكي الأ�شهم وعدد الأ�شهم اململوكة لكل منهم 

فيما يلي اأ�سماء كبار امل�ساهمني العتباريني والطبيعيني الذين ميتلكون 5٪ اأواأكرث من راأ�سمال ال�سركة مرتبني تنازلياً مع بيان ملكيتهم من الأ�سهم كما يف 

نهاية العام 2014 مقارنة مع العام ال�سابق:

الن�شبة %عدد الأ�شهم 2013/12/31الن�شبة %عدد الأ�شهم 2014/12/31ال�شمالرقم

21,937,0702621,937,07026حكومة اململكة الأردنّية الها�سمية1

2MINT TRADINNG MIDDLE EAST LIMITED16,030,9371916,030,93719

8,497,33510,078,497,33510,07املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي3

الو�سع التناف�سي لل�سركة 

تعترب امللكّية الأردنّية الناقل الوطني يف اململكة الأردنّية الها�سمّية، حيث تقوم بت�سغيل رحالت جوية منتظمة من الأردن اإىل )45( مدينة يف العامل عام 

2015، وهي على النحوالتايل:

امل�سرق: بريوت، القاهرة، العقبة، ال�سليمانية، بغداد، الب�سرة، اإربيل، تل اأبيب، مع التزام امللكّية الأردنّية بالت�سغيل اإىل دم�سق، حلب واملو�سل �سمن �سبكتها 

حال �سماح الظروف الأمنية بحفظ �سالمة الرحالت. 

اخلليج العربي: اأبوظبي، عدن، الدمام، الدوحة، دبي، جدة، الكويت، الريا�س، �سنعاء واملدينة املنورة. 

اأفريقيا: اخلرطوم، تون�س، اجلزائر، مع التزام امللكّية الأردنّية بالت�سغيل اإىل م�سراتة وطرابل�س وبنغازي �سمن �سبكتها حال �سماح الظروف الأمنية بحفظ 

�سالمة الرحالت. 

اأوروبا: اأم�سرتدام، اأثينا، بر�سلونة، فرانكفورت، ا�سطنبول، جنيفا، كييف، لرنكا، لندن، مدريد، مو�سكو، ميونخ، باري�س، فينا، زيورخ، روما وبرلني. 

ال�سرق الأق�سى و�سبه القارة الهندية: بانكوك، هوجن كوجن وكوالملبور.

اأمريكا ال�سمالية: نيويورك، �سيكاغو، ديرتويت ومونرتيال.

ومن اأ�سل )45( وجهة ت�سغلها امللكّية الأردنّية على منت طائراتها، فاإن ال�سركة تواجه مناف�سة مبا�سرة من قبل ال�سركات الأخرى على )23( وجهة فقط، فيما 

توا�سل ال�سركة درا�ساتها لإ�سافة بع�س اخلطوط، اأوتعديل عدد الرحالت الأ�سبوعية ح�سب احلاجة، اأواإغالق بع�س اخلطوط ح�سب تغري اجلدوى القت�سادية. 

بتاريخ 2007/04/01 ان�سمت امللكّية الأردنّية اإىل التحالف العاملي )oneworld( والذي ي�سم جمموعة من �سركات الطريان التي تعترب من اأف�سل 

واأكرب ال�سركات يف العامل. وقد جاء ان�سمام امللكّية الأردنّية لهذا التحالف نتيجة لل�سمعة العاملية املميزة التي تتمتع بها امللكّية الأردنّية وخدماتها التناف�سية 

التي تقدمها لركابها على كافة رحالتها، حيث تعترب امللكّية الأردنّية اأول �سركة طريان عربية تن�سم اإىل حتالف دويل للطريان. ويوفر هذا التحالف 

لركاب امللكّية الأردنّية �سهولة الو�سول اإىل ما يقارب 1000 مدينة يف العامل تخدمها ال�سركات الأع�ساء يف هذا التحالف. وقد �سهد العام 2011 موافقة 

ال�سلطات الأمريكية على طلب احل�سول على احل�سانة من قانون مكافحة الحتكار الأمريكي والذي تقدمت به خم�س من �سركات التحالف هي امللكّية 

الأردنّية واخلطوط اجلوية الربيطانية واأمريكان اإيرلينز واخلطوط الأيبريية والطريان الفنلندي، مبا يزيد من املزايا التناف�سية لل�سركة وميكنها من تن�سيق 

عملياتها مع ال�سركات املذكورة مبا ي�سمن اأعلى درجات القدرة على التناف�س. 

يذكر اأن ال�سركات الأع�ساء يف حتالف oneworld العاملي هم بالإ�سافة اإىل امللكّية الأردنّية كما يلي: اإير برلني، اأمريكان اإيرلينز، اخلطوط اجلوية 

الربيطانية، كاثاي با�سيفيك، اخلطوط اجلوية الإ�سبانية )اأيبرييا(، اخلطوط الفنلندية، اخلطوط اجلوية اليابانية، كانتا�س الأ�سرتالية، اخلطوط اجلوية 

املاليزية، اخلطوط ال�سيبريية، اخلطوط اجلوية القطرية، �سركة لن للخطوط اجلوية يف اأمريكا اجلنوبية، اخلطوط اجلوية ال�سريالنكية وخطوط تام الربازيلية. 

اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن للملكّية الأردنّية حتالفات ت�سويقية مع اأكرث من �سركة طريان عاملية، حيث ترتبط مع هذه ال�سركات باتفاقيات جتارية للت�سغيل 

على اأ�سا�س الرمز امل�سرتك، بحيث يظهر رمز امللكّية الأردنّية على رحالت هذه ال�سركات اإىل النقاط التي ل تقوم ال�سركة بالت�سغيل املبا�سر اإليها، وتكون 

بذلك امل�سوق لهذه الرحالت )Marketing Carrier( ومن �سمنها رحالت مبا�سرة تخدم م�سافري امللكّية الأردنّية من عمان اإىل بوخار�ست مبا�سرة، 

بالإ�سافة اإىل رحالت مبا�سرة بني عمان والبحرين وبني عمان وم�سقط. 

احلماية احلكومية اأو المتيازات التي تتمتع بها ال�سركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة اأو غريها

ل يوجد اأي حماية حكومية اأوامتيازات تتمتع بها ال�سركة اأواأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة اأوغريها.

ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأوحقوق امتياز ح�سلت ال�سركة عليها.

درجة العتماد على موّردين حمددين اأوعمالء رئي�سيني 

تتعامل ال�سركة مع جمموعة كبرية من املوّردين املحليني واخلارجيني لتزويدها مبختلف امل�سرتيات من املواد واخلدمات. ل تعتمد ال�سركة على موّردين 

حمّددين حملياً وخارجياً ي�سكلون 10٪ فاأكرث من اإجمايل م�سرتياتها با�ستثناء م�سرتيات ال�سركة من وقود الطائرات من �سركة م�سفاة البرتول الأردنّية.

وباملقابل فاإن ال�سركة تتعامل مع جمموعة كبرية من العمالء املحليني واخلارجيني بحيث تقدم لهم خمتلف اخلدمات املتعلقه بالطريان، حيث ل تعتمد 

ال�سركة على عمالء حمّددين حملياً وخارجياً ي�سكلون 10٪ فاأكرث من اإجمايل مبيعاتها.
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وبالنظر اإىل التوزيع اجلغرايف لالإيرادات، فاإننا جند اأنه ونتيجة جلهود ال�سركة امل�ستمرة للتخفيف من اأثر كل تلك التحديات على اإيراداتها، ا�ستطاعت اأن 

تقابل النخفا�س يف اإيراداتها من املناطق التي تعر�ست لإيقاف اأوتعليق الرحالت اإليها، بزيادة اإيراداتها من املناطق الأخرى.حيث انخف�ست الإيرادات يف 

مناطق اآ�سيا وامل�سرق العربي واأفريقيا بن�سبة )19%( و)8%( و)7%( على التوايل، بينما ارتفعت الإيرادات يف مناطق اخلليج العربي واأوروبا بن�سبة )%7( 

و)4%( على التوايل. 

  ¥ô°ûŸG    ÉHhQhCG              »Hô©dG è«∏ÿG                    ÉµjôeCG      É«°SCG  É«≤jôaCG

2013
2014

%-7

%-19

%-2

%+7
%+4

%-8

اأما بالن�سبة للتكاليف الت�سغيلية يف العام 2014، فقد انخف�ست بن�سبة )2%( مقارنة بالعام 2013 نتيجة لنخفا�س عدد �ساعات الطريان بن�سبة )%2( 

والناجم عن اإيقاف وتعليق الرحالت اإىل العديد من الوجهات، فقد بلغت ن�سبة التكاليف الت�سغيلية اإىل اإجمايل الإيرادات )94%( يف العام 2014 بتح�سن 

مقداره 2% عما كانت عليه يف العام 2013 حيث كانت )96%(. كما �ساهم النخفا�س يف متو�سط �سعر الوقود خالل الربع الأخري من العام 2014 اإ�سافة 

اإىل ان�سمام خم�س طائرات جديدة من طراز )بوينغ 787(، ذات امليزة القت�سادية يف ا�ستهالك الوقود، مع نهاية �سهر اآب ولغاية �سهر ت�سرين الثاين، 

بانخفا�س ن�سبة تكلفة وقود الطائرات من اإجمايل التكاليف الت�سغيلية اإىل )36.5%( يف العام 2014 مقارنة بن�سبة )39%( يف العام 2013. 

 

حتليل املركز املايل لل�شركة 

بلغت خ�سائر العام 2014 )39.6( مليون دينار اأردين مقارنة بخ�سارة مقدارها )38.9( مليون دينار اأردين خالل العام 2013.وقد جاءت هذه اخل�سارة 

نتيجة ل�ستمرار حالة عدم ال�ستقرار يف منطقة ال�سرق الأو�سط والتي اأدت اإىل تراجع حركة املجموعات ال�سياحية ب�سكل ملحوظ من اأوروبا واأمريكا اإىل 

الأردن وال�سرق الأو�سط، بالإ�سافة لذلك فاإن ال�سركة واجهت يف هذا العام حتّديات اأمنية و�سيا�سية. 

جتاوزت خ�سائر العام 2014 ما كانت عليه عام 2013 مبقدار )700( األف دينار فقط، على الرغم من زيادة حجم التحديات التي واجهت ال�سركة خالل 

العام 2014 وا�ستمرار ال�سعوبات التي كانت يف العام 2013، فقد �سهد العام 2014 املزيد من التحديات والتي متثلت بتعليق رحالت امللكّية الأردنّية 

للعديد من الوجهات لأ�سباب اأمنية، كما هوحال رحالتنا اإىل بنغازي، طرابل�س، م�سراته واملو�سل، ف�ساَل عن ا�ستمرار الأ�سعار املرتفعة للوقود حتى الربع 

الثالث من العام 2014 واأجواء املناف�سة ال�سديدة التي تع�سف مبنطقة ال�سرق الأو�سط واخلليج العربي.

على الرغم من ذلك، ونتيجة جلهود ال�سركة املتوا�سلة ملواجهة كل تلك التحديات، فقد كان النخفا�س يف معدل امتالء املقاعد للرحالت املنتظمة مبقدار 

نقطة واحدة فقط، حيث انخف�س هذا املعدل من 70% يف العام 2013 اإىل 69% يف العام 2014 نتيجة لرتاجع اأعداد امل�سافرين بن�سبة 2.8%، كما 

قامت ال�سركة يف اإطار جهودها لإدارة ال�سعة املعرو�سة باإلغاء العديد من الرحالت التي كانت ن�سبة المتالء فيها منخف�سة من اأجل تقليل تكاليف الت�سغيل.
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2010 2011 2012 2013 2014 املوؤ�شرات املالية )اآلف الدنانري( 

684.792 736.004 802.062 759.940 757.415 الإيرادات

103.486 59.068 116.502 68.260 72.301
�سايف الأرباح الت�سغيلية قبل الفوائد و�سريبة الدخل 

EBITDAR وال�ستهالك والإطفاء وبدل ا�ستئجار الطائرات

41.390 )16.799( 34.013 )10.193( )4.191(
�سايف )اخل�سائر( الأرباح الت�سغيلية قبل الفوائد و�سريبة 

EBITDA الدخل وال�ستهالك والإطفاء

9.655 )57.936( 1.114 )38.858( )39.638( �سايف الربح )اخل�سارة(

267.320 232.305 245.442 239.608 217.031 املوجودات غري املتداولة

117.727 121.110 145.250 179.963 156.864 املوجودات املتداولة

116.246 58.124 59.424 19.566 )15.835( جمموع حقوق امللكية

84.373 84.373 84.373 84.373 84.373 راأ�س املال

33.776 )30.528( 9.035 11.849 33.387 �سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية 

2010 2011 2012 2013 2014 الن�شب املالية

نسب الربحية:

15.1 8.0 14.5 9.0 9.5 % EBITDAR

6.0 )2.3( 4.2 )1.3( )0.6( % EBITDA

11.4 )68.7( 1.3 )46.1( )47.0( العائد على رأس المال )%(

2.5 )16.4( 0.3 )9.3( )10.6( العائد على الموجودات )%(

ن�سب ال�سيولة:

56.4 54.8 63.1 66.9 50.2 ن�سبة ال�سيولة )%(

16.5 )13.8( 3.9 4.4 10.7
ن�سبة التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية اإىل املطارات 

املتداولة )%(

ن�سب املديونية:

69.8 83.6 84.8 95.3 104.2 ن�سبة املطلوبات اإىل املوجودات )%(

اأداء ال�سهم:

1.52 0.66 0.63 0.58 0.68 �سعر ال�سهم )دينار اأردين(

0.11 )0.69( 0.01 )0.46( )0.47( العائد على ال�سهم

84.373 84.373 84.373 84.373 84.373 عدد الأ�سهم )000(

ويو�سح الر�سم البياين التايل توزيع التكاليف الت�سغيلية بني عامي 2014 و2013:

            äÉë«∏°üJh áfÉ«°U

äGôFÉ£dG QÉéÄà°SG ∫óH

äGôFÉ£dG ∑Ó¡à°SG

á«°VQC’G äÉeóÿGh äÉ£ëŸG

á«°VQC’G ádhÉæŸG IóMh

øjôaÉ°ùŸG äÉeóN

OƒbƒdG áØ∏µJ

iôNC’G ¿GÒ£dG äÉ«∏ªY

%13

%3

%3

%11

%12
%11

%8

%39

2013 2014

%37

%12
%12

%11

%4

%9

%3

%13
  

ونتيجة ملا ورد اأعاله، وبالرغم من كل تلك التحديات التي ت�ساعفت يف العام 2014، فقد بلغ هام�س اخل�سارة )5.2%( يف العام 2014 مقارنة بهام�س 

خ�سارة )5.1%( يف العام 2013. 

73,629

2013

73,055

2014

72,445

2012

73,487

2011

70,982

2010

39,697

2013

39,397

2014

39,963

2012

39,775

2011

38,882

2010

(‘000) áYƒ£≤ŸG äGÎe ƒ∏«µdG´ÓbE’G äGôe OóY

119,197

2013

116,837

2014

116,275

2012

116,175

2011

113,113

2010

3,308

2013

3,249

2014

3,392

2012

3,197

2011

3,022

2010

¿GÒ£dG äÉYÉ°S OóY(‘000) øjôaÉ°ùŸG OóY
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املخاطر التي تتعر�س ال�شركة لها

تقوم ال�سركة بالتعامل مع خمتلف اأنواع املخاطر التي قد تتعر�س لها ب�سكل �سامل و�سمن اإطار كلي لإدارة املخاطر وفقاً لأف�سل املعايري والأعراف 

واملمار�سات الدولية. وتكون اإدارة املخاطر يف ال�سركة بالتعاون فيما بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. ويقوم جمل�س الإدارة بالتاأكد من اأن الإدارة 

التنفيذية لل�سركة ت�ستخدم نظاماً كفوؤاً وفعالً للرقابة الداخلية. كما اأن املدير العام/الرئي�س التنفيذي وب�سفته امل�سوؤول الأعلى يف الإدارة التنفيذية، يعترب 

امل�سوؤول الأول عن اإدارة املخاطر واملمار�سات املرتبطة بها. اأما املدير املايل لل�سركة فهوامل�سوؤول عن حتديد املخاطر املالية، الرقابة، واملحافظة على نوعية 

املعلومات املالية والتاأكد من �سالمة ودقة البيانات املالية التي يتم الإف�ساح عنها. ومن جهة اأخرى، يقوم باقي اأع�ساء الإدارة التنفيذية بالتعرف على 

املخاطر املرتبطة بن�ساط دوائرهم والعمل على اإدارتها بال�سكل املنا�سب، وذلك �سمن اإطار موؤ�س�سي يحدد الواجبات وال�سالحيات لكل واحد منهم. 

اإن املخاطر التي قد يكون لها تاأثري مادي على ال�سركة خالل ال�سنة املالية الالحقة ميكن تلخي�سها فيما يلي:

خماطر خارجية

خماطر املوقع اجلغرايف:

تقع معظم عمليات ال�سركة �سمن حدود اململكة الأردنّية الها�سمّية بالإ�سافة اإىل اأن جميع رحالتها تنطلق من عّمان. ولذلك فاإن املوقع اجلغرايف للمملكة 

ي�سكل حتدياً كبرياً لل�سركة خ�سو�ساً هذه الأيام التي ت�سهد اأحداثاً �سيا�سية واقت�سادية تتعر�س لها بع�س الدول العربية املجاورة والقريبة من اململكة. 

ولذلك فاإن على ال�سركة التاأقلم يف العمل �سمن هذه املعطيات ال�سعبة والتي ت�سكل اأعباًء اإ�سافية ل ميكن جتاهلها وتاأثرياً ملمو�ساً على اأعمال ال�سركة 

وب�سكل م�ستمر. 

خماطر ال�سوق:

تزايدت يف الآونة الأخرية حدة املناف�سة بني �سركات الطريان يف املنطقة العربية، ول �سيما مع ظهور �سركات طريان منخف�سة التكاليف والتي �سكلت 

حتدياً كبرياً ملعظم �سركات الطريان الكبرية منها وال�سغرية. وملواجهة هذا النوع من املناف�سة، قامت ال�سركة باإعداد ا�سرتاتيجيات ق�سرية املدى وطويلة 

املدى للحد من تاأثري هذا النوع من �سركات الطريان على احل�سة ال�سوقية لل�سركة من خالل العمل على حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة والرتقاء بها 

اإىل طموحات امل�سافرين ورغباتهم وت�سهيل اإجراءات �سفرهم وتوفري خيارات �سفر اأكرب اأمامهم وال�ستفادة من املزايا املتعددة التي مينحها لهم حتالف 

�سركات الطريان العاملي oneworld الذي تتمتع امللكّية الأردنّية بع�سويته. 

بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن العامل ما زال يعاين من اآثار الأزمة القت�سادية العاملية والتي اأثرت ب�سكل مبا�سر على اأداء �سناعة النقل اجلوي العاملية وانخفا�س 

حجم الطلب على حركة ال�سفر. ويف هذا الإطار اتخذت ال�سركة حزمة من الإجراءات التي من �ساأنها تخفيف حدة تاأثري انخفا�س الطلب على اأعمال 

ال�سركة، من خالل فتح اأ�سواق جديدة واعدة وتكثيف الن�ساطات الت�سويقية على خمتلف اخلطوط، بالإ�سافة اإىل �سيا�سة �سبط النفقات دون التاأثري على 

جودة اخلدمات املقدمة للم�سافرين. 

خماطر الئتمان:

تتبع ال�سركة �سيا�سة ائتمانية وا�سحة من خالل التعامل مع وكالئها العامني املنت�سرين يف جميع اأنحاء العامل. ولعل هذه ال�سيا�سة ت�سمل تقدمي جميع 

الوكالء لكفالت بنكية ل�سالح ال�سركة ك�سمان لتعاملهم معها. وتقوم ال�سركة حالياً ويف ظل الظروف القت�سادية الراهنة، بدرا�سة اأو�ساع الوكالء ب�سكل 

دقيق ل�سمان حقوقها وتاليف اأي طارىء قد يحدث مع اأحد هوؤلء الوكالء قد يوؤثر �سلباً على عمليات ال�سركة. 

خماطر تقلبات اأ�سعار الوقود:

ت�سكل كلفة الوقود جزءاً كبرياً ومتزايداً من م�ساريف ال�سركة الت�سغيلية والتي ت�سكل حالياً ما ن�سبته 36.5٪ من جمموع امل�ساريف الت�سغيلية لل�سنة 

املنتهية يف 2014/12/31. وبالتايل فاإن اأي تغيري جوهري يطراأ على اأ�سعار النفط اخلام وبالتايل على اأ�سعار وقود الطائرات قد يوؤثر على النتائج 

الت�سغيلية لل�سركة اإما �سلباً واإما اإيجاباً ب�سكل كبري. ويف هذا املجال، فقد خطت ال�سركة منذ عدة �سنوات خطوات كبرية يف مواجهة ارتفاع اأ�سعار الوقود 

من خالل اتباع عدة �سيا�سات منها: فر�س �سرائب وقود اإ�سافية على تذاكر ال�سفر، الرتكيز على زيادة اأعداد امل�سافرين، اإدارة الإيرادات لتعظيم العائد، 

بالإ�سافة اإىل الدخول يف عمليات ال�سراء التحوطي لوقود الطائرات �سمن اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال. 

خماطر تقلبات اأ�سعار الفائدة:

تتعر�س ال�سركة ملخاطر تقلبات اأ�سعار الفائدة من خالل دخولها يف عمليات ال�ستئجار التمويلي والقرو�س املتو�سطة والطويلة الأجل، ل�ستخدامها يف 

متويل م�ساريع ال�سركة التو�سعية. وتقوم ال�سركة قبل البدء با�ستدراج عرو�س الت�سهيالت من البنوك بدرا�سة خماطر تقلبات اأ�سعار الفوائد ومدى تاثريها 

على عمليات ال�سركة، ثم حتديد اأ�سعار الفائدة التي تتنا�سب مع اأهداف ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية. وقد مت اعتماد �سعر الإقرا�س يف بنوك لندن 

واملعروف با�سم LIBOR كاأ�سا�س يف ت�سعري القرو�س القائمة.

وكجزء من �سيا�سة اإدارة املخاطر، تقوم ال�سركة بدرا�سة اأ�سعار الفوائد ملختلف العمالت الرئي�سية التي ت�ستخدمها ال�سركة يف تعامالتها، والتوقعات 

امل�ستقبلية لأ�سعار الفوائد، بالإ�سافة اإىل درا�سة اإمكانية الدخول يف عمليات حتوط )Interest Rates Swaps( للحد من تاأثري تقلبات اأ�سعار 

الفائدة على عمليات ال�سركة وبالتايل تخفي�س كلفة القرتا�س.

عدد موظفي ال�شركة وموؤهالتهم العلمية 

يت�سمن اجلدول اأدناه عدد موظفي ال�سركة الأم و�سركتها التابعة وموؤهالتهم العلمية كما يف نهاية العام 2014:

الإجمايلالأجنحة امللكّية و�شركتها التابعةامللكّية الأردنّيةاملوؤهل العلمي

325دكتوراه

91192ماج�ستري

1,714491,763بكالوريو�س

83617853دبلوم

71213725ثانوية عامة

1,068371,105اأقل من الثانوية

4.4241194.543املجموع

علماً باأن عدد العاملني يف املحطات اخلارجية 339 موظفاً )م�سمولني بالعدد اأعاله(.

برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�سركة

تلتزم ال�سركة بتقدمي برامج التدريب املختلفة التي تتطلبها هيئات الطريان املختلفة، ودورات الإنعا�س املتكررة التي تعقد للطيارين وامل�سيفني وموظفي 

الهند�سة وال�سيانة، والتي تهدف اإىل رفع م�ستويات الكفاءة والتدريب لديهم واملحافظة على م�ستويات ال�سالمة والأمن مل�سافري امللكّية الأردنّية وطائراتها. 

وقد قامت ال�سركة بتقدمي العديد من الدورات وبرامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�سركة خالل العام 2014، حيث بلغ جمموع الدورات املقدمة 474 دورة 

�سارك فيها 9,113 موظفاً من خمتلف الأق�سام يف املهارات الإدارية والفنية واحلا�سوبية واللغة الإجنليزية، بالإ�سافة اإىل الدورات املتخ�س�سة يف الت�سويق 

واملبيعات وخدمات امل�سافرين.

فيما يلي تفا�سيل الدورات وعدد احل�سور يف كل دورة: 

عدد امل�شاركنيعدد الدوراتا�شم الدورة

1,720 86الت�سويق واملبيعات وخدمات امل�سافرين

3556,793الدورات الفنية

18360الدورات الإدارية

15240دورات احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات

4749,113املجموع
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اإجنازات امللكّية الأردنّية لعام 2014

وا�سلت امللكّية الأردنّية يف عام 2014 م�سريتها نحوالنمووالتميز يف عامل الطريان و�سناعة النقل اجلوي، وذلك بتنفيذ خطط وبرامج عديدة على �سعيد 

حتديث الأ�سطول وتطوير الأنظمة الإلكرتونية وال�سعي لتطبيق كل ما من �ساأنه النهو�س بال�سركة وخدماتها اجلوية والأر�سية واملحافظة على مكانتها 

املتميزة حملياً وعاملياً، وفيما يلي اأبرز اأعمال واإجنازات هذا العام: 

برنامج خ�شخ�شة امللكّية الأردنّية الأف�شل لناحية معايري ال�شفافية:

بني تقرير نتائج درا�سة تقييم اخل�سخ�سة التي قامت بها جلنة التخا�سية احلكومية بهدف مراجعة �سيا�سات وعمليات اخل�سخ�سة لل�سركات والوقوف 

على اأثرها القت�سادي والجتماعي اأن عملية خ�سخ�سة امللكّية الأردنّية جاءت من�سجمة مع املعايري ال�سفافة واملمار�سات الف�سلى يف اخل�سخ�سة، بيَد اأن 

تقييم الأثر القت�سادي للملكّية الأردنّية كان معظمه خارجاً عن �سيطرة ال�سركة )مثل اأ�سعار الوقود واملناف�سة الإقليمية(.

واأ�سار التقرير الذي �سدر يف �سهر اآذار من عام 2014 اأن الإجراءات امل�ساحبة خل�سخ�سة امللكّية الأردنّية ات�سمت بدرجة عالية من اللتزام باملمار�سات 

الُف�سلى، وقد مت تقييم ال�سركة على اأكرث من منهجية، وهذا يتوافق مع املمار�سات الُف�سلى، حيث اأن امللكّية الأردنّية بذلت جهوداً كافية على �سعيد برامج 

التوعية العامة لتبيان تفا�سيل التخا�سية والآثار املرتتبة على تنفيذه، �سواء تلك الآثار املتعلقة بالعاملني اأوبربنامج اخل�سخ�سة ب�سكل عام.

وقد ا�ستندت اللجنة يف تقييمها لل�سركات العاملة يف قطاع النقل اجلوي ومن بينها امللكّية الأردنّية اإىل العوامل التالية: د�ستورية اخل�سخ�سة، تقييم 

التفاقيات، تقدير قيمة املن�ساآت، التوعية العامة، اأثر اخل�سخ�سة على اأداء املن�ساآت واإيرادات اخلزينة، اأثر اخل�سخ�سة على القت�ساد الكلي والعالقة بني 

�سالمة تنفيذ عمليات التخا�سية والأثر املرتتب عليها.

اخلطط ال�شرتاتيجية:

و�سعت امللكّية الأردنّية خالل العام 2014 روؤية طموحة تتطلع لتنفيذها خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة تت�سمن العديد من اخلطط ال�سرتاتيجية الهادفة 

اإىل تعظيم قيمة ال�سركة ومنحها مزيداً من فر�س التطور والنمو، حيث ياأتي يف مقدمة هذه اخلطط عزم ال�سركة على رفع راأ�س املال، ورفدها مبزيد من 

الإيرادات املالية من غري املردود املايل املتحقق من عمليات نقل امل�سافرين وال�سحن اجلوي، وذلك بالرتكيز على و�سائل جديدة تعود بالفائدة على ال�سركة 

وتدعم موقفها التناف�سي ؛ مثل تقدمي خدمات املناولة الأر�سية يف مطارات عربية بالإ�سافة اإىل مطار امللكة علياء الدويل، وتوفري خدمات ال�سيانة 

لطائرات �سركات اأخرى غري امللكّية الأردنّية مع موا�سلة البحث عن و�سائل جديدة من �ساأنها اأن ترفع قيمة ال�سهم والعائد على ال�سهم وتعظم مكانة امللكّية 

الأردنّية ب�سكل وا�سح خالل ال�سنوات املقبلة.

حتديث الأ�شطول: 

اإدخال خم�س طائرات بوينغ 787:

على ال�سعيد الت�سغيلي �سّكل العام 2014 منعطفاً اإيجابياً جديداً يف م�سرية امللكّية الأردنّية واأ�سطولها، حيُث ا�ستكملت ال�سركة اإدخال اأول خم�س طائرات 

من طراز بوينغ Dreamliner( 787( وذلك يف اإطار اخلطة التي تنفذها لتحديث اأ�سطولها متو�سط وبعيد املدى.

و�ست�ستاأنف ال�سركة اإدخال بقية الطائرات من نف�س الطراز واملتعاقد عليها مع �سركة بوينغ اعتباراً من العام 2016 بهدف تلبية احتياجات امللكّية الأردنّية 

الت�سغيلية وخدمة �سبكتها اجلوية وم�سافريها الذين اأ�سبح باإمكانهم ا�ستخدام اأكرث الطائرات العاملية تطوراً واأف�سلها من حيث م�ستويات الراحة والرفاهية 

املتوفرة للم�سافرين على الرحالت الطويلة. 

وتعمل الطائرات اخلم�س حالياً على خمتلف خطوط ال�سركة متو�سطة وبعيدة املدى، فيما مت اإخراج اأربع طائرات من طراز اإيربا�س 340 وطائرة واحدة 

من طراز اإيربا�س 330 والتي جاءت الطائرات اجلديدة لتحل مكانها. 

ومتتاز طائرة بوينغ 787 )درمي ليرن( بكفاءة الت�سغيل العالية وال�ستهالك الأقل للوقود بن�سبة ت�سل اإىل %20 مقارنة مع الطائرات املماثلة لها يف احلجم، 

كما متنح الطائرة �سركات الطريان القدرة على زيادة دخلها من ال�سحن اجلوي بف�سل طاقتها ال�ستيعابية التي تزيد بن�سبة 20 - %30 مقارنة مع 

الطائرات الأخرى من نف�س احلجم، ما يجعلها طائرة ذات فعالية اقت�سادية كبرية و�سديقة للبيئة يف الوقت ذاته.

�سبكة اخلطوط:

نفذت امللكّية الأردنّية ا�سرتاتيجية لدرا�سة �سبكة خطوطها اجلوية و�سملت اجلوانب الت�سغيلية واجلدوى القت�سادية بهدف متكني ال�سركة من جتاوز 

ال�سعوبات التي تواجهها نتيجة حالة عدم ال�ستقرار يف املنطقة واملناف�سة احلادة مع �سركات طريان عمالقة يف الإقليم وتذبذب اأ�سعار الوقود.

وبناًء على نتائج الدرا�سة اأوقفت ال�سركة رحالتها اإىل عدة حمطات يف �سوء �سعف اجلدوى القت�سادية لهذه الوجهات وتراجع اأعداد امل�سافرين منها 

واإليها، وهي: الإ�سكندرية، كوملبو، ميالنو، دلهي، بومباي، لغو�س واأكر، من جهة اأخرى ا�سطرت ال�سركة لتعليق رحالتها لأ�سباب فنية اإىل كل من طرابل�س، 

بنغازي، م�سراته واملو�سل اإ�سافة اإىل دم�سق وحلب املعلقتني منذ عامني. 

خماطر تقلبات اأ�سعار ال�سرف: 

تتعر�س ال�سركة ملخاطر تقلبات اأ�سعار ال�سرف فيما بني الدينار الأردين والعمالت املختلفة. وكما اأ�سرنا �سابقاً، فاإن معظم اإيرادات ال�سركة تاأتي من 

خالل مبيعات التذاكر خارج اململكة وبالعملة املحلية لكل بلد. وللحد من تاأثري تقلبات اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية على عمليات ال�سركة، تقوم ال�سركة 

باملواءمة ما بني الإيرادات وامل�ساريف بكل عملة على حده. كما يتم متابعة الفائ�س يف كل عملة وحتويلها اإىل الدينار الأردين اأوالدولر الأمريكي ح�سب 

احتياجات ال�سركة و�سمن �سيا�سة وا�سحة تعتمد على درا�سة ال�سوق وتوجهاته. اإىل جانب الدولر الأمريكي، يعّد اليورو واجلنيه الإ�سرتليني العملتني 

الرئي�سيتني اللتني ت�سكالن احلجم الأكرب من اإيرادات ال�سركة اإ�سافة اإىل الدينار الأردين والذي ل ي�سكل �سعر �سرفه خطراً على اأعمال ال�سركة نظراً 

لتثبيت �سعر �سرفه مقابل الدولر الأمريكي. 

خماطر داخلية:

خماطر الأنظمة الإلكرتونية:

يف ظل التطور الكبري واملت�سارع الذي ي�سهده العامل يف جمال الأنظمة الإلكرتونية، يظهر لدينا نوع جديد من املخاطر التي قد توؤثر �سلباً على ال�سركة 

وهوالأنظمة الإلكرتونية امل�ستخدمة يف اإدارة عمليات ال�سركة. حيث ل بّد من تطوير الأنظمة الإلكرتونية ب�سكل م�ستمر ل�سمان فعاليتها وقدرتها على 

مواكبة املتطلبات اجلديدة خ�سو�ساً يف قطاع الطريان. وقد خطت ال�سركة خطوات وا�سعة و�سريعة يف هذا املجال من خالل اإدخال عدد كبري من الأنظمة 

الإلكرتونية املتقدمة واملعروف عنها عاملياً بكفاءتها وفعاليتها ومواكبتها للتطورات املت�سارعة يف هذا املجال. كما يقوم كادر متخ�س�س داخل ال�سركة 

مبتابعة اأداء هذه الأنظمة ب�سكل م�ستمر ل�سمان �سالمتها وفعاليتها والتاأكد من جودة خمرجاتها. 

خماطر ال�سراء:

 تعتمد ال�سركة يف عملياتها اليومية على التزود بعدة اأنواع من املواد اخلام وقطع الغيار والتي لها عالقة مبا�سرة بطبيعة عمل ال�سركة. وعليه فاإن اأي 

تاأخري مادي قد يحدث بتزويد ال�سركة بهذه املواد اأوقطع الغيار قد يوؤدي اإىل تعطل �سري العمل وبالتايل ي�سبب خ�سائر مادية كبرية جداً. ولتاليف حدوث 

مثل هذه الأمور تقوم ال�سركة وب�سكل م�ستمر بتطوير اآلية عمل نظام امل�سرتيات يف ال�سركة واحلفاظ على عالقات جيدة وم�ستمرة مع جميع املوّردين �سواء 

داخل الأردن اأوخارجه.

كنتيجة ملا �سبق، فاإن ال�سركة تقوم باإبرام عدد من عقود التاأمني للحد من تاأثري الأنواع ال�سالفة الذكر من املخاطر على اأداء ال�سركة.
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يف جمال الهند�سة وال�سيانة: 

افتتحت امللكّية الأردنّية عدة ور�س فنية بهدف تخفي�س كلف �سيانة الطائرات التي كانت جهات خارجية تقوم باإجرائها، ومنها ور�سة الإطارات وبريكات 

الطائرات، بالإ�سافة للعمل على جتهيز عدة ور�س اأخرى متهيداً لفتتاحها خالل العام 2015 ومنها: ور�سة ت�سميم وطباعة مل�سقات تعليمات ا�ستعمال 

الطائرة، ور�سة البطاريات، ور�سة تعبئة و�سيانة اأ�سطوانات الغاز، وغريها.

توفري قطع الغيار القابلة للتجديد لطائرات بوينغ 787:

ل�سمان ا�ستمرارية الدعم الفني الالزم لطائرات بوينغ 787، قامت امللكّية الأردنّية بالتعاقد مع �سركة بوينغ لتوفري قطع الغيار القابلة للتجديد ملدة ع�سرة 

اأعوام قادمة، الأمر الذي �سيعمل على اإدامة جاهزية هذه الطائرات �سمن اأدق معايري اجلودة وال�سالمة اجلوية وتوفري الوقت الالزم لل�سيانة وحت�سني 

اأداء الطائرات، ف�ساًل عن تقليل التكاليف املالية ل�سيانة قطع الغيار، حيث ي�سل �سعر هذه القطع اإىل مئات الآلف من الدولرات. 

:Air France KLM جتديد اتفاقية ال�سيانة مع جمموعة

مبوجب جتديد هذه التفاقية تقوم جمموعة Air France KLM بتقدمي خمتلف اأعمال ال�سيانة والدعم الفني لقطع غيار طائرات امللكّية الأردنّية من 

طراز اإيربا�س 320 وتوفري خدمات الإ�سالح وقطع الغيار لطائرات ال�سركة العاملة يف الأ�سطول من هذا الطراز، وتزويدها مبختلف اأنواع قطع الغيار 

الالزمة عند احلاجة. 

جتديد رخ�سة EASA 145 يف جمال �سيانة الطائرات:

ح�سلت امللكّية الأردنّية جمدداً على رخ�سة �سيانة الطائرات EASA 145 والتي منحتها اإياها الوكالة الأوروبية ل�سالمة الطريان التابعة لالحتاد الأوروبي، 

حيث مت التدقيق على بنود ومعايري الرخ�سة يف جميع اأق�سام دائرة الهند�سة وال�سيانة، وطال التدقيق الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الدائرة يف 

جمال �سيانة املر�سى، �سيانة امل�ساغل والور�س، التخطيط الفني واخلدمات الهند�سية، علماً باأن ال�سركة كانت قد حازت على هذه ال�سهادة لأول مرة عام 

 .2003

قطاع ال�شحن اجلوي:

:e-freight نظام ال�سحن الإلكرتوين

طّورت امللكّية الأردنّية نظــام ال�ســحن اجلــوي الإلكتـرونــي )e-freight( بالتعاون مع �سركة CHAMP العاملية املتخ�س�سة بتزويد الأنظمة احلا�سوبية 

يف جمال ال�سحن اجلوي، حيُث يهدف النظام اإىل متكني وكالء ال�سحن من اإجراء حجوزات ال�سحن وتنظيم الوثائق اخلا�سة بها ومتابعتها بطريقة ذاتية 

من خالل املوقع الإلكرتوين اخلا�س بالنظام.

وي�سمح نظام )e-freight( لوكالء ال�سحن اإمكانية الطالع اإلكرتونياً على جداول رحالت �سحن امللكّية الأردنّية واختيار املنا�سب منها بح�سب ال�سعة 

املتوفرة على الطائرة وكذلك التعرف على املعلومات اخلا�سة بال�سحنات واأ�سعارها والوثائق املطلوبة لإمتــام العملية، ف�ساًل عما يُوفره النظام من معلومات 

�سرورية ل�سركات مناولة ال�سحن وامل�ستلمني للمواد امل�سحونة يف بلد املق�سد اأواملحطات الأخرى.

�سهادتا ترخي�س من الحتاد الأوروبي:

منح الحتاد الأوروبي امللكّية الأردنّية �سهادة )ACC3( التي تُعنى بالإجراءات الأمنية لتحميل ونقل ال�سحن والربيد من عمان اإىل كافة دول الحتاد 

و�سهادة العتماد الأوروبية )RA3( التي تخت�س باإجراءات اأمن املناولة الأر�سية الالزمة لقبول ونقل الب�سائع والربيد من دول العامل الثالث اإىل اأوروبا. 

 

اأما على �سعيد اتفاقيات الرمز امل�سرتك فقد اأبرمت امللكّية الأردنّية اتفاقية جتارية مع طريان ال�سرق الأو�سط على اأ�سا�س الت�سارك بالرمز، حيث و�سعت 

مبوجبها كل �سركة الرمز اخلا�س بها على رحالت ال�سركة الأخرى العاملة على مقطع عمان ـ بريوت ـ عمان بهدف ت�سهيل حركة عبور امل�سافرين بني 

البلدين، مع اإتاحة خيارات اأكرب لل�سفر من حيث عدد الرحالت العاملة بني عمان وبريوت وباأوقات تنا�سب خمتلف فئات امل�سافرين.

:oneworld حتالــف

ان�سمت لع�سوية حتالف الطريان العاملي oneworld خالل عام 2014 اإىل جانب امللكّية الأردنّية كل من �سركة الطريان الربازيلية “ تام” و�سركة 

الطريان الأمريكية “يواأ�س اإيرويز” بعد اندماجها مع �سركة “اأمريكان اإيرلينز” وبذلك اأ�سبحت 100 وجهة �سفر جديدة متاحة اأمام م�سافري امللكّية 

الأردنّية، كما ان�سمت اإىل حتالفoneworld �سركة اخلطوط اجلوية ال�سريالنكية لت�سبح ال�سركة اخلام�سة ع�سرة يف التحالف.

هذا الن�سمام �سّكل قيمة م�سافة للملكّية الأردنّية، حيث �سيزداد عدد امل�سافرين الإجمايل على �سبكات اأع�ساء التحالف بنحو120 مليون م�سافر �سنوياً 

بالنظر اإىل ارتفاع عدد املحطات بن�سبة 10% لي�سل اإىل نحو1000 حمطة يف 150 دولة تخدمها 3300 طائرة ت�سغل يومياً 14250 رحلة تنقل على 

متنها 500 مليون م�سافر �سنوياً، حمققة بذلك اإيرادات مالية �سنوية تتجاوز 140 مليار دولر. 

الأنظمة الإلكرتونية:

وا�سلت امللكّية الأردنّية هذا العام ا�ستثمارها يف توظيف التكنولوجيا املتطورة لتح�سني خدماتها وتب�سيط اإجراءات ال�سفر من خالل اختيار اأنظمة 

اإلكرتونية حديثة، كان اأبرزها ما يلـي:

:Mobile Application تطبيق الهاتف الذكي

اأتاحت امللكّية الأردنّية خدمات ال�سفر الإلكرتونية التي تقدمها مل�سافريها على اأجهزة هواتفهم الذكية بهدف متكينهم من الإدارة الذاتية لالإجراءات 

املختلفة الالزمة لعملية �سفرهم ب�سهولة ويُ�سر.

ويتيح التطبيق اجلديد مل�سافري امللكّية الأردنّية حجز الرحالت اجلوية وال�ستعالم عن احلجز ومعرفة اأحدث املعلومات عن حالة الرحلة وال�ستف�سار عن 

برنامج الرحالت ب�سكل عام، وكذلك متكني امل�سافرين من اخلدمة الذاتية للح�سول على بطاقة ال�سعود اإىل الطائرة، كما �سيكون باإمكان اأع�ساء برنامج 

امل�سافر الدائم )رويال بال�س( اإدارة ح�ساباتهم يف الربنامج باأنف�سهم عرب الهواتف الذكية للح�سول على المتيازات التي ي�ستحقونها لقاء رحالتهم املتكررة 

مع امللكّية الأردنّية.

:Plus Grade برنامج

وفرت امللكّية الأردنّية مل�سافريها من ركاب الدرجة ال�سياحية خدمة جديدة متطورة تتيُح لهم فر�سة ال�سفر على درجة رجال الأعمال )كراون( من خــالل 

برنامج Plus Grade الذي اأ�سافتُه ال�سركة اإىل خدمات ال�سفر عرب موقعها على �سبكة الإنرتنت. 

وتعر�س امللكّية الأردنّية اأمام امل�سافرين الراغبني بامل�ساركة يف عملية مزايدة ال�سعر الأدنى وال�سعر الأعلى لتذاكر ال�سفر املتاحة، ليقوموا بناًء على ذلك 

بو�سع الأ�سعار التي تنا�سبهم، حيث تتم اأخرياً عملية �سحب اإلكرتونية لتحديد اأ�سماء امل�سافرين الفائزين الذين يُطلب منهم ا�ستكمال اإجراءات �سراء تلك 

التذاكر ودفع اأثمانها من خالل نظام Plus Grade العاملي املتطور.

اعتماد نظام “القطعة” بدلً من الوزن لأمتعة ال�سفر:

يتيح نظام “القطعة” بدلً من الوزن لأمتعة امل�سافرين على جميع رحالت امللكّية الأردنّية بالدرجة ال�سياحية اإمكانية حمل )قطعة( اأوحقيبة واحدة بوزن ل 

يتجاوز 30 كغم بدلً من 20 كغم، كما كان معمولً به �سابقاً، فيما يُ�سمح مل�سافري درجة رجال الأعمال بحمل حقيبتني يبلغ وزن الأوىل 30 كغم والثانية 

23 كغم.

يف جمال ال�سالمة اجلوية: 

تلتزم امللكّية الأردنّية بتطبيق كافة معايري ال�سالمة العامة من خالل العناية املطلقة مبتابعة اإجراءات ال�سالمة اجلوية والأر�سية يف خمتلف اأق�سامها 

ودوائرها، وذلك للحفاظ على اأمان عملياتها الت�سغيلية وموظفيها وم�سافريها وطائراتها، وتقديراً لهذا اللتزام فاإن امللكّية الأردنّية حتتفظ بحيازة �سهادة 

)اأيوزا( عاماً بعد اآخر، حيُث مت خالل العام 2014 جتديد هذه ال�سهادة للمرة ال�ساد�سة على التوايل من قبل الحتاد الدويل للنقل اجلوي “اأياتا”.

كما كانت امللكّية الأردنّية واحدة من بني اأف�سل ع�سر �سركات طريان عاملية يف معيار ال�سالمة اجلوية لعام 2013 ح�سب الت�سنيف العاملي الذي قامت به 

.AirlinRating.com وكالة ت�سنيف �سركات الطريان العاملية

وح�سلت ال�سركة على ت�سنيف �سبعة جنوم يف معيار ال�سالمة اجلوية اإىل جانب معايري اخرى ذات �سلة مب�ستوى اخلدمات املقدمة على الطائرة مثل 

الطعام وال�سراب والرتفيه وات�ساع امل�سافات بني املقاعد ودرجة العتمادية وثقة امل�سافرين، وغريها. 
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الأثر املايل والتطورات امل�شتقبلية الهامة
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اخلطط امل�ستقبلية للتحالف واتفاقيات الرمز امل�سرتك:

منذ ان�سمامها اإىل حتالف oneworld العاملي للطريان يف عام 2007، ت�سعى امللكّية الأردنّية اإىل تعزيز عالقاتها مع ال�سركات الأع�ساء يف هذا 

التحالف وعليه �ستوا�سل امللكية تعاونها امل�ستمر وتن�سيقها الدائم مع �سركات التحالف والتي يرتبط بع�سها مع امللكية باتفاقيات للرمز امل�سرتك اأي�ساً، 

كما �ست�ساهم يف جناح امل�ساريع امل�سرتكة خلف�س الكلفة وتبادل التجارب واخلربات بني �سركات التحالف الذي يوفر ما يقارب 1000 وجهة على �سبكة 

التحالف ميكن للم�سافر مع امللكّية الأردنّية اأن ي�سل اإليها من خالله. 

وبنف�س الوقت فاإن امللكّية ت�سعى خالل العام 2015 اإىل تعظيم الفائدة من بع�س اتفاقيات الرمز امل�سرتك مع عدد من ال�سركات الأع�ساء يف التحالف من 

خالل زيادة املحطات التي ت�سملها هذه التفاقيات مع �سركات: اأمريكان اإيرلينز، يواأ�س اإيرويز، �سركة اأيبرييا الإ�سبانية، بالإ�سافة اإىل �سركة اخلطوط 

ال�سيبريية، و�سركة اإيربرلني الأملانية و�سركة الطريان املاليزية، و�سركة اخلطوط اجلوية ال�سريالنكية. 

اأما بالن�سبة لتفاقيات الرمز امل�سرتك مع ال�سركات من خارج التحالف، فقد اأ�سافت امللكّية الأردنّية خالل العام 2014 اتفاقية جديدة للرمز امل�سرتك مع 

طريان ال�سرق الأو�سط، لتن�سم اإىل اتفاقيات ال�سركة ال�سابقة مع كل من اخلطوط الرومانية، واخلطوط اجلوية ال�سورية واملعطلة حالياً نظراً لالأحداث يف 

�سورية، وطريان اخلليج ومريديانا فالي الإيطالية. 

وفيما قامت ال�سركة يف عام 2014 بزيادة عدد املحطات امل�سمولة يف اتفاقية الرمز امل�سرتك يف عدد من التفاقيات فاإن ال�سركة �ستوا�سل خالل عام 

2015 زيادة هذه املحطات من خالل تعديل التفاقيات مع ال�سركات الأع�ساء يف حتالف Oneworld لتزيد من مظلة تغطيتها حول العامل. 

 Oneworld هذا وتخطط ال�سركة خالل العام 2015 ملبا�سرة الت�سالت مع ال�سركات املعنية بهدف توقيع اتفاقيات للرمز امل�سرتك مع ع�سوحتالف

)اخلطوط اجلوية القطرية(. اأما من خارج التحالف فتخطط ال�سركة لتوقيع اتفاقية للرمز امل�سرتك مع �سركة اخلطوط الرتكية. 

  

الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة

اإن العمليات التي تقوم بها ال�سركة هي عمليات متكررة حيث ل يوجد اأي اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية ول تدخل 

�سمن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي.

ال�شل�شلة الزمنية لالأرباح اأواخل�شائر املحققة

يبني اجلدول التايل ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح اأواخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�سايف حقوق امل�ساهمني واأ�سعار الأوراق املالية لآخر خم�س �سنوات.

ال�شنواتالبيان

20142013201220112010

9,655)57,936(1,114)38,858()39,638(الأرباح/اخل�سائر املحققة باآلف الدنانري

----- الأرباح املوزعة

19,56659,42458,124116,246)835,15(�سايف حقوق امل�ساهمني باآلف الدنانري

0.680.580.630.661.52 اأ�سعار الأوراق املالية

اخلطط امل�شتقبلية لل�شركة والتطورات الهامة

اخلطط امل�ستقبلية ل�سبكة اخلطوط: 

�سمن �سيا�سة ال�سركة يف تو�سيع �سبكتها لتقدمي خدمة اأف�سل مل�سافريها، وبناًء على درا�سات اجلدوى القت�سادية التي تتبناها امللكّية الأردنّية عند اإقرار 

الت�سغيل اإىل وجهات جديدة من عمان، فاإن ال�سركة �ست�ستكمل مراجعتها لتغري اجلدوى القت�سادية من ت�سغيل عدد من اخلطوط على �سبكتها، حيث 

يتوقع اأن تنهي امللكّية الأردنّية هذه الدرا�سات يف الربع الأول من العام 2014 والتي يتوقع اأن تخل�س اإىل اإ�سافة بع�س اخلطوط، اأواإعادة ت�سغيل بع�س 

اخلطوط التي توقفت �سابقاً، اأواإلغاء بع�س املحطات على �سبكتها. 

و�سمن نف�س التوجه، فاإن امللكّية الأردنّية �ستتابع خططها من حيث تعديل عدد رحالتها الت�سغيلية اإىل املحطات احلالية على �سبكتها، بالإ�سافة اإىل زيادة 

فعالية الربط عرب رحالتها من واإىل عمان، وزيادة الرتابط بني مواعيد و�سول الرحالت واإقالعها بناءً على احلاجات احلقيقية ل�سوق ركاب الرتانزيت. 

هذا و�ستتابع امللكّية الأردنّية خدمة خطوطها احلالية يف عام 2015 والتي تتجه اإىل 45 حمطة حول العامل يتم خدمتها من خالل 336 رحلة اأ�سبوعياً 

بواقع )83( رحلة اأ�سبوعياً اإىل اأوروبا، و)14( رحلة اأ�سبوعياً اإىل اآ�سيا، و)119( رحلة اأ�سبوعياً اإىل منطقة اخلليج العربي، و)93( رحلة يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط اأ�سبوعياً، بالإ�سافة اإىل )14( رحلة اأ�سبوعياً اإىل اأمريكا ال�سمالية و)13( رحلة اإىل اأفريقيا.

اخلطط امل�ستقبلية لالأ�سطول: 

�سمن �سيا�سة ال�سركة وخططها ال�سرتاتيجية للتحديث الدائم لأ�سطول الطائرات التابع لها، والذي قامت خالل الأعوام املا�سية بتجديده عرب اإ�سافة 

العديد من الطائرات احلديثة من طراز اإيربا�س واإمرباير، فاإن ال�سركة �سهدت خالل العام 2014 و�سول طائراتها اجلديدة من طراز بوينغ 787 ليبداأ هذا 

النوع من الطائرات بالعمل على خطوط امللكّية الأردنّية للرحالت الطويلة واملتو�سطة واأهمها خطوط اأمريكا ال�سمالية، و�سرق اآ�سيا، ولندن، حيث و�سل 

عدد الطائرات امل�ستلمة نهاية العام اإىل خم�س طائرات، وتتميز هذه الطائرات مب�ساهمتها يف تخفي�س ا�ستهالك الوقود.

ومع ا�ستالم طائرات اليوينغ اجلديدة، فقد قامت ال�سركة باإخراج طائرات الإيربا�س A340 من اخلدمة على خطوطها، كما اأن هذه الإ�سافة النوعية اأدت 

اإىل خف�س معدل اأعمار طائرات امللكّية الأردنّية مبا يوؤدي اإىل زيادة امليزة التناف�سية لأ�سطول ال�سركة مع ال�سركات املناف�سة الأخرى. اإن امللكّية الأردنّية 

تعمل على اإحالل الطائرات اجلديدة با�ستمرار حفاظاً على �سيا�ستها يف املحافظة على كفاءة وفاعلية ت�سغيل طائرات اأ�سطولها من خالل التحديث 

امل�ستمر للمحافظة على معدل �سغري لأعمار طائرات الأ�سطول مما يقلل كلف �سيانة الطائرات. حيث �ستقوم ال�سركة باإخراج طائرة من طراز اإمرباير 

195، واإحالل طائرة من طراز اإيربا�س A319 مكانها وذلك خالل العام 2015. وعليه فاإن اأ�سطول ال�سركة خالل العام 2015 �سيتكون من: 

عدد الطائرات يف 2015نوع الطائرة

5بوينغ 787

A330 2اإيربا�س

* A320 7اإيربا�س

 A321 2اإيربا�س

 A319 5اإيربا�س

 195 EMJ 2اإمرباير

 175 EMJ 3اإمرباير

2اإيربا�س A310 خم�س�سة لل�سحن اجلوي
28املجموع

* يتم تخ�سي�س اإحدى هذه الطائرات من نف�س الطراز ل�ستخدام الأجنحة امللكّية.
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الأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية

يت�سمن اجلدول التايل بياناً باأ�سماء اأع�ساء الإدارة العليا التنفيذية واأقاربهم وملكية كل واحد منهم يف اأ�سهم ال�سركة مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة:

اجلن�شيةاملن�شبال�شم

عدد الأ�شهم كما يف

2014/12/312013/12/31

23,57523,575اأردنيةاملدير العام/ الرئي�س التنفيذي بالوكالةعطوفة الكابنت هيثم م�ستو

5,0005,000اأردنيةاملدير العام/ الرئي�س التنفيذيمعايل املهند�س نا�سر اللوزي

--اأردنيةاملدير العام/ الرئي�س التنفيذيمعايل املهند�س عامر احلديدي

--اأردنيةنائب املدير العام/ رئي�س القطاع املايلال�سيد عمر ال�سعيد

--بريطانيةرئي�س القطاع التجاري وال�سرتاتيجياتال�سيد ريت�سارد نوتال

13,93113,931اأردنيةنائب املدير العام ملبيعات وخدمات ال�سحنال�سيد معاذ املجايل

13,87113,871اأردنيةنائب املدير العام خلدمات املطارال�سيد حممد ها�سم مرت�سى

ليوجد اأي اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب اأع�ساء الإدارة العليا التنفيذية يف نهاية العام 2014 با�ستثناء نائب املدير العام خلدمات املطار حيث متتلك 

عائلته ما جمموعه 704 اأ�سهم.

مزايا ومكافاآت رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة 

يو�سح اجلدول اأدناه املزايا واملكافاآت التي تقا�ساها رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة خالل العام 2014 بالدينار الأردين:

املن�شبال�شم
تاريخ بدء الع�شوية

)لالأع�شاء اجلدد(

بدل التنقالت 

ال�شنوية

املكافاآت 

ال�شنوية

نفقات 

ال�شفر

اإجمايل املزايا 

ال�شنوية

9,833-9838,850اعتباراً من 2 ت�سرين الثاين 2014رئي�س جمل�س الإدارةمعايل ال�سيد �سليمان احلافظ

معايل املهند�س نا�سر اللوزي
رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام/ املدير التنفيذي
55,183-5,01650,166لغاية 1 ت�سرين الثاين 2014

6,000   --6,000  -نائب رئي�س املجل�سمعايل الدكتور مروان عو�س 

6,000  --6,000-ع�سومعايل املهند�س عالء البطاينة

معايل ال�سيد”حممد �سريف” 

الزعبي
6,000  --6,000  -ع�سو

عطوفة املهند�س عبدالرحمن 

اخلطيب
6,000  --6,000  -ع�سو

6,000  --6,000  -ع�سو�سعادة ال�سيد �سامر املع�سر

6,000  --6,000  -ع�سو�سعادة ال�سيد عمروالبلبي�سي

6,000  --6,000  -ع�سو�سعادة ال�سيد ماهر ميقاتي

6,000  --6,000  -ع�سو�سعادة ال�سيد “حممد علي” بدير

التطورات امل�شتقبلية الهامة: 

اإن ان�سمام طائرات البوينغ الأحدث يف عامل الطريان اإىل اأ�سطول امللكّية الأردنّية يعترب عالمة مهمة يف م�ستقبل ال�سركة، حيث من املنتظر اأن تنعك�س 

هذه الإ�سافة على ت�سغيل اخلطوط اجلوية الطويلة وعلى خطط ال�سركة الت�سغيلية ملا ت�ساهم فيه هذه الطائرات من اإعطاء قوة تناف�سية لل�سركة يف 

املنطقة نظراً ملا توفره هذه الطائرة من خدمات مناف�سة بالن�سبة لركابها، ونظراً ملا ت�ساهم به من تخفي�س كلفة الوقود من خالل توفريه يف الت�سغيل لهذه 

الطائرات. 

كما تخطط امللكّية الأردنّية يف العام 2015 لتطبيق اأنظمة وحلول تكنولوجية جديدة حت�سن من جودة ودقة الأداء العام لل�سركة، من بينها نظام اإدارة مهام 

التخطيط ال�سرتاتيجي وتطوير ال�سبكة �سعياً لتطوير الأداء يف ال�سركة على امل�ستويني املتو�سط وطويل املدى. 

اأتعاب التدقيق

بلغت اأتعاب تدقيق ح�سابات امللكّية الأردنّية و�سركتها التابعة الأجنحة امللكّية عن العام 2014 كما يلي:

امللكّية الأردنّية 

 بلغت اأتعاب تدقيق ح�سابات امللكّية الأردنّية 81,200 دينار اأردين �ساملة ال�سريبة.

الأجنحة امللكّية

بلغت اأتعاب تدقيق ح�سابات الأجنحة امللكّية و�سركتها التابعة 9,860 دينار اأردين �ساملة ال�سريبة.

الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة

يت�سمن اجلدول التايل بياناً باأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة الطبيعيني واأقاربهم، بالإ�سافة اإىل ملكية كل واحد منهم على حده مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�شيةاملن�شبال�شم

عدد الأ�شهم كما يف

2014/12/312013/12/31

--اأردنيةرئي�س جمل�س الإدارةمعايل ال�سيد �سليمان احلافظ

5,0005,000اأردنيةرئي�س جمل�س الإدارةمعايل املهند�س نا�سر اللوزي

10,00010,000اأردنيةنائب رئي�س جمل�س الإدارةمعايل ال�سيد مروان عو�س

-- اأردنيةع�سومعايل املهند�س عالء عارف البطاينة

5,0005,000اأردنيةع�سومعايل ال�سيد “حممد �سريف” الزعبي

3,0003,000اأردنيةع�سو�سعادة ال�سيد �سامر املع�سر

7,0017,001اأردنيةع�سو�سعادة ال�سيد عمرو البلبي�سي

--اأردنيةع�سوعطوفة املهند�س عبدالرحمن اخلطيب

--لبنانيةع�سو�سعادة ال�سيد ماهر ميقاتي

14,00014,000اأردنيةع�سو�سعادة ال�سيد “حممد علي” بدير

ل يوجد اأي اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة يف نهاية العام 2014
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العقود وامل�ساريع والرتباطات التي عقدتها ال�سركة مع ال�سركات التابعة اأوال�سقيقة اأواحلليفة اأورئي�س جمل�س الإدارة اأواأع�ساء املجل�س اأواملدير العام اأواأي 

موظف يف ال�سركة اأواأقاربهم:

اتفاقية خدمات ا�ست�سارية مع �سركة الأجنحة امللكّية.

اتفاقية خدمات تكليف موظفني مع الأجنحة امللكّية.

اتفاقية خدمات مع �سركة الأجنحة امللكّية بتكليف عدد من الطيارين للعمل لديها.

اتفاقية �سيانة مع الأجنحة امللكّية.

اتفاقية دعم اإدارة �سالحية الطائرات للطريان مع الأجنحة امللكّية.

اتفاقية تاأجري حمرك مع الأجنحة امللكّية.

اتفاقية خدمات لرتحيل الطائرات يف مطار امللكة علياء الدويل مع الأجنحة امللكّية.

.)AIRFRANCE( اتفاقية مع الأجنحة امللكّية لإدخالها �سمن اتفاقية ال�سيانة املربمة ما بني امللكّية الأردنّية والطريان الفرن�سي

عقد ا�ستئجار �سعة طائرات مع الأجنحة امللكّية.

اتفاقية تزويد وقود لالأجنحة امللكّية و�سمولها �سمن اتفاقيات �سراء الوقود التي تربمها امللكّية الأردنّية.

اتفاقية خدمات مع �سركة امللكّية الأردنّية لل�سياحة.

.ACMI اإىل امللكّية الأردنّية على اأ�سا�س JYAYI 320-A اتفاقية تاأجري طائرة الأجنحة امللكية

مذكرة تفاهم خا�سة بتقدمي خدمات مناولة اأر�سية لطائرات الأجنحة امللكّية يف مطار امللكة علياء الدويل.

التزود بالوقود يف املحطات اخلارجية كون طائرات الأجنحة امللكّية تقوم بالت�سغيل م�ستخدمة نداء امللكّية الأردنّية. 

م�ساهمة ال�سركة يف حماية البيئة

�سطولها واإدخال طائرات جديدة، فاإنها بذلك ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف احلد من التلوث وال�سو�ساء الناجتني عن ت�سغيل 
ُ
يف اإطار �سعي ال�سركة لتحديث اأ

طائرات قدمية، وهوما ين�سجم مع اأهدافها يف املحافظة على البيئة وحمايتها وتخفيف ن�سبة النبعاثات ال�سارة.

ويف عام 2014 اتخذت ال�سركة عدة اإجراءات رامية للتقليل من التلوث الناجت من حرق الوقود يف عملياتها الت�سغيلية من خالل متابعة ا�سرتاكها يف 

الربنامج الأوروبي للحد من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون والذي بداأت ا�سرتاكها فيه منذ عام 2009، حيث يهدف اإىل حت�سني الأداء البيئي لعمليات 

ال�سركة و�سبط ومراقبة الآثار البيئية ال�سلبية الناجمة عن العمليات الت�سغيلية مبا يتالءم مع القوانني والت�سريعات العاملية. 

كما قامت امللكّية بتحديث اأ�سطولها عن طريق اإدخال خم�س طائرات حديثة B787 تعترب الأقل يف ا�ستهالك الوقود اإىل اأ�سطولها احلايل، مما اأدى اإىل 

تر�سيد وا�سح يف ا�ستخدام الوقود منذ ا�ستقدام هذه الطائرات.

كما كانت امللكّية الأردنّية من بني اأوائل ال�سركات املحلية التي حتظر التدخني يف جميع مكاتبها ومرافق العمل التابعة لها وحتديد مناطق خارجية خا�سة 

للمدخنني، اإ�سافة اإىل حظرها للتدخني على منت طائراتها منذ اأكرث من ع�سر �سنوات.

م�شاهمة امللكّية الأردنّية يف خدمة املجتمع املحلي

تعمل امللكّية الأردنّية عاماً بعد اآخر على تعزيز ح�سورها يف املجتمع املحلي من خالل م�ساهماتها اخلريية والجتماعية والإن�سانية املتوا�سلة والتي 

ت�ستهدف م�ساعدة الأطفال واملحتاجني والفقراء وفئات خمتلفة عديدة يف املجتمع الأردين.

كما ت�ساهم ال�سركة يف اجلهود الوطنية الرامية اإىل خلق فر�س عمل لل�سباب وتدعم برامج التعليم وتنمية املهارات وتوفري اخلدمات والرعاية ل�سرائح 

اجتماعية خمتلفة انطالقاً من التزامها امل�ستمر بالوقوف اإىل جانب الفئات املحتاجة، وتنتهج ال�سركة لذلك خمتلف ال�سبل والو�سائل املمكنة، حيث جاءت 

الن�ساطات املجتمعية التي مت تنفيذها خالل عام 2014 على النحوالتايل:

تقدمي 50 بعثــة جامعية مبنا�سـبة العيد اخلم�سني:

نفذت امللكّية الأردنّية مع مطـلع العـام الدرا�سي 2013 /2014 برنامج البعثات اجلامعية بالتعاون مع وزارة التعـليم العـايل والبحث العلمي، حيث يت�سمن 

الربنامج متويل درا�سة 50 طالباً جامعياً يف مرحلة البكالوريو�س منهم 30 طالباً من اأبناء املجتمع الأردين وخم�سة ع�سر طالباً من اأبناء املوظفني العاملني 

يف امللكّية الأردنّية وخم�سة طالب من اأبناء املتقاعدين من ال�سركـة، و�ستنظر امللكّية الأردنّية يف اإمكانية توفري فر�س عمل لهوؤلء الطلبة بعد تخرجهم من 

اجلامعة. 

كفالة 50 يتيماً مبنا�سبة اليوبيل الذهبي:

قامت امللكّية الأردنّية بكفالة 50 يتيماً �سمن برنامج كفالة الأيتام التابع ل�سندوق الزكاة، وذلك مبنا�سبة احتفال ال�سركة بالعيد اخلم�سني لتاأ�سي�سها، حيُث 

قدمت لالأيتام الرعاية املالية املحددة من �سندوق الزكاة والذي يقوم بدوره باإي�سالها لهم �سهرياً.

وجُت�ّسد هذه اخلطوة املعنى الفعلي للم�سوؤولية املجتمعية كما تعزز دور ال�سركة يف التفاعل مع املجتمع املحلي باعتبار ذلك جزءاً من ر�سالة امللكّية الأردنّية 

التي كانت وما زالت تعتز برتجمتها على اأر�س الواقع عرب العقود اخلم�سة املا�سية.

ال�سراكة مع بنك املالب�س اخلريي: 

وزعت امللكّية الأردنّية ال�سناديق اخلا�سة ببنك املالب�س اخلريي يف مكاتب الإدارة العامة لل�سركة ومطار امللكة علياء الدويل ومبنى امل�سافرين يف منطقة 

الدوار ال�سابع، وذلك لتمكني موظفي امللكّية الأردنّية من التربع باملالب�س والأحذية واألعاب الأطفال ل�سالح الأ�سر العفيفة امل�ستفيدة من بنك املالب�س 

اخلريي الذي هواأحد م�ساريع الهيئة اخلريية الأردنّية الها�سمية. 

كما تربعت ال�سركة ب�سبعة اآلف قطعة مالب�س خمتلفة جتمعت من الزي الر�سمي املرجتع من موظفي امللكّية الأردنّية والتي من �ساأنها توفيـر املالب�س 

مزايا ومكافاآت الإدارة العليا التنفيذية 

يو�سح اجلدول التايل الرواتب والأجور والعالوات التي تقا�ساها اأع�ساء الإدارة العليا التنفيذية لل�سركة خالل العام 2014 بالدينار الأردين با�ستثناء 

املكافاآت واحلوافز املرتبطة بالإنتاجية:

املن�شبال�شم
تاريخ التعيني 

)لالأع�شاء اجلدد(

الرواتب 

ال�شنوية

املكاآفات 

ال�شنوية

نفقات ال�شفر 

ال�شنوية
الإجمايل

عطوفة الكابنت هيثم م�ستو

املدير العام/ املدير التنفيذي 

بالوكالة

اعتباراً من تاريخ 26 ت�سرين 

الأول 2014

44,710-1,53746,247

معايل املهند�س نا�سر اللوزي

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام/ املدير التنفيذي 

اعتباراً من تاريخ 1 اأيار ولغاية 

25 ت�سرين الأول 2014
----

معايل املهند�س عامر 

احلديدي

املدير العام/الرئي�س 

التنفيذي
77,050--77,050لغاية 30 ني�سان 2014

ال�سيد عمر ال�سعيد

نائب املدير العام/ رئي�س 

القطاع املايل
159,674--159,674

1,300214,060-212,760ال�سيد ريت�سارد نوتال

ال�سيد معاذ املجايل

نائب املدير العام/ ملبيعات 

وخدمات ال�سحن

اعتباراً من 24 ت�سرين الأول 

2014
80,079-69580,774

ال�سيد حممد ها�سم مرت�سى

نائب املدير العام/ خلدمات 

املطار
71,702--71,702لغاية 23 ت�سرين الأول 2014 

التربعات واملنح التي دفعتها ال�سركة خالل العام 2014

يو�سح اجلدول التايل املبالغ واجلهات التي قامت ال�سركة بالتربع لها خالل عام 2014:

املبلغاجلهة املتربع لها

10,000نادي موظفي امللكّية الأردنّية

5018,000 �سخ�س �سنوي لالأيتام

15,000نادي امللكّية الأردنّية للطريان ال�سراعي

10,000النقابة العامة للنقل اجلوي وال�سياحة

20,000جهات خريية - تربعات يف رم�سان

123,725منح درا�سية

80,998جهات اأخرى

277,723املجموع
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دعوة ممثلني من املجتمع املحلي لتجربة ال�سفر على طائرة الأحالم:

اختارت امللكّية الأردنّية فئات متثل قطاعات خمتلفة من املجتمع املحلي ليكونوا من بني ال�سيوف الذين �ساركوا يف الرحلة الرتويجية من عمان اإىل العقبة 

والتي نظمتها امللكّية الأردنّية لهم ولوكالء ال�سياحة وال�سفر وممثلي و�سائل ال�سحافة والإعالم املحلية والعربية والأجنبية، حيُث اختارت امللكّية الأردنّية 

و�سيلة ب�سيطة للتخفيف من اآلم اأحد الأطفال امل�سابني مبر�س ال�سرطان )اأحمد عبد ربه( وحققت حلمه بال�سفر على منت طائرة الأحالم بعد اأن علمت 

ال�سركة برغبته الكبرية لتجربة ال�سفر على هذه الطائرة.

كما كرمت ال�سركة اجلندي ع�سام احلراح�سه وهواأحد ابناء القوات امل�سلحة الأردنّية، تقديراً لإخال�سه بعمله وولئه للجي�س العربي، حيُث كان قد مت 

ترفيعه من ِقبل قيادته ب�سكل ا�ستثنائي تكرمياً لأخالقه الرفيعة.

تقدمي تذاكر �سفر جمانية وخمف�سة ورعاية فعاليات حملية: 

قدمت امللكّية الأردنّية خالل عام 2014 الرعاية للعديد من الفعاليات والن�ساطات املحلية، ومتثلت تلك الرعاية بتقدمي تذاكر �سفر جمانية وخمف�سة 

وت�سهيالت يف احلجز، وقد كان اأبرز تلك الفعاليات: رعاية م�سابقة )يو�سي ما�س( الوطنية ال�ساد�سة للح�ساب الذهني وذلك اإمياناً من ال�سركة بتطوير 

القدرات الذهنية والعقلية لالأطفال وتو�سيع مداركهم من خالل دعم الربامج واملوؤ�س�سات الوطنية يف هذا املجال.

كما تقوم ال�سركة بالتربع بتذاكر �سفر جمانية وخمف�سة للعديد من اجلمعيات اخلريية واجلهات القائمة على خدمة املحتاجني واملعاقني والتي تقدم 

كجوائز خالل فعاليات خريية تقيمها هذه اجلهات. 

تنظيم رحلة عمرة ملوظفي ال�سركة:

�سرّيت امللكّية الأردنّية رحلة عمرة جمانية خلم�سني موظفاً من خمتلف دوائرها ولل�سنة الثانية على التوايل، حيث مت اختيار امل�ساركني على اأ�سا�س 

الأقدمية يف اخلدمة، �سعياً من ال�سركة لتوفري املزيد من المتيازات ملوظفيها وتقديراً جلهودهم وعطائهم.

خدمة امل�سافرين من ذوي الإعاقـة:  

نظمت امللكّية الأردنّية دورة تدريبية لعدد من موظفيها لتعريفهم باأف�سل �ُسبل العناية بامل�سافرين من ذوي الحتياجات اخلا�سة خالل عملية ال�سفر، حيث 

ا�ستملت الدورة على مواد تتعلق بطرق الت�سال وكيفية تقدمي اخلدمة املنا�سبة لكل حالة بح�سب اأف�سل الأ�ساليب التي تن�س عليها التعليمات والقوانني 

الدولية يف هذا املجال.

رعاية موؤمتر ال�سباب العربي الدويل: 

ت�ساهم امللكّية الأردنّية �سنوياً يف دعم م�ساركة الأطفال الذين يح�سرون هذا املوؤمتر من خمتلف الدول العربية والأجنبية، حيث ترعى امللكّية الأردنّية هذا 

املوؤمتر منذ تاأ�سي�سه قبل 34 عاماً.

التربع ب�سحن كميات كبرية من الألعاب:

 Spin( نقلت امللكّية الأردنّية جماناً من مونرتيال اإىل عّمان جمموعة كبرية من األعاب الأطفال التي تربعت بها عرب ال�سفارة الكندية يف الأردن �سركة

Master( الكندية ومت توزيعها على الأطفال الأقل حظاً يف خمتلف مناطق اململكة ومن جميع اجلن�سيات، وجاء هذا التربع مبنا�سبة احتفال ال�سفارة 

الكندية مبرور 50 عاماً على تاأ�سي�س العالقات الدبلوما�سية مع الأردن، فيما �ستقوم امللكّية الأردنّية بدورها بتوزيع حوايل 1500 قطعة من هذه الألعاب 

على موؤ�س�سات املجتمع املحلي خالل العام 2015.

من جهة اأخرى تربعت ال�سركة بنقل جمموعة من املعدات والأزياء ال�سعبية على رحلتها من بانكوك اإىل عمان، وذلك من اأجل ا�ستخدامها من قبل فرق 

تايلندية لتاأدية عرو�س ورق�سات �سعبية خالل الحتفال الذي اأقامته اأمانة عّمان بالتعاون مع ال�سفارة التايلندية مبنا�سبة عيد اجللو�س امللكي ومب�ساركة 

عدد من التايلنديات اللواتي يعملن يف امللكّية الأردنّية كم�سيفات جويات.

اعتماد امللكّية الأردنّية الناقل الر�سمي للعديد من الفعاليات:

وا�سلت امللكّية الأردنّية القيام بدورها ك�سريك رئي�سي وناقل ر�سمي لعدة مهرجانات وموؤمترات حملية وعاملية باعتبار ال�سركة حتمل ر�سالة الأردن 

احل�سارية والثقافية وال�سياحية ملختلف اأنحاء العامل،منها مهرجان جر�س للثقافة والفنون، حيث نقلت طائرات ال�سركة الوفود العربية والعاملية التي 

�ساركت يف املهرجان، كما قدمت ت�سهيالت عديدة يف اإجراءات �سفر الوفود امل�ساركة. 

ونقلت امللكّية الأردنّية اي�ساً الوفود امل�ساركة يف معر�س �سوفك�س للمعدات الدفاعية، واأقامت جناحاً خا�ساً بها خالل اأيام املعر�س قدمت خالله خدماتها 

املختلفة يف جمال النقل اجلوي وبراجمها يف جمال ال�سياحة والرتويج ال�سياحي.

وكانت امللكّية الأردنّية خالل العام 2014 الناقل الر�سمي اأي�ساً لفعاليات اأخرى من بينها: مهرجان عمان للجاز ومهرجان الطني يف البحر امليت وملتقى 

املدافعني عن حرية الإعالم واملع�سكر التدريبي لأكادميية برتا الريا�سية، وغريها.

اجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة وجلنة التدقيق خالل عام 2014

مت خالل عام 2014 عقد ثمانية وع�سرين اجتماعاً ملجل�س اإدارة ال�سركة وثمانية اجتماعات للجنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

للعديد من الأ�سر املحتاجة يف خمتلف اأنحاء اململكة.

حملة رم�سان ال�سنوية: 

يف اإطار م�ساعي ال�سركة لإدامة التفاعل مع املجتمع املحلي خالل �سهر رم�سان املبارك وكجزء من واجبها املجتمعي وحتملها مل�سوؤولياتها جتاه الفقراء 

واملحتاجني فقد نفذت امللكّية الأردنّية حملتها ال�سنوية الرم�سانية ذات الوجوه املتنوعة: 

توزيع طرود اخلري: 

اأطلقت امللكّية الأردنّية حملتها اخلريية لعام 2014 من غور الأردن - اأحد جيوب الفقر يف اململكة – حيُث مت توزيع املعونات التموينية على الأ�سر املحتاجة 

يف منطقة الأغوار ال�سمالية بالتعاون مع جمعية ال�سيخ ح�سني اخلريية يف تل الأربعني واجلمعية اخلريية لرعاية الأ�سرة يف احلراوية وجمعية ال�سمعة 

اخلريية لرعاية الأ�سرة يف منطقة القليعات وجمعية �سيدات الزمالية للمراأة الريفية.

كما مت توزيع املعونات الغذائية على املحتاجني مبنطقة ال�سونة اجلنوبية من قرى الكرامة وال�سونة اجلنوبية واجلوا�سرة واجلوفة والرو�سة، و�سملت عملية 

توزيع الطرود اأي�ساً عائالت فقرية يف منطقة الغويرية مبدينة الزرقاء بالتعاون مع جمعية الن�سامى اخلريية النا�سطة يف تلك املنطقة وم�ساعدة اأ�سر فقرية 

يف جمعية الزهور اخلريية يف خميم ال�سهيد عزمي املفتي مبحافظة اإربد وقرية اأذرح يف حمافظة معان وقرية را�سون مبحافظة عجلون.

اإقامة ماآدب اإفطار لالأيتام يف متحف الأطفال: 

دعت ال�سركة خالل ال�سهر الف�سيل ملاآدب إفطار رم�سانية نحو400 طفل من الأيتام الذين ترعاهم كل من جمعية ال�سهد اخلريية وجمعية حو�س الكوثر 

اخلريية، وجمعية العمل ال�سالح وجمعية القمة اخلريية لإيواء الأيتام، حيُث اأقامت لهم امللكّية الأردنّية ماآدب اإفطار بح�سور عدد من موظفيها يف متحف 

الأطفال / الأردن، اأحد موؤ�س�سات جـاللة امللكة رانيـا العبـداهلل التعليمية غري الربحية، انطالقاً من حر�س ال�سركة على دعم هذا املتحف مبختلف ال�سبل 

والو�سائل. 

تقدمي ك�سوة العيد لـ 100 اأ�سرة عفيفة:

قدمت ال�سركة ُقبيل عيد الفطر ال�سعيد ك�سوة العيد حلوايل 100 اأ�سـرة عفيفـة بالتعاون مع بنـك املـالب�س اخليـري بهــدف اإعانة اأرباب هـذه الأ�سـر على 

توفيـر املالب�س لعائالتهم، وهوما ياأتي يف اإطـار �سعـي امللكّية الأردنّية لالإ�سهام يف تعزيز دورها املجتمعي الذي توا�سل القيام به منذ تاأ�سي�سها مل�ساعدة 

الفئات الأقل حظاً من اأبناء الوطن، ل�سيما يف جمال توفري الغذاء والك�ساء وفر�س التعليم لل�سباب.

وبهذا التربع اأتاحت امللكّية الأردنّية للمحتاجني فر�سة اأو�سع للت�سوق قبيل العيد يف �سالة العر�س اخلا�سة ببنك املالب�س اخلريي يف منطقة املحطة بعمان 

لختيار ما ينا�سبهم من املالب�س اجلديدة اإ�سافة اإىل الأحذية والألعاب وامل�ستلزمات الأخرى يف حماولة لر�سم الب�سمة على وجوه الأطفال يف هذه املنا�سبة.

موا�سلة دعم مركز احل�سني لل�سرطان:

باعتبار امللكّية الأردنّية اإحدى اجلهات الداعمة ملوؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان فاإنها تلتزم بتقدمي الدعم امل�ستمر بكافة اأ�سكاله مل�ساعدة املركز على مكافحة 

مر�س ال�سرطان وتوفري الرعاية الطبية للمر�سى، ل�سيما الأطفال منهم، ومتثل هذا الدعم مبا يلي: 

ت�سهيالت ل�سفر 30 طفاًل خالل رحلتهم اإىل اإيطاليا:

منحت ال�سركة ت�سهيالت �سفر لثالثني طفاًل من مركز احل�سني لل�سرطان خالل رحلتهم اجلوية من عمان اإىل روما للم�ساركة يف خميم دايناموالذي اأقيم 

يف اإيطاليا وذلك �سمن جهود املركز لتقدمي العالج ال�سمويل لالأطفال املر�سى وتخفيف عناء املر�س عنهم.

و�سملت الت�سهيالت خدمات �سفر اإ�سافية لالأطفال ومرافقيهم وخدمات الت�سييك وتقدمي وجبات طعام خا�سة لهم خالل الرحلة وتوفري كرا�سي متحركة 

للمحتاجني لها يف �سالت املطار، كما وزعت ال�سركة على امل�ساركني هدايا رمزية. 

امل�ساركة يف بطولة “هدف من اأجل احلياة”:

�سارك فريق نادي امللكّية الأردنّية يف بطولة كرة القدم التي نظمتها موؤ�س�سة ومركز احل�سني لل�سرطان بعنوان »هدف من اأجل احلياة« والتي اأقيمت حتت 

رعاية مديرة املركز الأمرية دينا مرعد، وتهدف اإىل رفع الوعي حول مر�س ال�سرطان وحتفيز املجتمع على امل�ساركة يف الكفاح �سد املر�س والت�سجيع على 

اتباع اأ�سلوب �سحي وممار�سة الريا�سة كو�سيلة لعمل اخلري وتقدمي الأف�سل.

وكانت ال�سركة قد تربعت مببلغ من املال للم�ساركة يف هذه البطولة، حيُث قدم ريع هذه البطولة لدعم الأطفال املر�سى يف مركز احل�سني لل�سرطان.

دعم ن�ساطات املركز جلمع التربعات: 

تقوم امللكّية الأردنّية بدعم احلفالت التي يقيمها املركز من حني لآخر جلمع التربعات ل�سالح املر�سى وا�ستكمال اإعمار املبنى اجلديد للمركز، حيث تقام 

هذه الحتفالت برعاية �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين وامللكة رانيا العبداهلل املعظمني.



�شركة عالية - اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية

امل�شاهمة العامة املحدودة

القوائم املالية املوحدة

31 كانون الأول 2014
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الـــراأي

يف راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للمجموعة كما يف 31 كانون الأول 2014 واأداءها املايل 

وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية.

فقرات تاأكيدية

دون التحفظ براأينا، جتاأوزت خ�سائر املجموعة املرتاكمة كما يف 31 كانون الأول 2014 والبالغة 115 مليون دينار، تقريباً، راأ�سمال ال�سركة، هذا وتن�س 

املادة رقم )266( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته على اأنه يف حالة زيادة اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة امل�ساهمة العامة عن 75٪ من 

راأ�سمالها فيجب ت�سفية ال�سركة اإل اإذا قررت الهيئة العامة لل�سركة يف اجتماع غري عادي زيادة راأ�سمال ال�سركة ملعاجلة و�سع اخل�سائر، بالإ�سافة اإىل 

ذلك، جتاأوزت مطلوبات املجموعة املتداولة موجوداتها املتداولة مببلغ 156 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2014، قامت املجموعة باإعداد خطة عمل 

لل�سنوات من 2015 اإىل 2019، مبوجب هذه اخلطة �ستقوم ال�سركة باإعادة هيكلة راأ�سمالها حيث �سيتم اإطفاء جزء من اخل�سائر املرتاكمة يف راأ�س املال 

ومن ثم زيادته على عدة مراحل مببلغ 200 مليون دينار و�سيتم هيكلة �سبكة خطوطها واأ�سطولها من الطائرات والعمل على زيادة الإيرادات وخف�س 

النفقات الت�سغيلية، قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 17 كانون الثاين 2015 املوافقة على ا�ستمرار ال�سركة يف اإجراءات رفع راأ�سمالها ح�سب 

خطة العمل لالأعوام 2015 – 2019 واملوافقة على قيام احلكومة بالكتتاب اخلا�س و/اأوالعام بن�سبة 50٪ من ال�سريحة الأوىل من زيادة راأ�س املال 

املقرتحة والبالغة 100 مليون دينار اأي مببلغ 50 مليون دينار، ويف حال عدم موافقة امل�ساهمني الآخرين على الكتتاب بن�سبة الـ 50٪ الأخرى من هذه 

ال�سريحة، تقوم احلكومة بالكتتاب بال�سريحة كاملة بن�سبة 100٪ مببلغ 100 مليون دينار، اإن ال�سركة ب�سدد الإعداد لجتماع هيئة عامة غري عادي خالل 

عام 2015 لإعادة هيكلة راأ�س املال.

تتطلب بع�س اتفاقيات القرو�س طويلة الأجل التزام ال�سركة ببع�س املوؤ�سرات املالية، ح�سلت ال�سركة على كتاب ي�سمح بتجاأوز هذه املوؤ�سرات حتى 31 اإذار 

2016 على اأن تتعهد ال�سركة بزيادة راأ�سمالها املدفوع بقيمة 100 مليون دينار منها 50 مليون دينار قبل تاريخ 31 اآب 2015 و50 مليون دينار قبل تاريخ 

31 كانون الأول 2015.

تقرير حول املتطلبات القانونية

حتتفظ املجموعة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�سورة اأ�سولية، واإن القوائم املالية املوحدة الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة معها ونو�سي 

امل�سادقة عليها.

اإرن�سـت ويونـغ/ الأردن

حممد اإبراهيم الكركي

ترخي�س رقم 882

عمان - اململكة الأردنّية الها�سمّية

2 ني�ساأن 2015

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني 

اإىل م�ساهمي �سركة عالية - اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية 

عمان – اململكة الأردنّية الها�سمية

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد دققنا القوائم املالية املرفقة ل�سركة عالية - اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية امل�ساهمة العامة املحدودة و�سركاتها التابعة )وي�سار اإليهم معاً باملجموعة( 

والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون الأول 2014 وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل ال�سامل املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق 

امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات الإي�ساحية الأخرى.

م�سوؤولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية 

اإن جمل�س الإدارة م�سوؤول عن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية، بالإ�سافة اإىل حتديد نظام 

الرقابة الداخلي ال�سروري لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال اأوعن خطاأ.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستناداً اإىل تدقيقنا، لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه 

املعايري اللتزام بقواعد ال�سلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية.

يت�سمن التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة، إن اختيار تلك الإجراءات ي�ستند اإىل 

اجتهاد مدقق احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة �سواء الناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ، عند تقييم مدقق 

احل�سابات للمخاطر ياأخذ يف العتبار نظام الرقابة الداخلي للمجموعة ذي ال�سلة باإعداد وعر�س القوائم املالية املوحدة ب�سورة عادلة وذلك لت�سميم 

اإجراءات تدقيق مالءمة للظروف ولي�س بهدف اإبداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�سركة. يت�سمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�سيا�سات 

املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها الإدارة، اإ�سافة اإىل تقييم العر�س العام للقوائم املالية املوحدة.

يف اعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالءمة وتوفر اأ�سا�ساً لإبداء الراأي.
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قائمة الدخل املوحدة 

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014 

)اآلف الدنانري(

20142013اإي�شاحات

25757,415759,940الإيرادات
)726,732()715,282(26تكاليف الإيرادات

42,13333,208جممل الربح 

112,2631,924ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات حليفة
275,2531,460�سايف اإيرادات اأخرى

)585()1,113(34اجلزء غري الفعال من عقود خيارات �سراء وقود
)29(1817اجلزء غري الفعال من عقود مقاي�سة اأ�سعار الفوائد

)20,756()21,852(28م�ساريف اإدارية وعمومية
)47,060()49,584(29م�ساريف بيع وت�سويق

)483()27(خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات
)4,000()442,10(خم�س�سات خمتلفة

)4,911()7,176(خ�سائر فروقات عملة
)8,362()8,964(30تكاليف التمويل

)492,49()49,594(
1,057-16اأرباح ممتلكات ومعدات معدة للبيع

)48,537()492,49(خ�سارة ال�سنة قبل �سريبة الدخل
339,8549,679�سريبة الدخل
)38,858()638,39(خ�سارة ال�سنة

العائد اإىل:

)38,886()701,39(م�ساهمي ال�سركة 
6328حقوق غري امل�سيطرين 

)638,39()38,858(

)0،461( دينار)0،471( دينار32ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من خ�سارة ال�سنة العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة

20142013

)38,858()638،39(خ�سارة ال�سنة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الأخرى بعد ال�سريبة:

بنود الدخل ال�سامل الأخرى التي �سيتم حتويلها اإىل الأرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة:

�سايف الربح )اخل�سارة( من حتّوطات التدفقات النقدية

466)1،000(

بنود الدخل ال�سامل الأخرى التي لن يتم حتويلها اإىل الأرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة:

�سايف اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر
3,771-

)39,858()401,35(جمموع اخل�سارة والدخل ال�سامل لل�سنة

العائد اإىل:

)39,886()464,35(م�ساهمي ال�سركة 

6328حقوق غري امل�سيطرين 

)401,35()39,858(

قائمة املركز املايل املوحدة

31 كانون الأول 2014

)اآلف الدنانري(

20142013اإي�شاحات

املـوجودات

موجودات غري متداولة

7425,141173،166ممتلكات ومعدات
8200333م�ساريع حتت التنفيذ

914,10421،749دفعات على ح�ساب �سراء وتعديل طائرات
106,0341،951موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

1116,47515,930ا�ستثمار يف �سركات حليفة
993,1816,679مبالغ حمتجزة مقابل عقود ا�ستئجار ت�سغيلي

3319,8009,800موجودات �سريبية موؤجلة

031,217239,608
موجودات متداولة

3462,636موجودات م�ستقات مالية – خيارات عقود �سراء وقود
1229,02126,447اأر�سدة مدينة اأخرى

13808,1213,226قطع غيار ولوازم، بال�سايف
1447,20340,316ذمم مدينة، بال�سايف

1567,82697,338نقد واأر�سدة لدى البنوك

156,864179,963
895,373419,571جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حق ملكية حملة الأ�سهم

1784,37384,373راأ�س املال 
1711,38011,380احتياطي اإجباري

-3,771احتياطي القيمة العادلة

)1،000()534(18حتّوطات التدفقات النقدية
)75,294()995,114(خ�سائر مرتاكمة

)005,16(19,459
170107حقوق غري امل�سيطرين

19,566)835,15()العجز يف( جمموع حقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

1858,931105,671قرو�س طويلة الأجل 
2016,88723,969التزامات مبوجب عقود ا�ستئجار متويلي طويلة الأجل

211,3241,363مطلوبات اأخرى طويلة الأجل

77,142131,003
مطلوبات متداولة

1917,79913,854بنوك دائنة
1847,42548,156اأق�ساط قرو�س طويلة الجل ت�ستحق الدفع خالل عام 

2280,56768,799م�ساريف م�ستحقة 
23289,123101,046دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

33224121خم�س�س �سريبة الدخل
2436,25630,481اإيرادات موؤجلـة

207,0286,545التزامات مبوجب عقود ا�ستئجار متويلي ق�سرية الأجل

588,312269,002
730,389400,005جمموع املطلوبات

895,373419,571جمموع حقوق امللكية واملطلوبات 
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014 

)اآلف الدنانري(

20142013اإي�شاحات

الأن�سطة الت�سغيلية

)48,537()492,49(خ�سارة ال�سنة قبل �سريبة الدخل

تعديالت:

736,33729,982ا�ستهالكات ممتلكات ومعّدات
)1,924()2,263(11ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات حليفة 

8,9648,362تكاليف التمويل
142,8382,000خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

-132,590خم�س�س قطع غيار ولوازم
2,000-خم�س�سات اأخرى

-7014,5خ�سائر تدين ممتلكات ومعّدات
)574(-16اأرباح ممتلكات ومعّدات معّدة للبيع

-27خ�سائر بيع ممتلكات ومعّدات
2128716خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

)300()300(اإطفاء اإيراد موؤجل – ال�سركة الأردنّية لتموين الطائرات
341,113585اجلزء غري الفعال من عقود خيارات �سراء وقود

29)17(اجلزء غري الفعال من عقود مقاي�سة اأ�سعار الفوائد

تغريات راأ�س املال العامل

79)9,725(ذمم مدينة 
516)2,172(قطع غيار ولوازم 

4,370)1,531(اأر�سدة مدينة اأخرى
1,5173,013موجودات م�ستقات مالية

075,6495اإيرادات موؤجلة 
726,223,500دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

11,7688,569م�ساريف م�ستحقة 
)332()326(21تعوي�س نهاية اخلدمة املدفوع

-)43(33�سريبة الدخل املدفوعة 
387,3311,849�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية 

الأن�سطة ال�ستثمارية

-)49(ا�ستثمار يف �سركات حليفة
1,7671,419توزيعات اأرباح من �سركات حليفة

)15()312(�سراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر
)12,232()10,372(7�سراء ممتلكات ومعّدات

3,354-املتح�سل من بيع ممتلكات ومعّدات معّدة للبيع
)8,029()175(م�ساريع حتت التنفيذ

1,511)314,2(التغري يف مبالغ حمتجزة مقابل عقود ا�ستئجار
7,6452,142دفعات على ح�ساب �سراء وتعديل طائرات

)11,850()810,3(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

85,481-املتح�سل من قرو�س
)22,628()47,471(ت�سديد قرو�س 

)6,197()6,599(عقود ا�ستئجار متويلي 
)8,362()8,964(فوائد مدفوعة 

48,294)63,034(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية
48,293)33,457(�سايف )النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

83,48435,191النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة 
1550,02783,484النقد وما يف حكمه يف نهايه ال�سنة

قائمة التغيـرات فـي حقـوق امللكية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014 

)اآلف الدنانري(

حـق ملكيـة حملـة الأ�شهــم

راأ�س املال
الحتياطي

الإجباري

احتياطي 

القيمة العادلة

حتّوطات

التدفقات النقدية

اخل�شائر

املرتاكمة
املجموع

حقوق غري

امل�شيطرين

جمموع

حقوق امللكية

- 2014

الر�سيد كما يف اأول كانون 

الثاين 2014
84,37311,380-)1,000()75,294(19,45910719,566

)638,39(63)701,39()701,39(----خ�سارة ال�سنة

4,237-4,237-3,771466--بنود الدخل ال�سامل الآخر

)401,35(63)464,35()701,39(3,771466--جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 

2014
84,37311,3803,771)534()995,114()005,16(170)835,15(

- 2013

الر�سيد كما يف اأول كانون 

الثاين 2013
84,37311,380--)36,408(59,3457959,424

)38,858(28)38,886()38,886(----خ�سارة ال�سنة

)1,000(-)1,000(-)1,000(---بنود الدخل ال�سامل الآخر

)39,858(28)39,886()38,886()1,000(---جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 

2013
84,37311,380-)1,000()75,294(19,45910719,566
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يتم حتميل الأرباح واخل�سائر وكل بند من بنود الدخل ال�سامل الأخرى على حقوق حملة الأ�سهم يف ال�سركة الأم وحقوق غري امل�سيطرين حتى لواأدى ذلك 

اإىل عجز يف ر�سيد حقوق غري امل�سيطرين، واإذا اقت�ست احلاجة، يتم تعديل القوائم املالية لل�سركات التابعة لتتما�سى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات 

املحا�سبية للمجموعة. يتم ا�ستبعاد املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والإيرادات وامل�سروفات والأرباح واخل�سائر املتعلقة باملعامالت فيما بني املجموعة 

وال�سركات التابعة.

يتم ت�سجيل الأثر الناجت عن تغري ن�سبة امللكية يف ال�سركة التابعة الذي ل ينجم عنه فقدان لل�سيطرة يف حقوق امللكية. عند فقدان ال�سيطرة على ال�سركة 

التابعة، تقوم املجموعة مبا يلي:

- اإلغاء العرتاف مبوجودات )مبا فيها ال�سهرة( ومطلوبات ال�سركة التابعة

- اإلغاء العرتاف بحقوق غري امل�سيطرين

- اإلغاء العرتاف باحتياطي ترجمة العمالت الأجنبية

- العرتاف بالقيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة

- العرتاف بالقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به يف ال�سركة التابعة

- العرتاف بالأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن عملية فقدان ال�سيطرة

- اإعادة ت�سنيف ح�سة ال�سركة التي مت ت�سجيلها �سابقاً يف بنود الدخل ال�سامل الأخرى اإىل الأرباح واخل�سائر

امل�ساهمون الذين لديهم تاأثري جوهري على املجموعة

متلّك حكومة اململكة الأردنّية الها�سمّية و�سركة منت تريدينج – ال�سرق الأو�سط واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي ما ن�سبته 26٪ و19٪ و10٪ على 

التوايل من اأ�سهم ال�سركة.

)4( التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف اإعداد القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 

2013، با�ستثناء اأن املجموعة قامت بتطبيق التعديالت والتف�سريات التالية:

املن�ساآت ال�ستثمارية- تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )12( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )27(

تبني هذه التعديالت ال�ستثناء من متطلبات التوحيد للمن�ساآت التي ينطبق عليها تعريف �سركة ا�ستثمار ح�سب معيار التقارير املالية الدويل رقم )10(، 

يتطلب هذا ال�ستثناء من ال�سركة الأم ت�سجيل ال�سركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( تقا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(

تو�سح هذه التعديالت ما ورد يف املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوين ملزم باإجراء التقا�س، تو�سح التعديالت اأي�ساً تطبيق اآلية التقا�س لأنظمة الت�سوية 

والتي تطبق اآليات الت�سوية الإجمالية التي ل حتدث جميعاً بنف�س الوقت.

التف�سري رقم 21 ال�سادر عن جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية – الر�سوم )التف�سري رقم 21 ال�سادر عن جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية(

يو�سح التف�سري رقم 21 ال�سادر عن جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية اأن املن�ساأة تقوم بتثبيت التزام عن ر�سوم ما عند اإجراء ن�ساط �سيتوجب 

ال�سداد، كما حددتها الت�سريعات ذات العالقة، يو�سح التف�سري كذلك اأنه يتم ت�سجيل اللتزام على فرتات فقط اإذا كان الن�ساط الذي ي�ستدعي ال�سداد قد 

ح�سل خالل فرتة حمدده بالت�سريعات ذات العالقة، بالن�سبة للر�سوم التي تن�ساأ عند بلوغ احلد الأدنى مل�ستوى ال�سداد، يو�سح التف�سري اأنه ل يتم العرتاف 

باأي التزام قبل الو�سول اإىل احلد الأدنى من م�ستوى ال�سداد املحدد.

اإف�ساحات املبالغ القابلة للتح�سيل للموجودات غري املالية – التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 36 تدين قيمة املوجودات املالية

تزيل هذه التعديالت التبعات غري املق�سودة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 13 )قيا�س القيمة العادلة( حول الإف�ساحات املطلوبة مبوجب املعيار 

املحا�سبي الدويل رقم 36 )تدين قيمة املوجودات(، بالإ�سافة اإىل ذلك، تتطلب هذه التعديالت اإف�ساح حول املبالغ القابلة للتح�سيل للموجودات اأو وحدات 

توليد النقد التي مت ت�سجيل خ�سائر التدين يف القيمة املتعلقة بها اأو عك�سها خالل الفرتة.

مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتف�سريات اأي اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل للمجموعة.

)1( عـــام

تاأ�س�ست �سركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية امل�ساهمة العامة املحدودة اأو »ال�سركة« كخلف قانوين ملوؤ�س�سة عالية – امللكّية الأردنّية بتاريخ 5 

�سباط 2001، وتقع مكاتب الإدارة العامة لل�سركة يف عمان – الأردن.

مــن غايــات ال�ســركة القيــام بكافــة عمليــات النقــل اجلــوي داخــل اململكة وخارجها والقيام بعمليات ا�ســتقبال وترحيل الطائرات التي تهبط يف وتقلع من 

مطارات اململكة.

قامت �سلطة الطريان املدين- الأردن مبنح ال�سركة حقوق ح�سرية لت�سغيل رحالت دولية جوية منتظمة من عمان بتاريخ 5 �سباط 2002 وملدة اأربع 

�سنوات، مت متديد املدة بتاريخ 5 �سباط 2006 لأربع �سنوات اأخرى واأنتهت بتاريخ 2 �سباط 2010.

مت اإقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 5 اإذار 2015.

)2( اأ�س�س اإعداد القوائم املالية 

- مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية.

- مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبداأ الكلفة التاريخية با�ستثناء امل�ستقات املالية واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية.

- اإن الدينار الأردين هو عملة اإظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للمجموعة.

)3( اأ�س�س توحيد القوائم املالية

تت�سمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية ل�سركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية )ال�سركة( وال�سركات التابعة التالية )وي�سار اإليهم معاً 

باملجموعة( كما يف 31 كانون الأول 2014:

بلد التاأ�شي�سن�شبة امللكية

الأردن٪100�سركة الأجنحة امللكّية

الأردن٪80�سركة امللكّية الأردنّية لل�سياحة وال�سفر

تتحقق ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق يف العوائد املتغرية الناجتة عن ارتباطها بال�سركة امل�ستثمر فيها ولديها القدرة على التاأثري على هذه 

العوائد من خالل قدرتها على ال�سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها، وتتم ال�سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها فقط عند حتقق ما يلي:

- �سيطرة املجموعة على ال�سركة امل�ستثمر بها )احلقوق القائمة التي متنح املجموعة القدرة على توجيه الن�ساطات ذات ال�سلة لل�سركة امل�ستثمر بها(.

- تعر�س املجموعة اأو حقوقها يف العوائد املتغرية الناجتة عن ارتباطها بال�سركة امل�ستثمر فيها.

- القدرة على ممار�سة ال�سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها والتاأثري على عوائدها.

عندما متتلك املجموعة اأقل من اأغلبية حقوق الت�سويت اأو ما �سابهها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها، تقوم املجموعة باأخذ جميع احلقائق والظروف ذات 

العالقة بعني العتبار لتحديد فيما اإذا كانت متتلك �سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها ويت�سمن ذلك: 

- الرتتيبات التعاقدية مع حملة حقوق ت�سويت الآخرين يف ال�سركة امل�ستثمر فيها.

- احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى.

- حقوق الت�سويت احلالية وحقوق الت�سويت املحتملة للمجموعة.

تقوم املجموعة باإعادة تقييم فيما اإذا كانت ت�سيطر على ال�سركة امل�ستثمر فيها ويف حال وجود ظروف اأوحقائق تدل على التغري يف اأحد اأو اأكرث من عن�سر 

من عنا�سر ال�سيطرة الثالثة.

يتم توحيد القوائم املالية لل�سركة التابعة ابتداًء من تاريخ ممار�سة ال�سيطرة وحتى توقف هذه ال�سيطرة، يتم توحيد م�ساريف واإيرادات ال�سركة التابعة يف 

قائمة الدخل ال�سامل املوحدة من تاريخ �سيطرة املجموعة على ال�سركات التابعة وحتى تتوقف هذه ال�سيطرة.
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ممتلكات ومعدات 

تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل ال�ستهالك املرتاكم، ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات )با�ستثناء الأرا�سي( عندما تكون جاهزة لال�ستخدام 

بطريقة الق�سط الثابت بعد تنزيل القيمة املتبقية املقدرة. اإن ن�سب وفرتة ال�ستهالك امل�ستخدمة هي كما يلي:

  الن�سبــة املئويـة 

طائرات م�سافرين و�سحن مملوكة وطائرات م�ستاأجرة بعقود ا�ستئجار 

4 - 5,5 متويلي واملحركات وقطع رئي�سية للطائرات

10-15اآلت ومعدات 

25حا�سب اآيل

10اأثاث ومفرو�سات

15-20�سيارات 

2,5-10 مباين 

  الفتـــــرة  

24 – 120 �سهراًم�ساريف �سيانة مر�سملة

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�سرتدادها 

وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.

يتــم مراجعــة العمــر الإنتاجــي وطريقــة ال�ســتهالك ب�ســكل دوري للتاأكــد مــن اأن طريقة وفرتة ال�ســتهالك تتنا�ســب مع املنافــع القت�سادية املتوقعة من 

املمتلكات واملعدات.

م�ساريع حتت التنفيذ

تظهر امل�ساريع حتت التنفيذ بالكلفة وتت�سمن كلفة الإن�ساءات واملعدات وامل�ساريف املبا�سرة،

ل يتم ا�ستهالك امل�ساريع حتت التنفيذ والتي �سوف يتم ا�ستخدامها من قبل املجموعة عند الأنتهاء من اإن�سائها حتى ت�سبح جاهزة لال�ستخدام.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل الآخر

يتم ت�سجيل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل الآخر عند ال�سراء بالقيمة العادلة م�سافاً اإليها م�ساريف القتناء ويعاد 

تقييمها لحقاً بالقيمة العادلـة، ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�سامل املوحدة و�سمن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة 

الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية، ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر 

الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�سامل املوحدة و�سمن حقوق امللكية ويتم حتويل ر�سيد احتياطي تقييم املوجودات املبيعة مبا�سرة اإىل الأرباح واخل�سائر 

املدورة ولي�س من خالل قائمة الدخل املوحدة.

ل تخ�سع هذه املوجودات لختبار خ�سائر التدين، يتم ت�سجيل الأرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة.

)5( ا�ستخدام التقديرات

اأن اإعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من اإدارة املجموعة القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات 

والإف�ساح عن اللتزامات املحتملة، اأن هذه التقديرات والجتهادات توؤثر اأي�ساً على الإيرادات وامل�ساريف واملخ�س�سات، وب�سكل خا�س يتطلب من اإدارة 

املجموعة القيام باأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ واأوقات التدفقات النقدية امل�ستقبلية الناجمة عن اأو�ساع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل. 

اأن التقديرات املذكورة مبنية بال�سرورة على فر�سيات وعوامل متعددة لها درجات متفاأوتة من التقدير وعدم التيقن واأن النتائج الفعلية قد تختلف عن 

التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف امل�ستقبل يف اأو�ساع وظروف تلك املخ�س�سات.

اإن اأهم التقديرات مف�سلة تالياً:

العمر الإنتاجي للممتلكات واملعدات 

تقوم اإدارة املجموعة بتقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات لغايات احت�ساب ال�ستهالك اعتماداً على ال�ستخدام املتوقع لهذه املوجودات، تقوم 

الإدارة مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية ب�سكل �سنوي ويتم تعديل م�سروف ال�ستهالك امل�ستقبلي اإذا كان يف اعتقاد الإدارة اأن الأعمار الإنتاجية 

تختلف عن التقديرات ال�سابقة.

القيمة العادلة للم�ستقات املالية

حتدد القيمة العادلة للم�ستقات املالية با�ستخدام اأ�ساليب تقييم من �سمنها حتليل التدفق النقدي املخ�سوم، يتم اأخذ املدخالت لتلك التحليالت بالرجوع 

اإىل اأ�سواق ن�سطة اأن اأمكن، اأما اإذا مل يكن ذلك عملياً فاأن درجة من الجتهاد والتقدير مطلوبة لتحديد القيمة العادلة.

اأن الجتهاد والتقدير يت�سمن الأخذ بعني العتبار املدخالت كمخاطر ال�سيولة، خماطر الئتمان وعدم الثبات، اأن التغري يف فر�سيات تلك العوامل ميكن 

اأن يوؤثر على القيمة العادلة للم�ستقات املالية املف�سح عنها.

العرتاف بالإيراد - نقاط برامج الولء للعمالء 

تقوم اإدارة املجموعة بتقدير القيمة العادلة للنقاط املمنوحة مبوجب برامج الولء للعمالء من خالل تطبيق تقنيات اإح�سائية تت�سمن القيام بفر�سيات 

واجتهادات حول ن�سب ال�سرتداد املتوقعة والوجهات املف�سلة لدى العمالء، اأن هذه التقديرات مبنية على درجة متفاوتة من التقدير وعدم التيقن، بلغت 

 اللتزامات املتوقعة للنقاط التي مل يتم ا�سرتدادها 6,274 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014

)2013: 6,062 دينار(.

)6( اأهـم ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي اأهم الأ�س�س املحا�سبية املطبقة:

متلّك �سركات تابعة وال�سهرة

يتم ت�سجيل متلّك �سركات تابعة با�ستخدام طريقة التملّك، يتم احت�ساب كلفة التملّك بالقيمة العادلة للمبالغ املمنوحة بتاريخ التملّك بالإ�سافة اإىل قيمة 

حقوق غري امل�سيطرين يف ال�سركة املتملّكة.

يتم ت�سجيل حقوق غري امل�سيطرين يف ال�سركة املتملّكة بقيمتها العادلة اأو بح�ستهم من �سايف موجودات ال�سركة املتملّكة، يتم ت�سجيل التكاليف املتعلقة 

بعملية التملّك كم�ساريف يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم ت�سجيل ال�سهرة بالكلفة، والتي متثل زيادة املبالغ املمنوحة بالإ�سافة اإىل قيمة حقوق غري امل�سيطرين عن �سايف املوجودات املتملّكة واللتزامات املتكّبدة.

تقوم املجموعة مبراجعة املوجودات واملطلوبات املالية لل�سركة املتملّكة للتاأكد من اأن ت�سنيفها قد مت وفقاً للظروف القت�سادية وال�سروط التعاقدية املتعلقة 

بهذه املوجودات واملطلوبات بتاريخ التملّك.
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اإذا مل يعد من املحتمل حدوث العملية املتوقعة، يتم حتويل املبالغ التي مت العرتاف بها م�سبقاً يف قائمة الدخل ال�سامل املوحدة اإىل قائمة الدخل املوحدة، 

اإذا مت بيع اأو انتهاء اأداة التحّوط من دون ا�ستبدالها اأو متديد فرتتها اأواإذا مت اإلغاء حتديدها كاأداة حتّوط، فاأن املبالغ التي مت العرتاف بها م�سبقاً يف 

حقوق امللكية تبقى يف حقوق امللكية حتى حدوث العملية املتوقعة.

الت�شنيف املتداول وغري املتداول للم�شتقات املالية:

يتم ت�سنيف امل�ستقات املالية غري املحددة كاأداة حتّوط فّعالة اإىل متداولة وغري متداولة بناًء على تقييم احلقائق والظروف )بناًء على التدفقات النقدية 

املتعاقد عليها(.

يتم ت�سنيف امل�ستقات املالية التي تعترب اأداة حتّوط فّعالة ب�سورة مماثلة لت�سنيف البند الذي مت التحّوط له، يتم ت�سنيف امل�ستقات املالية اإىل جزء متداأول 

وغري متداأول فقط اإذا توفر توزيع ميكن العتماد عليه.

قطع غيار ولوازم اأخرى

تظهر قطع الغيار واللوازم ب�سعر الكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح اأو �سايف القيمة البيعية اأيهما اأقل.

ذمم مدينة 

تظهر الذمم املدينة بال�سايف بعد تنزيل خم�س�س لقاء املبالغ املقدر عدم حت�سيلها، هذا ويتم تكوين خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما يكون 

هنالك دليل مو�سوعي ي�سري اإىل احتمالية عدم التمكن من حت�سيل الذمم يتم �سطب الديون عند حتققها.

النقد وما يف حكمه

ي�سمل النقد وما يف حكمه على النقد والأر�سدة لدى البنوك والودائع ق�سرية الأجل والتي لديها تواريخ ا�ستحقاق ثالثة اأ�سهر اأو اأقل بحيث ل تت�سمن 

خماطر التغري يف القيمة بعد تنزيل اأر�سدة البنوك الدائنة.

ممتلكات ومعدات معّدة للبيع

يتم ت�سنيف املمتلكات واملعدات كموجودات معدة للبيع اإذا كان ا�سرتداد كلفتها �سوف يتم عن طريق عملية بيع حمتملة جداً وعند توفر ال�سروط التالية: 

على اإدارة املجموعة اأن تكون ملتزمة ببيع املوجودات خالل عام من تاريخ ت�سنيفها كموجودات معدة للبيع

اأن تكون املوجودات متوفرة للبيع بو�سعها احلايل

يتم العرتاف باملوجودات غري املتداولة املعدة للبيع بالكلفة اأو القيمة العادلة مطروحاً منها كلفة البيع، اأيهما اأقل.

التدين يف قيمة املوجودات املالية

تقوم املجموعة مبراجعة القيم املثبتة للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة لتحديد فيما اإذا كانت هنالك موؤ�سرات تدل على تدنٍّ يف 

قيمتها اإفرادياً اأوعلى �سكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�سرات فاإنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اأجل حتديد خ�سارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالكلفة املطفاأة: ميثل الفرق بني القيم املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية خم�سومة ب�سعر 

الفائدة الفعلي.

فيما يتعلق بالذمم املدينة، يتم عمل اختبار تدنٍّ عندما يكون هنالك دليل مو�سوعي على اأن املجموعة لن تتمكن من حت�سيل كامل املبالغ امل�ستحقة ح�سب 

ال�سروط الأ�سلية للفاتورة.

قيا�س القيمة العادلة

تقوم املجموعة بقيا�س الأدوات املالية بتاريخ القوائم املالية كما يتم الإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية يف اإي�ساح 38.

متثل القيمة العادلة ال�سعر الذي �سيتم احل�سول عليه عند بيع املوجودات اأوالذي �سيتم دفعه لت�سوية التزام يف معاملة منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق 

بتاريخ القيا�س.

يتم قيا�س القيمة العادلة بناًء على فر�سية اأن عملية بيع املوجودات اأو ت�سوية اللتزام تتم من خالل الأ�سواق الرئي�سية للموجودات واملطلوبات.

يف حال غياب ال�سوق الرئي�سي، يتم ا�ستخدام ال�سوق الأكرث مالءمة للموجودات اأو املطلوبات.

حتتاج املجموعة لمتالك فر�س الو�سول لل�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق الأكرث مالءمة،

ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

ال�سركة احلليفة هي من�ساأة متار�س املجموعة فيها تاأثرياً جوهرياً، التاأثري اجلوهري هوالقدرة على امل�ساركة يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية للجهة 

امل�ستثمر بها ولي�ست �سيطرة اأو�سيطرة م�سرتكة على تلك ال�سيا�سات.

اأن العتبارات امل�ستخدمة لتحديد ال�سيطرة امل�سرتكة م�سابهة اإىل حد ما لالعتبارات امل�ستخدمة لتحديد ال�سيطرة على ال�سركات التابعة.

يتم اإثبات ا�ستثمار املجموعة يف ال�سركة احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.

مبوجب طريقة حقوق امللكية، تظهر ال�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة بالكلفة، يتم تعديل القيمة الدفرتية لال�ستثمارات يف ال�سركة احلليفة لإثبات ح�سة 

املجموعة يف التغريات يف �سايف موجودات ال�سركة احلليفة بتاريخ التملّك، يتم ت�سجيل ال�سهرة الناجتة عن ال�سركة احلليفة كجزء من ح�ساب ال�ستثمار 

ول يتم اإطفاوؤها ول يتم اإجراء اختبار للتدين لها ب�سكل منفرد.

تعك�س قائمة الدخل املوحدة ح�سة املجموعة من نتائج اأعمال ال�سركة احلليفة اأي تغريات يف قائمة الدخل ال�سامل لهذا ال�ستثمار، ويتم ت�سنيفه �سمن 

قائمة الدخل ال�سامل للمجموعة، يف حال وجود تغري على حقوق ملكية ال�سركة احلليفة فاأنه يتم اإظهار هذه التغريات اإن وجدت يف قائمة التغريات يف 

حقوق امللكية املوحدة للمجموعة، يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�سركات احلليفة مبقدار ح�سة املجموعة يف 

ال�سركة احلليفة.

يتم اإظهار ح�سة املجموعة من اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة احلليفة �سمن قائمة الدخل املوحدة خارج الأرباح الت�سغيلية وميثل ربحاً اأو خ�سارة بعد ال�سريبة 

وحقوق غري امل�سيطرين يف ال�سركة التابعة لل�سركة احلليفة.

يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركة احلليفة بنف�س الفرتة املالية للمجموعة وبا�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية.

امل�ستقات املالية

العرتاف املبدئي واإعادة التقييم

ت�ستخدم ال�سركة م�ستقات الأدوات املالية )خيارات �سراء وقود( للحد من خماطر التغري يف اأ�سعار الوقود وعقود مقاي�سة اأ�سعار الفوائد للحد من خماطر 

التغري يف اأ�سعار الفوائد، يتم اإثبات امل�ستقات املالية بالقيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم تقييمها لحقاً بالقيمة العادلة، يتم ت�سجيل امل�ستقات املالية �سمن 

املوجودات اإذا كانت قيمتها العادلة موجبة و�سمن املطلوبات اإذا كانت قيمتها العادلة �سالبة.

يتم ت�سجيل اأي اأرباح اأوخ�سائر ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة للم�ستقات املالية غري املحددة كاأدوات حتّوط واجلزء غري الفعال من عقد 

التحّوط يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم حتديد القيمة العادلة لعقود خيارات �سراء وقود بالرجوع اإىل القيمة ال�سوقية لتلك الأدوات.

لأغرا�س حما�سبة التحّوط، قامت ال�سركة بت�سنيف عقود خيارات �سراء وقود ومقاي�سة اأ�سعار الفوائد كتحّوطات تدفقات نقدية، حيث تقوم ال�سركة 

بالتحّوط للحد من التغرّي يف التدفقات النقدية املتعلقة مبخاطر التغري يف اأ�سعار الوقود وامل�ساحبة لعمليات متوقع حدوثها وخماطر التغري يف اأ�سعار 

الفوائد.

يف بداية عملية التحّوط، تقوم ال�سركة بتحديد وتوثيق عملية التحّوط والتي ترغب ال�سركة بتطبيق حما�سبة التحّوط عليها واأهداف اإدارة املخاطر 

وال�سرتاتيجية التي �ستقوم ال�سركة من خاللها بالتحّوط، اأن عملية التوثيق تت�سمن حتديد اأداة التحّوط، والبند املتحّوط له وطبيعة املخاطر التي مت 

التحّوط منها واآلية تقييم املن�ساأة لفعالية اأداة التحّوط باحلد من خماطر التغري يف التدفقات النقدية املتعلقة بالبند املتحّوط له، من املتوقع اأن هذه 

التحّوطات تقوم وب�سورة فّعالة باحلد من التغريات يف التدفقات النقدية ويتم تقييمها ب�سورة م�ستمرة لتحديد مدى فعاليتها على مدى الفرتات املالية.

يتم املحا�سبة عن التحّوطات والتي تنطبق عليها �سروط ا�ستخدام حما�سبة التحّوط كما يلي:

حتّوطات التدفقات النقدية:

يتم العرتاف باجلزء الفّعال من الربح اأواخل�سارة من اأداة التحّوط يف حقوق امللكية، ويتم العرتاف باجلزء غري الفّعال مبا�سرة يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم حتويل املبالغ التي مت ت�سجيلها يف حقوق امللكية اإىل قائمة الدخل عندما توؤثر عملية التحّوط على الأرباح اأو اخل�سائر، كالعرتاف بتكلفة الوقود يف 

قائمة الدخل املوحدة.
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القرو�س

يتــم العــرتاف بالقرو�ــس بالقيمــة العادلــة وينــزل منهــا التكاليــف املبا�ســرة املتعلقــة بالقرو�س، ويتم ت�ســجيلها لحقاً بالكلفة املطفاأة با�ســتخدام طريقة 

الفائــدة الفعلية.

يتم حتميل فوائد القرو�س على قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها حتقق هذه الفوائد والتي ت�سمل فرتة ال�سماح، اأن وجدت.

الإيرادات

يتم حتقق الإيرادات عندما ي�سبح من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية للمجموعة نتيجة لعملية تبادلية قابلة للقيا�س ب�سورة موثوقة.

يتم حتقق اإيرادات نقل امل�سافرين وال�سحن عند تقدمي خدمة النقل ويتم العرتاف باإيرادات بدل وقود م�سافة على اأثماأن التذاكر عند البيع، يتم ت�سجيل 

قيمة التذاكر املبيعة ومبيعات ال�سحن �سمن ح�ساب الإيرادات املوؤجلة يف قائمة املركز املايل املوحدة اإىل حني حتقق الإيراد.

يتم العرتاف بالإيرادات الأخرى عند تقدمي اخلدمة.

تقدم ال�سركة برنامج امل�سافر الدائم )Royal plus( والذي يتيح مل�سافريها الدائمني جتميع النقاط التي تخولهم احل�سول على تذاكر �سفر جماأنية اأو 

فر�سة ال�سفر على درجة كراأون بدلً من الدرجة ال�سياحية، يتم ت�سجيل النقاط املمنوحة مبوجب برامج الولء للعمالء كبند منف�سل عن املبيعات التي 

مت مبوجبها منح هذه النقاط بحيث يتم تخ�سي�س جزء من املبالغ املقبو�سة من عملية البيع للنقاط املمنوحة وتاأجيل العرتاف بذلك اجلزء كاإيراد اإىل 

الفرتات التي يتم فيها ا�ستغالل تلك النقاط.

م�ساريف ال�سيانة والت�سليحات

يتم قيد م�ساريف ال�سيانة الدورية للطائرات واملحركات امل�ستاأجرة واململوكة يف قائمة الدخل املوحدة حني حتققها.

يتم ر�سملة م�ساريف ال�سيانة الرئي�سية للطائرات واملحركات وقطع الطائرات على املمتلكات واملعدات، ويتم ا�ستهالكها على الفرتة الزمنية حتى املوعد 

التايل لل�سيانة الرئي�سية.

�سريبة الدخل

متثل م�ساريف ال�سرائب مبالغ ال�سرائب امل�ستحقة وال�سرائب املوؤجلة.

حت�سب م�ساريف ال�سرائب امل�ستحقة على اأ�سا�س الأرباح اخلا�سعة لل�سريبة، وتختلف الأرباح اخلا�سعة لل�سريبة عن الأرباح املعلنة يف القوائم املالية 

املوحدة لأن الأرباح املعلنة ت�سمل اإيرادات غري خا�سعة لل�سريبة اأو م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية واإمنا يف �سنوات لحقة اأو اخل�سائر 

املرتاكمة املقبولة �سريبياً اأو بنوداً لي�ست خا�سعة اأو مقبولة التنزيل لأغرا�س �سريبية.

حت�سب ال�سرائب مبوجب الن�سب ال�سريبية املقررة وفقاً لقوانني �سريبة الدخل املعمول بها يف اململكة الأردنّية الها�سمّية.

اإن ال�سرائب املوؤجلة هي ال�سرائب املتوقع دفعها اأو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات اأو املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة 

والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�سريبي على اأ�سا�سها، يتم احت�ساب ال�سرائب املوؤجلة با�ستخدام طريقة اللتزام بقائمة املركز املايل املوحدة وحتت�سب 

ال�سرائب املوؤجلة وفقاً للن�سب ال�سريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية اللتزام ال�سريبي اأو حتقيق املوجودات ال�سريبية املوؤجلة.

يتم مراجعة ر�سيد املوجودات ال�سريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�سها يف حالة توقع عدم اإمكانية ال�ستفادة من تلك املوجودات 

ال�سريبية جزئياً اأو كلياً.

الإيجار الت�سغيلي

يتم ت�سنيف اإيجار الطائرات التي تعود جميع خماطرها ومنافعها للموؤجر كاإيجار ت�سغيلي، ويتم قيد قيمة الدفعات املتعلقة بالإيجار الت�سغيلي كم�سروف 

خالل فرتة الإيجار.

العمالت الأجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت، كما يتم حتويل اأر�سدة املوجودات 

واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.

تقوم املن�ساأة بقيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات با�ستخدام الفرتا�سات امل�ستخدمة من امل�ساركني يف ال�سوق عند ت�سعري املوجودات اأو املطلوبات 

على افرتا�س اأن امل�ساركني يف ال�سوق يت�سرفون وفقاً مل�سلحتهم القت�سادية.

اإن قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية ياأخذ بعني العتبار قدرة امل�ساركني يف ال�سوق على توليد املنافع القت�سادية من خالل ا�ستخدام املوجودات 

باأف�سل طريقة اأو بيعها مل�سارك اآخر �سي�ستخدم املوجودات باأف�سل طريقة.

تقوم املجموعة با�ستخدام اأ�ساليب تقييم مالئمة وتتنا�سب مع الظروف وتوفر املعلومات الكافية لقيا�س القيمة العادلة وتو�سيح ا�ستخدام املدخالت املمكن 

مالحظتها ب�سكل مبا�سر وتقليل ا�ستخدام املدخالت املمكن مالحظتها ب�سكل غري مبا�سر.

بتاريخ اإعداد التقارير املالية، تقوم اإدارة املجموعة بتحليل التحركات التي متت على قيمة املوجودات واملطلوبات التي تتطلب اإعادة تقييم اأو اإعادة قيا�س 

مبا يتنا�سب مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، لغايات هذا التحليل، تقوم جلنة التقييم بالتحقق من املدخالت الرئي�سية املطبقة يف اآخر تقييم مت من 

خالل مطابقة البياأنات واملعلومات امل�ستخدمة لحت�ساب التقييم مع العقود وامل�ستندات الالزمة.

تقوم املجموعة با�ستخدام الرتتيب التايل لأ�ساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�س القيمة العادلة لالأدوات املالية:

جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم ا�ستخدام القيمة العادلة لقيا�سها اأو مت الإف�ساح عنها يف القوائم املالية اأو مت �سطبها با�ستخدام امل�ستويات التالية 

للقيمة العادلة، وبناًء على اأدنى م�ستوى للمدخالت التي لديها تاأثري مهم لقيا�س القيمة العادلة ككل:

امل�شتوى الأول: الأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف الأ�سواق الفعالة للموجودات واملطلوبات امل�سابهة.

امل�شتوى الثاين: تقنيات تقييم تاأخذ يف العتبار املدخالت ذات التاأثري املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

امل�شتوى الثالث: تقنيات تقييم حيث ت�ستخدم مدخالت لها تاأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها لي�ست مبنية على معلومات يف ال�سوق ميكن مالحظتها.

 تقوم املجموعة بتحديد اإذا ما مت حتويل اأي من املوجودات واملطلوبات ما بني م�ستويات القيمة العادلة من خالل اإعادة تقييم الت�سنيفات

)بناًء على اأدنى م�ستوى للمدخالت ذات الأثر اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة مالية.

تقوم اإدارة املجموعة وبالتن�سيق مع املقّيمني اخلارجينّي للمجموعة مبقارنة التغريات واملعلومات اخلارجية ذات ال�سلة التي متت على القيمة العادلة 

للموجودات واملطلوبات لتحديد مدى معقولية التغريات.

لغايات اإي�ساح القيمة العادلة، تقوم املجموعة بتحديد ت�سنيفات املوجودات واملطلوبات ح�سب طبيعتها وخماطر املوجودات اأو املطلوبات وم�ستوى القيمة العادلة.

ال�ستئجار التمويلي

تقوم املجموعة بت�سجيل قيمة املوجودات واملطلوبات مبوجب عقود ال�ستئجار التمويلي يف قائمة املركز املايل املوحدة عندما تنتقل املخاطر واملنافع 

الرئي�سية املتعلقة باملوجودات امل�ستاأجرة للمجموعة وذلك بقيمة تعادل القيمة العادلة للموجودات امل�ستاأجرة عند بداية عقد ال�ستئجار اأو �سايف القيمة 

احلالية لدفعات ال�ستئجار امل�ستقبلية، اأيهما اأقل.

تتكون دفعات ال�ستئجار التمويلي من اأق�ساط �سداد الر�سيد القائم لاللتزام مبوجب عقود ال�ستئجار التمويلي ومن م�سروف الفائدة الذي يتم قيده يف 

قائمة الدخل املوحدة ويحت�سب على اأ�سا�س الر�سيد القائم لاللتزام.

يتم ا�ستهالك املوجودات املر�سملة مبوجب عقود ال�ستئجار التمويلي على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها اأو مدة عقد ال�ستئجار اأيهما اأق�سر يف حال 

عدم التاأكد من امتالك املجموعة للموجودات عند نهاية مدة ال�ستئجار التمويلي.

خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني

يتم تكوين خم�س�س ملواجهة اللتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�سة بتعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني عن مدة اخلدمة املرتاكمة بتاريخ القوائم املالية 

املوحدة للموظفني الغري م�سجلني يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

يتم اثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للب�سائع واخلدمات امل�ستلمة �سواء متت اأو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد.

خم�س�سات

يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على املجموعة التزام )قانوين اأو فعلي( ناجت عن حدث �سابق، واأن ت�سديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها 

ب�سكل يعتمد عليه.
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�شركة عالية - اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية

امل�شاهمة العامة املحدودة

تابع- القوائم املالية املوحدة

31 كانون الأول 2014
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)7( املمتلكات واملعدات

2014

طائرات مملوكة

مبوجب عقود

ا�شتئجار متويلي

حمركاتطائرات

م�شاريف

�شيانة حمركات

طائرات وقطع

طائرات مر�شملة

قطع رئي�شية

للطائرات
اآلت ومعدات

حا�شب

اآلــي

اأثاث

ومفرو�شات
�شيارات

اأرا�شي

ومباأين
املجموع

الكلفة

83,703127,7809,80242,73640,07954,82115,1288,99510,83040,916434,790الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2014

2,2014,658372622111132,39510,372---اإ�سافات خالل ال�سنة

)13,637(-)47()76()162()62()253()5,725()7,312(--ا�ستبعادات خالل ال�سنة

308308---------حتويالت

83,703127,7802,49039,21244,48455,13115,5889,03010,79643,619431,833الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2014

ال�ستهالك املرتاكم

21,975107,9517,93618,56528,13343,46012,7606,6288,4115,805261,624الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2014

3,8394,66411813,3216,5473,9911,0853869501,43636,337ا�ستهالك ال�سنة

)12,567(-)30()67()138()95()117()4,808()7,312(--ا�ستبعادات خالل ال�سنة

* 014,5-----014,5----خ�سائر تدنٍّ

25,814112,61574227,078577,3947,35613,707947,69,3317,241408,290الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2014

�سايف القيمة الدفرتية

3157,88915,1651,74812,134907,47,7751,881083,21,46536,378425,141 كانون الأول 2014

2013

الكلفة

83,703130,5109,80236,30739,46954,60915,1177,85410,88038,669426,920الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2013

9,97862548044512718938812,232---اإ�سافات خالل ال�سنة

)14,094()1()239()69()434()416()15()10,190(-)2,730(-ا�ستبعادات خالل ال�سنة

1,8609,732-1,083-148-6,641---حتويالت

83,703127,7809,80242,73640,07954,82115,1288,99510,83040,916434,790الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2013

ال�ستهالك املرتاكم

18,136104,8817,50516,18826,06739,55811,9006,3757,5204,826242,956الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2013

3,8394,58743111,0632,0684,3131,2763011,12597929,982ا�ستهالك ال�سنة

)11,314(-)234()48()416()411()2()8,686(-)1,517(-ا�ستبعادات خالل ال�سنة

21,975107,9517,93618,56528,13343,46012,7606,6288,4115,805261,624الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2013

�سايف القيمة الدفرتية

3161,72819,8291,86624,17111,94611,3612,3682,3672,41935,111173,166 كانون الأول 2013

* ميثل هذا البند خ�سائر تدنٍّ على قطع رئي�سية للطائرات.



6061

فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على قيمة ال�ستثمار يف �سركات حليفة:

20142013

15,93015,425الر�سيد يف بداية ال�سنة
ا�ستثمارات خالل ال�سنة:

-49�سركة امل�سرق خلدمات الطريان
2,2631,924ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات حليفة:

)1,419()1,767(توزيعات اأرباح 
16,47515,930

يبني اجلدول التايل ملخ�س القوائم املالية ل�ستثمارات املجموعة يف ال�سركات احلليفة:

ال�شركة الأردنّية 

لتموين الطائرات

ال�شركة الأردنّية 

ل�شيانة الطائرات

ال�شركة الأردنّية لتدريب

الطريان والتدريب الت�شبيهي

�شركة امل�شرق

خلدمات الطريان
املجموع

2014201320142013201420132014201320142013

24,66724,972-7,1347,41714,79116,1041,6731,4511,069موجودات متداولة

45,71446,863-2,3362,43820,28920,32823,01724,09772موجودات غري متداولة

)21,724()16,387(-)1,408()4,705()3,142()12,011()7,032()5,008()4,805(مطلوبات متداولة

)23,010()24,148(--)8,718()8,543()14,292()15,605(--مطلوبات غري متداولة

29,84627,101-)267(4,6654,84712,44310,12913,00512,125�سايف املوجودات

-49٪20٪20٪20٪20٪30٪30٪ن�سبة ملكية املجموعة

قيمة ال�ستثمار يف 

ال�سركة احلليفة
1,4001,4542,4892,0262,6012,425--6,4905,900

ال�شركة الأردنّية 

لتموين الطائرات

ال�شركة الأردنّية 

ل�شيانة الطائرات

ال�شركة الأردنّية لتدريب

الطريان والتدريب الت�شبيهي

�شركة امل�شرق

خلدمات الطريان
املجموع

2014201320142013201420132014201320142013

61,35872,565-23,11823,38332,80831,3175,1905,074242الإيرادات

)49,308()41,133(-)304()3,910()3,356()18,330()20,804()16,528()16,669(تكلفة املبيعات

اإيرادات وم�ساريف 

اأخرى
)585()1,275()9,678()11,438()1,321()1,462()267(-)11,851()16,426(

8,3746,831-)329()298(5,8645,5802,3261,549513الربح قبل ال�سريبة

-)50(-------)50(�سريبة الدخل

8,3246,831-)329()298(5,8145,5802,3261,549513الربح )اخل�سارة(

ح�سة املجموعة من 

ربح )خ�سارة( ال�سنة
1,7441,674465310103)60()49(-2,2631,924

)8( م�ساريع حتت التنفيذ

20142013

200333م�ساريع متنوعة حتت التنفيذ

)9( دفعات على ح�ساب �سراء وتعديل طائرات

20142013

14,10421,749دفعات على ح�ساب �سراء طائرات بوينج 787

)10( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

اأن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

5,3861,615�سركة اأكادميية الطريان امللكّية الأردنّية 

624313�سندات ا�ستثمار �سيتا لالت�سالت

2423اأخرى

6,0341,951

)11( ا�ستثمار يف �سركات حليفة

قيمة ال�شتثمارن�شبة امللكيةبلد التاأ�شي�س

2014201320142013

305,2085,231٪30٪الأردنال�سركة الأردنّية لتموين الطائرات

207,9547,489٪20٪الأردنال�سركة الأردنّية ل�سيانة الطائرات

203,3133,210٪20٪الأردنال�سركة الأردنّية لتدريب الطريان والتدريب الت�سبيهي

---49٪الأردنامل�سرق خلدمات الطريان

16,47515,930
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فيما يلي احلركة على خم�س�س الذمم امل�سكوك يف حت�سيلها:

20142013

11,2869,321ر�سيد بداية ال�سنة

2,8382,000املخ�س�س لل�سنة

)35(-ديون معدومة

14,12411,286ر�سيد نهاية ال�سنة

فيما يلي جدول اأعمار الذمم غري امل�سكوك يف حت�سيلها كما يف 31 كانون الأول:

الذمم

غري امل�شتحقة

وغري امل�شكوك

يف حت�شيلها

الذمم امل�شتحقة وغري امل�شكوك يف حت�شيلها

30- 1
يوم

60 – 31
يوم

90 – 61
يوم

180 – 91
يوم

360-181
يوم

املجموع

20142,87125,6755,2829135,3137,14947,203

20131,61621,2266,4853263,1267,53740,316

يف تقدير اإدارة املجموعة فاأنه من املتوقع حت�سيل الذمم غري امل�سكوك يف حت�سيلها بالكامل، تقوم املجموعة باحل�سول على �سمانات تتمثل يف كفالت 

بنكية مقابل معظم ذمم وكالء ال�سحن والوكالء العامني، ل تقوم املجموعة باحل�سول على �سمانات مقابل باقي الذمم.

)15( النقد وما يف حكمه

20142013

40,54773,598نقد واأر�سدة لدى البنوك*

27,27923,740نقد يف الطريق**

)13,854()17,799(ينزل: بنوك دائنة

50,02783,484

* يت�سمن هذا البند ودائع لدى البنوك بقيمة 17,181 دينار )2013: 39،149 دينار( وبن�سبة فائدة 5٪ )2013: 5٪( �سنوياً وت�ستحق خالل الفرتة بني �سهر 

اإىل �ستة اأ�سهر من تاريخ القوائم املالية املوحدة.

** ميثل هذا البند النقد املتح�سل من مبيعات تذاكر ومبيعات اأخرى متت خالل �سهر كانون الأول ومت اإيداعها يف ح�سابات ال�سركة لدى البنوك خالل 

�سهر كانون الثاين من ال�سنة التالية.

)12( اأر�سدة مدينة اأخرى

20142013

8,0357,821م�ساريف مدفوعة مقدماً

1,0132,687تاأمينات م�سرتدة

16,66511,410ذمم املوؤجرين – مطالبات ال�سيانة

1,191396�سلف املوظفني

1,6703,896دفعات مقدمة للموردين

447237اأخرى

29,02126,447

)13( قطع غيار ولوازم

20142013

16,78914,617قطع غيار ولوازم

)1,391()3,981(خم�س�س هبوط اأ�سعار خمزون

12,80813,226

اأن تفا�سيل احلركة التي متت على خم�س�س هبوط اأ�سعار خمزون هي كما يلي:

20142013

1,3911,391الر�سيد يف بداية ال�سنة

-2,590املخ�س�س لل�سنة

3,9811,391الر�سيد يف نهاية ال�سنة

)14( ذمم مدينة

20142013

61,32751,602ذمم مدينة

)11,286()14,124(خم�س�س الذمم امل�سكوك يف حت�سيلها

47,20340,316

 بلغ اإجمايل الذمم امل�سكوك يف حت�سيلها 14،124 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 مقابل 11،286 دينار كما يف

31 كانون الأول 2013،
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)18( قرو�س

20142013

اأق�شـــاط القـــــرو�ساأق�شــــاط القـــــرو�س

طويــــلة الأجــــلت�شتحق الدفــع خـالل عــامطويــــلة الأجــــلت�شتحق الدفــع خـالل عــام

9,8968,2479,89618,143قر�س البنك العربي

5,10911,2705,36716,567قر�س البنك الأردين الكويتي 

1,7732,8071,7734,582قر�س بنك ال�ستثمار العربي الأردين

31,30037,41431,72067,824قر�س بنك �ستاأندرد ت�سارترد

)1,445()600()807()653(ينزل: تكاليف مبا�سرة متعلقة بالقرو�س

47,42558,93148,156105,671

قر�س البنك العربي

منحت ال�سركة قر�ساً من البنك العربي بتاريخ 19 ت�سرين الأول 2011 مببلغ 50 مليون دولر اأمريكي )35,461 دينار( وب�سعر فائدة معدل �سعر الإقرا�س 

يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�سافاً اإليها ما ن�سبته 2,75٪، ي�سدد القر�س مبوجب 43 ق�سطاً �سهرياً، ا�ستحق الق�سط الأول والبالغ 1,162,790 دولر 

اأمريكي بتاريخ 19 ني�سان 2013، بلغ ر�سيد القر�س 18,143 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )2013: 28,039 دينار(.

قر�س البنك الأردين الكويتي

منحت ال�سركة قر�ساً من البنك الأردين الكويتي بتاريخ 8 اأيلول 2009 مببلغ 35 مليون دولر اأمريكي )24,823 دينار( وب�سعر فائدة معدل �سعر 

الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�ساف اإليها ما ن�سبته 2,25٪ على اأن ل يقل اإجمايل �سعر الفائدة عن 4,25٪، ي�سدد القر�س مبوجب 78 ق�سطاً 

�سهرياً، ا�ستحق الق�سط الأول البالغ 448,718 دولر اأمريكي يف 31 اآب 2011.

LI-( وب�سعر فائدة معدل �سعر الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )2012 زيادة القر�س مببلغ 10 مليون دولر اأمريكي )7,092 دينار  مت خالل �سهر ت�سرين اأول

BOR( م�ساف اإليها ما ن�سبته 3٪ على اأن ل يقل اإجمايل �سعر الفائدة عن 5٪، تبقى قيمة الأق�ساط كما هي دون تعديل 448,718 دولر اأمريكي وعلى 

اأن يتم زيادة الأق�ساط ل�سهر متوز 2013 وما بعد لت�سبح 630,536 دولر اأمريكي، قامت ال�سركة برهن قطعة اأر�س م�سروع املقر الرئي�سي ل�سالح البنك 

الأردين الكويتي ك�سماأن للقر�س.

بلغ ر�سيد القر�س 16,379 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )2013: 21,934 دينار(.

قر�س بنك ال�شتثمار العربي الأردين 

منحت ال�سركة قر�ساً من بنك ال�ستثمار العربي الأردين بتاريخ 20 �سباط 2013مببلغ 10 مليون دولر اأمريكي )7,092 دينار( وب�سعر فائدة معدل �سعر 

الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�سافاً اإليها ما ن�سبته 2,4٪ على اأن ل يقل اإجمايل �سعر الفائدة عن 5٪، ي�سدد القر�س مبوجب 48 ق�سطاً �سهرياً، 

ا�ستحق الق�سط الأول البالغ 208,333 دولر اأمريكي يف 31 اآب 2013، بلغ ر�سيد القر�س 4،580 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )31 كانون الأول 

2013: 6,355 دينار(.

)16( ممتلكات ومعدات معدة للبيع

2013

قرر جمل�س اإدارة ال�سركة باجتماعه املنعقد يف 19 حزيراأن 2013 بيع طائرة اإيربا�س A-310، وبالتايل مت ت�سنيفها يف قائمة املركز املايل املرحلية املوحدة 

كما يف يف 30 حزيراأن 2013 كممتلكات ومعدات معدة للبيع، يتم العرتاف باملمتلكات واملعدات املعدة للبيع بالكلفة اأوالقيمة العادلة مطروحاً منها كلفة 

البيع اأيهما اأقل وبالتايل مت اإدراجها مببلغ 1,214 دينار والذي ميثل �سايف القيمة الدفرتية.

قامــت ال�ســركة خــالم العــام 2013 ببيــع طائــرة اإيربا�ــس A-310 مببلــغ 2,270 دينــار، نتــج عــن عمليــة البيع ربح بلغ 1,057 دينار مت ت�ســجيله يف قائمة 

الدخل املوحدة.

)17( حقوق امل�ساهمني

راأ�س املال

20142013

را�س املال امل�سرح به 

84,373,35084,37384,373 �سهم، قيمة ال�سهم ال�سمية دينار اأردين واحد 

84,37384,373را�س املال املدفوع 

الحتياطي الإجباري

ميثل هذا البند ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية بن�سبة 10٪ من الربح قبل �سريبة الدخل وهوغري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
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)19( بنوك دائنة

ميثل هذا البند اجلزء امل�ستغل من الت�سهيالت الئتماأنية املمنوحة لل�سركة كما يلي:

ح�ساب جاري مدين ب�سقف 10,000,000 دولر اأمريكي )7,092 دينار( ممنوح من بنك الحتاد.

ح�ساب جاري مدين ب�سقف 15,000,000 دولر اأمريكي )10,638 دينار( ممنوح من بنك ال�ستثمار العربي الأردين.

)20( التزامات مبوجب عقود ا�ستئجار متويلي

20142013

195-E175-E195املجموع-E175-Eاملجموع

7,6039,28416,88711,30712,66223,969التزامات طويلة الأجل

3,7043,3247,0283,4783,0676,545التزامات ق�سرية الأجل

11,30712,60823,91514,78515,72930,514

عقد ا�ستئجار طائرة اإمرباير E 195 رقم 107

مت توقيع هذه التفاقية بتاريخ 17 اأيلول 2007 مببلغ 22,500,000 دولر اأمريكي اأي ما يعادل 15,957 دينار ملدة 10 اأعوام ويتم احت�ساب الفائدة على 

عقد ال�ستئجار ب�سعر فائدة معدل الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�ساف اإليها 0،75٪ �سنوياً، ي�سدد القر�س على 40 ق�سطاً ربع �سنوي ابتداًء من 

20 كانون الأول 2007، بلغ الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2014 مبلغ 5،429 دينار )2013: 7,185 دينار(.

قر�س بنك �شتاندرد ت�شارترد

منحت ال�سركة قر�ساً من بنك �ستاندرد ت�سارترد بتاريخ 22 كانون الأول 2011 مببلغ 48 مليون دولر اأمريكي )34,043 دينار( وب�سعر فائدة معدل �سعر 

الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�سافاً اإليها ما ن�سبته 2,62٪، ي�سدد القر�س مبوجب 42 ق�سطاً �سهرياً، اإ�ستحق الق�سط الأول البالغ 1,142,857 

دولر اأمريكي يف 31 متوز 2012، مت زيادة قيمة القر�س خالل عامي 2012 و2013 لي�سبح اإجمايل قيمة القر�س 163 مليون دولر اأمريكي )115,603 

دينار(، ي�سدد القر�س مبوجب 42 ق�سط �سهري وب�سعر فائدة معدل �سعر الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�سافاً اإليها ما ن�سبته 3٪ على اأن ل يقل 

اإجمايل �سعر الفائدة عن 4,25٪، ا�ستحق الق�سط الأول والبالغ 3,895,470 دولر اأمريكي يف 30 اأيلول 2013، بلغ ر�سيد القر�س 68,714 دينار كما يف 

31 كانون الأول 2014 )31 كانون الأول 2013: 99,544 دينار(.

تتطلب بع�س اتفاقيات القرو�س طويلة الأجل التزام ال�سركة ببع�س املوؤ�سرات املالية، ح�سلت ال�سركة على كتاب ي�سمح بتجاوز هذه املوؤ�سرات حتى 31 اإذار 

2016 على اأن تتعهد ال�سركة بزيادة راأ�سمالها املدفوع بقيمة 100 مليون دينار منها 50 مليون دينار قبل تاريخ 31 اآب 2015 و50 مليون دينار قبل تاريخ 

31 كانون الأول 2015.

 

امل�شتقات املالية – مقاي�شة اأ�شعار الفوائد

اإن قر�س ال�سركة مع بنك �ستاندرد ت�سارترد يحمل �سعر فائدة متغرياً، اأبرمت ال�سركة عقدين ملقاي�سة اأ�سعار الفوائد وذلك لتثبيت اأ�سعار الفائدة 

امل�ستقبلية على القر�س املمنوح من بنك �ستاندرد ت�سارترد وذلك للحد من خماطر التغري يف اأ�سعار الفائدة ال�سوقية، ح�سب ال�سروط الواردة يف العقدين، 

تدفع ال�سركة �سعر فائدة ثابتاً حمدداً م�سبقاً على القيمة العتبارية املحددة وتقب�س باملقابل �سعر فائدة متغرياً على القيمة العتبارية املحددة يعادل �سعر 

فائدة الإقرا�س بالدولر الأمريكي يف اأ�سواق لندن )LIBOR( ل�سهر واحد.

لأغرا�س حما�سبة التحّوط، قامت ال�سركة بت�سنيف عقود مقاي�سة اأ�سعار الفوائد كتحّوطات تدفقات نقدية حيث تقوم ال�سركة بالتحّوط للحد من التغرّي 

يف التدفقات النقدية املتعلقة مبخاطر التغري يف اأ�سعار الفوائد وامل�ساحبة لعمليات متوقع حدوثها.

اأن تفا�سيل عقود مقاي�سة اأ�سعار الفوائد كما يف 31 كانون الأول 2014 هوكما يلي:

تاريخ ال�شتحقاقتاريخ املقاي�شة

القيمة

العتبارية املحددة

)دولر اأمريكي(

�شعر الفائدة

الثابــت

�شعر الفائدة

املتغري كما يف

31 كانون الأول
2014

٪٪

88,857,1431,250,17�سباط 2017اإذار 2013عقد مقاي�سة )1(

40,000,0001,250,17�سباط 2017اأيار 2013عقد مقاي�سة )2(

22,560,9761,150,17�سباط 2017كانون الثاين 2014عقد مقاي�سة )3(

بلغت القيمة العادلة ال�سالبة لعقد مقاي�سة اأ�سعار الفوائد كما يف 31 كانون الأول 2014 مبلغ 545 دينار مت ت�سجيلها كالتزامات يف قائمة املركز املايل 

املوحدة )31 كانون الأول 2013: 1,029 دينار(.

 مت تقييم حتّوطات التدفقات النقدية على اأنها فعالة وبالتايل مت ت�سجيل اأرباح غري متحققة مببلغ 466 دينار يف حقوق امللكية

)2013: خ�سائر غري متحققة بقيمة 1,000 دينار(، مت ت�سجيل اأرباح غري متحققة مببلغ 17 دينار يف قائمة الدخل املوحدة والتي متثل اجلزء غري الفعال 

من عقود املقاي�سة )2013: خ�سائر غري متحققة بقيمة 29 دينار(.

اإن اأق�ساط اأ�سل القرو�س امل�ستحقة خالل الأعوام 2014 وما بعد هي كما يلي:

املبلغال�شنــة

201548,078

201646,430

201713,308

107,816
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)21( مطلوبات اأخرى طويلة الأجل

20142013

1,3241,363خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني

اإن تفا�سيل احلركة التي متت على خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني هي كما يلي:

20142013

1,3631,679الر�سيد يف بداية ال�سنة

28716املخ�س�س املاأخوذ خالل ال�سنة

)332()326(الدفعات خالل ال�سنة

1,3241,363

)22( م�ساريف م�ستحقة

20142013

71,75565,070م�ساريف م�ستحقة لعمليات الطريان

228772م�ساريف م�ستحقة تتعلق باتفاقيات النقل مع �سركات الطريان الأخرى 

8,5842,957م�ساريف م�ستحقة لعقود ا�ستئجار ت�سغيلي

80,56768,799

)23( دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

20142013

48,89251,808موردو وقود

39,16713,892موردو قطع الغيار وذمم دائنة

5,2194,478اأر�سدة م�ستحقة جلهات ذات عالقة

2,4952,847وزارة املالية /ال�سريبة الإ�سافية

7,2757,508�سندوق ادخار موظفي وم�ستخدمي �سركة امللكّية الأردنّية 

241,2020,513اأخرى

289,123101,046

عقد ا�ستئجار طائرة اإمرباير E 195 رقم 131

مت توقيع هذه التفاقية بتاريخ 17 اأيلول 2007 مببلغ 22,500,000 دولر اأمريكي اأي ما يعادل 15,957 دينار ملدة 10 اأعوام ويتم احت�ساب الفائدة على 

عقد ال�ستئجار ب�سعر فائدة معدل الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�ساف اإليها 0,75٪ �سنوياً، ي�سدد القر�س على 40 ق�سطاً ربع �سنوي ابتداًء من 

 20 �سباط 2008، بلغ الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2014 مبلغ 5,878 دينار 

)2013: 7,600 دينار(.

عقد ا�ستئجار طائرة اإمرباير E-175 رقم 223

مت توقيع هذه التفاقية بتاريخ 17 اأيلول 2007 مببلغ 21,000,000 دولر اأمريكي اأي ما يعادل 14,894 دينار ملدة 10 اأعوام ويتم احت�ساب الفائدة على 

عقد ال�ستئجار ب�سعر فائدة معدل الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�ساف اإليها 0,75٪ �سنويا. ي�سدد القر�س على 40 ق�سطاً ربع �سنوي ابتداًء من 

 15 اآب 2008. بلغ الر�سيد كما يف 31 كانون الثاين 2014 مبلغ 6,304 دينار

)2013: 7,864 دينار(.

عقد ا�ستئجار طائرة اإمرباير E-175 رقم 232

مت توقيع هذه التفاقية بتاريخ 17 اأيلول 2007 مببلغ 21,000,000 دولر اأمريكي اأي ما يعادل 14,894 دينار ملدة 10 اأعوام ويتم احت�ساب الفائدة على 

عقد ال�ستئجار ب�سعر فائدة معدل الإقرا�س يف اأ�سواق لندن )LIBOR( م�ساف اإليها 0,75٪ �سنوياً، ي�سدد القر�س على 40 ق�سطاً ربع �سنوي ابتداًء من 

 15 اأيلول 2008، بلغ الر�سيد كما يف 31 كانون الثاين 2014 مبلغ 6,304 دينار 

)2013: 7,865 دينار(.

قامت ال�سركة برهن طائرات الإمرباير E195 وE-175لقاء عقود ال�ستئجار التمويلي.

اإن اأق�ساط الأ�سل امل�ستحقة على ا�ستئجار الطائرات خالل الأعوام 2015 وما بعد للطائرات امل�ستلمة لغاية 31 كانون الأول 2014 هي كما يلي:

املبلغال�شنـــة

20157,028

20167,484

20177,428

 20181,975

23,915

اإن القيمة احلالية لاللتزامات مبوجب عقود ا�ستئجار متويلي هي كما يلي:

20142013

24,59131,763جمموع اأق�ساط ا�ستئجار طائرات 

)1,249()676(فوائد

23,91530,514



7071

)26( تكاليف الإيرادات

20142013

تكاليف عمليات الطريان

261,079283,941وقود طائرات

84,74777,597تكاليف عمليات الطريان الأخرى

345,826361,538جمموع تكاليف عمليات الطريان

328,8788,520�سيانة وت�سليحات

76,49278,453بدل ا�ستئجار طائرات

29,14123,026ا�ستهالك الطائرات واملحركات وقطع طائرات وم�ساريف حتديث و�سيانة مر�سملة

61,94460,917املحطات واخلدمات الأر�سية

21,25719,548وحدة املناولة الأر�سية 

93,29494,730خدمات امل�سافرين

282,715726,732

تت�سمن تكاليف الإيرادات منافع املوظفني التالية:

20142013

48,48345,731رواتب واأجور

2,3632,177عمل اإ�سايف

7101,822تعوي�س نهاية اخلدمة

5,0874,693م�ساهمة ال�سركة يف ال�سمان الجتماعي

3,2973,174م�ساهمة ال�سركة يف �سندوق الدخار 

1,7321,283م�ساريف طبية

8,6157,063منافع اأخرى

70,28765,943

)27( �سايف اإيرادات اأخرى

20142013

2,1261,213اإيراد فوائد

127,3247اأخرى 

253,51,460

)24( اإيرادات موؤجلة

20142013

33,05025,981مبيعات التذاكر وال�سحن واخلدمات الأخرى غري امل�ستغلة

1,2562,250مبالغ مقبو�سة على طائرات بوينج 787*

1,9502,250اإيراد موؤجل – ال�سركة الأردنّية لتموين الطائرات**

36,25630,481

ميثل هذا البند املبالغ امل�ستلمة من �سركة بوينغ خالل عام 2010 نتيجة التاخري يف موعد ت�سليم طائرات البوينغ 787، مت ت�سجيل هذه املبالغ كاإيراد 

موؤجل يتم اإطفاوؤه حتى تاريخ ا�ستالم تلك الطائرات.

** منحت �سركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية خالل �سهر كانون الثاين 2010 ح�سة اإ�سافية بلغت 10٪ يف ال�سركة الأردنّية لتموين الطائرات 

مقابل جتديد عقد خدمات متوين امل�سافرين ملدة 11,5 �سنة، مت ت�سجيل املنحة كاإيراد موؤجل يتم اإطفاوؤه على مدة عقد خدمات التموين البالغة 11,5 �سنة 

والتي �ستنتهي خالل عام 2021.

)25( الإيرادات

20142013

خدمات منتظمة 

437,821450,392م�سافرون

36,21935,962�سحن

5,7056,204اأمتعة زائدة

5,9275,111بريد جوي

485,672497,669جمموع اخلدمات املنتظمة )اإي�ساح 36(

20,74817,594تاأجري طائرات ورحالت خا�سة )اإي�ساح 36(

12,78410,917الإيرادات التجارية ل�ستقبال وترحيل طائرات ال�سركات الأخرى

4,1873,139اإيرادات اخلدمات الفنية وال�سيانة املقدمة لل�سركات الأخرى

10,39710,714اإيرادات م�ستودع ال�سحن

183,989181,582اإيرادات بدل وقود م�سافة على اأثماأن التذاكر واأذونات ال�سحن

4,5033,045اإيرادات بدل خدمات الدرجة الأوىل

1,9321,991اإيرادات خدمات �سركات الطريان الأخرى

5,6885,784اإيرادات مركز التوزيع الوطني )جاليلو(

7,3016,477اإيرادات تغيري حجز

20,21421,028اإيرادات متنوعة

757,415759,940
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)30( تكاليف التمويل

20142013

292371فوائد عقود ا�ستئجار متويلي

7,7316,399فوائد قرو�س طويلة الأجل 

9411,592فوائد وم�ساريف بنكية

8,9648,362

)31( عقود ا�ستئجار ت�سغيلية للطائرات

علـى �سركة عاليـة – اخلطوط اجلويـة امللكّية الأردنّية بتاريخ القوائم املالية املوحدة التزامات م�ستقبلية تتمثل يف عقود ا�ستئجار ت�سغيلية ل�ست طائرات 

 175-E 195 وطائرة اإمرباير-E 330 وطائرتي اإمرباير-A 319، طائرتي اإيربا�س-A 321، اأربع طائرات اإيربا�س-A 320، طائرتي اإيربا�س-A اإيربا�س

.787-B وخم�س طائرات بوينغ

اإن تفا�سيل دفعات الإيجار الت�سغيلي كما يلي:

ال�شنـــة

201581,233

201678,993

201768,106

201862,475

201949,911 وما بعد

)32( ح�سة ال�سهم من خ�سارة ال�سنة

20142013

)38,886()701,39(خ�سارة ال�سنة العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة )اآلف الدنانري(

84,37384,373املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم )اآلف الأ�سهم(

)0,461()0,471(ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من خ�سارة ال�سنة )دينار(

)28( م�ساريف اإدارية وعمومية

20142013

6,9627,204رواتب واأجور 

286250عمل اإ�سايف

698856م�ساريف طبية

662570تعوي�س نهاية اخلدمة

801751م�ساهمة ال�سركة يف ال�سمان الجتماعي

548496م�ساهمة ال�سركة يف �سندوق الدخار

292344التاأمني على احلياة

341715اإيجارات

149205�سيانة وتنظيفات

500436مياه، كهرباء وتدفئة

2,4342,861م�ساريف احلا�سب الآيل

1,7161,908ا�ستهالكات

6,4634,160اأخرى

21,85220,756

)29( م�ساريف بيع وت�سويق

20142013

12,29712,563رواتب واأجور 

179176عمل اإ�سايف

669572م�ساريف طبية

556270تعوي�س نهاية اخلدمة

1,9892,067م�ساهمة ال�سركة يف ال�سمان الجتماعي

308316م�ساهمة ال�سركة يف �سندوق الدخار

120145التاأمني على احلياة

2,1122,129اإيجارات

211218�سيانة وتنظيفات

223235مياه، كهرباء وتدفئة

277277م�ساريف احلا�سب الآيل

308351ا�ستهالكات

30,33527,741اأخرى

49,58447,060
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ملخ�س ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي

20142013

)48,537()492,49(اخل�سارة املحا�سبية

)1,934()2,263(اأرباح غري خا�سعة لل�سريبة

7,5007,500م�سروفات غري مقبولة �سريبياً

)53,000()75,294(خ�سائر �سريبية من �سنوات �سابقة

)95,971()119,549()اخل�سارة( ال�سريبية الرتاكمية

يعود اإىل

)96,832()120,592(جمموع اخل�سارة - لل�سركة الأم

1,043861جمموع الربح - لل�سركة التابعة

14٪14٪ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية لل�سركة التابعة

14٪14٪ن�سبة �سريبة الدخل القانونية

146121�سريبة الدخل امل�ستحقة عن اأرباح ال�سنة – ال�سركة التابعة

146121م�سروف �سريبة الدخل

)34( امل�ستقات املالية – عقود خيارات �سراء الوقود

اأبرمت ال�سركة خالل عام 2014 و2013 عقود خيارات �سراء وقود طائرات بغر�س اإدارة خماطر تغريات اأ�سعار الوقود وذلك للحد من خماطر التغري يف 

اأ�سعار الوقود.

لأغرا�س حما�سبة التحّوط، قامت ال�سركة بت�سنيف عقود خيارات �سراء وقود كتحّوطات تدفقات نقدية حيث تقوم ال�سركة بالتحّوط للحد من التغرّي يف 

التدفقات النقدية املتعلقة مبخاطر التغري يف اأ�سعار الوقود وامل�ساحبة لعمليات متوقع حدوثها.

بلغت القيمة العادلة لعقود خيارات �سراء الوقود كما يف 31 كانون الأول 2014 مبلغ 6 دينار )2013: 2,636 دينار( مت ت�سجيلها كموجودات متداولة يف 

قائمة املركز املايل املوحدة، حيث ت�ستحق هذه العقود خالل �سهر حزيراأن 2015.

مت خالل عام 2014 تقييم حتّوطات التدفقات النقدية على اأنها غري فعالة وبالتايل ت�سجيل خ�سارة غري متحققة مببلغ 1,113 دينار يف قائمة الدخل 

املوحدة والتي متثل اجلزء غري الفعال من عقود خيارات �سراء الوقود )2013: خ�سارة 585 دينار(.

)33( �سريبة الدخل

متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

20142013

146121�سريبة دخل ال�سنة احلالية

موجودات �سريبية موؤجلة

)9,800()10,000(تخفي�سات تتعلق بالفروقات الزمنية املوؤقتة )خ�سائر �سريبية متوقع تدويرها(

)9,679()9,854()منافع( �سريبة الدخل

مل يتم احت�ساب خم�س�س �سريبة الدخل للمجموعة عن الأعوام 2014 و2013 وذلك لوجود خ�سائر �سريبية يف �سنوات �سابقة وفقاً لقانون �سريبة الدخل 

رقم )28( ل�سنة 2009.

متثل �سريبة الدخل التي مت ت�سجيلها يف عام 2014 و2013 والبالغ جمموعها 146 و121 دينار ال�سريبة امل�ستحقة على �سركة الأجنحة امللكّية ذات 

امل�سوؤولية املحدودة )�سركة تابعة( لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014 و2013.

قامت �سركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية بتقدمي ك�سف التقدير الذاتي للعام 2013 وقامت �سريبة الدخل مبراجعة ال�سجالت املحا�سبية ومل 

يتم �سدور قرار نهائي حتى تاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة.

قامت �سركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية الأردنّية بالتو�سل اإىل ت�سوية نهائية مع دائرة �سريبة الدخل حتى عام 2012.

قامت �سركة الأجنحة امللكية بالتو�سل اإىل ت�سوية نهائية مع دائرة �سريبة الدخل حتى عام 2012.

فيما يلي احلركة على خم�س�س �سريبة الدخل:

20142013

-121ر�سيد بداية ال�سنة

146121�سريبة الدخل امل�ستحقة عن اأرباح ال�سنة

--�سريبة دخل �سنوات �سابقة

-)43(�سريبة الدخل املدفوعة

224121ر�سيد نهاية ال�سنة

فيما يلي احلركة على املوجودات ال�سريبية املوؤجلة:

20142013

-9,800ر�سيد بداية ال�سنة

10,0009,800موجودات �سريبية موؤجلة لل�سنة

19,8009,800ر�سيد نهاية ال�سنة
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فيما يلي ملخ�س املعامالت مع ال�سركات احلليفة الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة:

20142013

ال�سركة الأردنّية ل�سيانة الطائرات:

202539اإيرادات خدمات منتظمة

5-اإيرادات من خدمات احلا�سوب

202544

6161اإيرادات اأخرى

)13,595()12,622(م�ساريف �سيانة وت�سليحات

20142013

ال�سركة الأردنّية لتموين الطائرات:

)18,149()17,470(م�ساريف خدمات امل�سافرين 

20142013

ال�سركة الأردنّية لتدريب الطريان والتدريب الت�سبيهي:

106135اإيرادات خدمات منتظمة

)11(12اإيرادات )م�ساريف( اأخرى

1,5071,656م�ساريف تدريب الطيارين

قامت ال�سركة خالل �سهر كانون الثاين 2005 بتوقيع عقد �سيانة مدته 4 �سنوات مع ال�سركة الأردنّية ل�سيانة الطائرات، وباملقابل منحت ال�سركة ح�سة 

بلغت 20٪ يف ال�سركة الأردنّية ل�سيانة الطائرات ومت متديد العقد �ست �سنوات اأخرى لنهاية �سهر ت�سرين اأول 2015.

)35( معامالت مع جهات ذات عالقة

متثل املعامالت مع جهات ذات عالقة املعامالت التي متت مع ال�سركات احلليفة، �سندوق ادخار موظفي وم�ستخدمي ال�سركة وحكومة اململكة الأردنّية 

الها�سمية، هذا ويتم اعتماد الأ�سعار وال�سروط املتعلقة بهذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

- فيما يلي ملخ�س الأر�سدة مع اجلهات ذات العالقة الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة:

20142013

ذمم دائنةذمم مدينةذمم دائنةذمم مدينة

2,9812,4952,8192,847حكومة اململكة الأردنّية الها�سمية 

7,334-7,275-�سندوق ادخار موظفي وم�ستخدمي ال�سركة 

1,436-545-ال�سركة الأردنّية ل�سيانة الطائرات

3,021-4,447-ال�سركة الأردنّية لتموين الطائرات

21-89227ال�سركة الأردنّية لتدريب الطريان والتدريب الت�سبيهي

3,07014,9892,81914,659
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)36( التوزيع اجلغرايف لالإيرادات

اأن جميع اأعمال املجموعة تتعلق بن�ساط الطريان وبالتايل لي�س لدى املجموعة اأية معلومات قطاعية با�ستثناء التوزيع اجلغرايف لالإيرادات، والذي يتم 

ا�ستعماله من قبل الإدارة التنفيذية لقيا�س اأداء املجموعة: 

20142013

اخلدمات
تاأجري الطائرات

والرحالت اخلا�شة
اخلدمات

تاأجري الطائرات

والرحالت اخلا�شة

املجموع�شحنم�شافروناملنتظمةاملجموع�شحنم�شافروناملنتظمة

62,5696,7432,72472,03673,6992,8121,52078,031امل�سرق 

112,4822,2131,040115,735106,0912,8872,187111,165اأوروبا

121,818-130,902118,9692,849-128,0692,833اخلليج العربي

5,134102,940-4,641101,29697,806-96,655اأمريكا

67,755--54,72130817055,19967,755اآ�سيا

31,176205631,25233,3498312233,554اأفريقيا

485,67212,1178,631506,420497,6698,6318,963515,263جمموع الإيرادات

)37( القيمة العادلة لالأدوات املالية

تتمثل الأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك والذمم املدينة واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر وموجودات 

م�ستقات مالية وبع�س الأر�سدة املدينة الأخرى، تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقرو�س واللتزامات مبوجب عقود ال�ستئجار 

التمويلي وبع�س الأر�سدة الدائنة الأخرى.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�سكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.

)38( م�ستويات القيمة العادلة

يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة ا�ستناداً اإىل طريقة التقييم، حيث يتم تعريف امل�ستويات املختلفة على النحوالتايل:

امل�ستوى الأول: الأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف الأ�سواق الفعالة للموجودات واملطلوبات امل�سابهة.

امل�ستوى الثاين: تقنيات تقييم تاأخذ يف العتبار املدخالت ذات التاأثري املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

امل�ستوى الثالث: تقنيات تقييم حيث ت�ستخدم مدخالت لها تاأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها لي�ست مبنية على معلومات يف ال�سوق ميكن مالحظتها.

كما قامت ال�سركة بتوقيع عقد تدريب مع ال�سركة الأردنّية لتدريب الطريان والتدريب الت�سبيهي ملدة اأربع �سنوات ابتداًء من �سهر متوز 2006، وباملقابل 

منحت ال�سركة ح�سة بلغت 20٪ يف ال�سركة الأردنّية لتدريب الطريان والتدريب الت�سبيهي. مت متديد العقد حتى نهاية �سهر كانون الأول 2015.

قامت ال�سركة خالل عام 2010 بتجديد عقد خدمات متوين امل�سافرين مع ال�سركة الأردنّية لتموين الطائرات ملدة 11،5 �سنة ابتداًء من كانون الثاين 

2010، وباملقابل منحت ال�سركة ح�سة اإ�سافية بلغت 10٪ يف ال�سركة الأردنّية لتموين الطائرات لي�سبح جمموع ن�سبة امللكية ٪30.

فيما يلي ملخ�س املعامالت مع حكومة اململكة الأردنّية الها�سمية الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة:

20142013

6,6158,303اإيرادات خدمات منتظمة - م�سافرون

466336اإيرادات خدمات منتظمة - �سحن

7,0818,639

-433تاأجري طائرات ورحالت خا�سة

- متثل املبالغ امل�ستحقة اإىل وزارة املالية الواردة بالإي�ساح رقم )23( ال�سريبة الإ�سافية على تذاكر ال�سفر والتي يتم حت�سيلها من قبل املجموعة وتوريدها 

اإىل وزارة املالية لحقاً، مت ابتداًء من اأول كانون الأول 2010 تكليف جمموعة املطار الدويل بتح�سيل هذه ال�سرائب بدلً من وزارة املالية.

- بلغت م�ساهمة ال�سركة يف �سندوق ادخار موظفي وم�ستخدمي ال�سركة 4،153 دينار و3،986 دينار لعامي 2014 و2013 على التوايل.

منافع الإدارة التنفيذية العليا: 

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رواتب ومنافع اأخرى( الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة:

20142013

696769رواتب ومنافع اأخرى 

113114مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة
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- 2013

العملـــة

الزيادة

ب�شعر الفائدة 

الأثر

على اخل�شارة 

)نقطة(

)560(50دولر اأمريكي

العملـــة

الزيادة

ب�شعر الفائدة 

الأثر

على اخل�شارة 

)نقطة(

25280دولر اأمريكي

خماطر الئتمان

خماطر الئتماأن هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف اأوعجز املدينني والأطراف الأخرى عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه املجموعة.

وترى املجموعة باأنها لي�ست معر�سة بدرجة كبرية ملخاطر الئتماأن حيث تقوم بو�سع �سقف ائتماأين للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة ب�سكل م�ستمر، كما 

حتتفظ املجموعة بالأر�سدة والودائع لدى موؤ�س�سات م�سرفية رائدة.

 تقوم املجموعة بتقدمي خدماتها لعدد كبري من العمالء، ل ميثل اأي عميل ما ن�سبته 10٪ من ر�سيد الذمم املدينة كما يف

31 كانون الأول 2014 و2013.

خماطر ال�سيولة

تعمل املجموعة على اإدارة خماطر ال�سيولة وذلك عن طريق التاأكد من توفر الت�سهيالت البنكية.

يلخ�س اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات املالية )غري خم�سومة( كما يف 31 كانون الأول 2014 و2013 على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي 

واأ�سعار الفائدة ال�سوقية احلالية:

31 كانون الأول 2014
اأقل من

3 اأ�شهر
من 3 اأ�شهر

اإىل 12 �شهرًا

من �شنة حتى

5 �شنوات
اأكرث من

5 �شنوات
املجموع

289,123--610,3785,679دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

17,999---17,999بنوك دائنة

113,889-12,89438,06762,928قرو�س

24,591-1,8185,61417,159التزامات مقابل عقود ا�ستئجار متويلي

5957291,324--مطلوبات اأخرى طويلة الأجل

70,321129,36080,682729092,281املجموع

الإجمايلامل�شتوى 3امل�شتوى 2امل�شتوى 1

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار31 كانون الأول 2014

موجودات مالية:

6--6موجودات م�ستقات مالية

6,034-6,034-موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

6,040-66,034املجموع

31 كانون الأول 2013 

موجودات مالية:

2,636--2,636موجودات م�ستقات مالية

1,951-1,951-موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

4,587-2,6361,951املجموع

)39( اإدارة املخاطر

خماطر اأ�شعار الفائدة

اإن املجموعة معر�سة ملخاطر اأ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي حتمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك وعقود ال�ستئجار التمويلي والقرو�س 

والبنوك الدائنة.

يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية قائمة الدخل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة على اأ�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2014، مع بقاء جميع املتغريات 

الأخرى املوؤثرة ثابتة.

تتمثل ح�سا�سية قائمة الدخل املوحدة باأثر التغريات املفرت�سة املمكنة باأ�سعار الفوائد على ربح املجموعة ل�سنة واحدة، ويتم احت�سابها على املوجودات 

واملطلوبات املالية التي حتمل �سعر فائدة متغرياً كما يف 31 كانون الأول 2014.

20142013

العملـــة
الزيادة

ب�شعر الفائدة 

الأثر

على اخل�شارة 

)نقطة(

)655(50دولر اأمريكي

العملـــة

الزيادة

ب�شعر الفائدة 

الأثر

على اخل�شارة 

)نقطة(

25328دولر اأمريكي
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العملـــة
الزيادة يف �شعر �شرف العملة 

مقابل الدينار الأردين

الأثر

على اخل�شارة

)٪(

)677(1يورو

)277(1جنيه اإ�سرتليني

اإن �ســعر �سرف الدينار مربوط ب�ســعر ثابت مع الدولر الأمريكي )1/41 دولر لكل دينار( وبالتايل ل ينتج عن التعامالت بالدولر الأمريكي خماطر 

عمالت جوهرية.

خماطر التغريات يف اأ�سعار الوقود

تقوم ال�سركة با�ستخدام امل�ستقات املالية )عقود خيارات �سراء وقود طائرات( بغر�س اإدارة خماطر تغريات اأ�سعار الوقود، يتم اإثبات امل�ستقات املالية 

بالقيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم تقييمها لحقاً بالقيمة العادلة، يتم ت�سجيل امل�ستقات املالية �سمن املوجودات اإذا كانت القيمة العادلة موجبة و�سمن 

املطلوبات اإذا كانت القيمة العادلة �سالبة.

قامت ال�سركة بت�سنيف عقود خيارات �سراء وقود كتحّوطات تدفقات نقدية حيث تقوم ال�سركة بالتحّوط للحد من التغرّي يف التدفقات النقدية املتعلقة 

مبخاطر التغري يف اأ�سعار الوقود وامل�ساحبة لعمليات متوقع حدوثها.

كما يف 31 كانون الأول 2014، كان لدى ال�سركة خيارات عقود وقود طائرات غري منفذة ت�ساأوي 96,000 برميل متتد لغاية حزيران 2015.

)40( اإدارة راأ�س املال

يتمثل الهدف الرئي�سي فيما يتعلق باإدارة راأ�سمال املجموعة بالتاأكد من املحافظة على ن�سب راأ�سمال مالءمة ب�سكل يدعم ن�ساط املجموعة ويعظم حقوق امللكية.

تقوم املجموعة باإدارة هيكلة راأ�س املال واإجراء التعديالت الالزمة عليها يف �سوء تغريات ظروف العمل، هذا ومل تقم املجموعة باأية تعديالت على 

الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بهيكلة راأ�س املال خالل ال�سنة احلالية وال�سنة ال�سابقة.

جتاأوزت خ�سائر املجموعة املرتاكمة كما يف 31 كانون الأول 2014 والبالغة 115 مليون دينار تقريباً، راأ�سمال ال�سركة، هذا وتن�س املادة رقم )266( من 

قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته على اأنه يف حالة زيادة اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة امل�ساهمة العامة عن 75٪ من راأ�سمالها فيجب ت�سفية 

ال�سركة اإل اإذا قررت الهيئة العامة لل�سركة يف اجتماع غري عادي زيادة راأ�سمال ال�سركة ملعاجلة و�سع اخل�سائر، بالإ�سافة اإىل ذلك، جتاأوزت مطلوبات 

املجموعة املتداولة موجوداتها املتداولة مببلغ 156 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2014، قامت املجموعة باإعداد خطة عمل لل�سنوات من 2015 

اإىل 2019، مبوجب هذه اخلطة �ستقوم ال�سركة باإعادة هيكلة راأ�سمالها حيث �سيتم اإطفاء جزء من اخل�سائر املرتاكمة يف راأ�س املال ومن ثم زيادته على 

عدة مراحل مببلغ 200 مليون دينار و�سيتم هيكلة �سبكة خطوطها واأ�سطولها من الطائرات والعمل على زيادة الإيرادات وخف�س النفقات الت�سغيلية، قرر 

جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 17 كانون الثاين 2015 املوافقة على ا�ستمرار ال�سركة يف اإجراءات رفع راأ�سمالها ح�سب خطة العمل لالأعوام 

2015 – 2019 واملوافقة على قيام احلكومة بالكتتاب اخلا�س و/اأوالعام بن�سبة 50٪ من ال�سريحة الأوىل من زيادة راأ�س املال املقرتحة والبالغة 100 

مليون دينار اأي مببلغ 50 مليون دينار، ويف حال عدم موافقة امل�ساهمني الآخرين على الكتتاب بن�سبة الـ 50٪ الأخرى من هذه ال�سريحة، تقوم احلكومة 

بالكتتاب بال�سريحة كاملة بن�سبة 100٪ مببلغ 100 مليون دينار، اأن ال�سركة ب�سدد الإعداد لجتماع هيئة عامة غري عادي خالل عام 2015 لإعادة هيكلة 

راأ�س املال.

اإن البنود املت�سمنة يف هيكلة راأ�س املال تتمثل يف راأ�س املال املدفوع والحتياطي الإجباري واخل�سائر املرتاكمة والبالغ جمموعها عجزاً مبقدار 242،19 

دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 مقابل 20,459 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013.

31 كانون الأول 2014
اأقل من

3 اأ�شهر
من 3 اأ�شهر

اإىل 12 �شهرًا

من �شنة حتى

5 �شنوات
اأكرث من

5 �شنوات
املجموع

101,046--36,06664,980دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

14,269---14,269بنوك دائنة

165,684-12,52237,835115,327قرو�س

31,763-1,6635,14424,956التزامات مقابل عقود ا�ستئجار متويلي

6137501,363--مطلوبات اأخرى طويلة الأجل

64,520107,959140,896750314,125املجموع

خماطر العمالت

يو�سح اجلدول التايل مدى تعر�س املجموعة ملخاطر العمالت كما يف 31 كانون الأول نتيجة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية، يبني اجلدول اأثر التغري املمكن 

املعقول يف �سعر �سرف الدينار الأردين مقابل العمالت الأجنبية على قائمة الدخل املوحدة، مع بقاء جميع املتغريات الأخرى املوؤثرة ثابتة.

- 2014

العملـــة
الزيادة يف �شعر �شرف العملة 

مقابل الدينار الأردين

الأثر

على اخل�شارة

)٪(

1398يورو

1288جنيه اإ�سرتليني

العملـــة
الزيادة يف �شعر �شرف العملة 

مقابل الدينار الأردين

الأثر

على اخل�شارة

)٪(

)398(1يورو

)288(1جنيه اإ�سرتليني

- 2013

العملـــة
الزيادة يف �شعر �شرف العملة 

مقابل الدينار الأردين

الأثر

على اخل�شارة

)٪(

1677يورو

1277جنيه اإ�سرتليني
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ت�سمل هذه التعديالت حت�سينات حمدودة ترتكز على الأمور التالية:

اجلوهرية

الت�سنيفات والتجميع 

هيكل الإي�ساحات

الإف�ساح عن ال�سيا�سات املحا�سبية 

عر�س بنود الدخل ال�سامل الآخر الناجتة عن ال�ستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية

ل يتوقع اأن توؤثر هذه التعديالت على املركز املايل اأوالأداء املايل للمجموعة، ل تتوقع املجموعة اأن يكون لهذه التعديالت اأثر جوهري على اإي�ساحات 

القوائم املالية للمجموعة.

يتم تطبيق هذه املعايري اعتباراً من 1 كانون الثاين 2016، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28( - املن�ساآت ال�ستثمارية

تعر�س هذه التعديالت الأمور التي قد تنتج من اأثر تطبيق ال�ستثناء من متطلبات التوحيد للمن�ساآت التي ينطبق عليها تعريف املن�ساأة ال�ستثمارية وتو�سح 

الأمور التالية:

ينطبق ال�ستثناء من متطلبات التوحيد على ال�سركة الأم التابعة ملن�ساأة ا�ستثمارية، عندما تقوم املن�ساأة ال�ستثمارية بقيا�س وتقييم جميع ا�ستثماراتها يف 

ال�سركات التابعة على اأ�سا�س القيمة العادلة.

يتم توحيد القوائم املالية لل�سركة التابعة التي ل ينطبق عليها تعريف املن�ساأة ال�ستثمارية وتقوم بتقدمي خدمات للمن�ساأة ال�ستثمارية، ويتم قيا�س وتقييم 

جميع ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة الأخرى على اأ�سا�س القيمة العادلة.

تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل املن�ساآت التي ل ينطبق عليها تعريف املن�ساأة ال�ستثمارية والتي متلّك ح�سة يف �سركة حليفة اأوم�ساريع م�سرتكة والتي 

ينطبق عليها تعريف املن�ساأة ال�ستثمارية: ت�سمح التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )28( ال�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة 

- للم�ستثمر عند اتباع طريقة حقوق امللكية بالإبقاء على الطريقة املتبعة من قبل املن�ساآت ال�ستثمارية احلليفة اأوامل�ساريع امل�سرتكة عند قيامها بقيا�س 

وتقييم ا�ستثماراتها يف ال�سركات التابعة على اأ�سا�س القيمة العادلة.

يتم تطبيق هذه التعديالت على املعايري اعتباراً من 1 كانون الثاين 2016.

)41( اللتزامات املحتملة والراأ�سمالية

كفالت بنكية:

على املجموعة بتاريخ 31 كانون الأول 2014 التزامات حمتملة تتمثل بكفالت بنكية مببلغ 22,106 دينار )2013: 17،800 دينار(.

الق�سايا املقامة على املجموعة:

اإن املجموعة ُمّدعى عليها يف عدد من الق�سايا بلغت قيمتها 14,585 دينار )2013: 5,510 دينار( وتتمثل يف مطالبات قانونية متعلقة بن�ساطاتها، وقد 

مت حتليل املخاطر املتعلقة بهذه الق�سايا واحتماليات حدوثها، بالرغم من اأنه ل ميكن حتديد نتائج هذه الق�سايا بدقة فاإن الإدارة وم�ست�ساريها القانونيون 

يعتقدون اأنه لن ينتج عنها اأي التزامات مادية.

التزامات راأ�سمالية

على املجموعة بتاريخ 31 كانون الأول 2014 التزامات راأ�سمالية مببلغ 783,793,316 دولر اأمريكي )2013: 783,211,000 دولر اأمريكي( اأي ما يعادل 

555،882 دينار )2013: 555،469 دينار( تتمثل يف عقود ا�ستئجار متويلي مت توقيعها لطائرات جديدة.

)42( معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة ال�سادرة وغري النافذة بعد

مت اإ�سدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى 31 كانون الأول 2014 اإل اأنها غري ملزمة حتى الأن ومل تطبق من قبل املجموعة:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )15( الإيرادات من العقود مع العمالء

يبني معيار رقم )15( املعاجلة املحا�سبية لكل اأنواع الإيرادات النا�سئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا املعيار على جميع املن�ساآت التي تدخل يف عقود 

لتوريد اخلدمات والب�سائع للعمالء با�ستثناء العقود اخلا�سعة ملعايري اأخرى مثل معيار املحا�سبة الدويل رقم )17( الإيجارات.

يحل هذا املعيار بدلً من املعايري والتف�سريات التالية:

معيار املحا�سبة الدويل رقم )11( عقود الإن�ساء

معيار املحا�سبة الدويل رقم )18( الإيراد

تف�سري جلنة معايري التقارير )13( برامج ولء العمالء

تف�سري جلنة معايري التقارير )15( اتفاقيات اأن�ساء العقارات

تف�سري جلنة معايري التقارير )18( عمليات نقل الأ�سول من العمالء

التف�سري )31( الإيراد – عمليات املقاي�سة التي تنطوي على خدمات اإعالنية،

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبداأ يف اأوبعد 1 كانون الثاين 2017 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( الأدوات املالية

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية باإ�سدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 “الأدوات املالية” بكامل مراحله خالل متوز 2014، ويبني هذا املعيار 

املعاجلة املحا�سبية لت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية واللتزامات املالية وبع�س العقود لبيع اأو�سراء الدوات غري املالية، وقد مت اإ�سدار هذا املعيار 

ل�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 “ت�سنيف وقيا�س الأدوات املالية”، قامت املجموعة بتطبيق املرحلة الأوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم 

9 كما �سدرت خالل العام 2009، وكان التطبيق الأويل للمرحلة الأوىل يف 1 كانون الثاين 2011، و�ستقوم املجموعة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل 

رقم 9 اجلديد بتاريخ التطبيق الإلزامي يف 1 كانون الثاين 2018 والذي �سيكون له اأثر على ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية.

طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�سلة )تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 ومعيار التقارير املالية الدويل رقم 1(

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدويل خالل �سهر اآب 2014 بتعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 )القوائم املالية املنف�سلة( والذي اأتاح للمن�ساآت خيار 

اتباع طريقة حقوق امللكية يف حما�سبة ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة واحلليفة وال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة كما هومو�سح يف معيار املحا�سبة 

الدويل رقم 28، كما مت اإجراء تعديل اآخر على معيار التقارير املالية الدويل رقم 1 والذي ي�سمح للمن�ساآت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من تطبيق 

ال�ستثناء الوارد يف معيار التقارير املالية الدويل رقم 1 واخلا�س بعمليات الأندماج قبل تاريخ التملّك.

يتم تطبيق هذه املعايري اعتباراً من 1 كانون الثاين 2016، كما يجب تطبيقها باأثر رجعي مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية - )تعديالت(
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تطبيق القواعد اإلر�سادية لدليل حوكمة ال�سركات املدرجة يف بور�سة عمان

تلتزم ال�سركة بتطبيق قانون ال�سركات النافذ وقانون هيئة الأوراق املالية وتعليمات الإف�ساح ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية. كما عملت ال�سركة خالل 

العام 2014 على اللتزام بتطبيق معظم القواعد الآمرة والإر�سادية الواردة يف دليل حوكمة ال�سركات املدرجة يف بور�سة عمان فيما عدا بع�س البنود التي 

مل يتم تطبيقها اأو مت تطبيقها جزئياً ولالأ�سباب التالية:

اأ�شباب عدم التطبيقن�س املادةالت�شل�شل

1
يتم الإعالن م�سبقاً عن موعد الإف�ساح عن البيانات املالية قبل موعد اإعالنها مبا ل يقل عن 

ثالثة اأيام عمل.

يتم تطبيق قانون ال�سركات وتعليمات الإف�ساح اخلا�سة 

بذلك.

2
و�سع �سيا�سة الإف�ساح وال�سفافية اخلا�سة بال�سركة ومتابعة تطبيقها وفقاً ملتطلبات اجلهات 

الرقابية والت�سريعات النافذة.

يتم تطبيق تعليمات الإف�ساح.

و�سع اآلية ل�ستقبال ال�سكاوى والقرتاحات املقدمة من قبل امل�ساهمني.3

ل يوجد �سيا�سة خا�سة بذلك ولكن ال�سركة على ا�ستعداد 

تام ل�ستقبال مالحظات واقرتاحات امل�ساهمني يف مكاتبها.

4
اإدراج اقرتاحات امل�ساهمني اخلا�سة مبوا�سيع معينة على جدول اأعمال الهيئة العامة ب�سكل 

ي�سمن درا�ستها واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها خالل فرتة زمنية حمددة.

يتم تطبيق قانون ال�سركات يف هذا اخل�سو�س.

5
تقدم جلنتا التدقيق والرت�سيحات واملكافاآت قراراتهما وتو�سياتهما اإىل جمل�س الإدارة وتقريراً 

حول اأعمالهما اإىل اجتماع الهيئة العامة العادي.

يتم تقدمي قرارات اللجنتني ملجل�س الإدارة فقط.      

6
يتم الإعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة يف ثالث �سحف يومية حملية وملرتني 

على الأقل وعلى املوقع الإلكرتوين لل�سركة.

يتم الإعالن عن موعد ومكان عقد الجتماع يف 

�سحيفتني يوميتني وملرة واحدة ومبا يتفق مع اأحكام 

املادة )145( من قانون ال�سركات.

7
يتم اللتزام بعدم اإدراج اأي موا�سيع جديدة يف الجتماع غري مدرجة على جدول اأعمال الهيئة 

العامة املر�سل �سابقا للم�ساهمني.

يتم اإدراج اأي موا�سيع اأخرى تقرتح الهيئة العامة 

مناق�ستها يف الجتماع ح�سب قانون ال�سركات.

8
يقوم امل�ساهم الراغب بالرت�سح لع�سوية جمل�س الإدارة باإر�سال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء ال�سنة 

املالية لل�سركة والتي ت�سبق ال�سنة التي �سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لنتخاب املجل�س.

يتم تطبيق اأحكام قانون ال�سركات املتعلقة بهذا املو�سوع.

9
يقوم جمل�س اإدارة ال�سركة باإرفاق النبذة التعريفية للم�ساهم الراغب بالرت�سح لع�سوية جمل�س 

الإدارة بالدعوة املوجهة للم�ساهمني حل�سور اجتماع الهيئة العامة.

يتم تطبيق اأحكام قانون ال�سركات املتعلقة بهذا املو�سوع.

10
يتم تطبيق اأحكام قانون ال�سركات املتعلقة بهذا ال�ساأن.احل�سول على الأرباح ال�سنوية لل�سركة خالل ثالثني يوماً من �سدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.

11

اأولوية الكتتاب يف اأية اإ�سدارات جديدة من الأ�سهم مل�ساهمني يف ال�سركة قبل طرحها 

للم�ستثمرين الآخرين.

يتم تطبيق اأحكام قانون ال�سركات املتعلقة بهذا ال�ساأن.

12
ت�سع ال�سركة اإجراءات عمل خطية وفقاً ل�سيا�سة الإف�ساح املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة لتنظيم 

�سوؤون الإف�ساح عن املعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً ملتطلبات اجلهات الرقابية والت�سريعات النافذة.
يتم تطبيق تعليمات الإف�ساح ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية

يقر جمل�س اإدارة ال�سركة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية ال�سركة خالل ال�سنة املالية التالية لعام 2014 با�ستثناء اأنه جتاوزت خ�سائر 

املجموعة املرتاكمة كما يف 31 كانون الأول 2015 والبالغة 115 مليون دينار تقريباً، راأ�سمال ال�سركة. هذا وتن�س املادة رقم )266( من قانون ال�سركات 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته على اأنه يف حالة زيادة اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة امل�ساهمة العامة عن 75٪ من راأ�سمالها فيجب ت�سفية ال�سركة اإل اإذا 

قررت الهيئة العامة لل�سركة يف اجتماع غري عادي زيادة راأ�سمال ال�سركة ملعاجلة و�سع اخل�سائر. بالإ�سافة اإىل ذلك، جتاوزت مطلوبات املجموعة املتداولة 

موجوداتها املتداولة مببلغ 156 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2014.

�سليمان احلافظ 

رئي�س جمل�س الإدارة  

  مروان عو�س

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عالء البطاينة

ع�سو

  “حممد �سريف” الزعبي 

ع�سو

عبدالرحمن اخلطيب
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ماهر ميقاتي 

ع�سو

“حممد علي” بدير

ع�سو

عمرو البلبي�سي 

ع�سو  

�سامر املع�سر

ع�سو

يقرّ جمل�س الإدارة مب�سوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فّعال يف ال�سركة.
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عبدالرحمن اخلطيب
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ماهر ميقاتي 

ع�سو

“حممد علي” بدير
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عمرو البلبي�سي 

ع�سو  

�سامر املع�سر

ع�سو

نقرّ نحن املوقعني اأدناه ب�سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام 2014.

     زياد جرار

املدير املايل بالوكالة 

 هيثم م�ستو 

املدير العام/الرئي�س التنفيذي

�سليمان احلافظ

رئي�س جمل�س الإدارة 
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