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حضرة صاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم
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صاحب السمّو امللكي
األمير احلسني بن عبد اهلل الثاني ولي العهد املعظم
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نعلو
بآفاقنا
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نعلو
بآفاقنا
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الموضوعية:
• نتخذ القرارات بناًء على حقائق ملموسة وحاالت عملية، وليس 

استناداً إلى اآلراء الشخصية واملشاعر.
• ندعم قراراتنا باملعلومة الصحيحة الكفيلة بإقناع بعضنا البعض 

بواقعية وجتّرد.

االعتمادية:
• نسعى بشكل مستمر لتلبية حاجات مسافرينا في كافة الظروف 

واألحوال.
• ننصاع لكافة السياسات واإلجراءات الداخلية، واألنظمة والقوانني 

املرعية.

االلتزام:
• نلتزم بتوفير األفضل لكل من لهم مصلحة بنجاح شركتنا 

باستمرار.
• نضع أعلى معايير ومستويات األداء ونعمل على تطبيقها.

• نتحمل مسؤولية أفعالنا وقراراتنا.
• نصغي لرغبات كل من نتعامل معهم، من داخل الشركة وخارجها، 

ونستجيب لها.

االهتمام:
• نتفهم متطلبات مسافرينا ونعمل على حتقيقها.
• ندعم بعضنا البعض ونقدر ظروفنا مبوضوعية.

• نتعامل مع اآلخرين بنفس األسلوب الذي نتمنى أن يعاملونا به.

الثقة:
• ننتهج الصدق والشفافية في تعاملنا مع مسافرينا، موظفينا 

وشركائنا.
• نعزز قيم الثقة واالحترام، وندعم إيجاد جو من التواصل واالنفتاح 

في بيئة العمل.

رؤيتنا...
أن نكون شركة الطيران المفضلة لربط األردن والمشرق 

بالعالم.

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

• أرفع مستويات السالمة واألمن واالعتمادية في مجال النقل الجوي.
• أجواء سفر متكاملة غنية بالرعاية واالهتمام.

• خدمات ومزايا متقدمة بكلفة معقولة.

أن يعمل موظفونا كفريق واحد بحماس وكفاءة عاليتين، ألننا 
نوفر لهم:

• بيئة عمل صحية تشجع المشاركة والحوار المفتوح.
• امتيازات وحوافز وظيفية منافسة.

• فرصاً مستمرة للتدريب والتطور من خالل مسار وظيفي واعد.
• قيادة نشطة وفّعالة.

أن ُيقبل مساهمونا على االستثمار في شركتنا، ألننا نؤّمن لهم:
• عائدات مجزية على استثماراتهم.

• أرباحاً متنامية باستمرار.
• أعلى مستويات النزاهة والشفافية والمسؤولية.

وبهذه الرسالة سيكون األردن فخورًا، ألننا:
• نعكس الصورة المثلى لهوية األردن، ثقافته وحسن ضيافته.
• نرّوج األردن كمحطة رئيسية وبوابة دخول للشرق األوسط على 

الصعيدين السياحي واالستثماري.
• ندعم المجتمع المحلي ونقدم الرعاية لمختلف النشاطات 

والفعاليات الخيرية.

قيمنا...
نعمل جاهدين لنحقق التميز، وموظفونا الناجحون يتحّلون بـ:

روح الفريق الواحد:
• نؤمن بالعمل كفريق، ونحب أن نحقق النجاح معاً معتمدين على 

التواصل الفّعال وعلى قدراتنا الذاتية.
• نقّدر اقتراحات العاملني، وجنعل من االختالف في وجهات 

النظر وسيلة للتعلّم والتقدم.

رؤيتنا
رسالتنا
وقيمنا
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أعضاء مجلس اإلدارة

معالي المهندس سعيد سميح دروزة
     رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية )من 20 حزيران 2016(

معالي المهندس باسم خليل السالم 
     نائب رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية ) من 17 نيسان 2016 (

  
معالي السيد عقل عيد بلتاجي

     ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 26 شباط 2017 لغاية 26 تشرين األول 2017(

معالي الدكتور نوفان منصور العقيل
     ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 17 نيسان 2016 لغاية 22 كانون الثاني 2017(

معالي السيد ناصر سلطان الشريدة
     عضو، ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 26 تشرين األول 2017(

عطوفة الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية
     عضو، ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 17 نيسان 2016(

عطوفة الكابتن سليمان رضا عبيدات
     عضو، ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 22 حزيران 2016(

سعادة المهندس سامر عبد السالم المجالي 
     عضو، ممثاًل عن شركة Mint Trading Middle East Limited )من 23 تشرين الثاني 2016(

سعادة السيد عماد جمال القضاة
     عضو، ممثاًل عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي )من 28 كانون األول 2015(

سعادة السيد "محمد علي" عصام  بدير 
     عضو )من آذار 2008(

سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
     عضو ) من 14 نيسان 2016(

مدققو الحسابات
     إرنست ويونغ / األردن

المستشار القانوني
     مكتب احملامي أحمد أبو عرقوب ومشاركوه

     مكتب احملامي هاني الكردي
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كــــــلـــــــمــــــــــــة
مــــعــــــالـــــــي
رئــــــــــيــــــــــس
مــــجــــلـــــس

اإلدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات المساهمين الكرام، 
يسرني بدايًة أن أتوجه إليكم جميعاً بتحية اإلحترام والتقدير، بإسمي ونيابًة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، مثمنين حرصكم على 

المساهمة في رأس مال الناقل الوطني، شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية األردنية، والتي تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة في ربط 
األردن بالعالم، ولها دوٌر أساسي في خدمة المملكة على مختلف الصعد، الوطنية واإلقتصادية واإلجتماعية.

حضرات المساهمين الكرام، 
ــا إلــى بدايــات العــام 2017، وإلــى النتائــج الماليــة للملكيــة األردنيــة فــي الســتة شــهور األولــى مــن الســنة، نجــد أن الشــركة كانــت قــد  إذا نظرن
واجهــت تحديــات تشــغيلية عديــدة أدت إلــى أن تكــون النتائــج الماليــة دون تطلعاتنــا، حيــث ســجلت الشــركة فــي نصــف الســنة األول خســارة صافيــة 
ــادة الســعة المعروضــة وإرتفــاع  ــار، جــّراء موســمية حركــة الســفر واإلنخفــاض فــي أســعار التذاكــر نتيجــة المنافســة وزي بلغــت 26.3 مليــون دين

التكاليــف التشــغيلية بنســبة 3% مــن تأثيــر إرتفــاع أســعار الوقــود بنســبة 28% والــذي لــم تواكبــه زيــادة فــي أســعار التذاكــر. 

فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2017 بــدأت الشــركة تشــهد تحســناً ملموســاً فــي أدائهــا، بعــد أن باشــرت بتنفيــذ العديــد مــن الوســائل الراميــة إلــى 
رفــع معــدل إمتــالء الطائــرات وطــرح عــروض متتاليــة وخصومــات علــى األســعار للتشــجيع علــى الســفر فــي موســمي الخريــف والشــتاء، كمــا أطلقــت 
ــول إلــى الربحيــة (Turnaround Plan) وباشــرت بتطبيقهــا فــوراً، وهــي خطــة لخمــس ســنوات تطــال مختلــف  الشــركة خطــة طموحــة للتحــــ

جوانــب العمــل وتعتمــد علــى محــاور رئيســية واضحــة.

النتائــج األوليــة لعــروض الســفر والبيــع المســتمرة وخطــة التحــول بــدأت بالظهــور فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017، بعــد أن كانــت الشــركة قــد 
تمكنــت مــن تحقيــق نتائــج ممتــازة فــي الربــع الثالــث، حيــن إســتطاعت أن تحقــق ربحــاً صافيــاً بلــغ 31.8 مليــون دينــار، وبالتالــي تغطيــة خســارة 
النصــف األول كاملــة وتســجيل ربــح صافــي فــي الشــهور التســعة األولــى بقيمــة 5.4 مليــون دينــار، لتخــرج الشــركة مــن عــام 2017 بتحقيــق ربــح قبــل 
الضريبــة بلــغ 468 ألــف دينــار أردنــي، وهــو بالرغــم مــن بســاطته إال أنــُه مؤشــر قــوي علــى أداء الشــركة فــي النصــف الثانــي مــن الســنة ودليــل علــى 

بــدء الشــركة بالتعافــي والتحــول تدريجيــاً إلــى الربحيــة، خصوصــاً إذا مــا قــورن بخســائر عــام 2016 البالغــة 24.6 مليــون دينــار. 

وكمــا أشــرنا، فقــد ســاعد فــي التوصــل إلــى هــذه النتيجــة اإليجابيــة أيضــاً إرتفــاع عــدد المســافرين فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2017 بنســبة %15 
وزيــادة معــدل إمتــالء الطائــرات بواقــع 9 نقــاط وبالتالــي إرتفــاع عــدد المســافرين لعــام 2017 بنســبة 7% ونمــو معــدل إمتــالء الطائــرات بواقــع 
5 نقــاط، ليصــل هــذا المعــدل إلــى 71% مقارنــًة مــع معــدل إمتــالء كان 66% لعــام 2016، وهــو مــا أدى بالتالــي إلــى زيــادة اإليــرادات بقيمــة 25 
مليــون دينــار، ليرتفــع مجمــل الربــح التشــغيلي لعــام 2017 إلــى 12 مليــون دينــار مقارنــة مــع 5 مليــون دينــار صافــي الربــح التشــغيلي لعــام 2016.

حضرات المساهمين الكرام، 
بالعــودة إلــى الخطــة الخمســية للتحــول إلــى الربحيــة التــي تنفذهــا الشــركة حاليــاً، فإنهــا تعتمــد علــى ثالثــة محــاور رئيســية يأتــي هــدف تحقيــق 
ــن مــن  ــا والذي ــات المســاهمين فيه ــة تطلع ــث تســتطيع الشــركة تلبي ــا (Sustainable Profitability)، بحي ــة المســتدامة فــي مقدمته الربحي
حقهــم تحقيــق أربــاح مــن مســاهماتهم فــي هــذه الشــركة، وكذلــك اإلهتمــام بالمســافر (Customer Champion) بإعتبــاره حجــر األســاس فــي 
عمــل الشــركة، وســتعمل الملكيــة األردنيــة علــى اإلســتمرار فــي تقديــم خدمــات رفيعــة المســتوى لضيوفهــا علــى األرض وفــي الجــو، فيمــا ستســعى 
الشــركة وبحســب المحــور الثالــث لخطتهــا أن تكــون جاذبــة للكفــاءات البشــرية المؤهلــة ورعايتهــا وتدريبهــا لتمكينهــا مــن العمــل اإلحترافــي فــي 
صناعــة النقــل الجــوي (Employer of Choice)، حيــث تتطلــع الملكيــة األردنيــة عبــر تطبيــق هــذه المحــاور إلــى أن تبقــى شــركة الطيــران األولــى 

 .(Levant) والمفضلــة فــي منطقــة المشــرق العربــي

كمــا ســتبذل الملكيــة األردنيــة بحســب الخطــة جهــوداً أكبــر لتعزيــز وجودهــا فــي مدينــة العقبــة الســياحية وبالتعــاون مــع ســلطة منطقــة العقبــة 
اإلقتصاديــة الخاصــة والجهــات المســؤولة فــي القطــاع الســياحي، بهــدف زيــادة الحركــة الســياحية مــن مــدن عديــدة حــول العالــم إلــى العقبــة، وبمــا 

يدعــم اإلقتصــاد الوطنــي ويرفــع إيــرادات الملكيــة األردنيــة فــي الوقــت ذاتــه. 

وباإلضافــة لذلــك فــإن الخطــة التــي ستســتمر حتــى العــام 2022 تتضمــن العديــد مــن المبــادرات األخــرى الراميــة إلــى تعزيــز اإليــرادات بنســبة 
 7% وتنفيــذ إجــراءات لخفــض النفقــات بنســبة 6% ســنوياً، إذ تركــز المبــادرات المنتظــر لهــا أن تســهم فــي زيــادة اإليــرادات علــى جلــب مــوارد 

إضافيــة مــن خــالل خدمــات وحلــول الســفر اإللكترونيــة الجديــدة (Ancillary Revenue) والتــي تخــدم المســافرين وتســهل إجــراءات ســفرهم 
مــن جهــة، وتعــود بمــردود مــادي جيــد علــى الملكيــة األردنيــة مــن جهــٍة أخــرى.    



14

حضرات المساهمين الكرام،
تمتــد شــبكة خطــوط الملكيــة األردنيــة اليــوم لتغطــي 45 وجهــة عالميــة، بمــا فــي ذلــك محطــة كوبنهاجــن التــي ســيتم إفتتاحهــا مطلــع شــهر حزيــران 
2018، علمــاً بــأن لــدى الملكيــة األردنيــة عشــرة محطــات مــا زال التشــغيل إليهــا معلقــاً بســبب حالــة عــدم اإلســتقرار األمنــي، وهــي: دمشــق وحلــب 

فــي ســوريا، الموصــل وإربيــل والســليمانية فــي العــراق، طرابلــس وبنغــازي ومســراطة فــي ليبيــا، وصنعــاء وعــدن فــي اليمــن. 

وتتضمــن خطــة التحــول الخمســية تدشــين خطــوط جويــة منتظمــة إلــى وجهــات عالميــة أخــرى غيــر كوبنهاجــن، هــي : واشــنطن وســتوكهولم، مــع 
إلتــزام الملكيــة األردنيــة بإعــادة التشــغيل إلــى أي مــن المــدن الموقــوف التشــغيل إليهــا بعــد التأكــد التــام مــن إســتقرار الظــروف األمنيــة التــي تســمح 
بالعمــل فيهــا وضمــان ســالمة الرحــالت الجويــة، علمــاً أن الملكيــة األردنيــة تقــوم بشــكل مســتمر بمراجعــة شــبكة خطوطهــا ودراســة الجــدوى مــن 

التشــغيل لضمــان الفعاليــة، وزيــادة قــوة الترابــط بيــن مواعيــد وصــول الرحــالت وإقالعهــا، بنــاًء علــى الحاجــات العمليــة لمســافري الترانزيــت. 

أمــا أســطول الطائــرات والــذي يضــم 26 طائــرة، فــإن خطــة الشــركة الحاليــة تتضمــن تجديــد عقــود عــدد مــن الطائــرات قصيــرة ومتوســطة المــدى 
ــاً  ــة حالي ــة قادمــة لنقــوم بعــد ذلــك بإجــراء عمليــة تحديــث لألســطول متوســط وقصيــر المــدى بإســتبدال بعــض الطائــرات العامل لســنوات قليل
بأخــرى حديثــة، مــع إدخــال أربــع طائــرات إضافيــة جديــدة، حيــث تقــوم الملكيــة األردنيــة اآلن بدراســة جميــع البدائــل المتاحــة إلتخــاذ القــرار 
المناســب ألســطول وشــبكة خطــوط الملكيــة األردنيــة والمحافظــة علــى كفــاءة التشــغيل ومعــدل أعمــار صغيــر لجميــع الطائــرات، وبمــا يقلــل مــن 

كلــف الصيانــة والتشــغيل. 

وســتأخذ عمليــة تحديــث األســطول باإلعتبــار أن يضــم أســطول الملكيــة األردنيــة بعــد إســتكمال هــذه العمليــة نوعيــن فقــط مــن الطائــرات بــدالً مــن 
ثالثــة أنــواع، كمــا هــو الواقــع الحالــي، حيــث أن مــن شــأن هــذه الخطــوة مســاعدة الشــركة علــى إختصــار نفقــات التدريــب الفنــي والصيانــة وقطــع 
الغيــار، علمــاً أن أســطول الملكيــة األردنيــة يضــم اليــوم ســبع طائــرات حديثــة مــن طــراز بوينــغ 787 )دريــم الينــر( وهــي األكثــر تطــوراً فــي عالــم الطيــران، 

باإلضافــة إلــى 13 طائــرة مــن عائلــة األيربــاص 320، 5 طائــرات إمبريــر وطائــرة واحــدة مخصصــة للشــحن الجــوي مــن طــراز أيربــاص 310. 

حضرات المساهمين الكرام،
فيمــا يتعلــق بإعــادة هيكلــة رأس مــال الشــركة، والتــي تمــت اســتناداً الــى محضــر اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العــادي للملكيــة األردنيــة  فــي شــهر 

أيــار مــن عــام 2015 ، فإنــه يمكــن تلخيــص إجــراءات هــذه العمليــة علــى النحــو التالــي :

أواًل: تــم اســتكمال إجــراءات تخفيــض رأس مــال الشــركة بمقــدار 37,968,008  دينــار إلطفــاء جــزء مــن الخســائر المتراكمــة، حيــث  كان 
رأس مــال الشــركة  فــي الســابق  84,373,350 ســهم / دينــار ليصبــح بعــد التخفيــض  46,405,342 ســهم.

ثانيــًا: تــم اســتكمال إجــراءات زيــادة رأس مــال الشــركة المصــرح بــه بواقــع 200,000,000 دينــار، ليصبــح رأس مــال الشــركة 
ــه            ــال المكتتــب بــ ــح رأس المـ ــادة ليصبـ ــذه الزيـ ــاب بهـ ــراءات االكتتـ ــتكمال إجـ ــار، وتــم اسـ ــم / دينـ المصــرح بــه 246,405,342 سهـ

246,405,342 دينــار، وقــد تــم تنفيــذ ذلــك علــى مرحلتيــن:

-  الشريحة األولى: زيادة رأس مال الشركة بواقع 100 مليون سهم / دينار، حيث تم تسديدها بالكامل نقداً خالل العام 2016.
- الجــزء األول مــن الشــريحة الثانيــة: وافــق مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــده بتاريــخ 2017/9/6 علــى االكتتــاب بقيمــة 

128,205,128 ســهم بســعر 390 فلســاً للســهم الواحــد، أي بمــا قيمتــه 50 مليــون دينــار، بحيــث تســدد علــى جزئيــن:

أوال: 25 مليون دينار من خالل رسملة جزء من ديون الملكية األردنية المستحقة لصالح وزارة المالية .
ثانيًا:

أ- 14 مليون دينار تم تسديدها نقداً بتاريخ 7 شباط 2018.
ب- 11 مليــون دينــار ســيتم تســديدها بعــد اســتكمال إجــراءات الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة غيــر العاديــة علــى رفــع 
رأســمال الشــركة بواقــع 28,205,128 ســهم وتخصيصهــا وتســجيلها، والــذي مــن المتوقــع أن يتــم خــالل الربــع الثانــي 

مــن العــام 2018.

- أمــا الجــزء الثانــي مــن الشــريحة الثانيــة: والبالغــة قيمتــه 50 مليــون دينــار، فأنــه مــن المتوقــع البــدء بإجــراءات الزيــادة بــه خــالل 
فتــرة الربــع الرابــع مــن العــام 2018.
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حضرات المساهمين الكرام، 
ــم لخمــس  نحــن نعتقــُد أن شــركة الملكيــة األردنيــة تســير اآلن فــي الطريــق الصحيــح، وذلــك بوجــود خطــة أعمــال إســتراتيجية واضحــة المعال
ســنوات مقبلــة ويجــري تنفيذهــا بعنايــة وبشــكل مبرمــج إلعــادة هيكلــة الشــركة وتمكينهــا مــن إنجــاز عمليــة التحــول إلــى الربحيــة التــي نعمــل عليهــا 
وينشــدها المســاهمون جميعــاً، وإن مجلــس اإلدارة لديــه كل الثقــة بكفــاءة اإلدارة التنفيذيــة للشــركة إلحــداث هــذا التحــول وترجمــة خطــة العمــل 
إلــى واقــع يعيــد للملكيــة األردنيــة مكانتهــا ودورهــا فــي خدمــة اإلقتصــاد الوطنــي ويعــزز إســهامها فــي ربــط األردن بالعالــم الخارجــي، خدمــًة للدولــة 

والمواطنيــن ودعــم حركــة الســياحة واإلســتثمار والصــادرات المحليــة وتعزيــز التبــادل التجــاري مــع مختلــف دول العالــم.

أشــكركم مجــدداً، بإســمي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، ونحــن وإياكــم يحدونــا األمــل والتفــاؤل بقــدرة الملكيــة األردنيــة، بوعــي وجهــود 
أبنائهــا العامليــن وإدارتهــا التنفيذيــة لمعــاودة النهــوض واإلنطــالق نحــو مســتقبل أفضــل، لتبقــى الناقــل الوطنــي لــألردن ومبعــث الفخــر واإلعتــزاز 
لنــا جميعــاً فــي ظــل قيــادة وتوجيهــات صاحــب الجاللــة الملــك عبداللــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم حفظــه اللــه ورعــاه، مثمنيــن وقــوف الحكومــة 

إلــى جانــب هــذه الشــركة والحــرص المســتمر علــى مواصلــة تمكينهــا مــن أداء دورهــا اإلســتراتيجي فــي خدمــة بلدنــا الغالــي. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس سعيد سميح دروزة
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كـــــــــــلــــــمــــــــة
الــمـــــــديــــر 
الـــــــــــعـــــــام/ 
الــــرئــــيـــس 
التنفيـذي
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بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات المساهمين الكرام، 
بإســمي ونيابــًة عــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للملكيــة األردنيــة، يســرني أن أتقــدم لــكل مســاهم ومســاهمٍة فــي رأس مــال الناقــل الوطنــي للمملكــة 
األردنيــة الهاشــمية بخالــص الشــكر والتحيــة لكــم جميعــاً، مقّدريــن إنتماءكــم للملكيــة األردنيــة وحرصكــم علــى اإلســتمرار بالمســاهمة فــي هــذه 

الشــركة الوطنيــة علــى مــدى الســنوات العشــرة الماضيــة . 

حضرات المساهمين الكرام، 
لقــد إســتطاعت الملكيــة األردنيــة خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2017 تعويــض الخســائر التــي لحقــت بهــا فــي الشــهور الخمســة األولــى مــن ذلــك 
العــام، وأن تخــرج مــن الســنة الماليــة 2017 بنتائــج إيجابيــة، بعــد أن كادت خســائر النصــف األول وتراجــع إيراداتــه أن تعيــد الشــركة إلــى الخســارة، 
حيــث يعــزى التحــول فــي النتائــج الماليــة النهائيــة إلــى التغّيــر الــذي حصــل علــى صعيــد األداء التجــاري ورفــع معــدل إمتــالء الطائــرات فــي النصــف 

الثانــي مــن الســنة، بواقــع 5 نقــاط، ليصــل إلــى نســبة %74. 

ومــن أجــل التوصــل إلــى هــذه النتيجــة، قمنــا بتغييــر اإلســتراتيجيات المتعلقــة بــإدارة اإليــرادات والمبيعــات والتســويق لجــذب مســافرين جــدد إلــى 
الملكيــة األردنيــة، وجــاء ذلــك التغييــر بنتائــج مثمــرة فــي النصــف الثانــي مــن الســنة، مدفوعــاً بتحّســن ملمــوس علــى اإليــرادات ومــن جميــع مقاطــع 

شــبكة الخطــوط الجويــة. 

وبالتــوازي مــع التعديــل علــى أســاليب العمــل التجاريــة، أطلقنــا خطــة تحــّول إلــى الربحيــة مدتهــا خمــس ســنوات، إلعــادة هيكلــة الشــركة بشــكل 
عــام، وجعلهــا أكثــر قــدرة علــى اإلســتجابة للتحديــات المســتقبلية التــي يمكــن أن تواجههــا، وتضّمنــت الخطــة مختلــف األبعــاد والجوانــب التشــغيلية 
والتجاريــة ومراجعــة جميــع نشــاطات األعمــال، مســتهدفًة أن تظــل الملكيــة األردنيــة شــركة الطيــران األولــى والمفضلــة للمســافرين فــي منطقــة 

 .(Levant) المشــرق العربــي

كمــا إشــتملت الخطــة علــى مراجعــة العديــد مــن فــرص العمــل، الكفيلــة إذا مــا أحســن إســتغاللها، برفــد إيــرادات الشــركة بمــوارد ماليــة إضافيــة، 
مثــل "برنامــج المســافر الدائــم" والشــركة التابعــة المعنيــة بالبرامــج الســياحية " رويــال تــورز " وغيرهــا مــن األعمــال المســاندة األخــرى التــي نعمــل 

علــى تطويرهــا وتعزيــز دورهــا كمصــادر ماليــة ذات قيمــة عاليــة للملكيــة األردنيــة . 

حضرات المساهمين الكرام، 
أوُد أن أطمئنكــم بــأن العــام 2018 يدعونــا للتفــاؤل، وســيكون أفضــل مــن ســابقه إذا نظرنــا إلــى المؤشــرات التشــغيلية لفتــرة الربــع األول مــن العــام، 
والتــي شــهدت نمــواً جيــداً مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2017، وذلــك نتيجــة إســتمرار الشــركة بالقيــام بــأداء تجــاري مــدروس بعنايــة وإطــالق 
عــروض ســفر قــادرة علــى تلبيــة رغبــات المســافرين وإجتــذاب مســافرين ُجــدد، ونحــن نتوقــع تســجيل الشــركة زيــادة فــي معــدل إمتــالء الطائــرات 

فــي الربــع األول مــن عــام 2018 بواقــع 10 نقــاط مقارنــة بالشــهور الثالثــة األولــى مــن عــام 2017. 

لقــد كان لتعزيــز مســتوى ترابــط برنامــج الرحــالت عبــر مطــار الملكــة عليــاء الدولــي دور أساســي أيضــاً فــي تحســين حركــة الســفر فــي فتــرة 
الربــع األول، ومــا رافقهــا مــن ممارســات تســويقية متالحقــة وعــروض أســعار جاذبــة، ونحــن مــا زلنــا نبــذل أقصــى جهودنــا لمواصلــة تحقيــق نتائــج 
أفضــل فيمــا تبقــى مــن عــام 2018، وخصوصــاً مــع بــروز تحديــات جديــدة خــالل هــذا العــام تتمثــل بدخــول شــركات طيــران منخفضــة التكاليــف 

إلــى الســوق األردنــي، والتــي نعمــل لمواجهتهــا كفريــق واحــد وتحويــل هــذه التحديــات إلــى فــرص للنمــو. 
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حضرات المساهمين الكرام،
أرجــو أن تســمحوا لــي أن أتقــدم عبــر رســالتي هــذه بالشــكر الجزيــل إلــى حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية وإلــى معالــي رئيــس مجلــس إدارة 
الملكيــة األردنيــة وأعضــاء المجلــس لدعمهــم المســتمر، وتمكيــن اإلدارة مــن البــدء بتنفيــذ خطــة تحــول إســتراتيجية طموحــة، مــن شــأنها أن تحقــق 
تطلعــات الملكيــة األردنيــة والمســاهمين، مؤكــداً لكــم إلتــزام فريــق اإلدارة التنفيذيــة بالعمــل الحثيــث إلنجــاح هــذه الخطــة وتســجيل أربــاح مســتدامة 

للشــركة فــي الســنوات القادمــة مــع اإلســتمرار بتقديــم أفضــل خدمــات ومنتجــات الســفر لعمالئنــا وضيوفنــا جميعــاً . 

نحــن نعتــز بالعمــل بهــذه الشــركة الوطنيــة العريقــة، وفخــورون بشــعارها والتــاج الملكــي الــذي يزّيــن هــذا الشــعار، وهــو فــي نظرنــا رمــٌز لقــوة إســم 
الملكيــة األردنيــة عالميــاً، وإنعــكاس ألهميــة دورهــا اإلســتراتيجي فــي خدمــة األردن، وبمــا يُحتــم علينــا أن نســعى جاهدين إلنجاح هذه الشــركة والنهوض 

بهــا إلــى آفــاق أوســع مــن النمــو والتطــور واإلزدهــار، فــي ظــل قيــادة صاحــب الجاللــة الملــك عبداللــه الثانــي ابــن الحســين المعظم حفظــهُ الله .  

وشكـــراً 

المدير العام / الرئيس التنفيذي
ســتيفان بيشــلر



19



20

تقرير
مجلس
اإلدارة



21

غايات الشركة وأنشطتها الرئيسية 
ــة مــن أجــل تحقيــق غاياتهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا والتــي مــن أهمهــا القيــام بجميــع نشــاطات النقــل الجــوي  ــة األردنّي تعمــل مجموعــة الملكّي

ــرات.  ــة للطائ ــم خدمــات المناول ــام بتقدي ــى القي ــا، باإلضافــة إل ــع داخــل المملكــة وخارجه ــد والبضائ ــركاب والبري ــر المنتظــم لل المنتظــم وغي

أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين
يقــع المكتــب الرئيســي للملكّيــة األردنّيــة )اإلدارة العامــة( فــي العاصمــة عّمــان، وتــدار عملياتهــا التشــغيلية ورحالتهــا الجوّيــة مــن مطــار الملكــة 

عليــاء الدولــي، كمــا يوجــد لهــا مكاتــب مبيعــات فــي 35 مدينــة فــي العالــم، ووكالء عامــون لمبيعاتهــا فــي نحــو 46 مدينــة أخــرى.
وتقــوم الشــركة بتنفيــذ تلــك األعمــال مــن خــالل موظفيهــا الذيــن يبلــغ عددهــم كمــا هــو فــي 2017/12/31 مــا مجموعــه 4,135 موظفــاً يعمــل منهــم 
310 موظفــاً فــي المحطــات الخارجيــة للشــركة 104 موظفيــن فــي شــركة األجنحــة الملكّيــة و 21 موظفــاً فــي شــركتها التابعــة رويــال تــورز و 119 

موظفــاً فــي شــركة المشــرق لخدمــات الطيــران "ِتكــرم".

رأس مال الشركة
يبلــغ رأس مــال الشــركة مــا قيمتــه  146,405,342 ســهماً مقســماً الــى 146,405,342 ســهماً بقيمــة اســمية دينــار اردنــي للســهم الواحــد، وقــد 
قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 6 أيلــول 2017 الموافقــة علــى قيــام حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة 
المســاهمات الحكوميــة باالكتتــاب بنســبة 50% مــن الشــريحة الثانيــة مــن رفــع رأســمال الشــركة والبالغــة 100 مليــون دينــار، أي بمبلــغ 50 مليــون 
دينــار حســب نســبة ملكيتهــا فــي رأســمال الشــركة، وان تقــوم الحكومــة فــي حــال عــدم موافقــة المســاهمين الرئيســيين علــى االكتتــاب، باالكتتــاب 

بنســبة %100.

تــم ســداد قيمــة االكتتــاب عــن طريــق رســملة ديــون بمبلــغ 25 مليــون دينــار مســتحقة الــى شــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة وعــن طريــق الدفــع 
النقــدي للرصيــد المتبقــي، علــى ان يتــم احتســاب قيمــة االكتتــاب حســب ســعر اغــالق الســهم فــي الســوق المالــي بتاريــخ صــدور هــذا القــرار والبالــغ 
0.390 دينــار للســهم الواحــد، وبالتالــي تــم تصنيــف 25 مليــون دينــار مــن الذمــم المســتحقة للحكومــة كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة راس 

المــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2017. وســيتم االكتتــاب بالمبلــغ المتبقــي مــن الشــريحة الثانيــة خــالل عــام 2018.

هــذا وقــد تــم االنتهــاء مــن اجــراءات االكتتــاب بأســهم الزيــادة البالغــة 100 مليــون ســهم فــي شــهر شــباط مــن العــام 2018 وبذلــك تصبــح حصــة 
شــركة المســاهمات الحكوميــة  %76.4

الشركات التابعة للملكية األردنية
• شركة األجنحة الملكّية وشركتها التابعة )رويال تورز(

 تأسســت األجنحــة الملكّيــة فــي األردن عــام 1975 كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بــدون أيــة فــروع تابعــة لهــا، وهــي حاليــاً مملوكــة بالكامــل 
للملكّيــة األردنّيــة. ومــع تطبيــق اســتراتيجية الشــركة الجديــدة فــي تشــرين ثانــي 2005، فقــد تــم تحويــل الخدمــات اإلقليميــة التــي كانــت تقــوم 
بهــا األجنحــة الملكّيــة فــي الســابق إلــى الشــركة األم الملكّيــة األردنّيــة، فيمــا أصبحــت األجنحــة الملكّيــة المســؤول الرئيــس عــن تشــغيل أنشــطة 
وعمليــات المجموعــة للنقــل العــارض. كمــا تعمــل الشــركة كوكيــل نقــل عــارض )أي أنهــا تنظــم النقــل العــارض البديــل عنــد عــدم توفــر طائراتهــا( 
ومؤِجــٍر لطائراتهــا للشــركة األم عنــد الضــرورة. وتقــوم األجنحــة الملكّيــة بتشــغيل خطــوط جديــدة إلــى وجهــات ال تخدمهــا الملكّيــة األردنّيــة حاليــاً.
ــة للســياحة والســفر  ــة األردنّي ــة بشــراء )80%( مــن الحصــص فــي شــركة الملكّي فــي شــهر تشــرين أول 2009 قامــت شــركة األجنحــة الملكّي
ــة تســاعدها علــى  ــة األردنّي )رويــال تــورز(. تأسســت شــركة رويــال تــورز عــام 1979 بهــدف تقديــم خدمــات إضافيــة تكميليــة لخدمــات الملكّي
ــى الشــركة مهمــة حجــز تذاكــر الســفر وإرســال أفــواج ســياحية للوجهــات  ــم. وتتول تســويق رحالتهــا فــي مناطــق الجــذب الســياحي فــي العال
ــال  ــوم أصبحــت روي ــارات أوســع للســائحين.  الي ــر خي ــاً لتوفي ــد دائم ــم، والبحــث عمــا هــو جدي ــة والعال ــر رواجــاً فــي المنطق الســياحية األكث
تــورز الخيــار الوحيــد لتنفيــذ البرامــج الســياحية الوطنيــة فهــي الوحيــدة المعتمــدة لعمــل الجــوالت الســياحية لبرنامــج زوار  Zuwar و الجهــة 

.City Tour الوحيــدة القائمــة علــى تنفيــذ خطــط وزارة الســياحة فــي برنامــج ســيتي تــور

تــم نقــل مقــر إدارة األجنحــة الملكّيــة  خــالل العــام 2017 الــى المكتــب الرئيســي للملكيــة االردنيــة و يبلــغ رأســمال شــركة األجنحــة الملكّيــة حاليــاً 
.A320 5 مالييــن دينــار أردنــي، وتمتلــك طائــرة واحــدة مــن طــراز إيربــاص
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• شركة المشرق لخدمات الطيران
 شــركة المشــرق لخدمــات الطيــران "ِتكــَرم" بــدأت فــي عــام 2014 كمشــروع اســتثماري مشــترك بيــن الملكيــة األردنيــة وشــركة خدمــات 
المطــارات العالميــة WFS، اال أن الملكيــة األردنيــة أصبحــت منــذ شــهر آذار مــن عــام 2017 تملــك هــذه الشــركة  بالكامــل بــرأس مــال قــدره  
(764,804) دينــار اردنــي، حيــث تأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار اإلســتراتيجية التــي تنتهجهــا الملكيــة األردنيــة لتعزيــز ايراداتهــا مــن الخدمـــات 

المســاندة للنقـــل الجــوي.
توفــر شــركة "ِتكــَرم" التابعــة للملكيــة األردنيــة خدمــات ســفر عديــدة مــن حيــث االســتقبال وتقديــم المســاعدة وتبســيط اإلجــراءات للمســافرين 

المغادريــن والقادميــن وركاب الترانزيــت فــي مطــار الملكــة عليــاء الدولــي بأســعار مناســبة.
وتتضمــن خدمــات Tikram الحصريــة داخــل المطــار؛ خدمــات إســتقبال المســافرين ومرافقتهــم واســتكمال إجــراءات ســفرهم وإيجــاد مســار 
ســريع لهــم علــى كاونتــر الجــوازات والتفتيــش األمنــي ونقــل الحقائــب وتغليفهــا واســتخدام المغادريــن لصالــة "كــراون" التابعــة للملكيــة األردنيــة 
ــة "مضافــة" وتوفيــر ســيارات لنقــل المســافرين مــن أي مــكان فــي األردن إلــى المطــار وبالعكــس، باإلضافــة إلــى  ودخــول القادميــن إلــى صال

إســتخدام الســيارات الكهربائيــة التــي تنقــل المســافرين بيــن صــاالت المطــار، ومــن وإلــى البوابــات.
ويســتفيد مــن خدمــات "ِتكــَرم" المســافرون األفــراد والعائــالت والمجموعــات الســياحية ورجــال األعمــال وشــركات الطيــران والفنــادق ومنظمــي 
الرحــالت الســياحية وغيرهــم والذيــن بمقدورهــم طلــب أيــة خدمــة مــن خــالل الكاونتــرات المعــدة إلســتقبال المســافرين فــي صــاالت المطــار 

والعاملــة علــى مــدار الســاعة، مقابــل أســعار محــدده ومناســبة لنــوع الخدمــة المطلوبــة.
وقــد اختــارت الملكيــة األردنيــة إطــالق اســم "ِتكــَرم" علــى هــذه الشــركة ألنــه يعكــس التــراث الحقيقــي للضيافــة األردنيــة وحفــاوة االســتقبال 
المتميــزة للضيــف، باعتبــار الملكيــة األردنيــة الناقــل الوطنــي للمملكــة االردنيــة الهاشــمية المعروفــة بالحــرص علــى العــادات األردنيــة اإليجابيــة 

والتقاليــد العربيــة األصيلــة.

أعضاء مجلس االدارة الحاليين ونبذة تعريفية عن كل منهم:
يتضمن الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين و نبذة تعريفية عن كل منهم

الشهادات العلميةالجنسيةتاريخ العضويةالمنصباالسم

رئيس مجلس اإلدارة،معالي المهندس سعيد دروزة
ماجستير إدارة أعمالأردنية)من 20 حزيران 2016(ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية

نائب رئيس مجلس اإلدارة،معالي المهندس باسم السالم
بكالوريوس هندسة كيميائيةأردنية)من 17 نيسان 2016(ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية

 عضو، ممثاًل عن شركة إدارة المساهماتمعالي السيد ناصر الشريده
ماجستير اقتصادأردنية)من 26 تشرين األول 2017(الحكومية

 عضو، ممثاًل عن شركة إدارة المساهماتعطوفة الدكتور عز الدين كناكرية
دكتوراه في التمويلأردنية)من 17 نيسان 2016(الحكومية

 عضو، ممثاًل عن شركة إدارة المساهماتعطوفة الكابتن سليمان عبيدات
بكالوريوس علوم عسكريهأردنية)من 22 حزيران 2016(الحكومية

 Mint Trading Middle Eastسعادة المهندس سامر المجالي
Limited ماجستير في اإلدارة العلياأردنية)من 23 تشرين الثاني 2016(عضو، ممثاًل عن شركة 

للنقل الجوي

 عضو، ممثاًل عن المؤسسة العامة للضمانسعادة السيد عماد القضاه
ماجستير إدارة أعمالأردنية)من 28 كانون األول 2015(االجتماعي

ماجستير إدارة هندسيةأردنية)من آذار 2008(عضوسعادة السيد "محمد علي" بدير
بكالوريوس إدارة فنادقأردنية) من 14 نيسان 2016(عضوسعادة السيد ميشيل نزال

ملخص عن الخبرات العملية للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
معالي المهندس سعيد سميح دروزة

ــران لعــام  ــذ العشــرين مــن شــهر حزي ــة من ــة األردني ــة الملكي انتخــب المهنــدس ســعيد دروزه رئيســاً لمجلــس إدارة شــركة الخطــوط الجوي  •
ــة فــي التاســع عشــر مــن شــهر  ــة األردني ــس إدارة الملكي ــة فــي مجل ــاًل لشــركة إدارة المســاهمات الحكومي ــه ممث ــك بعــد تعيين 2016، وذل

حزيــران 2016.
يشغل دروزه منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أدوية الحكمة.  •

ُعّين وزيراً للصحة بين عامي2003 – 2006 .   •
•  يــرأس دروزه مجلــس إدارة مؤسســة الملكــة رانيــا التــي تُعنــى بتطويــر قــدرات الشــباب وتزويدهــم بالوســائل الالزمــة للنجــاح عبــر التركيــز 

علــى اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعلــم عــن بُعــد.
عضو مجلس إدارة البنك المركزي األردني.  •

عضــو مجلــس أمنــاء كليــة Babson األميركيــة، وعضــو مجلــس أمنــاء الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت التــي أســس فيهــا مركــز ســميح دروزه   •
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لإلبــداع وريــادة األعمــال.
أســس فــي عمــان " مجلــس إعتمــاد الرعايــة الصحيــة " كمؤسســة غيــر ربحيــة تُعنــى باعتمــاد مــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة وتحســين   •

المعاييــر التــي تقــوم عليهــا . 
يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة بورديــو األميركيــة ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة           •

INSEAD فــي فرنســا.

معالي المهندس باسم خليل السالم
• تــم تعيينــه عضــوا فــي مجلــس ادارة الشــركة مــن 17 نيســان 2016 ومــن ثــم تــم انتخابــه نائبــا لرئيــس مجلــس ادارة الشــركة فــي 30 تشــرين 

أول 2017.
يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك.   •

شــغل عــدة مناصــب حكوميــة فــي الدولــة ، حيــث كان يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك المركــزي وبعدهــا شــغل منصــب وزيــر العمــل،   •
تــرأس خاللهــا مجلــس إدارة بعــض المؤسســات الحكوميــة )المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ، المؤسســة العامــة للتدريــب المهنــي، 

صنــدوق التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي(.
شارك بصفته عضواً في بعض اللجان االقتصادية والتعليمية الحكومية، ثم عين وزيراً للمالية.   •

مؤسس وعضو مجلس إدارة لعدة شركات صناعية وتعدينية.   •
تم تعيينه عضواً في مجلس األعيان األردني حتى عام 2011.  •

.University of London Imperial College –  حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية سنة 1978 من  •
عطوفة الدكتور عز الدين محي الدين كناكرية

تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة في 17 نيسان 2016.  •
تــم تعييــن الدكتــور كناكريــه أمينــاً عامــاً لــوزارة الماليــة بتاريــخ 2014/6/5 وذلــك للمــرة الثانيــة، حيــث شــغل ذات المنصــب خــالل الفتــرة   •

.2012-2007
ُعّين مديراً عاماً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في شهر آذار من عام 2012.  •

ُعّين مفوضاً في هيئة األوراق المالية للفترة من 2012- 2014.  •
شغل عدة مناصب في وزارة المالية للفترة 1986-2007 أهمها مساعد أمين عام وزارة المالية ومدير مديرية اإلدارة النقدية في الوزارة.  •

حصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي التمويــل مــن جامعــة عمــان العربيــة للدراســات العليــا فــي العــام 2010، ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم   •
الماليــة والمحاســبية مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي العــام 1997 ودرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة 

اليرمــوك فــي العــام 1984.
•  حاصل على وسام االستقالل الملكي من الدرجة الثانية وذلك تقديراً لجهوده في الخدمة العامة والتميز في قطاع األعمال 2007.  

معالي السيد ناصر سلطان الشريدة
تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة في 26 تشرين أول 2017.  •

يمتلــك خبــرة عمليــة تزيــد عــن ســبعة وعشــرين ســنة فــي عــدد مــن وزارات ومؤسســات القطــاع العــام، والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة،   •
ومنظمــات األمــم المتحــدة. 

ــة الخاصــة،  ــة االقتصادي ــذ 1996 عــدة مناصــب ووظائــف منهــا: رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة منطقــة العقب شــغل الســيد الشــريدة من  •
رئيــس مجلــس ادارة شــركة تطويــر العقبــة، وزيــراً للبيئــة، رئيــس مجلــس إدارة شــركة المناطــق الحــرة، رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة إقليــم 
البتــرا التنمــوي الســياحي، أميــن عــام وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، مديــر وحــدة الشــراكة األردنية-األوروبيــة ومديــر وحــدة تنســيق 
المســاعدات الخارجيــة، وزارة التخطيــط، مستشــار تطويــر البرامــج التنمويــة، ببرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي (UNDP)، مستشــار 
إقليمــي فــي المكتــب المســؤول عــن برامــج التخطيــط والتقييــم فــي منظمــة األونــروا (UNRWA)، ومديــر عــام مؤسســة التعــاون التنمــوي 

(Cooperation for Development) فــي القــدس.
حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في االقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة اليرموك عامي 1988 و 1994.  •

شــارك فــي عــدد مــن الــدورات والبرامــج التدريبيــة المكثفــة فــي أوروبــا وأمريــكا فــي مواضيــع مختلفــة شــملت االقتصــاد الكلــي والجزئــي،   •
وإدارة البرامــج والمســاعدات، وأســاليب التخطيــط والبحــث، وتقييــم المشــاريع، ومهــارات التفــاوض.      

  
عطوفة الكابتن سليمان رضا عبيدات

تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة في 20 حزيران 2016.  •
تــم تعييــن الكابتــن ســليمان عبيــدات مديــراً عامــاً / رئيســاً تنفيذيــاً لشــركة الملكيــة االردنيــة فــي شــهر تشــرين األول مــن العــام 2015 ولغايــة   •

.2017/6/1
عين رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في العام 2007.   •

عين مديرا" عاما" لسلطة الطيران المدني في العام 2004.  •
تسلم وظيفتي نائب المدير العام للعمليات الجويه ورئيس القطاع الفني في الملكية االردنية.  •

تسلم قيادة السرب الملكي وجناح النقل الجوي في سالح الجو الملكي األردني.  •
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سعادة المهندس سامر عبد السالم المجالي
تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة في 23 تشرين الثاني 2016.  •

يشــغل حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الطيــران الســعوديه الخليجيــه / رئيــس شــركة القحطانــي للطيــران، مجموعــة عبــد الهــادي   •
القحطانــي ، المملكــه العربيــه الســعوديه منــذ عــام 2013.

2009 - 2012 الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ، المنامه - البحرين.  •
2001 - 2009 المدير العام / الرئيس التنفيذي لشركة الملكية األردنيه ، عمان - االردن.  •

1989 - 2001 عــدة مناصــب تنفيذيــة عليــا فــي الملكيــة األردنيــة منهــا فــي دائــرة العمليــات الجويــة، التخطيــط التجــاري، تقنيــة المعلومــات   •
وخدمــات المســافرين.

عضو مجلس إدارة البنك المركزي األردني.  •
نائب رئيس مجلس االدارة السابق لمجموعة فنادق الخليج ، مملكة البحرين.  •

الرئيس السابق لالتحاد العربي للنقل الجوي )آكو(  2004.  •
   .2001 (IFCA) المدير العام السابق للمنظمة العالمية لتموين الطائرات  •

حائز على جائزة (Lloyds Aviation Economics Prize) من معهد )كرانفيلد( للتكنولوجيا في المملكة المتحدة.  •
1979 شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة الطيــران والتصميــم ودرجــة الدبلــوم فــي الدراســات الصناعيــة مــن جامعــة (Loughbrough) فــي   •

المملكــة المتحدة.
حصل على شهادة الماجستير في اإلدارة العليا للنقل الجوي في 1983.  •

سعادة السيد عماد جمال القضاه 
تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في كانون األول من العام 2015.  •

يتولى حالياً منصب مدير دائرة االستثمار باألسهم / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.  •
عمل مديراً لدائرة الخزينة / صندوق استثمار أموال الضمان اإلجتماعي (2002– 2008).  •

•  مديراً عاماً بالوكالة / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (2005– 2006).
•  مديراً لمحفظة دائرة االستثمارات الخارجية / البنك المركزي األردني (2000– 2002).

عمل متداوالَ رئيسياً / البنك المركزي األردني (1996 – 2000 ).  •
عمل متداوالً / دائرة االستثمارات الخارجية / البنك المركزي األردني (1991 – 1996).  •

شغل منصب مساعد رئيس قسم المحاسبة المركزية / البنك المركزي األردني (1989 – 1991 ).  •
أداء الخدمة العسكرية / مديرية األمن العام (1986 – 1988 ).   •

يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سول روس ستات - الواليات المتحدة األمريكية عام 1985.  •

سعادة السيد "محمد علي" عصام بدير 
تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من العام 2008.   •

يتولى حالياً منصب المدير العام لشركة البعد األمثل لالستثمار إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين.   •
شغل سابقاً منصب مدير عام الشركة الدولية لتكنولوجيا االتصاالت للفترة من 2000 - 2005 وعضوية مجلس إدارة مؤسسة تشجيع االستثمار.  •

يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة بيــردو- الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1997، وشــهادة الماجســتير فــي   •
اإلدارة الهندســية مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 2001.

سعادة السيد ميشيل نبيه نزال 
تم تعيينه عضو في مجلس ادارة الملكية في 14 نيسان 2016.  •

عضو مجلس األعيان الخامس والعشرون.  •
مدير تنفيذي في الملكية األردنية من عام 1980 حتى عام 1982.   •

رئيس مجلس ادارة شركة فنادق البحر الميت من عام 1990 حتى تاريخه.  •
•  رئيس مجلس ادارة شركة مينا للفنادق من عام 2004 حتى تاريخه.

•  رئيس مجلس ادارة جمعية الفنادق األردنية من عام 1988 حتى تاريخه.
•  رئيس مجلس اتحاد الجمعيات السياحية منذ عام 2004 حتى تاريخه.

•  نائب رئيس مجلس ادارة/ عضو مجلس هيئة تنشيط السياحة األردنية من عام 2004 حتى تاريخه.
مؤسس وعضو مجلس أمناء كلية األردن المجتمعية من عام 1988 وحتى تاريخه.  •

حاصل على بكالوريوس إدارة فنادق من لوزان/سويسرا عام 1978.  •
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أعضاء مجلس االدارة  المستقيلين خالل العام 2017

الشهادات العلميةالجنسيةتاريخ العضويةالمنصباالسم

نائب رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة إدارة معالي السيد عقل بلتاجي
المساهمات الحكومية

)من 26 شباط 2017 لغاية 
26 تشرين األول 2017(

دبلوم التعليم العاليأردنية

نائب رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة إدارة معالي الدكتور نوفان عقيل
المساهمات الحكومية

)من 17 نيسان 2016  لغاية 
22 كانون الثاني 2017(

دكتوراه في القانون العامأردنية

أعضاء اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم
 

يتضمن الجدول التالي بياناً بأسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا 

 المؤهلالجنسيةالمنصباالسم
التخصصالعلمي

اإلقتصاد والقانونماجستيرالمانيةالمدير العام/ الرئيس التنفيذيالسيد ستيفان بيشلر من 1 حزيران 2017

المدير العام/ الرئيس التنفيذي  عطوفة الكابتن سليمان عبيدات )استقال 31 ايار 2017(
علوم عسكريةبكالوريوسأردنيةالسابق

محاسبةبكالوريوسأردنيةرئيس القطاع الماليالسيد فراس القراعين من 18 تشرين اول 2015

رئيس قطاع الموارد البشرية السيد سفيان السلمان من 1 تشرين األول 2017
العلوم السياسيةماجستيرأردنيةواإلدارية

وفيما يلي ملخصًا عن الخبرات العملية لفريق اإلدارة التنفيذية العليا:
السيد ستيفان بيشلر

تم تعيين السيد بيشلر مديراً عاماً / رئيساً تنفيذياً لشركة الملكية االردنية في شهر حزيران من عام 2017.  •
قبل اإللتحاق بالملكية األردنية شغل منصب رئيساً تنفيذياً لمجموعة طيران "أير برلين" في شهر فبراير من عام 2015.  •

شغل منصب مديراً عاماً / رئيساً تنفيذياً لشركة "طيران فيجي" في شهر أيلول من عام 2013.  •
شغل منصب رئيساً تنفيذياً لشركة "طيران الجزيرة" من شهر حزيران من عام 2009 إلى شهر آب من عام 2013.  •

منــذ عــام 2004، كان ســتيفان جــزًء مــن فريــق اإلدارة العليــا لـ"ريتشــارد برانســون". وكان مســؤوالً عــن تحــول شــركة طيــران "فيرجــن بلــو"   •
األســترالية مــن شــركة طيــران منخفضــة التكاليــف إلــى شــركة طيــران ذات شــبكة واســعة وجديــدة وشــغل فيهــا منصــب رئيــس القطــاع التجــاري.

شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة السياحة الترويحية األلمانية في شركة "توماس كوك آج".  •
انضــم الســيد بيشــلر إلــى شــركة "لوفتهانــزا" فــي عــام 1989 كمديــر للمبيعــات والتســويق لمنطقــة فرنســا، ثــم ُعيــن مديــراً لشــركة "لوفتهانزا"   •
فــي فرنســا عــام 1991. وتــدرج فــي "لوفتهانــزا" بعــدد مــن الوظائــف فــي مجــال المبيعــات؛ حيــث كان مديــراً للشــركة فــي ألمانيــا عــام 1995 

ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمبيعــات والتســويق فــي جميــع أنحــاء العالم عام 1996 وعضو في المجلس التنفيذي لشــركة  "لوفتهانزا" عــام 1997.
حاصل على شهادة الماجستير في اإلقتصاد والقانون من جامعة آوغسبورغ في ألمانيا.  •

عطوفة الكابتن سليمان عبيدات
تولــى الكابتــن ســليمان عبيــدات منصــب مديــراً عامــاً / رئيســاً تنفيذيــاً لشــركة الملكيــة االردنيــة مــن شــهر تشــرين األول مــن العــام 2015   •

وحتــى نهايــة شــهر أيــار مــن العــام 2017.
عين رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في العام 2007.   •

عين مديراً عاماً لسلطة الطيران المدني في العام 2004.  •
تسلم وظيفتي نائب المدير العام للعمليات الجوية ورئيس القطاع الفني في الملكية االردنية.  •

تسلم قيادة السرب الملكي وجناح النقل الجوي في سالح الجو الملكي األردني.  •

السيد فراس القراعين
تم تعيين السيد فراس القراعين بمنصب رئيس القطاع المالي في شهر تشرين األول من العام 2015.  •

شغل منصب المدير العام في شركة إسمنت الراجحي المساهمة الخاصة المحدودة.  •
شغل منصب نائب المدير العام للمالية ومساندة األعمال في شركة إسمنت الراجحي المساهمة الخاصة المحدودة.  •

شغل منصب مدير استشارات في شركة كرمة لإلستشارات والتطوير لثالث سنوات.  •
عمل بوظيفة مدير تدقيق في شركة إرنست ويونغ وشركة آرثر اندرسون.  •

.2K عمل بوظيفة مدير مالي في شركة زارة لإلستثمار القابضة ثم شغل نفس الوظيفة في الشركة العربية األردنية للهندسة  •
حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنّية.  •

   .CPA (Certified Public Accountant) حاصل على شهادة  •
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السيد سفيان السلمان
تم تعيين السيد سفيان السلمان بمنصب رئيس قطاع الموارد البشرية واإلدارية في تشرين األول من العام 2017.  •

قبــل انضمامــه إلــى الملكيــة األردنيــة، قضــى الســيد الســلمان 16 عامــاً فــي شــركة بيبســيكو تولــى خاللهــا مختلــف المناصــب القياديــة فــي   •
المــوارد البشــرية فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا. وشــغل مؤخــراً فــي دبــي منصــب مديــر تنفيــذي أعلــى للموظفيــن، عالقــات العمــل، 

وخدمــات المــوارد البشــرية لمنطقــة آســيا، الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
شغل منصب مدير الموارد البشرية واإلدارية في شركة تبوك للصناعات الدوائية خالل الفترة 1999 – 2001.  •

عمل في قسم شؤون الموظفين في البنك العربي لمدة 5 سنوات خالل الفترة 1993 - 1998.  •
حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة األردنية.  •

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة األردنية.  •
أنهى عدة برامج تعليمية متقدمة في الموارد البشرية من جامعة ريدينج.  •

معتمد من مؤسسة هوجان كمدرب ومقّيم للمدراء التنفيذيين.  •

أعضاء االدارة  التنفيذية المستقيلين خالل العام 2017

التخصصالمؤهل العلميالجنسيةالمنصباالسم
السيد سيرفر آيدين )استقال في 30 حزيران 

)2017
إدارة وتسويقبكالوريوسسويديةرئيس القطاع التجاري

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم:
فيمــا يلــي أســماء كبــار المســاهمين االعتبارييــن والطبيعييــن الذيــن يمتلكــون 5% أو أكثــر مــن رأســمال الشــركة مرتبيــن تنازليــاً مــع بيــان ملكيتهــم 

مــن األســهم، كمــا هــو فــي نهايــة العــام 2017 مقارنــة مــع العــام 2016:

الموقع االســــــــم
الجغرافي

عدد األسهمنسبة المساهمه % عدد األسهمنسبة المساهمه % 

2017201720162016

60.388,243,11760.388,243,117األردنشركة ادارة املساهمات احلكومية
MINT TRADING MIDDLE EAST 
LIMITED

 اململكة
15.422,518,83815.422,518,838املتحده

1014,640,5341014,640,534األردناملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

هــذا وقــد تــم االنتهــاء مــن اجــراءات االكتتــاب بأســهم الزيــادة البالغــة 100 مليــون ســهم فــي شــهر شــباط مــن العــام 2018، وبذلــك تصبــح حصــة 
شــركة المســاهمات الحكوميــة  %76.4.

الوضع التنافسي للشركة
ــة الهاشــمية، حيــث تقــوم بتشــغيل  ــة الناقــل الوطنــي لــألردن، وهــي أول وأكبــر شــركة طيــران فــي المملكــة األردني ــة األردني تعتبــر شــركة الملكي

ــى النحــو التالــي: ــم عــام 2017، وهــي عل ــة فــي العال ــة منتظمــة مــن األردن إلــى )51( مدين رحــالت جوي
• المشــرق: بيــروت، القاهــرة، العقبــة، الســليمانية، بغــداد، البصــرة، اربيــل، تــل أبيــب، النجــف، مــع التــزام الملكيــة االردنيــة باعــادة التشــغيل 

الــى دمشــق وحلــب والموصــل ضمــن شــبكتها حــال ســماح الظــروف األمنيــة بحفــظ ســالمة الرحــالت. 
• الخليــج العربــي: أبوظبــي، الدمــام، الدوحــة، دبــي، جــدة، الكويــت، الريــاض، المدينــة المنــورة. وســتقوم الملكيــة باعــادة التشــغيل الــى كل مــن 

صنعــاء وعــدن حــال توفــر الظــروف المالئمــة للتشــغيل. 
• أفريقيــا: الخرطــوم، تونــس، والجزائــر، مــع التــزام الملكيــة االردنيــة بالتشــغيل الــى مصراتــة وطرابلــس وبنغــازي ضمــن شــبكتها حــال ســماح 

الظــروف األمنيــة بحفــظ ســالمة الرحــالت. 
• اوروبــا: امســتردام، اثينــا، برشــلونة، فرانكفــورت، اســطنبول، جنيفــا، الرنــكا، لنــدن، مدريــد، موســكو، ميونــخ، باريــس، فينــا، زيــورخ، رومــا،  

برليــن وســيتم افتتــاح كوبنهاغــن فــي صيــف 2018.
• الشرق األقصى وشبه القارة الهندية: بانكوك، هونج كونج،  كوااللمبور.

• اميركا الشمالية: نيويورك، شيكاغو، ديترويت، ومونتريال.
ومــن أصــل )51( وجهــة تشــغلها الملكيــة األردنيــة، فــإن الشــركة تواجــه منافســة مباشــرة مــن قبــل الشــركات األخــرى علــى )23( وجهــة فقــط، فيمــا 
تواصــل الشــركة دراســاتها إلضافــة بعــض الخطــوط، أو تعديــل عــدد الرحــالت األســبوعية حســب الحاجــة، أو إغــالق بعــض الخطــوط حســب 

تقييــم الجــدوى االقتصاديــة. 
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بتاريــخ 2007/4/1 انضمــت الملكيــة األردنيــة إلــى تحالــف الطيــران )oneworld( والــذي يضــم مجموعــة مــن شــركات الطيــران التــي تعتبــر 
مــن افضــل وأكبــر الشــركات فــي العالــم. وقــد جــاء انضمــام الملكيــة األردنيــة لهــذا التحالــف نتيجــة للســمعة العالميــة المميــزة التــي تتمتــع بهــا 
الملكيــة األردنيــة وخدماتهــا التنافســية التــي تقدمهــا لركابهــا علــى كافــة رحالتهــا، حيــث تعتبــر الملكيــة األردنيــة أول شــركة طيــران عربيــة تنضــم 
إلــى تحالــف دولــي للطيــران. ويوفــر هــذا التحالــف لــركاب الملكيــة األردنيــة ســهولة الوصــول إلــى مــا يقــارب 1000 مدينــة فــي العالــم تخدمهــا 
الشــركات األعضــاء فــي التحالــف. يذكــر أن الشــركات األعضــاء فــي تحالــف oneworld العالمــي هــي باالضافــة الــى الملكيــة االردنيــة كمــا يلــي: 
أمريــكان أيرالينــز، الخطــوط الجويــة البريطانيــة، كاثــاي باســيفيك، الخطــوط الجويــة االســبانية )أيبيريــا(، الخطــوط الفنلنديــة، الخطــوط الجويــة 
اليابانيــة، كانتــاس االســترالية، الخطــوط الجويــة الماليزيــة، الخطــوط الســيبيرية، الخطــوط الجويــة القطريــة وشــركة التــام التشــيلية البرازيليــة 

فــي أمريــكا الجنوبيــة، والخطــوط الجويــة الســريالنكية. 
اضافــة الــى ذلــك، فــان للملكيــة األردنيــة تحالفــات تســويقية مــع أكثــر مــن شــركة طيــران عالميــة، حيــث ترتبــط مــع هــذه الشــركات باتفاقيــات 
تجاريــة للتشــغيل علــى أســاس الرمــز المشــترك )Codeshare(، بحيــث يظهــر رمــز الملكيــة األردنيــة علــى رحــالت هــذه الشــركات إلــى النقــاط 
التــي ال تقــوم الشــركة بالتشــغيل المباشــر اليهــا، وتكــون بذلــك المســوق لهــذه الرحــالت )Marketing Carrier( ومــن ضمنهــا رحــالت مباشــرة 
تخــدم مســافري الملكيــة األردنيــة مــن عمــان إلــى بوخارســت مباشــرة، باالضافــة الــى رحــالت مباشــرة بيــن عمــان والبحريــن، وبيــن عمــان ومســقط.   

الحمايــة الحكوميــة أو االمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة 
أو غيرهــا

• ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
• ال توجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

درجة اإلعتماد على موّردين محددين أو عمالء رئيسيين
تتعامــل الشــركة مــع مجموعــة كبيــرة مــن الموّرديــن المحلييــن والخارجييــن لتزويدهــا بمختلــف المشــتريات مــن المــواد والخدمــات. وال تعتمــد 
الشــركة علــى موّرديــن محّدديــن محليــاً وخارجيــاً يشــكلون 10% فأكثــر مــن إجمالــي مشــترياتها باســتثناء مشــتريات الشــركة مــن وقــود الطائــرات 

مــن شــركة مصفــاة البتــرول األردنّيــة.
وبالمقابــل فــإن الشــركة تتعامــل مــع مجموعــة كبيــرة مــن العمــالء المحلييــن والخارجييــن بحيــث تقــدم لهــم مختلــف الخدمــات المتعلقــه بالطيــران، 

حيــث ال تعتمــد الشــركة علــى عمــالء محّدديــن محليــاً وخارجيــاً يشــكلون 10% فأكثــر مــن إجمالــي مبيعاتهــا.

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

االتفاقية الشاملة )Comprehensive Agreement( مع االتحاد األوروبي:
بتاريــخ  األوروبــي  االتحــاد  مــع   )Comprehensive Agreement( الشــاملة  االتفاقيــة  إلــى  بالتوصــل  األردنّيــة  الحكومــة  قامــت   •
2010/12/15 حيــث تتضمــن بشــكل رئيســي فتــح األجــواء دون قيــود بيــن المملكــة ودول االتحاداألوروبــي بالحريتيــن الثالثــة والرابعــة 
وقيــام المملكــة بتبّنــي تشــريعات مماثلــة للتشــريعات األوروبيــة فــي مجــال الطيــران المدنــي والنقــل الجــوي. حيــث تعــّرض هــذه االتفاقيــة 
شــركة الملكّيــة األردنّيــة إلــى منافســة غيــر متوازنــة مــع شــركات الطيــران األوروبيــة والتــي تتمتــع بمرونــة فــي التشــغيل مــن أي نقطــة فــي 
ــة المالئمــة فــي المــدن  ــات الزمني ــك لعــدم توفــر الخان ــه، كذل ــام ب ــة مــن القي ــة األردنّي ــن تتمكــن الملكّي ــذي ل ــى األردن األمــر ال ــا إل أوروب

ــرو فــي لنــدن. ــرة وأهمهــا فــي مطــار هيث ــة الكبي األوروبي
• قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2016/11/13، الموافقــة علــى إعفــاء عقــود شــراء وبيــع وإســتئجار وتمويــل الطائــرات 
ومحركاتهــا والعقــود المتعلقــة بهــا التــي تــم أو يتــم إبرامهــا مــن قبــل الملكيــة األردنيــة والشــركات ذات الغــرض الخــاص المنشــأة بهــدف تملــك 
وإســتئجار الملكيــة األردنيــة لهــذه الطائــرات والمحــركات بموجــب عقــود اســتئجار تمويلــي قبــل تاريــخ 2018/12/31، مــن الضريبــة العامــة 
علــى المبيعــات وضريبــة الدخــل المتحققــة ســنداً ألحــكام المــادة )12/ب/1( مــن قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )34( لســنة 2014 البالغــة 

نســبتها )10%( ورســوم طوابــع الــواردات المتحققــة عليهــا. 
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تطبيق معايير الجودة الدولية
مــن المســؤوليات األساســية لدائــرة توكيــد الجــودة فــي الملكيــة األردنيــة مراقبــة العمــل خــالل المراحــل المختلفــة بحيث يكــون مطابقــاً للمواصفات 
الخاصــة بالشــركة، والتــي البــد أن تكــون مطابقــة للمواصفــات القياســية الخاصــة بالعمــل وفــق قانــون هيئــة تنظيــم الطيــران المدنــي األردنــي وعلــى 

النطــاق العالمــي والداخلــي أيضــاً حســب المواصفــات والتعليمــات الصــادرة عن:

هيئة تنظيم الطيران المدني األردني CARC
االتحاد العالمي للنقل الجوي IATA

ISAGO شهادة تدقيق السالمة التشغيلية للعمليات األرضية
شهادة أياتا لتدقيق السالمة التشغيلية IOSA

وكالة سالمة الطيران األوروبية EASA
تقييم سالمة الطائرات األجنبية SAFA

االتحاد األميركي للطيران F.A.A 
وكالة سالمة الطيران الكندي C.A.R

ISO 9001  منظمة المقياس الدولي 9001

أحد التحالفات العالمية للطيران oneworld

ــة أو  ــة اإلنتاجي ــة للجــودة وقيــاس مــدى تطبيــق الشــركة لهــا ســواء مــن الناحي ــرة توكيــد الجــودة  بمتابعــة األســس المطلوب ــه، تقــوم دائ ــاء علي بن
ــي وخارجــي للتدقيــق  ــذا تقــوم الدائــرة وبعــد دراســة المتطلبــات العامــة والخاصــة للعمــل والســالمة العامــة بإعــداد برنامــج داخل ــة، ل الخدماتي
والتفتيــش علــى كافــة دوائــر الشــركة التشــغيلية ومقارنــة اجــراءات العمــل حســب قوائــم التدقيــق المعتمــدة وذلــك خــالل دورات تفتيشــية موزعــة 
حســب برنامــج تدقيــق موثــق ومعتمــد مــن قبــل ادارة الملكيــة األردنيــة. كمــا قامــت دائــرة توكيــد الجــودة بتحديــث كتــاب الجــودة واجــراءات عمــل 
الدائــرة بمــا يتناســب مــع التحديــث المســتمر ومتطلبــات الهيئــات المختلفــة. وللعمــل علــى تحســين اداء المفتشــين ، مــن الدائــرة وخارجهــا، قمنــا 
بعقــد ورشــات عمــل وتدريــب بمــا يتناســب مــع متطلبــات العمــل. كمــا قامــت دائــرة توكيــد الجــودة بتحديــث النمــاذج المســتخدمة مــن قبــل مراقبــي 

الجــودة خــالل عمليــات البحــث والتدقيــق للتأكــد مــن مطابقــة العمــل للمتطلبــات والمواصفــات.
باالضافة الى عمليات التدقيق والمتابعة، يقوم فريق عملنا المدرب والمؤهل بما يلي:

التخطيــط لتحســين الجــودة للشــركة عــن طريــق تصميــم برنامــج  زمنــي محــدد بشــكل ســنوي، شــهري ويومــي لمتابعــة وتدقيــق العمــل وفــق   •
المواصفــات المعتمــدة لتحقيــق االهــداف.

ضبط العمل الميداني اليومي، وخصوصا في الدوائر التشغيلية.  •
التأكد عملياً من جودة وسالمة العمل، العمال والمعدات.  •

اإلشراف على الدورات التدريبية للموظفين ومتابعتها للتأكد من تطبيقات الجودة ، واجراءاتها المعتمدة.  •
متابعــة التعديــالت المقترحــة  والمســاعدة فــي تقديــم االقتراحــات لحــل المشــاكل والحــاالت عــن طريــق تحليــل األســباب الجذريــة ومتابعــة   •

االجــراءات التصحيحيــة  وأساســها مــع الدوائــر المعنيــة.
تفعيل نظام ادارة الجودة  Q-Pulse من أجل القضاء على البيروقراطية وجعل عمل التوثيق آليا.  •

التنسيق لعقد دورات تدريبية في التدقيق والبحث داخليا وخارجيا.  •
االعــداد الجتماعــات دوريــة مــع كافــة المعنييــن فــي جميــع دوائــر الملكيــة لمناقشــة التوصيــات والمهــام المترتبــة عليهــم خــالل، قبــل وبعــد   •

عمليــات التفتيــش الداخليــة والخارجيــة.
إعداد التقارير الدورية بمهام القسم وتقديمها لالدارة العليا.  •
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مجلس االدارة
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة

معالي السيد سعيد دروزة

- االعالم واالتصال واملسؤولية االجتماعية / مساعد تنفيذي - السيد باسل الكيالني
- االمن / مساعد تنفيذي - السيد اكرم اجلماعات

- مكتب إدارة املشاريع / مساعد تنفيذي - السيدة رهان حدادين
- الشؤون القانونية / مستشار خارجي - السيد هاني الكردي
- السالمة العامة / مدير تنفيذي - السيد أسامة أبو عيشة

- إدارة اجلودة / مدير تنفيذي - كابنت بسام صرعاوي
- التوزيع الوطني / مدير - السيد محمد عزايزة

قطاع املوارد البشرية واالدارية
رئيس قطاع

السيد سفيان السلمان

التأمني
مدير تنفيذي

السيد أمين هباهبة

خدمات املطار ومركز
الشحن اجلوي

رئيس دائرة
السيد فوزي امللقي

الهندسة والصيانة
رئيس دائرة

السيد رامي احلسيني

العمليات واخلدمات
اجلوية

رئيس دائرة
كابنت غسان عبيدات

املشتريات واإلمداد
رئيس دائرة

السيد خالد حجازي

تقنية املعلومات
رئيس دائرة

السيد أشرف ايوب

تدريب االطقم
واملقاييس
رئيس دائرة

كابنت زيد كلبونة

القطاع املالي
رئيس قطاع

السيد فراس القراعني

جلنة التدقيق املدير العام / الرئيس التنفيذي
ستيفان بيشلر

التدقيق الداخلي
مساعد تنفيذي

السيد سامر السمان

القطاع التجاري
رئيس قطاع

«شاغر»

التسويق و املبيعات
رئيس دائرة

السيد محمود العزام

إدارة الشبكة
والتحالفات
رئيس دائرة

السيدة بسمة املجالي

إدارة االيرادات
رئيس دائرة

السيد مهند اخلريشة

املنتج واملبيعات
املضافة

رئيس دائرة
السيد لؤي قناش

مبيعات الشحن
رئيس دائرة

السيد نائل عطيات

اخلزينة
رئيس دائرة

اآلنسة سهى العارضة

محاسبة اإليرادات
واحملطات اخلارجية

رئيس دائرة
اآلنسة أمال حتر

الهيكل التنظيمي للشركة
الهيكل التنظيمي للملكّية األردنّية كما في نهاية العام 2017:
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الهيكل التنظيمي لشركة األجنحة الملكّية:

الهيكل التنظيمي لشركة تكرم:

هيئة املديرين

جلنة التدقيق 

املدير العام

مدير تنفيذي السالمة

مدير تنفيذي توكيد
اجلودة

مدير تنفيذي
تطوير االعمال واملشاريع

مدير تنفيذي
العمليات االرضية

مدير تنفيذي
الهندسة والصيانة

مدير تنفيذي
دائرة التجارة
والتخطيط

مدير تنفيذي
الدائرة املالية

مدير تنفيذي
دائرة االدارة واملوارد البشرية

مدير تنفيذي
العمليات اجلوية والتدريب

مدير أمن الشركة

مدير الرقابة الداخلية

املدير املالياملدير التجاري
مدير

املوارد البشرية مدير العمليات
مدير السالمة

واجلودة

مساعد إداري

اعضاء مجلس 
اإلدارة

املدير العام
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عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم العلمية 
يتضمن الجدول أدناه عدد موظفي الشركة األم وشركاتها التابعة ومؤهالتهم العلمية كما هي في نهاية العام 2017:

اإلجماليالمشرق لخدمات الطيراناألجنحة الملكّية وشركتها التابعةالملكّية األردنّيةالمؤهل العلمي

2--2دكتوراه
771179ماجستير

162450411715بكالوريوس
664-64618دبلوم

5882077685ثانوية عامة
990-95436أقل من الثانوية

38911251194135المجموع

علماً بأن هذا العدد يشمل العاملين في المحطات الخارجية وعددهم 310 موظفاً.

برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة 
ــن  ــي تعقــد للطياري ــاش المتكــررة الت ــة، ودورات اإلنع ــران المختلف ــات الطي ــا هيئ ــي تتطلبه ــة الت ــب المختلف ــم برامــج التدري ــزم الشــركة بتقدي تلت
ــى مســتويات الســالمة  ــى رفــع مســتويات الكفــاءة والتدريــب لديهــم والمحافظــة عل ــي تهــدف إل ــة، والت ــن وموظفــي الهندســة والصيان والمضيفي
واألمــن لمســافري الملكّيــة األردنّيــة وطائراتهــا. وقــد قامــت الشــركة بتقديــم العديــد مــن الــدورات وبرامــج التأهيــل والتدريــب لموظفــي الشــركة 
ــغ مجمــوع الــدورات المقدمــة 745 دورة شــارك فيهــا 7373 مشــاركاً مــن مختلــف األقســام فــي المهــارات اإلداريــة  خــالل العــام 2017، حيــث بل

ــدورات المتخصصــة فــي التســويق والمبيعــات وخدمــات المســافرين. ــى ال ــة والحاســوبية، باإلضافــة إل والفني

فيما يلي تفاصيل الدورات وعدد الحضور في كل دورة:

عدد المشاركينعدد الدوراتاسم الدورة
100853التسويق واملبيعات وخدمات املسافرين

6266372الدورات الفنية
11الدورات اإلدارية

18147دورات احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات
7457373المجموع

المخاطر التي تتعرض لها الشركة 
ــر  ــي إلدارة المخاطــر وفقــاً ألفضــل المعايي ــي قــد تتعــرض لهــا بشــكل شــامل وضمــن إطــار كل ــواع المخاطــر الت ــف أن تتعامــل الشــركة مــع مختل
واألعــراف والممارســات الدوليــة. ويتولــى إدارة المخاطــر فــي الشــركة مجلــس اإلدارة بالتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة العليــا. ويقــوم مجلــس اإلدارة 
ــه  ــذي وبصفت ــس التنفي ــر العام/الرئي ــا أن المدي ــة. كم ــة الداخلي ــاالً للرقاب ــؤاً وفع ــاً كف ــة للشــركة تســتخدم نظام ــد مــن أن اإلدارة التنفيذي بالتأك
المســؤول األعلــى فــي اإلدارة التنفيذيــة، يعتبــر المســؤول األول عــن إدارة المخاطــر والممارســات المرتبطــة بهــا. أمــا المديــر المالــي للشــركة فهــو 
المســؤول عــن تحديــد المخاطــر الماليــة، الرقابــة، والمحافظــة علــى نوعيــة المعلومــات الماليــة والتأكــد مــن ســالمة ودقــة البيانــات الماليــة التــي 
يتــم اإلفصــاح عنهــا. ومــن جهــة أخــرى، يقــوم باقــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــرف علــى المخاطــر المرتبطــة بنشــاط دوائرهــم والعمــل علــى 

إدارتهــا بالشــكل المناســب، وذلــك ضمــن إطــار مؤسســي يحــدد الواجبــات والصالحيــات لــكل واحــد منهــم. 

وفيما يلي أبرز المخاطر التي قد يكون لها تأثير مادي على الشركة خالل السنة المالية الالحقة:

• مخاطر خارجية

• مخاطر الموقع الجغرافي:
تقــع معظــم عمليــات الشــركة ضمــن حــدود المملكــة األردنّيــة الهاشــمّية باإلضافــة إلــى أن جميــع رحالتهــا تنطلــق مــن عّمــان. ولذلــك فــإن 
الموقــع الجغرافــي للمملكــة يشــكل تحديــاً كبيــراً للشــركة خصوصــاً هــذه األيــام التــي تشــهد منطقتنــا فيهــا أحداثــاً سياســية واقتصاديــة 
تتعــرض لهــا بعــض الــدول العربيــة المجــاورة والقريبــة مــن المملكــة. ولذلــك فــإن علــى الشــركة التأقلــم فــي العمــل ضمــن هــذه المعطيــات 

الصعبــة والتــي تشــكل أعبــاًء إضافيــة ال يمكــن تجاهلهــا وتأثيــراً ملموســاً علــى أعمــال الشــركة وبشــكل مســتمر.
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• مخاطر السوق:
تزايــدت فــي اآلونــة األخيــرة حــدة المنافســة بيــن شــركات الطيــران فــي المنطقــة العربيــة، وال ســيما مــع ظهــور شــركات طيــران منخفضــة 
التكاليــف والتــي شــكلت تحديــاً كبيــراً لمعظــم شــركات الطيــران الكبيــرة منهــا والصغيــرة. ولمواجهــة هــذا النــوع مــن المنافســة، قامــت 
الشــركة بإعــداد اســتراتيجيات قصيــرة وطويلــة المــدى للحــد مــن تأثيــر هــذا النــوع مــن شــركات الطيــران علــى الحصــة الســوقية للشــركة 
مــن خــالل العمــل علــى تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة واالرتقــاء بهــا إلــى طموحــات المســافرين ورغباتهــم وتســهيل إجــراءات 
ــران العالمــي  ــي يمنحهــا لهــم تحالــف شــركات الطي ــا المتعــددة الت ــر أمامهــم واالســتفادة مــن المزاي ــارات ســفر أكب ــر خي ســفرهم وتوفي

ــة بعضويتــه.  ــة األردنّي oneworld الــذي تتمتــع الملكّي

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن العالــم مــا زال يعانــي مــن آثــار األزمــة االقتصاديــة العالميــة والتــي أثــرت بشــكل مباشــر علــى أداء صناعــة النقــل 
الجــوي العالميــة وانخفــاض حجــم الطلــب علــى حركــة الســفر. وفــي هــذا اإلطــار اتخــذت الشــركة حزمــة مــن اإلجــراءات التــي مــن شــأنها 
تخفيــف حــدة تأثيــر انخفــاض الطلــب علــى أعمــال الشــركة، مــن خــالل فتــح أســواق جديــدة واعــدة وتكثيــف النشــاطات التســويقية علــى 

مختلــف الخطــوط، باإلضافــة إلــى سياســة ضبــط النفقــات دون التأثيــر علــى جــودة الخدمــات المقدمــة للمســافرين.

• مخاطر اإلئتمان:
تتبــع الشــركة سياســة ائتمانيــة واضحــة مــن خــالل التعامــل مــع وكالئهــا العاميــن المنتشــرين فــي جميــع أنحــاء العالــم. ولعــل هــذه 
السياســة تشــمل تقديــم جميــع الــوكالء لكفــاالت بنكيــة لصالــح الشــركة كضمــان لتعاملهــم معهــا. وتقــوم الشــركة حاليــاً وفــي ظــل الظــروف 
االقتصاديــة الراهنــة، بدراســة أوضــاع الــوكالء بشــكل دقيــق لضمــان حقوقهــا وتالفــي أي طــارىء قــد يحــدث مــع أحــد هــؤالء الــوكالء وقــد 

يؤثــر ســلباً علــى عمليــات الشــركة. 

• مخاطر تقلبات أسعار الوقود:
تشــكل كلفــة الوقــود جــزءاً كبيــراً ومتزايــداً مــن مصاريــف الشــركة التشــغيلية والتــي تشــكل حاليــاً مــا نســبته 22% مــن مجمــوع المصاريــف 
التشــغيلية للســنة المنتهيــة فــي 2017/12/31. وبالتالــي فــإن أي تغييــر جوهــري يطــرأ علــى أســعار النفــط الخــام وبالتالــي علــى أســعار 
وقــود الطائــرات قــد يؤثــر علــى النتائــج التشــغيلية للشــركة إمــا ســلباً وإمــا إيجابــاً بشــكل كبيــر. وفــي هــذا المجــال، فقــد خطــت الشــركة 
منــذ عــدة ســنوات خطــوات كبيــرة فــي مواجهــة ارتفــاع أســعار الوقــود مــن خــالل اتبــاع عــدة سياســات منهــا: فــرض ضرائــب وقــود إضافيــة 
علــى تذاكــر الســفر، التركيــز علــى زيــادة أعــداد المســافرين، إدارة اإليــرادات لتعظيــم العائــد، باإلضافــة إلــى الدخــول فــي عمليــات الشــراء 

التحوطــي لوقــود الطائــرات ضمــن أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال. 

• مخاطر تقلبات أسعار الفائدة:
تتعــرض الشــركة لمخاطــر تقلبــات أســعار الفائــدة مــن خــالل دخولهــا فــي عمليــات االســتئجار التمويلــي والقــروض المتوســطة والطويلــة 
األجــل، الســتخدامها فــي تمويــل مشــاريع الشــركة التوســعية. وتقــوم الشــركة قبــل البــدء باســتدراج عــروض التســهيالت مــن البنــوك بدراســة 
ــي تتناســب مــع أهــداف الشــركة  ــدة الت ــد أســعار الفائ ــم تحدي ــات الشــركة، ث ــى عملي ــد ومــدى تأثيرهــا عل ــات أســعار الفوائ مخاطــر تقلب
وتطلعاتهــا المســتقبلية. وقــد تــم اعتمــاد ســعر اإلقــراض فــي بنــوك لنــدن والمعــروف باســم LIBOR كأســاس فــي تســعير القــروض القائمــة.

وكجــزء مــن سياســة إدارة المخاطــر، تقــوم الشــركة بدراســة أســعار الفوائــد لمختلــف العمــالت الرئيســية التــي تســتخدمها الشــركة فــي 
 )Interest Rates Swaps( تعامالتهــا، والتوقعــات المســتقبلية ألســعار الفوائــد، باإلضافــة إلــى دراســة إمكانيــة الدخول فــي عمليــات تحــوط

للحــد مــن تأثيــر تقلبــات أســعار الفائــدة علــى عمليــات الشــركة وبالتالــي تخفيــض كلفــة االقتــراض.

• مخاطر تقلبات أسعار الصرف: 
ــي والعمــالت المختلفــة. وكمــا أشــرنا ســابقاً، فــإن معظــم  ــار األردن ــن الدين ــات أســعار الصــرف فيمــا بي تتعــرض الشــركة لمخاطــر تقلب
إيــرادات الشــركة تأتــي مــن خــالل مبيعــات التذاكــر خــارج المملكــة وبالعملــة المحليــة لــكل بلــد. وللحــد مــن تأثيــر تقلبــات أســعار صــرف 
العمــالت األجنبيــة علــى عمليــات الشــركة، تقــوم الشــركة بالمواءمــة مــا بيــن اإليــرادات والمصاريــف بــكل عملــة علــى حــده. كمــا يتــم متابعــة 
الفائــض فــي كل عملــة وتحويلهــا إلــى الدينــار األردنــي أو الــدوالر األمريكــي حســب احتياجــات الشــركة وضمــن سياســة واضحــة تعتمــد 
علــى دراســة الســوق وتوجهاتــه. إلــى جانــب الــدوالر األمريكــي، يعــّد اليــورو والجنيــه اإلســترليني العملتيــن الرئيســيتين اللتيــن تشــكالن 
الحجــم األكبــر مــن إيــرادات الشــركة إضافــة إلــى الدينــار األردنــي والــذي ال يشــكل ســعر صرفــه خطــراً علــى أعمــال الشــركة نظــراً لتثبيــت 

ســعر صرفــه مقابــل الــدوالر األمريكــي. 
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• مخاطر داخلية:

• مخاطر األنظمة اإللكترونية:
فــي ظــل التطــور الكبيــر والمتســارع الــذي يشــهده العالــم فــي مجــال األنظمــة اإللكترونيــة، يظهــر لدينــا نــوع جديــد مــن المخاطــر التــي قــد 
تؤثــر ســلباً علــى الشــركة وهــو األنظمــة اإللكترونيــة المســتخدمة فــي إدارة عمليــات الشــركة. حيــث ال بــّد مــن تطويــر األنظمــة اإللكترونيــة 
بشــكل مســتمر لضمــان فعاليتهــا وقدرتهــا علــى مواكبــة المتطلبــات الجديــدة خصوصــاً فــي قطــاع الطيــران. وقــد خطــت الشــركة خطــوات 
واســعة وســريعة فــي هــذا المجــال مــن خــالل إدخــال عــدد كبيــر مــن األنظمــة اإللكترونيــة المتقدمــة والمعــروف عنهــا عالميــاً بكفاءتهــا 
وفعاليتهــا ومواكبتهــا للتطــورات المتســارعة فــي هــذا المجــال. كمــا يقــوم كادر متخصــص داخــل الشــركة بمتابعــة أداء هــذه األنظمــة بشــكل 

مســتمر لضمــان ســالمتها وفعاليتهــا والتأكــد مــن جــودة مخرجاتهــا. 

• مخاطر الشراء:
 تعتمــد الشــركة فــي عملياتهــا اليوميــة علــى التــزود بعــدة أنــواع مــن المــواد الخــام وقطــع الغيــار التــي لهــا عالقــة مباشــرة بطبيعــة عمــل 
الشــركة. وعليــه فــإن أي تأخيــر مــادي قــد يحــدث بتزويــد الشــركة بهــذه المــواد أوقطــع الغيــار قــد يــؤدي إلــى تعطــل ســير العمــل وبالتالــي 
يســبب خســائر ماديــة كبيــرة جــداً. ولتالفــي حــدوث مثــل هــذه األمــور تقــوم الشــركة وبشــكل مســتمر بتطويــر آليــة عمــل نظــام المشــتريات 

فــي الشــركة والحفــاظ علــى عالقــات جيــدة ومســتمرة مــع جميــع الموّرديــن ســواء داخــل األردن أو خارجــه. 

وكنتيجــة لمــا ســبق، فــإن الشــركة تقــوم بإبــرام عــدد مــن عقــود التأميــن للحــد مــن تأثيــر األنــواع الســالفة الذكــر مــن المخاطــر علــى أداء 
الشــركة.

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
إن العمليــات التــي تقــوم بهــا الشــركة هــي عمليــات متكــررة حيــث ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة 

الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي.

السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر 
يبيــن الجــدول التالــي السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق المســاهمين وأســعار األوراق الماليــة 

آلخــر خمــس ســنوات.

السنوات
البيان

2013 2014 2015 2016 2017

(38,858) (39,638) 16,033 (24,571) 274 األرباح/اخلسائر احملققة بآالف الدنانير
- - - - - األرباح املوزعة

19,566 (15,835) 49,708 75,111 100,335 صافي حقوق املساهمني بآالف الدنانير
0.58 0.68 1.14 0.44 0.44 أسعار األوراق املالية*

           *كما في نهاية العام
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أبرز اإلنجازات
التي حققتها

الملكيـّة األردنيـّة
في العام 2017
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واصلــت الملكيــة األردنيــة فــي عــام 2017 مســيرتها نحــو النمــو والتميــز فــي عالــم خدمــات الطيــران وصناعــة النقــل الجــوي، وذلــك بتنفيــذ خطــط 
وبرامــج فــي جميــع المجــاالت والســعي لتطبيــق كل مــا مــن شــأنه النهــوض بالشــركة وخدماتهــا الجويــة واألرضيــة، وتعزيــز مكانتهــا المتميــزة محليــاً 

وعالمياً.

والملكيــة األردنيــة كناقــل جــوي وطنــي عريــق، تتمتــع بــدور هــام يُســهم بشــكل فاعــل فــي رفعــة األردن ونهضتــه وتطــوره، بإعتبارهــا واحــدًة مــن 
األعمــدة األساســية لإلقتصــاد الوطنــي وقــواُم صناعــة النقــل الجــوي والطيــران المحليــة، تســاعدها فــي ذلــك ســمعتها اإلقليميــة والعالميــة 
المتميــزة وســالمة عملياتهــا التشــغيلية والعمالــة الماهــرة والمدربــة التــي تشــغلها مــن األردنييــن، واألســطول الحديــث مــن الطائــرات التــي تخــدم 

شــبكة خطوطهــا الجويــة فــي أربــع قــارات.

  Turnaround Plan إطالق خطة التحول إلى الربحية       
بــدأت الملكيــة األردنيــة فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2017 بتنفيــذ خطــة التحــول إلــى الربحيــة والتــي تتضمــن العديــد مــن اإلســتراتيجيات العمليــة 
التــي وافقــت عليهــا الحكومــة األردنيــة بإعتبارهــا الُمســاهم األكبــر فــي الشــركة، بعــد أن عــرض رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر العــام هــذه الخطــة 

الخمســية أمــام دولــة رئيــس الــوزراء والفريــق اإلقتصــادي الحكومــي فــي شــهر أكتوبــر، حيــُث تعتمــد الخطــة علــى محــاور رئيســية ثالثــة هــي :

• تحقيــق الربحيــة المســتدامة )Sustainable profitability(، بمعنــى أن تتمكــن الشــركة مــن تلبيــة تطلعات المســاهمين فيها، مســتهدفًة 
تحقيــق أربــاح صافية مســتدامة .

• اإلهتمــام بالمســافر )Customer Champion( بإعتبــاره حجــر األســاس فــي عمــل الشــركة، حيــُث ســتحرص الملكيــة األردنيــة علــى 
اإلســتمرار فــي تقديــم خدمــات رفيعــة المســتوى لضيوفهــا علــى األرض وفــي الجــو لضمــان تجربــة ســفر متميــزة فــي جميــع مراحلهــا.

• أن تكــون شــركة جاذبــة للكفــاءات البشــرية المؤهلــة ورعايتهــا وتدريبهــا لتمكينهــا مــن العمــل اإلحترافــي فــي صناعــــــــة النقـــــــل الجـــــوي 
.)Employer of Choice( ــز ــاب األداء المتمي ومكافــأة أصحـــــ

        تحديث األسطول 
تتجــه الشــركة فــي إطــار خطتهــا الجديــدة إلــى تشــغيل نــوع واحــد مــن الطائــرات المخصصــة للمســافات القصيــرة والمتوســطة بــدالً مــن نوعيــن، 
كمــا هــو الحــال فــي الوقــت الحاضــر، وبمــا يقلــل الكثيــر مــن التكاليــف المتعلقــة بقطــع الغيــار والصيانــة والتدريــب، كمــا ســتعيد النظــر فــي عــدد 
المقاعــد الموجــودة علــى طائراتهــا متوســطة الحجــم عبــر تقليــل عــدد المقاعــد الموجــودة فــي درجــة رجــال األعمــال لزيــادة عــدد المقاعــد فــي 

الدرجــة الســياحية، مــع المحافظــة علــى المســافات المريحــة بيــن مقاعــد كلتــا الدرجتيــن، إذ ســتزيد هــذه الخطــوة مــن إيــرادات الشــركة.

ســينمو أســطول الملكيــة األردنيــة المكــون حاليــاً مــن 26 طائــرة بشــكل تدريجــي ليصــل إلــى 30 طائــرة فــي العــام 2021؛ منهــا 7 طائــرات مــن 
طــراز بوينــغ 787 دريــم الينــر والعاملــة فــي الوقــت الحاضــر، حيــُث كانــت الملكيــة األردنيــة قــد ضمــت فــي مطلــع عــام 2017 الطائــرة الســابعة مــن 

. 787 Dreamliner طــراز بوينــغ

الطائرتــان السادســة والســابعة مــن هــذا الطــراز دخلتــا األســطول علــى أســاس اإلســتئجار الرأســمالي الــذي ينتهــي بتملــك هــذه الطائــرات، فيمــا 
ضمــت الشــركة الطائــرات الخمــس األولــى بطريقــة اإلســتئجار التشــغيلي.

وقــد وفــر ادخــال طائــرات "دريــم الينــر" ألســطول الملكيــة األردنيــة قــدرة أكبــر علــى المنافســة فــي ســوق صناعــة النقــل الجــوي اإلقليمــي والعالمــي، 
َل خطــوة كان لهــا أثــر إيجابــي فــي دفــع مســيرة الشــركة إلــى األمــام، ســواء مــن ناحيــة اإلرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمســافرين أو  وشــّكَ
مــن ناحيــة خدمــة شــبكة الخطــوط بكفــاءة و فعاليــة، الســيما أن هــذه اإلضافــة النوعيــة لألســطول أدت الــى خفــض معــدل أعمــار طائــرات الشــركة 

ليصــل إلــى حوالــي خمــس ســنوات، األمــر الــذي يُعــزز الميــزة التنافســية للشــركة بالمقارنــة مــع الشــركات األخــرى.

كمــا تقــدم شــركة بوينــغ الرائــدة عالميــاً فــي صناعــة الطائــرات بموجــب اتفاقيــة شــراكة مــع الملكيــة األردنيــة لطيــاري الشــركة العامليــن علــى 
أســطول طائــرات بوينــغ 787 خدمــات التدريــب والتأهيــل الفنــي المطلوبــة بحســب المعاييــر العالميــة فــي معهــد التدريــب التابــع لبوينــغ بمطــار 

)جاتويــك( فــي لنــدن.

        شبكة الخطوط 
عبــَر تطبيــق محــاور خطــة التحــول إلــى الربحيــة ســتعمل الملكيــة األردنيــة علــى أن تبقــى شــركة الطيــران األولــى فــي منطقــة المشــرق العربــي 
)Levant(، مــن خــالل مراجعــة شــبكة خطوطهــا الجويــة لتعزيــز ترابطيتهــا وتقويــة مركــز عملياتهــا التشــغيلية مــن عمــان وتشــغيل أســطول مناســب 

مــن الطائــرات لخدمــة برنامــج رحــالت متواصــل يســاعد علــى تحقيــق الربحيــة المنشــودة. 
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وتنتهــج الملكيــة األردنيــة حاليــاً اســتراتيجية تجاريــة تركــز بشــكل كبيــر علــى زيــادة اإليــرادات مــن خــالل توفيــر المزيــد مــن المرونــة فــي مقاطــع 
ــة وعــدد الرحــالت التــي تشــغلها، وبمــا يتناســب مــع مختلــف أوقــات وفصــول الســنة  ــة والوجهــات العامل الشــبكة للمواءمــة بيــن الســعة المقعدي

وتفــاوت أعــداد المســافرين خــالل كل موســم.

الملكيــة األردنيــة ستدشــن خطوطــاً جويــة جديــدة حــول العالــم فــي غضــون األعــوام الخمــس المقبلــة، حيــُث ســتكون أوالهــا مدينــة كوبنهاجــن فــي 
الدنمــارك مــع مطلــع شــهر حزيــران 2018، باإلضافــة إلــى واشــنطن، ســتوكهولم، فيمــا ســتعمل علــى إعــادة فتــح خطــوط أخــرى لطالمــا كانــت 

معلقــة ألســباب أمنيــة، مثــل دمشــق، الموصــل، صنعــاء، عــدن وبنغــازي حــال اســتقرار األوضــاع األمنيــة فيهــا.

       توسيع اتفاقيات الرمز المشترك 
هنــاك خمســة عشــر إتفاقيــة مبرمــة بيــن الملكيــة األردنيــة وشــركات أخــرى علــى أســاس الرمــز المشــترك والتــي تُســهم فــي رفــد رحــالت الملكيــة 
ــة  ــة مــع الخطــوط الجوي ــة تجاري ــُث عقــدت الشــركة فــي شــهر شــباط 2017 اتفافي ــة النقــل الجــوي، حي ــة بالمســافرين وتعــزز مــن حرك األردني
اإليطاليــة )أليتاليــا( ووضعــت الرمــز الخــاص بهــا علــى ســبع رحــالت أســبوعياً بيــن رومــا وعمــان، وكذلــك وضــع شــعار الملكيــة األردنيــة علــى 
رحــالت )أليتاليــا( المنطلقــة مــن رومــا للوصــول إلــى 16 مدينــة إيطاليــة أخــرى هــي : أنكونــا، برنديســي، بولونــا، بــاري، كاتانيــا، فلورانــس، جانــاوا، 

نابولــي، باليرمــو، بيــزا، ريجيــو كاالبريــا، الميزيــا، تيرمــي، توريــن تريســتي، ڤيرونــا وڤينيــس . 

كمــا وســعت الملكيــة األردنيــة التعــاون التجــاري بالرمــز المشــترك مــع كل مــن الخطــوط الجويــة التركيــة والخطــوط الجويــة الماليزيــة والطيــران 
ــر  ــة غي ــات عالمي ــة"، فقــد أضافــت الشــركة 8 وجه ــة " و" الماليزي ــة مــع شــركتي الخطــوط " التركي ــق بتوســيع اإلتفاقي ــا يتعل ــا فيم ــي، أم العمان
مباشــرة إلــى شــبكتها الجويــة، ثــالث وجهــات بعــد اســطنبول، هــي صوفيــا وميالنــو وســراييفو، وخمــس وجهــات بعــد كوااللمبــور، هــي؛ ســنغافورة 

، بينانــج ولنــكاوي فــي ماليزيــا، وســيدني وملبــورن فــي اســتراليا. 

أمــا الطيــران الُعمانــي، فســيقوم بتســويق الرحــالت الجويــة مــن مســقط إلــى بيــروت عبــر عمــان، فضــاًل عــن اتاحــة الفرصــة أمــام مســافري الملكيــة 
األردنيــة للســفر مــن جميــع محطاتهــا واســتكمال رحالتهــم إلــى مســقط مــع الطيــران الُعماني.

ــات مــع  ــا ســبع إتفاقي ــة، منه ــة وعالمي ــران عربي ــى أســاس الرمــز المشــترك مــع 15 شــركة طي ــة عل ــات تجاري ــة بإتفاقي ــة األردني ــط الملكي وترتب
شــركات طيــران حليفــة ضمــن تحالــف oneworld العالمــي هــي: أميــركان إيرالينــز، بريتــش أيرويــز، آيبيريــا اإلســبانية، الخطــوط الســيبيرية 
S7، الماليزيــة، الســريالنكية، القطريــة، وثمانــي اتفاقيــات أخــرى مــع : الخطــوط التركيــة، الُعمانيــة، الشــرق األوســط اللبنانيــة، أليتاليــا، تــاروم 

الرومانيــة، طيــران الخليــج، الخطــوط الســورية وشــركة ميريديانــا فــالي اإليطاليــة.

       في مجال تكنولوجيا الطيران 
طبقــت الملكيــة األردنيــة خــالل العــام 2017 أنظمــة الكترونيــة متطــورة لزيــادة قدرتهــا علــى متابعــة حركــة طائراتهــا وتحســين عمليــة التخطيــط 
لشــبكتها الجويــة، حرصــاً منهــا علــى مواكبــة الحداثــة والتوســع فــي خدمــات صناعــة النقــل الجــوي، وســعيها لتطبيــق أحــدث الحلــول التــي تنســجم 
ــر  ــات التشــغيلية وتوفي ــي تحســين العملي ــهم ف ــرة تُس ــول مبتك ــران العالمــي، وإيجــاد حل ــي قطــاع الطي ــا وف ــة المعتمــدة لديه ــة التقني ــع األنظم م

خدمــات متميــزة للمســافرين فــي المطــارات وعلــى متــن الطائــرات، نذكــر منهــا مــا يلــي :

• تطبيق أنظمة ARINC المتطورة لمتابعة حركة الطائرات
بــدأت الملكيــة األردنيــة بتطبيــق نظــام ARINC Flight Data Display مــن شــركة Rockwell Collins العالميــة المتخصصــة بتطوير 
أنظمــة االتصــاالت الجويــة منــذ شــهر آذار 2017، لتوفيــر المعلومــات الالزمــة عــن الرحــالت الجويــة أثنــاء التحليــق، والقــدرة علــى تتبــع 
الطائــرات أينمــا وجــدت بشــكل أكثــر شــمولية وكفــاءة وبتكلفــة أقــل واتخــاذ القــرارات المناســبة فيمــا يتعلــق بخــط ســير الرحلــة عنــد الحاجــة.

• إدخال نظام N-Flight Planning المتخصص بتحديد المسارات الجوية
 ادخلــت الملكيــة األردنيــة نظــام N-Flight Planning التكنولوجــي المختــص بتحديــد مســارات الرحــالت الجويــة والــذي عملــت علــى 
تطويــره شــركة NAVBLUE األمريكيــة، بهــدف رفــع مســتوى الكفــاءة التكنولوجيــة المتعلقــة بتحديــد مســارات الطائــرات فــي األجــواء 

بشــكل يعمــل علــى تقليــل إســتهالك الوقــود وتخفيــض التكاليــف.

ويعمــل النظــام علــى اختيــار أفضــل وأقصــر الممــرات الجويــة التــي تســلكها الطائــرات بيــن محطــة وأخــرى وتفــادي التأخيــرات التــي قــد 
تنتــج أحيانــاً عــن إزدحــام األجــواء فــي بعــض المناطــق، وبمــا يقلــل مــن زمــن الرحلــة ويخفــض إســتهالك الوقــود بمعــدل 2% تقريبــاً ويحســن 
ــات  ــا لتحســين إقتصادي ــدل اإلســتخدام اليومــي ألســطول طائراته ــع مع ــى رف ــا يســاعد الشــركة عل ــم بنســبة 20 % كم ــة الطواق إنتاجي

التشــغيل.
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 Sabre تحسين عملية التخطيط للشبكة بالتعاون مع •
زودت شــركة Sabre العالميــة للخدمــات التكنولوجيــة لقطــاع الســياحة والســفر الملكيــة األردنيــة بمجموعــة مــن األنظمــة التقنيــة التــي 
تســاعد الشــركة علــى تحســين عمليــة التخطيــط لشــبكتها الجويــة وتعزيــز الترابــط بيــن مقاطعهــا وإجــراء الدراســات التــي تســتهدف فتــح 

أســواق جديــدة ذات جــدوى اقتصاديــة مناســبة .

 في مجال الهندسة والصيانة 
ــات للمســافرين،  ــر أفضــل الخدمـــــ ــة أيربــاص 320 وتوفيــــــ للحفــاظ علــى مســتوى متقــدم مــن الجاهزيــة الفنيــة ألســطول الطائــرات مــن عائل
ــة Turkish Technic لصيانــة الطائــرات اتفاقيــة تعــاون تقــوم األخيــرة بموجبهــا بإجــراء أعمــال الصيانــة  ــت الملكيــة األردنيــة وشركــــــــــ وقعـــ
والدعــم الفنــي لقطــع غيــار المحــركات مــن نــوع V2500 العاملــة علــى طائــرات الملكيــة األردنيــة مــن عائلــة األيربــاص A320، حيــُث ســيتم توفيــر 
هــذه الخدمــات فــي مركــز الشــركة فــي مطــار صبيحــة كوكجــن الدولــي بمدينــة اســطنبول، إضافــة إلــى مراكــز الخدمــة األخــرى التابعــة للشــركة 

فــي مناطــق عديــدة حــول العالــم.

مــن جهــة أخــرى أبرمــت الملكيــة األردنيــة ومجموعـــة Lufthansa Technic المتخصصــة بصيانــة الطائــرات اتفاقيــة تعــاون فنــي تقــوم لوفتهانزا 
بموجبهــا بتزويــد الملكّيــة األردنّيــة بقطــع غيــار لطائــرات الشــركة العاملــة فــي األســطول مــن عائلــة أيربــاص 320 وعددهــا 13 طائــرة، وفضــاًل عــن 
توفيــر قطــع الغيــار فســوف يتــم تقديــم مختلــف أعمــال الصيانــة واإلصــالح الفنــي لهــذه القطــع، وتزويــد الملكّيــة األردنّيــة بهــذه الخدمــات الفنيــة 

فــي مركــز أعمــال الشــركة بمطــار الملكــة عليــاء الدولــي .

       الشحن الجوي 
ــرادات الشــركة، حيــث تُواصــل الشــركة  ــي إلي ــاره المصــدر األساســي الثان ــة قطــاع الشــحن الجــوي اهتمامــاً خاصــاً باعتب ــة األردني ــي الملكي تول
ــات شــراكة مــع  ــر عقــد اتفاقي ــة أو عب ــة األردني ــرات الملكي ــن طائ ــى مت ــع عل ــات شــحن البضائ ــة مــن عملي ــرادات المتأتي جهودهــا لتحســين اإلي
جهــات اقليميــة وعالميــة أو شــركات طيــران أخــرى، كمــا تُركــز الملكيــة األردنيــة علــى تســويق األردن كمركــز توزيــع إقليمــي لمــا يتميــز بــه مــن موقــع 

جغرافــي اســتراتيجي للربــط بيــن مناطــق العالــم المختلفــة والبحــث عــن أســواق واعــدة فــي هــذا القطــاع.

• بوليصة الشحن اإللكترونية
طبقــت الملكيــة األردنيــة نظــام بوليصــة الشــحن اإللكترونيــة )e-Air Waybill( الــذي يتيــح  لــوكالء الشــحن الجــوي إمكانيــة حجــز 
شــحناتهم علــى مــدار الســاعة مــن أي مــكان فــي العالــم، فضــاًل عــن التســهيالت التــي سيســتفيد منهــا الــوكالء خــالل عمليتــي التخليــص 

وتســليم البضائــع إلــى أصحابهــا. 
ويهــدف نظــام )e-AWB( إلــى تمكيــن وكالء الشــحن األردنييــن مــن إجــراء حجــوزات الشــحن وتنظيــم الوثائــق الخاصــة بهــا بطريقــة ذاتيــة 
مــن خــالل الموقــع االلكترونــي الخــاص بالنظــام كمــا يســمح للــوكالء إمكانيــة طباعــة بوالــص الشــحن إلكترونيــاً واإلطــالع الكترونيــاً علــى 
جــداول رحــالت شــحن الملكيــة األردنيــة واختيــار المناســب منهــا بحســب الســعة المتوفــرة علــى الطائــرة وكذلــك التعــرف علــى المعلومــات 
الخاصــة بالشــحنات وأســعارها والوثائــق المطلوبــة إلتمــام العمليــة، فضــاًل عمــا يُوفــره النظــام مــن معلومــات ضروريــة لشــركات مناولــة 

الشــحن والمســتلمين فــي بلــد المقصــد أو المحطــات األخــرى.

• تحسين عمليات وإيرادات الشحن 
واصلــت الملكيــة األردنيــة جهودهــا لتحســين اإليــرادات المتأتيــة مــن عمليــات شــحن البضائــع علــى متــن طائــرات الملكيــة األردنيــة أو عبــر 
عقــد اتفاقيــات شــراكة مــع جهــات إقليميــة وعالميــة أو شــركات طيــران أخــرى، حيــث اتفقــت مــع شــركة "أرامكــس" للنقــل الســريع لشــحن 
إرســاليات العطــور إلــى مختلــف أنحــاء العالــم علــى أســاس أنهــا "شــحن ســريع Courier " ، وبمــا يتوافــق مــع القوانيــن الدوليــة، ويزيــد 

مــن قيمــة األربــاح المتحققــة نظــراً إلرتفــاع نقــل هــذا النــوع مــن الشــحن.

كمــا تــم تســيير رحــالت شــحن عارضــة مــن هونــغ كونــغ إلــى الدوحــة بحمولــة كبيــرة مــن إرســاليات التجــارة اإللكترونيــة لصالــح شــركة 
"أرامكــس" ، حيــُث بــات هــذا القطــاع اليــوم أساســاً مهمــاً لســوق الشــحن الجــوي فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وهنــاك إتفاقيــات أخــرى عقدتهــا الملكيــة األردنيــة فــي مجــال الشــحن الجــوي، منهــا ؛ اتفاقيــة حصريــة مــع وزارة البريــد الكردســتاني 
لنقــل البريــد الســريع مــن إقليــم كردســتان إلــى مختلــف دول أوروبــا وأمريــكا والشــرق األقصــى علــى متــن طائــرة الشــحن التابعــة للملكيــة 
األردنيــة والطائــرات األخــرى المخصصــة لنقــل المســافرين علــى شــبكة الخطــوط ، باإلضافــة إلــى إتفاقيــة مــع وكيــل مبيعــات شــحن فــي 
فيتنــام ووكيــل مبيعــات شــحن فــي الهنــد، بحيــث يتــم نقــل الشــحن مــن البلــدان المذكــورة إلــى أبــو ظبــي وجــدة علــى طائــرات شــركات 
أخــرى ثــم إلــى عمــان علــى طائــرات الملكيــة األردنيــة والتــي ســتقوم بدورهــا بنقــل البضائــع إلــى مختلــف المحطــات علــى شــبكتها الجويــة.

وفــي ذات اإلطــار، وقعــت الملكيــة األردنيــة عقــد شــراكة مــع وكيــل شــحن محلــي لنقــل جميــع الصــادرات األردنيــة مــن محصــول الفراولــة 
علــى متــن طائــرات الشــركة المخصصــة للمســافرين إلــى لنــدن وعلــى متــن طائــرة الشــحن مــن نــوع ايربــاص 310 إلــى ماســترخت، والتــي 
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ــة مــن  ــة دعــم الصــادرات األردني ــى مواصل ــة عل ــة األردني ــك حرصــاً مــن الملكي ــراً، وذل ــة األخــرى ب ــدول األوروبي ــى ال ــا إل ســيتم إيصاله
المنتجــات الزراعيــة وتوفيــر جميــع اإلمكانيــات الالزمــة لزيــادة كمياتهــا ونقلهــا إلــى األســواق العالميــة بالســرعة الممكنــة وبحالــة ممتــازة 

تتناســب مــع ســمعة األردن الطيبــة فــي قطــاع المنتجــات الزراعيــة عمومــاً.

        خدمات السفر اإللكترونية 
كان أحــد أهــداف الشــركة عــام 2017 توظيــف التكنولوجيــا المتطــورة لتحســين الخدمــات اإللكترونيــة وتعزيــز تجربــة الســفر لــدى الــركاب عــن 
طريــق تقديــم خدمــات متنوعــة بمرونــة واســعة تســهل عليهــم اإلفــادة مــن شــراء هــذه الخدمــات مــن أي مــكان يفضلونــُه وتوفيــر الوقــت والجهــد 
بشــكل يلبــي تطلعاتهــم لرحلتهــم الجويــة التــي يرغبــون أن تكــون مليئــة دائمــاً بالمتعــة والراحــة، وفــي هــذا الخصــوص عرضــت الملكيــة األردنيــة 

تقنيــات مبتكــرة عبــر موقعهــا اإللكترونــي وتطبيقهــا علــى الهواتــف الذكيــة، كان أبرزهــا مــا يلــي:

شــراء الــوزن الزائــد مســبقًا  Excess Baggage: تســمح هــذه الخدمــة باصطحــاب أمتعــة يزيــد وزنهــا عــن الــوزن المســموح بــه بأســعار   •
مخفضــة عــن ســعر الــوزن الــذي يدفعــه المســافر فــي المطــار، حيــُث تتوفــر هــذه خدمــة لمســافري الملكيــة األردنيــة علــى الدرجتيــن 
ــة  ــوزن للحقيب ــادة ال ــة أو زي ــة معين ــى رحل ــب عل ــة الشــراء الُمســبق لعــدد إضافــي مــن الحقائ الســياحية ورجــال األعمــال ، مــع إمكاني

الواحــدة إلــى الحــد المســموح بــه، ويُمكــن أيضــاً شــراء ُحزمــة أكبـــــــر مــن الحقائــــــــب اإلضافيــة بأقــــــــل األســعار بواســــطة خدمــــة
Excess Baggage Pass ليقوم المسافر بإستخدامها في رحالته الالحقة.

ــد مــن  ــم المزي ــر له ــزة تُوف ــة لمســافري الدرجــة الســياحية مي ــة األردني ــل Preferred Seat: أتاحــت الملكي ــد المفض ــار المقع اختي  •
ــى الطائــرة مســبقاً بأســعار مخفضــة وخصومــات  ــة عل ــار مقاعدهــم المفضل ــة وذلــك بتمكينهــم مــن اختي ــاء الرحــالت الجوي الراحــة أثن
مجزيــة مــن قيمــة الســعر الــذي يدفعــُه المســافر فــي المطــار، وحجــز أي مــن المقاعــد الموجــودة بجانــب مخــارج الطــوارئ والتــي تمنــح 
المســافر مســاحة إضافيــة للراحــة أو حجــز المقاعــد الُمحاذيــة لنوافــذ الطائــرة، باإلضافــة إلــى تمكيــن المســافر مــن الجلــوس برفقــة 
عائلتــه وأصدقائــه بشــراء عــدد مــن المقاعــد المفضلــة فــي الصفــوف األماميــة للطائــرة والتــي مــن شــأنها أن تلبــي احتياجاتهــم وتســهل 

رحلتهــم بتكلفــة قليلــة، فضــاًل عــن إمكانيــة اختيــار المقاعــد المحاذيــة للممــرات أو أي مقعــد آخــر يرغــب بــه الُمســافر.

ــك Royal Boutique: تتمثــل هــذه الخدمــة  بشــراء مــواد الســوق الحــرة التــي تبــاع علــى متــن الطائــرات مســبقاً عبــر  ــال بوتي روي  •
الموقــع اإللكترونــي للشــركة والحصــول علــى خصومــات مجزيــة بهــدف تســهيل عمليــة التســوق مــن منتجــات الســوق الحــرة وإتاحــة الفرصــة 
للمســافر لزيــارة الموقــع اإللكترونــي للشــركة والتعــرف علــى قائمــة المــواد المعروضــة بســهولة وراحــة قبــل موعــد الرحلــة بـــ72 ســاعة علــى 

األقــل لشــراء مــا يريــد، بحيــث تُســلم المشــتريات للمســافر علــى متــن الطائــرة أثنــاء الرحلــة. 

اســتخدام صالــة رجــال األعمــال Lounge Pass : وفــرت الملكيــة األردنيــة تســهيالت إضافيــة لمســافريها علــى الدرجــة الســياحية   •
بمنحهــم ُفرصــة الحصــول علــى قســيمة الدخــول إلــى صالــة درجــة رجــال األعمــال )كــراون( التابعــة للشــركة بمطــار الملكــة عليــاء الدولــي، 
حيــث يُمكــن شــراء هــذه القســيمة مســبقاً الكترونيــاً وبســعر مخفــض مــن ســعر القســيمة الــذي يدفعــُه المســافر فــي المطــار، كمــا يســتطيع 
المســافر أن يشــتري إلكترونيــاً مجموعــة مــن قســائم الُدخــول إلــى صالــة )كــراون(  Lounge Pass بخصومــات تتزايــد قيمتهــا كلمــا أرتفــع 
عــدد القســائم الُمشــتراه، وذلــك إلســتخدامها فــي رحالتــه القادمــة واإلنتفــاع مــن خدمــات هــذه الصالــة قبــل موعــد الرحلــة وبأســعار زهيــدة.

•  Flight Pass: يســتطيع المســافر مــن خــالل هــذه التقنيــة المبتكــرة أن يشــتري مقدمــاً حزمــة كبيــرة مــن تذاكــر الســفر بخصومــات 
ــار  ــكل Flight Pass، واختي ــاً ل ــاً وإياب ــة ذهاب ــن 2 - 50 رحل ــراوح بي تشــجيعية، بحيــث تتضمــن الحزمــة الواحــدة عــدد مــن التذاكــر يت

ــة كحــد أقصــى، بحســب رغبــة المســافر واحتياجاتــه. صالحيــة اســتخدام كل تذكــرة بيــن شــهر إلــى ســنة كامل

وتتميــز تذاكــر الســفر المشــتراة مــن خــالل Flight Pass بالمرونــة العاليــة فــي كيفيــة دفــع أثمانهــا، حيــث يمكــن للمســافر أن يدفــع ثمنهــا 
ــة مــرة واحــدة، أو علــى دفعــات ســهلة ومتفرقــة، إلســتخدامها الحقــاً علــى الوجهــات التــي كان قــد حددهــا المســافر وقــت شــرائه  كامل

للحزمــة وبنفــس الســعر المنخفــض والثابــت الــذي اشــترى بــه رحالتــه فــي المــرة األولــى.

الترفيــع الــى درجــة رجــال األعمــال GoCrown: تتيــح خدمــة GoCrown للمســافرين مــن ركاب الدرجــة الســياحية فرصــة ترفيــع   •
درجــة ســفرهم للحصــول علــى مقاعــد فــي درجــة رجــال األعمــال )كــراون( بأســعار منافســة، حيــُث ســيتمكن المســافرون الذيــن لديهــم مقاعد 
مؤكــدة الحجــز بالدرجــة الســياحية مــن المشــاركة فــي عمليــة مزايــدة علــى األســعار لترفيــع درجــة ســفرهم عبــر موقــع الشــركة اإللكترونــي.

اعتمــاد الدينــار األردنــي وعــدة عمــات عالميــة لتســعير وشــراء التذاكــر: أصبــح ممكنــاً تســعير ودفــع أثمــان التذاكــر وخدمــات الســفر   •
ــة،  ــى أجهــزة الهواتــف الذكي ــق الخــاص بهــا عل ــي  والتطبي ــر موقــع الشــركة اإللكترون ــة عب ــف العمــالت العالمي ــة األخــرى بمختل المؤتمت

8
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وتمّكــن هــذه الحلــول المســافرين مــن دفــع قيمــة تذاكــر ســفرهم بالدينــار األردنــي باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 150 ُعملــة عالميــة بواســطة 
بطاقــات اإلئتمــان المختلفــة وبطاقــات الصــراف اآللــي وأســلوب الدفــع PayPal، باإلضافــة إلــى خدمــة التحويــالت البنكيــة المصرفيــة 

وخدمــة EFAWATEERcom وخيــارات أخــرى.

        تنفيذ حمالت تسويقية متتالية 
اتبعــت الملكيــة األردنيــة نهجــاً تطويريــاً يقــوم علــى تعزيــز التواصــل مــع الجمهــور مــن خــالل تنفيذهــا لسلســلة حمــالت تســويقية مســتمرة بدأتهــا 
الشــركة منــذ منتصــف العــام 2017 إنســجاماً مــع خطــة التحــول إلــى الربحيــة التــي تنفذهــا والتــي تُركــز علــى تمكيــن المســافر مــن التخطيــط 
للســفر وشــراء التذاكــر بأســعار تفضيليــة، األمــر الــذي يزيــد مــن ثقــة المســافرين بالملكيــة األردنيــة ويجعلهــا خيارهــم األول فــي الســفر ويعــزز 

إيــرادات الشــركة الماليــة .

هــدف هــذه الحمــالت المســتمرة والتــي تطلقهــا الملكيــة األردنيــة فــي الســوق األردنــي والعربــي والعالمــي هــو تغييــر مفهــوم ثقافــة الســفر لــدى 
ــارة اقاربهــم واصدقائهــم فــي مواســم األعيــاد والمناســبات فضــاًل عــن تنشــيط حركــة الســياحة ورجــال األعمــال  المســافرين وتمكينهــم مــن زي

والطلبــة وغيرهــم.

        انجازات دائرة توكيد الجودة الرئيسية لعام 2017:
.)SAFA( تخفيض معدل األخطاء على الطائرات مما أدى الى أقل مستوى تراكمي عند التفتيش  على الرحالت في الدول األوروبية •

• المساهمة في خفض النفقات والمساهمة في التوفير من خالل المتابعة والتفتيش اليومي، األسبوعي والشهري.
• المحافظة على شهادات هيئة تنظيم الطيران المدني األردني باالضافة الى شهادات األياتا والشهادات األخرى مثل:

)…AOC , IOSA, ISAGO ,ISO 9001, Etc( وذلك من خالل تحضير الدوائر للتفتيش الخارجي.
• توحيد اجراءات العمل المتبعة بمختلف دوائر الملكية األردنية.
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• جائزة أفضل شركة طيران إقليمي من APEX العالمية
فــازت الملكيــة األردنيــة بجائــزة أفضــل شــركة طيــران إقليمــي رئيســية لفئــة األربــع نجــوم والتــي 
منحتهــا لهــا مؤسســة خبــرات المســافرين العالميــة APEX التــي تعتمــد فــي تصنيفهــا لشــركات 
ــي  ــت اإللكترون ــي تتلقاهــا مــن خــالل التصوي ــرات المســافرين الت ــى تجــارب وخب ــران عل الطي

عبــر الهواتــف الخلويــة.

وتُعــد الجائــزة مقياســاً عالميــاً للتميــز فــي قطــاع صناعــة النقــل الجــوي، وتأخــذ فــي إعتبارهــا 
ــام  ــات الطع ــل خدم ــرة ؛ مث ــن الطائ ــى مت ــة عل ــة المقدم ــات الجوي ــار جــودة الخدم ــم معي تقيي
والشــراب ووســائل الترفيــه ومســتوى الراحــة فــي مقصــورات الــركاب، وغيــر ذلــك مــن الخدمات 

والمميــزات التــي يهتــم بهــا ركاب الطائــرات.

• جائزة المركز الثاني في دقة المواعيد بين شركات الطيران العربية واإلفريقية
حــازت الملكيــة األردنيــة علــى المركــز الثانــي فــي دقــة مواعيــد إقــالع وهبــوط الطائــرات لعــام 
2017 بيــن جميــع شــركات الطيــران العربيــة واإلفريقيــة، بحســب تقريــر دولــي أعدتــه مؤسســة 
)OAG( العالميــة المتخصصــة والــذي أظهــر أن 80.7% مــن رحــالت الملكيــة األردنيــة خــالل 

العــام المذكــور أقلعــت وهبطــت فــي مواعيدهــا المحــددة.

• الجائزة الكبرى في مهرجان لينكس العالمي 
كانــت الجائــزة الكبــرى Grand Prix فــي مجــال اإلعــالن والتســويق مــن نصيــب الملكيــة 
األردنيــة خــالل مهرجــان دبــي العالمــي لإلبــداع )لينكــس2017( لمنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال افريقيــا،  حيــث حــازت اعالنــات حملــة الرئيــس األمريكــي دونالــد "ترامــب" نهايــة عــام 
2016  كأفضــل عمــل إبداعــي انتشــاراً فــي المواقــع اإللكترونيــة وقنــوات التواصــل اإلجتماعــي.

كمــا حصلــت حملــة الملكيــة األردنيــة المشــار إليهــا علــى خمــس جوائــز بينهــا الجائــزة الكبــرى 
والجائــزة الذهبيــة والفضيــة عــن فئــة اإلعــالن والتســويق والجائــزة الذهبيــة كأفضــل توظيــف 
وترويــج لمنتــج فــي مــادة إعالنيــة )التســويق الترويجــي والتفاعلــي( والجائــزة الفضيــة عــن فئــة 

التســويق المباشــر .

• جائزة مهرجان "كان ليونز الدولي لإلبتكار" 
حصلــت الملكيــة األردنيــة علــى الجائــزة البرونزيــة عــن فئــة التأثيــر المباشــر علــى الجماهيــر 
فــي مهرجــان "كان ليونــز الدولــي لإلبتــكار"، وهــو أحــد أهــّم المحافــل العالميــة لتقييــم صناعــة 
اإلعــالن واالتصــاالت، حيــث جــاء الفــوز بهــذه الجائــزة بعــد اتبــاع الشــركة إلســتراتيجية 
ــكا خــالل  ــى أمري ــدة قدمــت مــن خاللهــا عــروض خاصــة للســفر مــن األردن إل ــة جدي ترويجي

ــة عــام 2016. ــي جــرت نهاي ــة والت ــات الرئاســية األمريكي ــرة اإلنتخاب فت

• جائزة التميز في توظيف اإلعالم المجتمعي
لتعزيز اإليرادات

ــة علــى جائــزة تقديــر دوليــة لتميزهــا  ــة األردنّي حصلــت الملكّي
 Award of فــي توظيــف اإلعــالم المجتمعي لتعزيــز اإليرادات
ــي منحــت مــن  Excellence in Social Media 2017  والت
شــركة SimpliFlying المتخصصــة فــي مجــال إستشــارات 
التســويق لقطــاع النقــل الجــوي العالمــي عن فئة أفضـــــل شــركة 
لتعزيــز  اإلجتماعـــــي  التواصــل  قنــــــوات  تســتخدم  طيـــــران 
اإليـــــــرادات )Best Airline in Driving Revenue( وذلك 
مــن خــالل نشــاطها التســويقي وحمالتهــا الترويجيــة المتتابعــة 
التــي تعــرض  التذاكــر والخدمــات اإللكترونيــة  علــى أســعار 

للجمهــور بشــكل مســتمر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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  )PCI DSS( شهادة أمن المعلومات •
حصلــت الملكيــة األردنيــة للمــرة الثانيــة علــى التوالــي علــى شــهادة اإللتــزام بتطبيــق معاييــر أمــن المعلومــات وبيانــات بطاقــات الدفــع اإللكترونيــة 
المتوافقــة مــع معاييــر مجلــس حمايــة وأمــن بطاقــات الدفــع العالمــي )PCI DSS V3.2(، حيــث أن مــن شــأن هــذه المعاييــر تقليــل المخاطــر التــي 
قــد تترتــب علــى إختــراق بيانــات بطاقــات الدفــع، مــن خــالل توجيــه مســتخدمي البطاقــات لكيفيــة التعامــل اآلمــن مــع البيانــات بأعلــى معاييــر 
الجــودة والكفــاءة المهنيــة المعتمــدة عالميــاً وتبنــي منهجيــة للتطويــر المســتمر فــي هــذا المجــال حفاظــاً علــى ســرية بيانــات بطاقــات الدفــع 

التــي يســتخدمها المســافرون.
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تحليل المركز المالي للشركة ونتائج األعمال للسنة المالية 2017

تحليل المركز المالي

• الموجودات
ارتفعــت األصــول بنســبة طفيفــة بلغــت 0.02 % عــن العــام 2016 )89 ألــف دينــار( وذلــك بســبب ارتفــاع الممتلــكات والمعــدات نتيجــة دخــول 
طائــرة مــن طــراز B-787 بقيمــة 87 مليــون دينــار علــى أســاس االســتئجار التمويلــي. أمــا األصــول المتداولــة فقــد انخفضــت بشــكل ملحــوظ 

نتيجــة النخفــاض النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك بمقــدار 40.6 مليــون دينــار عــن العــام 2016.

• حقوق الملكية
ارتفــع صافــي حقــوق الملكيــة بمقــدار 34% عــن العــام 2016 حيــث بلغــت قيمتــه 100.3 مليــون دينــار فــي عــام 2017 مقابــل 75.1 مليــون دينــار 
فــي عــام 2016. تــم خــالل العــام 2016 االكتتــاب بكامــل الشــريحة األولــى البالغــة 100 مليــون دينــار فــي إطــار خطــة رفــع رأس المــال. وبتاريــخ 
6 أيلــول 2017، وافــق مجلــس الــوزراء علــى قيــام حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة باالكتتــاب 
ــون المســتحقة  ــار مــن خــالل رســملة جــزء مــن الدي ــون دين ــغ 25 ملي ــاب بمبل ــم تســديد قيمــة االكتت ــة. وت بالجــزء األول مــن الشــريحة الثاني
علــى الشــركة لصالــح شــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة وبالتالــي تــم تصنيــف 25 مليــون دينــار مــن الذمــة المســتحقة علــى الشــركة لصالــح 

حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس المــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2017.

• المطلوبات
انخفضــت المطلوبــات غيــر المتداولــة بنســبة 10 % عــن العــام 2016، حيــث أنــه علــى الرغــم مــن إدخــال قــرض تمويــل طائــرة B-787 الســابعة 
علــى أســاس االســتئجار التمويلــي فــي كانــون الثانــي 2017 إال أن الســبب األساســي لالنخفــاض يعــود إلــى التــزام الشــركة بتســديد دفعــات 
ــة  ــة بمديوني ــام الشــركة بســداد المســتحقات الشــهرية المتعلق ــى قي ــة إل ــرض، إضاف ــد الق ــاض رصي ــي انخف ــي وبالتال ــع البنك ــرض التجم ق
الحكومــة ومصفــاة البتــرول فــي موعدهــا. تــم أيضــا خــالل العــام 2017 رســملة 25 مليــون دينــار مــن مديونيــة الشــركة ضمــن خطــة رفــع رأس 
المــال. أمــا فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات المتداولــة، فقــد حافظــت علــى نفــس مســتوى العــام الســابق لتشــكل حوالــي 39% مــن مجمــوع المطلوبــات 

وحقــوق الملكيــة.

278.8 250.4

216.9 220.2

مطلوبات متداولة

2016 2017

75.1 100.3

حقوق امللكيةمطلوبات غير متداولة

ممتلكات ومعدات
موجودات غير متداولة أخرى

نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات متداولة أخرى

2016 2017

75.2

101.4

102.1

292.3

78.8

142.0

123.5

226.5
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تحليل نتائج األعمال

• اإليرادات
بلــغ إجمالــي اإليــرادات للعــام 2017 مــا مقــداره 623.2 مليــون دينــار مقابــل 598.3 مليــون دينــار فــي العــام 2016، أي بنســبة ارتفــاع بلغــت %4. 
إن الســبب الرئيســي الرتفــاع اإليــرادات يعــود إلــى االرتفــاع فــي أعــداد المســافرين الذيــن نقلتهــم الشــركة عــام 2017 بنســبة 7%. ويبيــن الشــكل 
التالــي توزيــع اإليــرادات فــي العاميــن 2016 و 2017 كنســبة مــن إجمالــي اإليــرادات، حيــث تشــكل إيــرادات المســافرين النســبة األكبــر وتبلــغ %78 

ــام 2016.  ــة بنســبة %80 فــي الع ــام 2017 مقارن فــي الع

ويبيــن الشــكل التالــي التوزيــع الجغرافــي لإليــرادات ونســب التغيــر بيــن العاميــن 2016-2017، حيــث ارتفعــت إيــرادات الشــركة فــي كل المناطــق 
وبنســب متفاوتــة مقارنــة بالعــام 2016 باســتثناء إيراداتهــا مــن منطقتــي آســيا وافريقيــا التــي انخفضــت بنســبة 9% و18% علــى التوالــي نتيجــة 
إغــالق خطــي جوانــزو وجاكارتــا فــي كانــون الثانــي مــن عــام 2017، إضافــة إلــى انخفــاض عــدد الرحــالت المشــغلة إلــى الخرطــوم بنســبة 50%. 
أمــا االرتفــاع فــي أعــداد المســافرين مــن وإلــى الخليــج العربــي فيعــود بشــكل أساســي إلــى زيــادة عــدد الرحــالت المشــغلة إلــى الدوحــة، دبــي، أبــو 

ظبــي والمدينــة المنــورة. 

20172016

إيرادات املسافرين
إيرادات الشحن

أمتعة زائدة
بريد جوي 

إيرادات غير منتظمة

%1
%1

%6

%14

%78

%1
%1

%6

%12

%80

نسبة التغير في التوزيع اجلغرافي
لإليرادات بني العاملني 2016 و 2017
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مؤشراتنا المالية والتشغيلية للعام 2017

المؤشرات التشغيلية

مسافر كيلومتري متحقق, مقعد كيلومتري
معروض ومعامل امتالء املسافرين
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2016 2017

مسافر كيلومتري متحقق مقعد كيلومتري معروض معامل امتالء املسافرين

%66

%71

67,586

68,128

2016 2017

الكيلومترات املقطوعة ( 000’)

3,140

2,937

2016 2017

أعداد املسافرين ( 000’)

37,578

37,272

2016 2017

عدد مرات اإلقالع

106,579

107,502

2016 2017

عدد ساعات الطيران
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%4

%4
%12%15

%14 %16

%16%19

%4

%5

%14 %14

%14

%15

%12

%22

صيانة
بدل استئجار الطائرات

استهالك الطائرات
احملطات واخلدمات األرضية

وحدة املناولة األرضية
خدمات املسافرين

تكلفة الوقود
عمليات الطيران االخرى

20172016

%4

تكاليف اإليرادات

تكاليف اإليرادات 
أمــا بالنســبة للتكاليــف التشــغيلية فــي العــام 2017، فقــد ارتفعــت بنســبة 3% مقارنــة بالعــام 2016. ويعــزى الســبب الرئيســي للزيــادة إلــى ارتفــاع 
متوســط ســعر الوقــود مــن 1.56 دوالر أمريكــي لــكل جالــون إلــى 1.87 دوالر أمريكــي لــكل جالــون األمــر الــذي ترتــب عليــه زيــادة فــي فاتــورة النفــط 
بمقــدار 19 مليــون دينــار. ويعــرض الشــكل التالــي توزيــع التكاليــف التشــغيلية كنســبة مــن إجمالــي التكاليــف كمــا فــي عامــي 2017 و2016، ويبيــن 

الشــكل أن 22% مــن إجمالــي التكاليــف فــي 2017 يعــود إلــى ارتفــاع  فاتــورة الوقــود مقارنــة بنســبة 19% فــي العــام 2016.  

• مجمل الربح وصافي الربح التشغيلي
ارتفــع مجمــل هامــش الربــح مــن 12% فــي العــام 2016 إلــى 13% فــي العــام 2017 وذلــك بســبب ارتفــاع اإليــرادات بنســبة 4%. أمــا فيمــا يتعلــق 
بصافــي الربــح التشــغيلي، فقــد حققــت الشــركة للعــام 2017 صافــي ربــح تشــغيلي بمقــدار 12 مليــون دينــار مقارنــة بصافــي ربــح تشــغيلي بلــغ 5 

مليــون دينــار فــي العــام 2016. 

• صافي الربح

ــي للعــام 2016؛ ويعــود  ــار أردن ــون دين ــة بخســارة بلغــت 24.6 ملي ــي للعــام 2017 مقارن ــار أردن ــة 274 ألــف دين ــح الصافــي بعــد الضريب ــغ الرب بل
الســبب الرئيســي لتحســن النتائــج الماليــة لعــام 2017 إلــى تحســن اإليــرادات الناتــج بشــكل أساســي عــن زيــادة أعــداد المســافرين والــذي بــدوره 

ســاهم فــي رفــع معامــل امتــالء المســافرين مــن 66% إلــى %71.

النقد والسيولة

• صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
بلــغ صافــي التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية 22.9 مليــون دينــار فــي العــام 2017 مقارنــة بصافــي تدفــق نقــدي مســتخدم فــي األنشــطة 
ــام  ــى قي ــات التشــغيل إل ــي مــن عملي ــق النقــدي اإليجاب ــود الســبب الرئيســي للتدف ــام 2016. ويع ــي الع ــار ف ــون دين ــدار 30.7 ملي التشــغيلية بمق
الشــركة بتحقيــق نتائــج إيجابيــة فــي العــام 2017 إضافــة إلــى حمــالت العــروض علــى األســعار التــي قامــت بهــا الشــركة خــالل العــام األمــر الــذي 

ترتــب عليــه زيــادة فــي اإليــرادات غيــر المكتســبة.

• النقد
بلــغ النقــد ومــا فــي حكمــه بمــا فيــه مــن ودائــع قصيــرة األجــل 101.4 مليــون دينــار فــي العــام 2017 أي مــا نســبته 16% مــن إجمالــي اإليــرادات، 
ــي  ــار لقرضــي االســتئجار التمويل ــة المســتحقة عليهــا و 12.5 مليــون دين ــار مــن المديوني ــغ 74 مليــون دين ــأن الشــركة قامــت بتســديد مبل علمــاً ب

لطائرتــي B-787 األمــر الــذي ســاهم إيجابيــاً بتخفيــض نســبة المديونيــة مــن 84% إلــى %78.2.
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وفيما يلي ملخص ألهم المؤشرات والنسب المالية للفترة 2017-2016:

نسبة التغير 20172016%

%623,231598,2714اإليرادات
%11,9364,835147صافي الربح التشغيلي
-(24,571)274صافي الربح )اخلسارة(
%394,339350,04813املوجودات غير املتداولة

(%20)176,566219,704 املوجودات املتداولة
%100,33575,11134 مجموع حقوق امللكية

%146,405146,4050رأس املال
-(30,689)22,856صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

-(%16.8)%0.2العائد على رأس املال
-(%4.3)%0.0العائد على املوجودات

(%21)0.801.01نسبة السيولة
(%5)%86.8%82.4نسبة املطلوبات إلى املوجودات

 نسبة املطلوبات احململة بفوائد إلى مجموع
(%7)%84.0%78.2املطلوبات احململة بفوائد وحقوق امللكية

%0.440.440سعر السهم )دينار أردني( كما في نهاية العام
-(0.17)0.0017العائد على السهم

%146,405146,4050عدد األسهم )000 '(

الخطة المستقبلية للشركة خالل العام 2018

• الخطط المستقبلية لشبكة الخطوط: 
تقــوم سياســة الشــركة علــى مراجعــة شــبكة خطوطهــا اعتمــاداً علــى دراســات الجــدوى االقتصاديــة مــن التشــغيل، وبمــا يتفــق مــع اهــداف الملكيــة 
األردنيــة فــي تقديــم خدمــة أفضــل لمســافريها، حيــث تعتبــر هــذه الدراســات عمليــة مســتمرة ودوريــة علــى مــدار العــام ويعلــن عــن نتائجهــا أوالً 

بــأول عنــد اتخــاذ أي مــن هــذه القــرارات.

وضمــن نفــس التوجــه، فــإن الملكيــة األردنيــة ســتتابع خططهــا مــن حيــث تعديــل عــدد رحالتهــا التشــغيلية الــى المحطــات الحاليــة علــى شــبكتها، 
باالضافــة الــى زيــادة فعاليــة الربــط عبــر رحالتهــا مــن وإلــى عمــان، وزيــادة الترابــط بيــن مواعيــد وصــول الرحــالت وإقالعهــا بنــاءاً علــى الحاجــات 

الحقيقيــة لســوق ركاب الترانزيــت. 

يشــار هنــا إلــى أن الظــروف األمنيــة والسياســية قــد فرضــت توقيفــاً اضطراريــا لمجموعــة مــن الخطــوط وهــي: مصراتــة وطرابلــس وبنغــازي فــي 
ليبيــا، والموصــل فــي العــراق، ومدينتــي صنعــاء وعــدن فــي اليمــن، باإلضافــة الــى اســتمرار وقــف التشــغيل الــى كل مــن دمشــق وحلــب فــي ســوريا 

نتيجــة للظــروف األمنيــة.

هــذا وســتتابع الملكيــة األردنيــة خدمــة معظــم خطوطهــا الحاليــة فــي عــام 2018 والتــي تتجــه إلــى )52( محطــة حــول العالــم يتــم خدمتهــا مــن 
خــالل )368( رحلــة أســبوعية بواقــع )89( رحلــة إلــى أوروبــا، و)7( رحــالت إلــى آســيا، و)131( رحلــة إلــى منطقــة الخليــج العربــي، و)111( رحلــة 

الــى منطقــة المشــرق العربــي، باإلضافــة إلــى )18( رحلــة إلــى أمريــكا الشــمالية و)12( رحلــة الــى شــمال أفريقيــا.

• الخطط المستقبلية لألسطول: 
ضمــن سياســة الشــركة وخططهــا االســتراتيجية للتحديــث الدائــم ألســطول الطائــرات التابــع لهــا، والــذي قامــت خــالل األعــوام الماضيــة بتجديــده 
ــرة  ــإن الشــركة شــهدت خــالل عــام 2017 وصــول الطائ ــر، ف ــاص، وإمبراي ــغ، إيرب ــة مــن طــراز بوين ــرات الحديث ــد مــن الطائ ــة العدي ــر إضاف عب
ــى خطــوط  ــغ B787 للعمــل عل ــع الطائــرات مــن طــراز A340/A330 بطائــرات البوين ــم اســتبدال جمي ــغ B787 حيــث ت الســابعة مــن طــراز بوين
الملكيــة االردنيــة للرحــالت الطويلــة والمتوســطة وأهمهــا خطــوط أمريــكا الشــمالية، وشــرق آســيا، ولنــدن، حيــث بلــغ  عــدد الطائــرات المســتلمة 

B-787 وتتميز هذه الطائرات بمساهمتها في تخفيض إستهالك الوقود.حتــى نهايــة كانــون الثانــي مــن عام 2017 ســبع طائــرات مــن طــراز ،)Dreamliner(
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ومــع تشــغيل طائــرات البوينــغ الجديــدة، فقــد قامــت الشــركة بإخــراج طائــرات اإليربــاص A340/A330 مــن الخدمــة علــى خطوطهــا، كمــا أن 
ــزة التنافســية ألســطول  ــادة المي ــي زي ــة، وبالتال ــة االردني ــرات الملكي ــى االســطول أدت الــى خفــض معــدل أعمــار طائ ــة عل هــذه االضافــة النوعي
الشــركة بالمقارنــة مــع الشــركات األخــرى. إن الملكيــة االردنيــة تعمــل علــى إدخــال الطائــرات الجديــدة بشــكل مســتمر وذلــك حســب سياســتها 
فــي المحافظــة علــى كفــاءة وفاعليــة تشــغيل طائــرات أســطولها مــن خــالل التحديــث المســتمر والمحافظــة علــى معــدل صغيــر ألعمــار طائــرات 
ــى تجديــد الطائــرات المتوســطة والقصيــرة  ــة العــام 2018 تعمــل الملكيــة األردنيــة عل ــة الطائــرات، وفــي نهاي ــل كلــف صيان االســطول، ممــا يقل
المــدى ممــا يــؤدي الــى تقليــل كلــف التشــغيل المتغيــرة والثابتــة وكلــف الصيانــة وبذلــك تقليــل الكلفــة التشــغيلية للمقعــد الواحــد حيــث يســاهم فــي 

تعزيــز القــوة التنافســية للشــركة.

أسطول الشركة خالل عام 2018 سيكون كاآلتي:

عدد الطائرات في 2018 نوع الطائرة*

7 B-787 بوينغ

2  A321 إيرباص

7  A320 إيرباص

4  A319 إيرباص

2   EMJ 195 إمبراير

3   EMJ 175 إمبراير

1 إيرباص A310 مخصصة للشحن 
اجلوي

26 املجموع

* ســيتم اســتئجار 3 طائــرات متوســطة الــى قصيــرة المــدى بشــكل مؤقــت فــي فتــرة الــذروة فــي الصيــف لزيــادة الســعة المعروضــة فــي تلــك الفتــرة 
حيــث يســاهم ذلــك فــي تعزيــز القــوة التنافســية وزيــادة الحصــة الســوقية للشــركة.

• الخطط المستقبلية لتحالف oneworld واتفاقيات الرمز المشترك:
منــذ انضمــام الشــركة الــى تحالــف oneworld العالمــي للطيــران فــي عــام 2007، تســعى الملكيــة األردنيــة الــى تعزيــز عالقاتهــا مــع الشــركات 
األعضــاء فــي هــذا التحالــف، وعليــه تواصــل الملكيــة األردنيــة تعاونهــا المســتمر وتنســيقها الدائــم مــع شــركات التحالــف والتــي يرتبــط بعضهــا مــع 
الملكيــة االردنيــة باتفاقيــات للرمــز المشــترك أيضــاً، كمــا ستســاهم فــي نجــاح المشــاريع المشــتركة لخفــض الكلفــة وتبــادل التجــارب والخبــرات 
بيــن شــركات التحالــف الــذي يوفــر مــا يقــارب 1000 وجهــة علــى شــبكة التحالــف يمكــن للمســافر مــع الملكيــة األردنيــة أن يصــل إليهــا بنقطــة 

توقــف واحــدة انطالقــاً مــن عمــان.

وبنفــس الوقــت فــإن الملكيــة األردنيــة ســعت خــالل عــام 2017 إلــى تعظيــم الفائــدة مــن بعــض اتفاقيــات الرمــز المشــترك مــع عــدد مــن الشــركات 
األعضــاء فــي التحالــف مــن خــالل زيــادة عــدد المحطــات التــي تشــملها هــذه االتفاقيــات مــع شــركات: أمريــكان إيرالينــز، بإالضافــة الــى شــركة 
ــى  ــة. لتنضــم ال ــة والخطــوط القطري ــران الماليزي ــا االســبانية وشــركة الطي ــة، و شــركة الخطــوط الســيبيرية، وشــركة ايبري الخطــوط البريطاني
اتفاقيــات الشــركة الســابقة مــع كل مــن الخطــوط الرومانيــة، والخطــوط الجويــة الســورية المعطلــة حاليــاً نظــراً لألحــداث فــي ســوريا، وطيــران 

الخليــج والطيــران العمانــي وشــركة طيــران الشــرق االوســط اللبنانيــة والخطــوط التركيــة و الخطــوط الجويــة االيطاليــة اليتاليــا.

وفيمــا قامــت الشــركة عــام 2017 بزيــادة عــدد المحطــات المشــمولة فــي اتفاقيــات الرمــز المشــترك فإنهــا ســتواصل خــالل عــام 2018 زيــادة هــذا 
العــدد مــن خــالل تعديــل اإلتفاقيــات مــع الشــركات األعضــاء فــي تحالــف oneworld والشــركات األخــرى لتوســيع مظلــة تغطيتهــا حــول العالــم. 

• التطورات المستقبلية الهامة: 
يتــم حاليــاً اجــراء دراســات لتطويــر االســطول متوســط وقصيــر المــدى، حيــث يســاهم تطويــر األســطول فــي تعزيــز القــوة التنافســية للشــركة فــي 
المنطقــة نظــراً لمــا توفــره الطائــرات األحــدث مــن خدمــات تنافســية بالنســبة لركابهــا، ونظــراً لمــا تســاهم بــه من تخفيض فــي كلفة الوقــود والصيانة. 

كمــا تخطــط الملكيــة االردنيــة فــي العــام 2018 لتطبيــق أنظمــة وحلــول تكنولوجيــة جديــدة تحســن مــن جــودة ودقــة األداء العــام للشــركة، مــن بينهــا 
تفعيــل نظــام إدارة مهــام التخطيــط االســتراتيجي وتطويــر الشــبكة الــذي بــدأ تطبيقــه فــي العــام 2017 ســعياً لتطويــر األداء فــي الشــركة علــى 

المســتويين المتوســط وطويــل المــدى.
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أتعاب التدقيق

بلغت أتعاب تدقيق حسابات الملكّية األردنّية وشركاتها التابعه عن العام 2017 كما يلي:

الملكّية األردنّية
• بلغت أتعاب تدقيق حسابات الملكّية األردنّية 81,200 دينار أردني شاملة الضريبة.

األجنحة الملكّية
• بلغت أتعاب تدقيق حسابات األجنحة الملكّية وشركتها التابعة 16,240 دينار أردني شاملة الضريبة.

المشرق لخدمات الطيران "ِتكرم"
• بلغت أتعاب تدقيق حسابات تكرم لخدمات المطار 8,120 دينار أردني شاملة الضريبة.

األوراق المالية المملوكة من اعضاء مجلس االدارة وأقاربهم
يتضمن الجدول التالي بياناً بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  وأقاربهم وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة 

االسم
عدد األسهم كما في

2017 / 12 / 312016 / 12 / 31

--معالي املهندس سعيد دروزة
--معالي املهندس باسم السالم

-5,000معالي السيد عقل بلتاجي
--معالي الدكتور نوفان عقيل

--معالي السيد ناصر الشريده
--عطوفة الدكتور عز الدين كناكرية
3,4063,406عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

54,99954,999سعادة املهندس سامر املجالي
--سعادة السيد عماد القضاه

7,6997,699سعادة السيد "محمد علي" بدير
5,0005,000سعادة السيد ميشيل نزال

ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة في نهاية العام 2017.

األوراق المالية المملوكة من اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم
يتضمن الجدول التالي بياناً بأسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة 

االسم
عدد األسهم كما في

2017 / 12 / 312016 / 12 / 31

--السيد ستيفان بيشلر
3,4063,406عطوفة الكابنت سليمان عبيدات

--السيد فراس القراعني
--السيد سفيان السلمان

ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في نهاية العام 2017.
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مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
يوضح الجدول أدناه المزايا والمكافآت التي تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس االداره خالل العام 2017 بالدينار األردني:

إجمالي المزايا 
السنوية

نفقات 
السفر

المكافآت 
السنوية

بدل 
التمثيل 
/بدل 

التنقالت 
السنوية

المنصب االسم

- - - -
رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات 

احلكومية معالي املهندس سعيد سميح  دروزة

5,000 - - 5,000
نائب رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة إدارة 

املساهمات احلكومية معالي املهندس باسم خليل السالم

4,000 - - 4,000 نائب رئيس مجلس اإلدارة  السابق معالي السيد عقل عيد بلتاجي
339 - - 339 نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق معالي الدكتور نوفان منصور العقيل
500 - - 500 عضو، ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية معالي السيد ناصر سلطان الشريدة

5,000 - - 5,000 عضو، ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية عطوفة الدكتور عزالدين محي الدين  
كناكرية

5,000 - - 5,000 عضو، ممثاًل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية عطوفة الكابنت سليمان رضا عبيدات

6,000 - - 6,000
عضو، ممثاًل عن شركة

Mint Trading Middle East Limited
سعادة املهندس سامر عبد السالم 

املجالي
6,000 - - 6,000 عضو، ممثاًل عن املؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي سعادة السيد عماد جمال القضاة 

6,000 - - 6,000 عضو سعادة السيد "محمد علي" عصام بدير

6,000 - - 6,000 عضو سعادة السيد ميشيل نبيه نزال

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية 
يوضح الجدول التالي الرواتب واألجور والعالوات التي تقاضاها أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة خالل العام 2017 بالدينار األردني:

اإلجمالي نفقات السفر
السنوية

المكافآت 
السنوية الرواتب السنوية المنصب االسم

246,374 1,750 - 244,624 املدير العام/ الرئيس التنفيذي السيد ستيفان بشلر
من 1 حزيران 2017

83,314 735 - 82,579
املدير العام/ الرئيس التنفيذي - 

السابق 
عطوفة الكابنت سليمان  عبيدات

إلى 31 ايار 2017

123,960 840 - 123,120 رئيس القطاع املالي السيد فراس القراعني

27,852 - - 27,852 رئيس قطاع املوارد البشرية واإلدارية السيد سفيان السلمان
من 1 تشرين اول 2017

73,906 - - 73,906 رئيس القطاع التجاري  السيد سيرفر آيدن
إلى 30 حزيران 2017
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التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل العام 2017 
يوضح الجدول التالي التبرعات والمنح التي قامت الملكية األردنية بدفعها خالل العام 2017:

المبلغ األنشطة

10,000 نادي موظفي امللكية األردنية
138,120 منح دراسية
15,000 نادي الطيران الشراعي امللكي األردني
3,000 االحتفال بعيد األم
1,000 صندوق التعليم- النقابة العامة للعاملني بالنقل اجلوي
5,200 حاالت الطوارئ
22,875 حملة رمضان السنوية – جمعيات خيرية
9,022 أخرى

204,217 املجموع

العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس 
مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم:

• اتفاقية خدمات استشارية مع شركة األجنحة الملكّية.
اتفاقية خدمات تكليف موظفين مع األجنحة الملكّية.  •

اتفاقية خدمات مع شركة األجنحة الملكّية بتكليف عدد من الطيارين للعمل لديها.  •
اتفاقية صيانة مع األجنحة الملكّية.  •

اتفاقية دعم إدارة صالحية الطائرات للطيران مع األجنحة الملكّية.  •
اتفاقية تأجير محرك مع األجنحة الملكّية.  •

اتفاقية خدمات لترحيل الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي مع األجنحة الملكّية.  •
.)AIRFRANCE( اتفاقية مع األجنحة الملكّية إلدخالها ضمن اتفاقية الصيانة المبرمة ما بين الملكّية األردنّية والطيران الفرنسي  •

عقد استئجار سعة طائرات مع األجنحة الملكّية.  •
اتفاقية تزويد وقود لألجنحة الملكّية وشمولها ضمن اتفاقيات شراء الوقود التي تبرمها الملكّية األردنّية.  •

اتفاقية خدمات مع شركة الملكّية األردنّية للسياحة.  •
.ACMI إلى الملكّية األردنّية على أساس A-320 JYAYI اتفاقية تأجير طائرة األجنحة الملكية  •

مذكرة تفاهم خاصة بتقديم خدمات مناولة أرضية لطائرات األجنحة الملكّية في مطار الملكة علياء الدولي.  •
التزود بالوقود في المحطات الخارجية كون طائرات األجنحة الملكّية تقوم بالتشغيل مستخدمة نداء الملكّية األردنّية.   •
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سياسة المسؤولية المجتمعية 

• مقدمــة: 
حيــن انطلقــت الملكيــة األردنيــة فــي عــام 1963 كشــركة طيــران ناشــئة فــي األردن، أخــذت علــى عاتقهــا أن تكــون محــوراً فاعــاًل فــي خدمــة المجتمــع 
الــذي تعمــل فيــه، وأن تُســهم إلــى جانــب الجهــات الوطنيــة األخــرى فــي نهضــة األردن وتقدمــه وفتــح آفــاق عالميــة جديــدة أمــام أبنائــه وتذليــل العقبــات 

التــي تعتــرض طريــق الطموحيــن منهــم للوصــول إلــى شــتى أصقــاع المعمــورة، طلبــاً للعلــم والمعرفــة وإثبــات الــذات.

لــذا، آمنــت الملكيــة األردنيــة ومــا زالــت بمبــدأ المســؤولية اإلجتماعيــة والتفاعــل اإليجابــي مــع المحيــط الــذي تعمــل فيــه، والمشــاركة الفاعلــة فــي 
النشــاطات والفعاليــات المحليــة المختلفــة، ســواء كانــت وطنيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو فنيــة أو رياضيــة أو غيرهــا، باإلضافــة إلــى تفهــم حاجات 

الفقــراء والمعوزيــن والجمعيــات الخيريــة ودور رعايــة األيتــام وأصحــاب الحاجــات الخاصــة وتقديــم الدعــم لهــم ضمــن إمكانــات الشــركة المتاحــة. 

• المسؤولية المجتمعية جزء من رسالة الشركة:
فــي وثيقــة الملكيــة األردنيــة )الرؤيــة، الرســالة والقيــم( نجــد أن بنــد المســؤولية المجتمعيــة متجســٌد بين ســطورها، بإعتبارها عنصراً أساســياً أخذت 
الشــركة علــى عاتقهــا القيــام بــه إيمانــاً بمبــدأ الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ولمــا فيــه تحقيــق الصالــح العــام، حيــث تعمــل الملكيــة األردنيــة 
مــن وحــي رســالتها التــي تنــص فــي أحــد بنودهــا علــى : " دعــم المجتمــع المحلــي وتقديــم الرعايــة لمختلـــف النشــاطات والفعاليــات الخيرّيــة "، وذلــك 
مــن منطلــق اإلعتقــاد بــأن علــى الشــركات الناجحــة دوراً أساســياً ومســؤولية كبيــرة لإلســهام فــي تطــور المجتمــع والوقــوف إلــى جانــب المشــاريع 

التنمويــة الطموحــة والمبــادرات اإلنســانية الرائــدة وجهــود أهــل الخيــر أفــراداً ومؤسســات، ســيما تلــك التــي لهــا ســمة اإلســتدامة. 

• المسؤولية المجتمعية في إطار الدور الوطني:
تحمــل الملكيــة األردنيــة الهويــة الوطنيــة لــألردن وتضــع التــاج الملكــي شــعاراً علــى جميــع طائراتهــا بفخــر واعتــزاز، وهــي تؤمــن بهــذا الــدور الطليعــي 
حتــى غــدت بعــد 54 عامــاً واحــدة مــن الروافــع الوطنيــة واإلقتصاديــة األساســية فــي بلدنــا، وهــي اليــوم تتبــوأ مكانــة رفيعــة علــى قائمــة اإلقتصــاد 
ــة التــي تشــغلها والخدمــات األساســية التــي تقدمهــا لمختلــف قطاعــات  الوطنــي مــن حيــث حجــم موجوداتهــا وإيراداتهــا ونفقاتهــا واأليــدي العامل
الســياحة والتصديــر واإلســتيراد وجلــب العمــالت الصعبــة، فقــد كانــت ومــا زالــت جســراً حضاريــاً يربــط األردن بالعالم ووســيلة للتواصل مع الشــعوب، 

كجــزء مــن رؤيتهــا وأهدافهــا اإلســتراتيجية.

وتــرى الملكيــة األردنيــة أن التميــز الفعلــي للشــركات والمؤسســات ال يقــاس بحجــم األربــاح الماليــة المتحققــة أو الوصــول إلــى األهــداف األساســية 
المرســومة فقــط، ولكــن الوطــن والمجتمــع يحكــم علــى الشــركات ويفاضــل بينهــا قياســاً إلــى مــا تقدمــه مــن خيــر لمجتمعهــا بشــكل مباشــر وغيــر 
مباشــر، وبنــاًء علــى تفهمهــا لمتطلبــات أبنائــه وعملهــا معهــم واإلســتجابة لذلــك بصــدر واســع ورغبــة فــي العطــاء، بعيــداً عــن األضــواء والمّنــة وتســويق 

الــذات، وســتواصل الشــركة أداء هــذا الــدور الريــادي الــذي طالمــا ُعرفــت بــه حتــى غــدا إحــدى ســماتها العامــة.

فعلــى مــدى ســنوات، حرصــت الملكيــة األردنيــة علــى تبنــي البرامــج والخطــط التــي تتماشــى مــع رســالتها لدعــم المجتمــع المحلــي وتقديــم الرعايــة 
لمختلـــف النشــاطات والفعاليــات التــي تُعنــى بقطاعــات حيويــة، مثــل التعليــم والشــباب والصحــة والبيئة والفئــات األقل حظاً، فالمســؤولية االجتماعية 

تدخــل ضمــن مســؤوليات المواطنــة األساســية التــي تؤديهــا شــركتنا بكفــاءة، وتعتبــر مــن أهــم صــور تعزيــز عالقــة الشــركة بالمجتمــع.

• ضوابط عمل الشركة:
تســتند الملكيــة األردنيــة فــي ممارســة أعمالهــا علــى منظومــة قيــم وقواعــد تحكــم مســيرتها وتحــدد معالمهــا وتضبــط تطبيقاتهــا لتحقيــق األهــداف 

المرجــوة، ويتمثــل ذلــك بشــكل أساســي فــي مجموعــة األبعــاد التاليــة:

• البُعــد االجتماعــي: حيــُث تقــع علــى عاتــق الملكيــة األردنيــة مســؤوليات وطنيــة تجــاه المجتمــع، ومســؤوليات أخــرى تجــاه كوادرها البشــرية من 
العامليــن، وهــي لذلــك تســعى لتحســين بيئــة العمــل ومســتوى معيشــة الموظفيــن، وبمــا ينعكــس ايجابــاً علــى زيــادة انتاجيتهــم وتنميــة قدراتهــم 

ومهاراتهم.
• البُعــد البيئــي: تراعــي الملكيــة األردنيــة اآلثــار البيئيــة المترتبــة علــى عملياتهــا التشــغيلية، وهــي حريصــة علــى الحد مــن اإلنبعاثــات والنفايات 
الناتجــة عــن أعمالهــا وتحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة واإلنتاجيــة مــن المــوارد المتاحــة وتقليــل الممارســات التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى البيئــة.
• البُعــد اإلقتصــادي: والــذي يُعنــى أن الشــركة تتوخــى وهــي تقــوم بتنفيــذ أعمالهــا جملــة مــن المعاييــر المتعلقــة بأخالقيــات العمــل وانتهــاج 
الشــفافية مــع المتعامليــن وااللتــزام بالقوانيــن واألنظمــة التــي تحكــم ســير العمــل، بمــوازاة االهتمــام الــذي توليــه الشــركة لتحقيــق األربــاح.
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• أهداف المسؤولية المجتمعية: 
• التأكيد على أن الملكية األردنية إحدى المؤسسات الوطنية البارزة وأنها جزء فاعل من المجتمع األردني .

• المساهمة في إحياء روح المسؤولية االجتماعية وثوابتها وأهميتها كمسار مواز للعمل .
ــف النشــاطات  ــة لمختل ــم الرعاي ــي وتقدي ــع المحل ــي دعــم المجتم ــة ف ــة األردني ــع رســالة الملكي ــي تتماشــى م ــي البرامــج والخطــط الت • تبن
والفعاليــات المجتمعيــة والوطنيــة واإلقتصاديــة والرياضيــة والفنيــة، ودعــم قطاعــات حيويــة تُعنــى بالتعليــم والصحــة والشــباب والفئــات األقــل حظــاً . 

• المشاركة في جهود تنمية المجتمع المحلي.
• المساهمة في دعم البُنى التحتية للمجتمع األردني، حيث تمثل هذه البُنى مرتكزات أساسية لتحسين نوعية الحياة في المجتمع .

• المساهمة في حماية البيئة والحد من التلوث.
• المساهمة اإليجابية والفاعلة في حاالت الطوارىء والكوارث الطبيعية -ال قّدر الله-.

• زيادة التكافل اإلجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع .
• دعم مؤسسات وهيئات المجتمع المدني.

• دعم المؤسسات العلمية، كمراكز البحوث والجامعات والمستشفيات.

• المسؤولية اإلجتماعية والشفافية:
اســتناداً إلــى ممارســات الحاكميــة المؤسســية، تقــوم الملكيــة األردنيــة بإصــدار تقاريــر ماليــة ســنوية منشــورة تُظهــر البيانــات الماليــة ومعلومــات 
تفصيليــة عــن منجــزات الشــركة ودورهــا فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة والــذي يمكــن مــن خاللــه قيــاس األداء االجتماعــي الــذي قامــت بــه الشــركة 
خــالل العــام، وكيــف كان هــذا األداء متوازنــاً وشــاماًل لمختلــف الفئــات والجهــات، حيــث تتســم هــذه البيانــات بالدقــة والمصداقيــة، مــع اإلشــارة إلــى 

المبالــغ الماليــة التــي تــم التبــرع بهــا لصالــح المجتمــع المحلــي .

• تنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية االجتماعية:
توجــد فــي الملكيــة األردنيــة دائــرة خاصــة تُعنــى بتنفيــذ مختلــف وجــوه وبرامــج ومبــادرات المســؤولية المجتمعيــة وهــي دائــرة اإلعــالم واإلتصــال 
والمســؤولية المجتمعيــة، وتتبــع للمديــر العــام / الرئيــس التنفيــذي مباشــرة، وتقــوم الدائــرة بعملهــا بنــاًء علــى موازنــة محــددة ومقــرة مــن مجلــس إدارة 

الشــركة الــذي يوافــق علــى الموازنــة العامــة للملكيــة األردنيــة.

• سياسة المسؤولية المجتمعية في مجال البيئة:
• فــي إطــار ســعي الشــركة المتواصــل لتحديــث أُســطولها وإدخــال طائــرات جديــدة، فإنهــا بذلــك تُســهم بشــكل مباشــر فــي الحــد مــن التلــوث 
والضوضــاء الناتجيــن عــن تشــغيل طائــرات قديمــة، وهــو مــا ينســجم مــع أهــداف الملكيــة األردنيــة فــي المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا 

وتخفيــف نســبة اإلنبعاثــات الضــارة.
• اتخــذت الشــركة عــدة إجــراءات راميــة للتقليــل مــن التلــوث الناتــج مــن حــرق الوقــود فــي عملياتها التشــغيلية من خالل اشــتراكها فــي البرنامج 
األوروبــي للحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والهــادف إلــى تحســين األداء البيئــي لعمليــات الشــركة وضبــط ومراقبــة اآلثــار البيئيــة 

الســلبية الناجمــة عــن العمليــات التشــغيلية بمــا يتالئــم مــع القوانيــن والتشــريعات العالميــة. 
• أدخلــت الملكّيــة األردنيــة مؤخــراً ســبع طائــرات حديثــة مــن طــراز B787 )دريــم الينــر(، وتعتبــر األكثــر توفيــراً فــي اســتهالك الوقــود، مــا أدى 
إلــى ترشــيد اســتخدام الوقــود منــذ اســتقدام هــذه الطائــرات، باإلضافــة إلــى أن الطائــرات ومــن خــالل التقنيــات الحديثــة التــي تــم تزويدهــا 

بهــا خفضــت بشــكل كبيــر مســتويات الضجيــج الصــادر عــن محركاتهــا. 
• يعتبــر معــدل أعمــار طائــرات الملكيــة األردنيــة قليــل بالمعاييــر العالميــة، حيــث يبلــغ هــذا المعــدل حوالــي خمــس ســنوات - كمــا هــو فــي 
عــام 2018-، فــي حيــن أن معــدل أعمــار الطائــرات العالميــة يصــل إلــى حوالــي أحــد عشــر عامــاً، وهــو مــا يجعــل أســطول الملكيــة األردنيــة 

صديقــاً للبيئــة.
• كانــت الملكّيــة األردنّيــة مــن أوائــل الشــركات التــي تحظــر التدخيــن فــي جميــع مكاتبهــا ومرافــق العمــل التابعة لهــا، إضافة إلى حظــر التدخين 

علــى متــن طائراتهــا منــذ مطلــع القرن الحادي والعشــرين. 

• إستهالك الورق: 
• تســعى الملكيــة األردنيــة إلــى تقليــل األثــر البيئــي إلســتهالك الــورق مــن خــالل ترشــيد المراســالت الورقيــة وجعلهــا الكترونيــة بشــكل واضــح 
وتوفيــر خدمــات تهــدف إلــى تقليــل اســتهالك الــورق للعمــالء والمســافرين مــن خــالل األتمتــة، فقــد كانــت الملكيــة مــن أوائــل شــركات الطيران 
العالميــة التــي اتجهــت إلــى إصــدار التذاكــر الكترونيــاً تماشــياً مــع مبــادرات اتحــاد النقــل الجــوي العالمــي )أياتــا( والجهــات األخــرى والتوقــف 
منــذ عــام 2008 عــن اســتخدام التذاكــر الورقيــة، كمــا اســتطاعت الشــركة علــى مــر الســنوات الماضيــة أتمتــة جميــع عمليــات وإجــراءات 

الســفر وجعلهــا إلكترونيــة تمامــاً.
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• إستهالك الطاقة:
علــى الرغــم مــن أن طبيعــة عمليــات الملكيــة األردنيــة تســتوجب اســتهالك الكثيــر مــن الطاقــة إال أنهــا تعمــل باســتمرار علــى ترشــيد هــذا   •

اإلســتهالك بشــتى الطــرق والوســائل . 
تستخدم الشركة الغاز المركزي كوقود في تدفئة مبنى اإلدارة العامة، حيث يعد الغاز أكثر أمنا ونظافة ومالءمة للبيئة .  •

يتميــز المبنــى الرئيســي للملكيــة األردنيــة بوجــود ظــالل للنوافــذ كإحــدى اإلســتراتيجيات الفاعلــة فــي خفــض درجــة الحــرارة لتبريــد المبنــى   •
فــي فصــل الصيــف، كمــا قامــت الشــركة بإســتبدال وحــدات اإلنــارة التقليديــة بوحــدات اإلنــارة الموفــرة للطاقــة.

• دعم المجتمع المحلي: 
تفخــر الملكيــة األردنيــة بالــدور اإلنســاني الرائــد الــذي تقــوم بــه مــن خــالل دعــم المجتمــع المحلــي، وتعتــز باإلحســاس العالــي مــن الشــفافية والقــرب 
مــن حاجــات المجتمــع وهمومــه، حتــى أصبحــت هــذه المعاييــر راســخة فــي عقــول أبنــاء الشــركة وثقافتهــم التنظيميــة الداخليــة، وســتواصل الشــركة 

مســاعيها لتفعيــل هــذا الجانــب اإلنســاني اإلجتماعــي مــن رســالة الشــركة وتعزيــز حضورهــا فــي شــتى المياديــن والمناســبات. 

تتــم رعايــة ودعــم األحــداث والفعاليــات المختلفــة علــى المســتوى المحلــي فقــط وبموافقــة المديــر العــام / الرئيــس التنفيــذي وبتنســيب مــن   •
المســاعد التنفيــذي لإلعــالم واالتصــال والمســؤولية المجتمعيــة.

يتم توجيه الدعم إلى الهيئات والمنظمات غير الربحية فقط لتمكينها من تحقيق أهدافها.  •
تنّفذ الملكية األردنية حملة خير ومساعدات غذائية وطبية سنوياً خالل شهر رمضان المبارك.  •

تقرير المسؤولية المجتمعية لعام 2017:

• مواصلة دعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان 
تواصــل الملكيــة األردنيــة دعــم مؤسســة ومركــز الحســين للســرطان بمختلــف برامجهــا وأنشــطتها فــي كفاحهــا ضــد مــرض الســرطان، األمــر الــذي 
يعكــس الشــراكة الحقيقيــة التــي تعمقــت بيــن الجانبيــن واإلســهام فــي تحقيــق رســالة المؤسســة الطبيــة واإلنســانية لتوفيــر أفضــل عــالج ممكــن 

للمرضــى بأفضــل مســتويات العــالج المعروفــة عالميــاً.

• تجديد إتفاقية التبرع بأميال السفر
جــددت الملكيــة األردنيــة ومؤسســة الحســين للســرطان اتفاقيــة الشــراكة اإلجتماعيــة القائمــة بينهمــا منــذ عــام 2015، والمتعلقــة بالتبــرع بأميــال 
برنامــج المســافر الدائــم "رويــال بــالس " ، حيــُث تمنــح الشــركة مســافريها مــن أعضــاء برنامــج "رويــال بــالس" فرصــة المســاهمة فــي عــالج مرضــى 
ــه  ــة المترصــدة لديهــم فــي برنامــج المســافر الدائــم لصالــح مركــز الحســين للســرطان، والــذي يمكن ــال الجوي الســرطان مــن خــالل التبــرع باألمي
اســتبدالها بتذاكــر ســفر يســتخدمها المرضــى كجــزء مــن مخطــط العــالج الشــمولي المتضمــن مشــاركة بعــض المرضــى فــي المخيمــات الترفيهيــة 
التــي تقــام فــي الخــارج بهــدف تحســين الجوانــب النفســية للمرضــى ورفــع معنوياتهــم، باإلضافــة إلــى تمكيــن أطبــاء المركز مــن حضــور دورات تدريبية 

خارجيــة والمشــاركة فــي مؤتمــرات علميــة دوليــة باســتخدام هــذه التذاكــر وكان مجمــوع األميــال التــي ترصــدت 2,100,000.

• صناديق جمع التبرعات لصالح مرضى السرطان
مــا زالــت الملكيــة األردنيــة تُتيــح لمســافريها وموظفيهــا فرصــة المســاهمة فــي مســيرة الكفــاح ضــد مــرض الســرطان مــن خــالل التبــرع ولــو بقــرش 
إلنقــاذ حيــاة العديــد مــن المرضــى األقــل حظــاً والذيــن يتلقــون العــالج فــي مركــز الحســين للســرطان، وذلــك مــن خــالل توزيــع صناديق جمــع التبرعات 

فــي جميــع مكاتــب مبيعــات الشــركة فــي األردن، ووضــع الصناديــق أيضــاً فــي صالــة 
درجــة كــراون التابعــة للملكيــة األردنيــة فــي مطــار الملكــة عليــاء الدولــي، 
حيــث يتــم تخصيــص هــذه التبرعــات مــن أجــل تقديــم أفضــل ُســبل العالج 

والرعايــة الصحيــة الشــمولية للمرضــى.

الحســين  التــي تجمعــت لصالــح مركــز  المبالــغ  بلغــت حصيلــة  وقــد 
المبيعــات  المنتشــرة فــي مكاتــب  التبرعــات  للســرطان فــي صناديــق 
ومطــار الملكــة عليــاء الدولــي خــالل العــام 2017 حوالــي 30 ألــف دينــار، 
فيمــا كانــت عــام 2016 نحــو 35 ألــف دينــار، فيمــا وصلــت قيمــة المبلــغ 
اإلجمالــي الــذي تحّصــل فــي هــذه الصناديــق منــذ توزيعهــا مــع نهايــة عــام 

ــار. ــف دين ــن 143 أل ــر م ــة عــام 2017 أكث ــى نهاي 2013 وحت
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• فعاليات اليوم العالمي للسرطان 
بإعتبــار الملكيــة األردنيــة إحــدى الجهــات الداعمــة لمؤسســة ومركــز الحســين للســرطان، نظمــت الشــركة في مكتبها الرئيســي عدة فعاليات بمناســبة 
اليــوم العالمــي للســرطان الــذي يصــادف فــي الرابــع مــن شــهر شــباط، بهــدف نشــر الوعــي لــدى العامليــن فــي الملكيــة األردنيــة بمــرض الســرطان 
وُســبل الوقايــة منــه، ومــن أبــرز الفعاليــات إقامــة نــدوة تثقيفيــة عــن خطــر التدخيــن وأهميــة الكشــف المبكــر وتوزيــع نشــرات وملصقــات توعويــة 

علــى الموظفيــن.

كمــا أطلقــت الشــركة عبــر صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي بهــذه المناســبة حملــة " أنــا بقــدر .. كلنــا بنقــدر" للمســاهمة فــي دعــم 
ــح مركــز  ــام لصال ــة أي ــة" لمــدة ثالث ــة مبيعــات "دكان هدي الكفــاح ضــد المــرض ودعــم المرضــى ورفــع معنوياتهــم، كمــا تبرعــت الشــركة بحصيل

الحســين للســرطان.

• مواصلة دعم بنك المالبس الخيري
تدعــم الملكيــة األردنيــة بشــكل مســتمر ومنــذ عــام 2014 بنــك المالبــس الخيــري، إحــدى مبــادرات الهيئــة الخيريــة الهاشــمية فــي مختلــف فعالياتــه 
وبرامجــه مــن خــالل توزيــع صناديــق البنــك فــي مختلــف مرافــق الشــركة لتمكيــن الموظفيــن مــن التبــرع بالمالبــس واألحذيــة وألعــاب األطفــال 
لصالــح األســر العفيفــة المســتفيدة مــن البنــك، حيــث بلــغ مجمــوع مــا تبــرع بــه موظفــو الملكيــة األردنيــة عــام 2017 حوالــي )4,560( كغــم 

مــن المالبــس اســتفاد منهــا نحــو 1,140 منتفــع مــن المحتاجيــن، فيمــا 
ــم  ــم ت ــن )8,560( كغ ــن الماضيي ــغ وزن هــذه التبرعــات خــالل العامي بل

ايصالهــا إلــى أكثــر مــن 2,108 محتاجــاً.

مــن قبــل  البنــك  فــي صناديــق  يتجمــع أســبوعياً  مــا  إلــى  وباإلضافــة 
موظفــي الشــركة فقــد تبرعــت الملكيــة األردنيــة علــى مــدى األعــوام 
ــر مــن )9,000( قطعــة مــن المالبــس المختلفــة  ــة الماضيــة بأكث القليل
ــة  ــب الســفر المختلف ــة وحقائ ــة والنســائية واألحذي ــاب الرجالي ــن الثي م
التــي تجمعــت فــي مســتودعات الشــركة مــن الــزي الرســمي المرتجــع 

للموظفيــن.

مــن جهــة أخــرى تبرعــت الملكيــة األردنيــة  لبنــك المالبــس الخيــري بـــ 
1,200 بطانيــة مســتعملة وبحالــة جيــدة بعد أن كان يســتخدمها مســافرو 

الشــركة، حيــُث ســيقوم البنــك بتوزيعهــا علــى الفقــراء والمحتاجيــن مــن الذيــن يرعاهــم البنــك.

• حملة الخير الرمضانية  
حملــة شــهر رمضــان المبــارك الخيريــة واحــدةً مــن أبــرز األنشــطة اإلجتماعيــة التــي تعمــل الشــركة علــى تنفيذهــا ســنوياً، وتشــمل فــي كل عــام علــى 
صــور مختلفــة، مثــل توزيــع الطــرود الغذائيــة علــى األســر المحتاجــة والتبــرع بالمعــدات واألجهــزة الطبيــة وإقامــة مــآدب اإلفطــار لألطفــال األيتــام 

وتقديــم كســوة العيــد لألســر العفيفــة والتبــرع بهدايــا وألعــاب لألطفــال المحتاجيــن.

وتعتمــد الشــركة لتنفيــذ هــذِه الحملــة علــى احصائيــات ودراســات تُعدهــا بالتعــاون مــع وزارة التنميــة اإلجتماعيــة للتعــرف علــى نســب الفقــر فــي 
األردن واألماكــن األشــد فقــراً، حيــث تختــار فــي كل عــام مناطــق ومحافظــات مختلفــة فــي المملكــة لضمــان عدالــة التوزيــع، وفيمــا يلــي أبــرز مالمــح 

الحملــة فــي عــام 2017:

• توزيع طرود الخير على العائالت الفقيرة في المحافظات
وزعــت الملكيــة األردنيــة الطــرود الغذائيــة الخاصــة بشــهر رمضــان الكريــم علــى مئــات العائــالت الفقيــرة فــي عــدة محافظــات فــي 
المملكــة، وكانــت أولــى المحطــات عــدد مــن القــرى فــي لــواء الباديــة الشــمالية بمحافظــة المفــرق، حيــُث قــام فريــق العمــل المعنــي فــي 
ــاك. ــى أســر معــوزة هن ــارك عل ــا العائــالت خــالل شــهر رمضــان المب ــى مــواد أساســية تحتاجه ــوي عل ــي تحت ــع الطــرود الت الشــركة بتوزي
كمــا وزعــت الشــركة المســاعدات الغذائيــة علــى أهالــي قريتــي أم الجمــال والرحمــات ومحتاجيــن فــي الخالديــة وديــر الكهــف باإلضافــة 
إلــى مجموعــة مــن الفقــراء فــي غــور الصافــي وغــور فيفــا وقريــة الغويبــة فــي األغــوار الجنوبيــة، كمــا تــم إيصــال المعونــات إلــى محتاجيــن 
فــي مناطــق الضليــل فــي محافظــة الزرقــاء، الجفــر فــي محافظــة معــان ومؤتــة فــي محافظــة الكــرك وعائــالت أخــرى ترعاهــا جمعيــات 

خيريــة فــي محافظــة عجلــون.
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• مآدب إفطار لـ 550 يتيمًا 
دعــت الشــركة خــالل الشــهر الفضيــل لمــآدب افطــار رمضانيــة ألكثــر مــن 550 طفــل مــن األيتــام الذيــن ترعاهــم جمعيــة القويســمة الخيريــة 
ومركــز أيتــام بيــت المقــدس فــي منطقــة أم نــوارة، ومراكــز أيتــام فــي محافظــة جــرش وعائــالت فقيــرة مــن منطقــة الجيــزة وأطفــال من منطقة 
المقابليــن،  حيــُث حضــر هــذه المــآدب عــدد مــن المســؤولين والطياريــن وموظفــي الشــركة، وقــد أقيمــت مــآدب اإلفطــار فــي مبنــى المكتــب 
الرئيســي للملكيــة األردنيــة وفــي حدائــق الملكــة رانيــا العبداللــه التابعــة ألمانــة عمــان الكبرى، وفــي مركز هيا الثقافي وفي متحــف أطفــال / األردن.

• تكريم األم 
تعبيــراً عــن التقديــر الكبيــر لعطــاء األمهــات والــدور المهــم الــذي يؤدينــه تجــاه أســرهن والمجتمــع، أقامــت الشــركة فــي مركــز هيــا الثقافــي 
احتفــاالً بمناســبة عيــد األم دعــت إليــه مجموعــة مــن األمهــات القاطنــات فــي منطقــة الرصيفــة وعائــالت فقيــرة ترعاهــا جمعيــة بيــت األمــل 

للفقــراء وجمعيــة فتيــان النصــر. 
وتضمــن اإلحتفــال العديــد مــن الفقــرات التعليميــة والفنيــة والترفيهيــة، حيــُث شــارك موظفــو الملكيــة األردنيــة األطفــال بعمــل مشــغوالت 

فنيــة وصناعــة الحلويــات ومســاعدتهم فــي زراعــة الــورود واألزهــار إلهدائهــا ألمهاتهــم بهــذه المناســبة الســعيدة.

• مشاريع التنمية الُمستدامة 
تُركــز الملكيــة األردنيــة فــي تنفيــذ مشــاريع المســؤولية اإلجتماعيــة علــى تطبيــق مبــادرات مجتمعيــة عديــدة لهــا صفــة اإلســتدامة، ســيما فــي مجــال 
دعمهــا للبرامــج التعليميــة ومســاعدة الطــالب المحتاجيــن وإقامــة المشــاريع الصغيــرة والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى البيئــة ونشــر الوعــي بيــن 

موظفيهــا فــي هــذا المجــال: 

• تشغيل أسطول حديث، صديق للبيئة
فــي إطــار ســعي الشــركة المتواصــل لتحديــث أُســطولها وإدخــال طائــرات جديــدة، فإنهــا بذلــك تســهم بشــكل مباشــر فــي الحــد مــن التلــوث 
والضوضــاء الناتجيــن عــن تشــغيل طائــرات قديمــة، وهــو مــا ينســجم مــع أهدافهــا فــي المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا وتخفيــف نســبة 

اإلنبعاثــات الضــارة.

وقــد اتخــذت الشــركة عــدة إجــراءات راميــة للتقليــل مــن التلــوث الناتــج مــن حــرق الوقــود فــي عملياتهــا التشــغيلية للحــد مــن انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون وتحســين األداء البيئــي لعمليــات الشــركة وضبــط ومراقبــة اآلثــار البيئيــة الســلبية الناجمــة عــن العمليــات التشــغيلية بمــا 

يتالئــم مــع القوانيــن والتشــريعات العالميــة. 

وفــي ذات المضمــار، فقــد أدخلــت الملكّيــة األردنيــة مؤخــراً ســبع طائــرات حديثــة مــن طــراز B787 )دريــم الينــر( تعتبــر األكثــر توفيــراً فــي 
اســتهالك الوقــود، مــا أدى إلــى ترشــيد اســتخدام الوقــود منــذ اســتقدام هــذه الطائــرات، باإلضافــة إلــى أن الطائــرات ومــن خــالل التقنيــات 

الحديثــة المــزودة بهــا خفضــت بشــكل كبيــر مســتويات الضجيــج الصــادر عــن محركاتهــا.
ويعتبــر معــدل أعمــار طائــرات الملكيــة األردنيــة قليــل بالمعاييــر العالميــة، وهــو حوالــي خمــس ســنوات، كمــا فــي عــام 2018، فــي حيــن أن 

معــدل أعمــار الطائــرات العالميــة يصــل إلــى حوالــي أحــد عشــر عامــاً، مــا يجعــل هــذا األســطول الحديــث صديقــاً للبيئــة.

• برنامج البعثات الجامعية 
ألن التعليــم مســؤولية وطنيــة مشــتركة بيــن جميــع القطاعــات، مــا زالــت الشــركة تعمــل علــى رعايــة برنامــج البعثــات الجامعيــة منــذ العــام 
الدراســي 2014/2013 والــذي شــمل تمويــل دراســة 50 طالبــاً جامعيــاً فــي مرحلــة البكالوريــوس، منهــم 30 طالبــاً مــن أبنــاء المجتمــع 
األردنــي وخمســة عشــر طالبــاً مــن أبنــاء الموظفيــن العامليــن فــي الملكيــة األردنيــة وخمســة طــالب مــن أبنــاء المتقاعديــن مــن الشــركة . 
وتوزعــت تخصصــات الطلبــة المبعوثيــن بيــن الهندســة الصناعيــة، والميكانيكيــة والميكاترونكــس والتمويــل والمحاســبة وإدارة األعمــال 
ونظــم المعلومــات اإلداريــة وتكنولوجيــا المعلومــات، وبمــا يتناســب مــع حاجــات الملكيــة األردنيــة المتوقعــة مســتقباًل للقــوى العاملــة، حيــُث 

ســتنظر الشــركة فــي إمكانيــة توفيــر فــرص عمــل لهــؤالء الطلبــة بعــد تخرجهــم مــن الجامعــة.

• التبرع للفقراء بالحواسيب واألجهزة المستعملة 
بهــدف نشــر الثقافــة المعرفيــة بيــن مختلــف الفئــات وخاصــة األقــل حّظــاً ومســاهمًة فــي تقليص نســبة األمية الرقميــة وزيادة عــدد المواطنين 
الذيــن يمتلكــون أجهــزة حاســوب خاصــة، تبرعــت الملكيــة األردنيــة بعــدد كبيــر مــن أجهــزة الحاســوب وملحقاتهــا واألجهــزة االلكترونيــة 
األخــرى، والتــي قدمتهــا الشــركة لمجموعــة طــالل أبــو غزالــة التــي ســتقوم بدورهــا وعبــر مبادرتهــا المجتمعيــة بإعــادة تأهيــل هــذه 

الحواســيب واألجهــزة وجعلهــا صالحــة لإلســتخدام وتوزيعهــا علــى الطلبــة المحتاجيــن والمــدارس األقــل حظــاً فــي المملكــة.
وتتطلــع الملكيــة األردنيــة مــن خــالل هــذا التبــرع إلــى خدمــة قطــاع التعليــم الــذي يعتبــر مــن أهــم القطاعــات التــي يجــب ان تحصــل علــى 
الدعــم والتطويــر مــن أجــل مواكبــة ثــورة المعلومــات، حيــث شــمل التبــرع باإلضافــة إلــى أجهــزة الحاســوب، آالت طباعــة، شاشــات كمبيوتــر، 

أجهــزة مســح ضوئيــة، شاشــات تلفزيونيــة LCD وغيرهــا.
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• تطبيق نظام GoDirect اإللكتروني لتقليل إستهالك وقود الطائرات
أدخلــت الملكيــة األردنيــة أحــد الحلــول التقنيــة المتقدمــة مــن شــركة HONEYWELL العالميـــــة، والمعــروف باســم GoDirect لتخفيــض 
كميــة الوقــود المســتهلك مــن ِقبـَـل طائــرات الملكيــة األردنيــة، حيــُث يقــوم هــذا البرنامــج المتطــور بتحليــل البيانــات ومراقبــة حركــة الطائــرات 

بطريقــة تســاعد علــى رفــع كفــاءة أســطول الشــركة، الــذي يضــم 26 طائــرة، مــن حيــث خفــض إســتهالك الوقــود وتقليــل كميــة اإلنبعاثــات. 

وتؤكــد الملكيــة االردنيــة مــن خــالل تبنــي هــذا النظــام حرصهــا علــى دعــم التــزام األردن بتخفيــض نســبة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، كمــا 
تتماشــى هــذه التكنولوجيــا مــع تشــريعات اإلتحــاد األوروبــي الراميــة إلــى تقليــل معــدل االنبعاثــات مــن كل رحلــة جويــة تعبــر األجــواء األوروبيــة.

تشغيل موظفين من ذوي اإلحتياجات الخاصة  •
بهــدف توفيــر الفــرص المتكافئــة والعادلــة لجميــع أبنــاء الوطــن بمــا فيهــم األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة ممــن يتمتعــون بمؤهــالت 
علميــة ومهنيــة تتناســب مــع طبيعــة العمــل فــي الشــركة، فهنــاك أشــخاص مــن هــذه الفئــة يعملــون فــي الملكيــة األردنيــة بوظائــف ال تتعــارض 
مــع طبيعــة إعاقتهــم، وذلــك تنفيــذاً لمــا جــاء فــي اإلتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي كان األردن مــن أوائــل الــدول التــي 

صادقــت عليهــا عــام 2009، وتتمحــور حــول حــق ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم والصحــة والرياضــة والتشــغيل وغيرهــا.  

• الملكية تطوّر منطقة الطيران في متحف األطفال، وتبني مجسمًا إلحدى طائراتها 
حرصــاً مــن الملكيــة األردنيــة علــى دعــم فكــرة متحــف أطفــال األردن الرائــدة فــي مجــال التعليــم التفاعلــي وإدراكاً ألهميتــه فــي تنميــة مهــارات 
األطفــال، قامــت الشــركة ببنــاء نمــوذج مصغــر لطائــرة موســومة بألــوان وشــعار الملكيــة األردنيــة، وذلــك فــي إطــار تحديــث وتطويــر منطقــة 

الطيــران فــي المتحــف بشــكل كامــل.

وتهــدف الملكيــة األردنيــة مــن هــذه المبــادرة إلــى تعريــف األطفــال بهويــة الناقــل الوطنــي 
لــألردن، ودورهــا الحيــوي فــي ربــط األردن بالعالــم الخارجــي، واتاحــة الفرصــة أمــام 
األطفــال لتجربــة عمليــة الســفر ببســاطة والتعــرف علــى طبيعــة مهنــة قائــد الطائــرة 

ــرب. ــف الجــوي عــن ُق والمضي

وتبــدأ منطقــة الطيــران الخاصــة بالملكيــة األردنيــة بمجســم لبــرج المراقبــة ثــم منطقــة 
انتظــار المســافرين التــي يتوفــر فيهــا 9 مقاعــد، باإلضافــة إلــى شاشــة لعــرض معلومــات 
ــال  ــُث يســتطيع األطف ــزي الرســمي، حي ــة أخــرى خاصــة بال ــات الشــركة وزاوي عــن وجه
إرتــداء الــزي المناســب لقــادة الطائــرات والطواقــم الجويــة قبــل الصعــود الــى الطائــرة.

وتحتــوي الطائــرة علــى قمــرة قيــادة تتســع لشــخصين )قائــد طائــرة ومســاعد( فيمــا تتســع 
ــى  ــال عل ــرف األطف ــث يتع ــي نفــس الوقــت، بحي ــال ف ــى 5 أطف ــرة إل ــة  ركاب الطائ كابين
مفهــوم الطيــران ومهنــة الطّيــار بشــكل مشــّوق، كمــا عرضــت الملكيــة فــي منطقــة الطيــران 
مجســمات صغيــرة لمختلــف أنــواع الطائــرات العاملــة فــي األســطول ومعلومــات والفتــات 

عــن الشــركة وخدماتهــا.

• تأهيل موظفين لخدمة المسافرين ذوي اإلحتياجات الخاصة
تواصــل الملكيــة األردنيــة تســهيل إجــراءات الســفر لخدمــة المســافرين مــن ذوي اإلعاقــة 

الحركيــة وتزويــد الطائــرات بالخدمــات اللوجســتية التــي تمّكــن المســافرين مــن اتمــام ســفرهم ضمــن أعلــى درجــات الراحــة واألمــان، وبمــا 
ينســجم مــع المعاييــر المحليــة والدوليــة، حيــُث قامــت الشــركة بتأهيــل مجموعــــــة مــن الموظفيــــــــــن مــن أجـــــــل القيـــــــام بواجبـــــات يتطلبهــا 

القانـــــــون Compliant Resolution Official (CRO) لتقديــم الخدمــة لهــذه الفئــة مــن المســافرين.

•  تذاكر مجانية للطفلة تولين ووالديها للعالج في اسطنبول
انطالقــاً مــن مســؤوليتها المجتمعيــة ووقوفهــا إلــى جانــب المحتاجيــن مــن أبنــاء الوطــن، تبرعــت الملكيــة األردنيــة خــالل شــهر آذار 2017 
بتذاكــر ســفر مجانيــة للطفلــة توليــن ذات العشــرة ســنوات ووالديهــا للســفر مــن عمــان إلــى اســطنبول مــن أجــل تلقــي العــالج وإجــراء العمليــات 
الالزمــة لزراعــة الكبــد والكليتيــن، كمــا تــم منــح العائلــة والطفلــة تذاكــر مجانيــة لرحلــة العــودة وتقديــم تســهيالت الســفر لهــم فــي مطــاري 

الملكــة عليــاء الدولــي واســطنبول. 
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• صيانة مجانية إلحدى حافالت جمعية الشلل الدماغي
تبرعــت الملكيــة األردنيــة بتنفيــذ أعمــال الصيانــة الالزمــة إلحــدى الحافــالت التابعــة لجمعيــة العنايــة بالشــلل الدماغــي والذي يُســتخدم لنقل 
األطفــال المصابيــن بهــذا المــرض وتمكينهــم مــن القيــام بأنشــطة تســاعدهم علــى االندمــاج فــي المجتمــع، حيــُث قــام فريــق مــن الزمــالء  فــي 

دائــرة الهندســة والصيانــة بإنجــاز مختلــف أعمــال الصيانــة الفنيــة المطلوبــة للبــاص، معّبريــن عــن ســعادتهم بالقيــام بهــذا العمل اإلنســاني.

• في مجال الرياضة والشباب

• رعاية مؤتمر الشباب العرب الدولي 
قدمــت الملكيــة األردنيــة خصمــاً خاصــاً علــى أســعار تذاكــر ســفر المشــاركين فــي مؤتمــر الشــباب العــرب الدولــي الســادس والثالثيــن 
والذيــن جــاءوا مــن مختلــف الــدول التــي تخدمهــا طائــرات الشــركة، حيــُث عقــد المؤتمــر فــي األردن تحــت رعايــة جاللــة الملكــة نــور 
الحســين خــالل شــهر تمــوز 2017 بتنظيــم مــن المركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون التابــع لمؤسســة الملــك الحســين تحــت شــعار" مهــارات 

القــرن الـــ21 لثقافــة الســالم واإلزدهــار". 

• دعم نادي أبو نصير الرياضي
مكنــت الملكيــة األردنيــة 13 العبــاً فــي فريــق نــادي أبــو نصيــر الرياضــي مــن المشــاركة فــي البطولــة العالميــة للكراتيــه لــذوي اإلحتياجــات 
الخاصــة والتــي أقيمــت فــي إســبانيا مــن خــالل تقديــم خصــم مقــداره 40% علــى تذاكــر ســفر الالعبين على مقطع عمــان / مدريــد / عمان .

• دعم المهندسة آيات العمرو
منحــت الملكيــة األردنيــة تذكــرة ســفر مجانيــة للمهندســة األردنيــة آيــات العمــرو المرشــحة لجائــزة األمــم المتحــدة للشــباب 2017 التــي 
نُّظمــت فــي نيويــورك وأعدتهــا منظمــة حقــوق اإلنســان العالميــة فــي هيئــة األمــم المتحــدة، حيــُث كانــت آيــات قــد تقدمــت لوكالــة ناســا 
بفكــرة علميــة متميــزة عــن اكتشــاف الفضــاء الخارجــي، إلــى جانــب تفوقهــا العلمــي فــي مجــال الهندســة والبرمجــة وحصولها علــى العديد 

مــن الجوائــز المحليــة والعالميــة. 

• دعم بطل الكيك بوكسنغ فارس عشا
قدمــت الملكيــة األردنيــة تذكرتــي ســفر مجانيتيــن علــى مقطــع عمــان – تونــس – عمــان لالعــب فــارس عشــا ومدربــه مصعــب الدوايمــة 
لتمكينهمــا مــن المشــاركة فــي بطولــة األنديــة العربيــة للكيــك بوكســنغ التــي أقيمــت فــي تونــس، حيــث حصــل فــارس علــى الميداليــة 

الفضيــة للمشــاركين تحــت وزن 67 كغــم.

• دعم العبة جيوجيتسو ربى الصايغ
تبرعــت الملكيــة األردنيــة بعــدد مــن التذاكــر المجانيــة إلــى العبــة جيوجيتســو األردنيــة ربــى الصايــغ لتمكينهــا مــن المشــاركة فــي بطــوالت 

عالميــة أُقيمــت خــالل العــام 2017، حيــُث مثلـّـت ربــى األردن فــي تلــك البطــوالت.

• في مجال الشحن الجوي 
إســهاماً مــن الملكيــة األردنيــة فــي مواصلــة دعــم الجهــود التــي تقــوم بهــا الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة تجــاه المجتمــع المحلــي، ســاهمت 

الشــركة خــالل العــام 2017 بنقــل عــدد مــن المــواد علــى طائراتهــا خدمــًة ألهــداف اجتماعيــة وإنســانية مختلفــة:

• التبرع بشحن مواد لمؤسسة نهر األردن 
تبرعــت الملكيــة األردنيــة بشــحن حوالــي 500 كغــم مجانــاً لصالــح مؤسســة نهــر األردن علــى رحــالت الشــركة مــن عمــان إلــى الواليــات 
المتحــدة، وتحتــوي الشــحنة علــى 4-5 صناديــق مــن الســجاد تــم بيعهــا فــي البــازار الــذي شــاركت فيــه المؤسســة فــي مدينــة ســانتافيه، 

حيــث يذهــب ريــع هــذه المنتجــات لصالــح األعمــال الخيريــة التــي تقيمهــا المؤسســة.

• شحن دراجات هوائية لصالح فريق رم 
قامــت الملكيــة األردنيــة بشــحن عــدد مــن الدراجــات الهوائيــة لفريــق "رم " مــن عمــان إلــى لنــدن مجانــاً، لتمكيــن 32 دراجــاً أردنيــاً مــن 
المشــاركة فــي مبــادرة ركــوب الدراجــات العالميــة 2017، والتــي تــم تنظيمهــا مــن قبــل منظمــة GBI، حيــُث اســتطاع الفريــق تحقيــق هدفــه 

بالحصــول علــى 5000  يــورو  تبــرع بهــا لدعــم جمعيــة اليرمــوك المحليــة للتعليــم.
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• الملكية االردنية ناقل رسمي لعدة فعاليات 

• المنتدى اإلقتصادي العالمي 
يختــار المنتــدى اإلقتصــادي العالمــي ســنوياً الملكيــة األردنيــة لتكــون الناقــل الرســمي للوفــود المشــاركة فــي إجتماعاتــه، وذلــك منــذ أول 
إنعقــاد لــه فــي األردن عــام 1995، حيــُث يعكــس ذلــك ثقــة إدارة المنتــدى والقائميــن عليــه بالخدمــات المتميــزة التــي تقدمهــا الملكيــة 
األردنيــة لمســافريها وقدرتهــا علــى تقديــم تســهيالت وخدمــات ســفر عاليــة الجــودة لمئــات المشــاركين الذيــن يمثلــون فئــات مختلفــة مــن 

السياســيين وقــــادة األعمــال والمجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة مــن شــتى أنحــاء العالــم.  

وتهــدف الملكيــة األردنيــة مــن رعايتهــا للمنتــدى فــي كل عــام إلــى أن يفتــح هــذا الحــدث الدولــي أمــام األردن أبوابــاً جديــدة لالســتثمار،  
باإلضافــة إلــى عــرض المميــزات التــي تتمتــع بهــا الملكيــة األردنيــة علــى صعيــد شــبكة الخطــوط واألســطول الحديــث والخدمــات الجويــة 

واألرضيــة والتكنولوجيــا المســتخدمة لتســهيل إجــراءات الســفر.

• دعم مؤتمر نساء على خطوط المواجهة
إســهاماً فــي دعــم قضايــا المــرأة محليــاً وعربيــاً وخصوصــاً النســاء اللواتــي يواجهــن التحديــات، فقــد رعــت الملكيــة األردنيــة مؤتمــر" 
نســاء علــى خطــوط المواجهــة "فــي نســخته الشــرق أوســطية الثانيــة والــذي نظمتــه مؤسســة مــي شــدياق بمشــاركة نخبــة مــن أبــرز النســاء 
المؤثــرات فــي مجــال اإلعــالم والسياســة واإلقتصــاد علــى مســتوى العالــم، حيــُث  قدمــت الشــركة ســت تذاكــر مجانيــة لمجموعــة مــن أبرز 

المتحدثيــن والمتحدثــات فــي المؤتمــر والذيــن نقلتهــم علــى طائراتهــا مــن تونــس، القاهــرة، لنــدن واســطنبول.

• المنتدى العالمي للعلوم 
كانــت الملكيــة األردنيــة الناقــل الرســمي للمنتــدى العالمــي للعلــوم )WSF(  الــذي أُقيــم برعايــة جاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي  فــي مركــز 
الملــك الحســين بــن طــالل للمؤتمــرات فــي منطقــة البحــر الميــت تحــت شــعار " العلــم مــن أجــل الّســلم" بمشــاركة حوالــي 3,000 مــن 

أبــرز العلمــاء والقــادة والسياســيين واألكاديمييــن علــى مســتوى العالــم ويمثلــون أكثــر مــن 120 دولــة.

ــدور األردن فــي  ــة دعمــاً ل ــى شــبكتها الجوي ــف الوجهــات عل ــى مختل ــة قدمــت للمشــاركين فــي المنتــدى خصومــات إل ــة األردني  الملكي
اســتضافة المنتــدى الــذي يمثــل )دافــوس العلــوم للعــرب( ويُعقــد للمــرة األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط بهــدف مناقشــة التحديــات 

علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي خصوصــاً فــي مــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة.

• المؤتمر اإلقليمي األول للسياحة
قدمــت الملكيــة األردنيــة عــدد مــن تذاكــر الســفر المجانيــة وخصومــات علــى تذاكــر أخــرى للمشــاركين فــي فعاليــات المؤتمــر اإلقليمــي 
األول حــول الســياحة فــي مــدن الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، والــذي أقيــم فــي عمــان بعنــوان " التنافســية مــن أجــل نمــو مســتدام " 

بالتعــاون مــع وزارة الســياحة واآلثــار، وأمانــة عمــان الكبــرى، وبدعــم تقنــي مــن منظمــة الســياحة العالميــة. 

مؤتمر اإلعالم والتحوالت السياسية في الشرق األوسط   •
مســاهمًة مــن الملكيــة األردنيــة فــي إنجــاح المؤتمــر الــذي أقامتــه جامعــة اليرمــوك تحــت عنــوان "اإلعــالم والتحــوالت السياســية فــي 
الشــرق األوســط"، منحــت الشــركة تذكرتــي ســفر مجانيتيــن علــى درجــة رجــال األعمــال للمتحدثّيــن الرئيســيين فــي الجلســة اإلفتتاحيــة 

للمؤتمــر، إحداهمــا علــى مقطــع )لندن-عمان-لنــدن( والثانيــة علــى مقطــع )القاهرة-عمان-القاهــرة(.

مؤتمر شبكة أريج اإلعالمية  •
قدمــت الشــركة تســهيالت وأســعار خاصــة علــى رحــالت المحاضريــن الرئيســيين الذيــن شــاركوا فــي المؤتمر العاشــر لشــبكة اعالميون 

مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة )أريــج( والــذي عقــد فــي البحــر الميــت بمشــاركة أكثــر مــن 400 اعالمــي عربــي ودولي.

مهرجان جرش للثقافة والفنون   •
تواصــل الملكيــة األردنيــة أداء دورهــا كناقــل رســمي للمهرجــان منــذ تأسيســه، مــن خــالل تقديــم خصومــات علــى أســعار تذاكــر الســفر 
للوفــود والفــرق الفنيــة والثقافيــة العربيــة والعالميــة المشــاركة فــي فعاليــات المهرجــان والتــي تقــام علــى مســارح المدينــة األثريــة خــالل 

فصــل الصيــف ســنوياً.



61

مهرجان الفحيص  •
قدمــت الملكيــة األردنيــة الرعايــة لمهرجــان الفحيــص فــي دورتــه السادســة والعشــرين ، حيــُث قدمــت خصومــات علــى تذاكــر ســفر 

الضيــوف والفــرق الفنيــة والثقافيــة العربيــة المشــاركة فــي المهرجــان.

مهرجان عمان األوبرالي  •
منحــت الملكيــة األردنيــة تذاكــر ســفر مجانيــة للفرقــة الموســيقية التــي أدت عــرض األوركســترا "أوبــرا الترافياتــا" خــالل مهرجــان 

عمــان األوبرالــي األول الــذي أُقيــم علــى المــدرج الرومانــي فــي وســط العاصمــة عمــان برعايــة ســمو األميــرة منــى الحســين.

ليالي البحر الميت  •
ــى  ــة والموســيقية عل ــن أهــم األنشــطة الثقافي ــد م ــي تُع ــة الت ــي هــذه الفعالي ــل الرســمي للمشــاركين ف ــة الناق ــة األردني ــت الملكي كان
مســتوى المنطقــة، وتمثلــت الرعايــة بتقديــم تذكرتــي ســفر مجانيتيــن علــى مقطــع )القاهــرة / عمــان / القاهــرة( علــى درجــة رجــال 
األعمــال للموســيقار وعــازف البيانــو عمــر خيــرت والفنانــة شــيرين عبــد الوهــاب، باإلضافــة إلــى منــح خصومــات علــى تذاكــر ســفر 

الفرقــة الموســيقية المرافقــة لهمــا.

• رعاية فعاليات ونشاطات محلية أخرى 
قدمــت الملكيــة األردنيــة خــالل عــام 2017 الرعايــة للعديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات المحليــة الخيريــة األخــرى والهادفــة إلــى تعزيــز 
المشــاركة فــي العمــل العــام، إيمانــاً بالــدور الوطنــي الــذي يجــب أن تؤديــه الشــركة فــي المجتمــع، وتمثلــت الرعايــة بتقديــم تذاكــر ســفر 
مجانيــة ومخفضــة وتســهيالت فــي عمليــات الحجــز، وقــد كان أبــرز تلــك الجهــات التــي تلقــت دعــم الملكيــة األردنيــة : جمعيــة أصدقــاء 
مرضــى الكبــد، اتحــاد جمعيــات الشــابات المســيحيات، جمعيــة أصدقــاء األردن، مســابقة الملكــة عليــاء للمســؤولية االجتماعيــة، جمعيــة 
المحافظــة علــى القــرآن الكريــم،  جمعيــة أهالــي وأصدقــاء األشــخاص المعوقيــن، جمعيــة التكاتــف للصــم واأليتــام الخيريــة، المعهــد 

الملكــي للدراســات الدينيــة، جمعيــة الحيــاة للصــم ومبــرة أم الحســين.
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قائمة المركز المالي الموحدة 31 كانون األول 2017  )آالف الدنانير(
20172016إيضاحات

المـوجودات
موجودات غير متداولة

8292,250226,520ممتلكات ومعدات
935,99359,731دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات

105,9926,022موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
1116,71517,452استثمار في شركات حليفة

28,46925,243مبالغ محتجزة مقابل عقود استئجار تشغيلي
3314,92015,080موجودات ضريبية مؤجلة

394,339350,048
موجودات متداولة

1227,04832,850أرصدة مدينة اخرى
1312,50811,008قطع غيار ولوازم، بالصافي

1435,61733,872ذمم مدينة، بالصافي
15101,393141,974نقد وأرصدة لدى البنوك

176,566219,704
1,064-16ممتلكات ومعدات معدة للبيع

570,905570,816مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حق ملكية حملة االسهم
17146,405146,405رأس المال 

-1725,000دفعات على حساب زيادة رأس المال
1713,50913,455احتياطي إجباري

3,7713,771احتياطي القيمة العادلة
(88,749)(88,607)خسائر متراكمة

100,07874,882
257229حقوق غير المسيطرين
100,33575,111صافي حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

18118,685143,308 قروض طويلة األجل
19114,53463,266إلتزامات بموجب عقود استئجار تمويلي طويلة األجل

2216,76471,445دائنون
20433789مطلوبات أخرى طويلة األجل

250,416278,808
مطلوبات متداولة

1838,09935,067 أقساط قروض طويلة االجل تستحق الدفع خالل عام
2162,74770,232 مصاريف مستحقة

2261,92369,590دائنون وأرصدة دائنة أخرى
333463مخصص ضريبة الدخل

2346,50730,205إيرادات مؤجلـة
1910,84411,740إلتزامات بموجب عقود استئجار تمويلي قصيرة االجل

220,154216,897
470,570495,705مجموع المطلوبات

570,905570,816 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 42 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017 

)آالف الدنانير(

20172016إيضاحات
24623,231598,271اإليرادات

(527,668)(543,783)25تكاليف اإليرادات
79,44870,603 مجمل الربح

(20,590)(22,795)27 مصاريف إدارية
(45,045)(44,463)28مصاريف بيع و تسويق

(133)(254)مخصصات مختلفة
11,9364,835صافي الربح التشغيلي

111,0722,397حصة الشركة من ارباح شركات حليفة
263,0217,274صافي إيرادات أخرى

(395)-خسائر ممتلكات ومعدات معدة للبيع
(12)(37)خسائر بيع ممتلكات ومعدات
(3,501)(1,243)30مخصص التسريح اإلختياري
(20,468)206أرباح )خسائر( فروقات عملة

(14,621)(14,487)29تكاليف التمويل
(24,491)468ربح )خسارة( السنة قبل ضريبة الدخل

(80)(194)33مخصص ضريبة الدخل
(24,571)274ربح )خسارة( السنة

العائد إلى:
(24,605)246 مساهمي الشركة

2834 حقوق غير المسيطرين
274)24,571(

 حصة السهم االساسية و المخفضة من ربح )خسارة( السنة العائد الى مساهمي
)0.168( دينار0.0017 دينار32الشركة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 42 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

 )آالف الدنانير(

20172016
(24,571)274ربح )خسارة( السنة

يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة

بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم تحويلها الى األرباح والخسائر في الفترات 
الالحقة:

178-صافي الربح من تحوطات التدفقات النقدية
(24,393)274مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
)24,427(246 مساهمي الشركة

2834 حقوق غير المسيطرين
274(24,393)

 تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 42 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة التغيـرات فـي حقـوق الملكية الموحدة
 20

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 17
ف الدنانير(

)آال

حـق ملكيـة حملـة األسهــم

س المال
رأ

دفعات على 
س 

حساب زيادة رأ
المال

االحتياطي
اإلجباري

احتياطي 
القيمة العادلة

تحوطات
التدفقات 

النقدية

الخسائر
المتراكمة

المجموع
حقوق غير
المسيطرين

مجموع
حقوق الملكية

 20
17

20
صيد كما في أول كانون الثاني 17

الر
146,40

5
-

13,455
3,771

-
(88,749)

74,882
229

75,111
مجموع الدخل الشامل للسنة

-
-

-
-

-
246

246
28

274
المحول الى االحتياطي االجباري

-
-

54
-

-
(54)

-
-

-
ضاح 

س المال )إي
دفعات على حساب زيادة رأ

)17
-

25,0
0

0
-

-
-

-
25,0

0
0

-
25,0

0
0

س المال
ف زيادة رأ

تكالي
-

-
-

-
-

(50
)

(50
)

-
(50

)
20

صيد كما في 31 كانون األول 17
الر

146,40
5

25,0
0

0
13,50

9
3,771

-
(88,60

7)
10

0
,0

78
257

10
0

,335

 20
16

20
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ضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 42 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تعتبر اإلي
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017 

)آالف الدنانير(

20172016إيضاحات
االنشطة التشغيلية

(24,491)468ربح )خسارة( السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت:
835,93825,975استهالكات ممتلكات ومعدات

(2,397)(1,072)11حصة الشركة من ارباح شركات حليفة 
14,48714,621تكاليف التمويل

1412133مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
-13242مخصص بضاعة بطيئة الحركة

3712خسائر بيع ممتلكات ومعدات
395-خسائر ممتلكات ومعدات معدة للبيع

301,2433,501مخصص التسريح اإلختياري
208212مخصص تعويض نهاية الخدمة

(300)(300)اطفاء ايراد مؤجل  - الشركة األردنية لتموين الطائرات

تغيرات رٍأس المال العامل
3,254(1,717)ذمم مدينة 

466(1,742)قطع غيار ولوازم 
6,13113,671أرصدة مدينة اخرى

16,6022,177ايرادات مؤجلة 
(65,494)(37,338)دائنون وأرصدة دائنة أخرى

1,675(8,499)مصاريف مستحقة 
(288)(438)20مخصصات نهاية الخدمة المدفوعة

(3,362)(1,217)30المدفوع من مخصص التسريح اإلختياري 
(249)(63)33ضريبة الدخل المدفوعة 

(30,689)22,856صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

االنشطة االستثمارية
111,8091,794توزيعات ارباح من شركات حليفة

(35,997)(4,485)شراء ممتلكات ومعدات
-7411النقد المتحصل من تملك شركات تابعة 

(2)30بيع )شراء( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-12المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

(4,922)(3,226)التغير في مبالغ محتجزة مقابل عقود استئجار تشغيلي
-426المتحصل من بيع أصول معدة للبيع

(39,461)(8,376)دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات
(29,582)20,626ودائع قصيرة األجل

(108,170)7,227صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
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20172016إيضاحات
االنشطة التمويلية

151,064-المتحصل من القروض
(31,594)(21,591)تسديد قروض 

99,846-زيادة رأس المال
(50)(50)تكاليف زيادة رأس المال

(7,483)(14,898)عقود استئجار تمويلي
(14,621)(13,499)فوائد مدفوعة

197,162(50,038)صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
58,303(19,955)صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

92,87434,571النقد وما في حكمه في بداية السنة 
1572,91992,874النقد وما في حكمه في نهايه السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 42 جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون األول 2017 

)آالف الدنانير، بإستثناء المبالغ بالدوالر األمريكي(

1  عـــام 
ــة -  ــي لمؤسســة عالي ــف قانون ــة المحــدودة او "الشــركة" كخل ــة المســاهمة العام ــة األردني ــة الملكي ــة - الخطــوط الجوي تأسســت شــركة عالي

ــة بتاريــخ 5 شــباط 2001. وتقــع مكاتــب اإلدارة العامــة للشــركة فــي عمــان - األردن. الملكيــة األردني

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

قامــت ســلطة الطيــران المدنــي- األردن بمنــح الشــركة حقــوق حصريــة لتشــغيل رحــالت دوليــة جويــة منتظمــة مــن عمــان بتاريــخ 5 شــباط 2002 
ولمــدة أربــع ســنوات. تــم تمديــد المــدة بتاريــخ 5 شــباط 2006 ألربــع ســنوات أخــرى وانتهــت بتاريــخ 2 شــباط 2010.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 آذار 2018.

2  أسس إعداد القوائم المالية  
• تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

ــة مــن خــالل الدخــل  ــة العادل ــة بالقيم ــة بإســتثناء الموجــودات المالي ــة التاريخي ــدأ الكلف ــاً لمب ــة الموحــدة وفق ــم المالي ــم اعــداد القوائ • ت
ــة الموحــدة. ــم المالي ــخ القوائ ــة بتاري ــة العادل ــر بالقيم ــي تظه الشــامل اآلخــر والت

• إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

3  أسس توحيد القوائم المالية 
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة لشــركة عاليــة - الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة )الشــركة( والشــركات التابعــة التاليــة 

)ويشــار إليهــم معــاً بالمجموعــة( كمــا فــي 31 كانــون األول 2017:

بلد التأسيسنسبة الملكية
األردن100%شركة االجنحة الملكية

األردن80%شركة الملكية األردنية للسياحة والسفر
األردن100%شركة المشرق لخدمات الطيران

تتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون للمجموعــة حقــوق فــي العوائــد المتغيــرة الناتجــة عــن ارتباطهــا بالشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى 
التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــالل قدرتهــا علــى الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. وتتــم الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط 

عنــد تحقــق مــا يلــي:
ــة  • ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر بهــا )الحقــوق القائمــة التــي تمنــح المجموعــة القــدرة علــى توجيــه النشــاطات ذات الصل

للشــركة المســتثمر بهــا(.
تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها.  •

القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.  •

عندمــا تمتلــك المجموعــة أقــل مــن اغلبيــة حقــوق التصويــت أو مــا شــابهها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، تقــوم المجموعــة بأخــذ جميــع الحقائــق 
والظــروف ذات العالقــة بعيــن االعتبــار لتحديــد فيمــا إذا كانــت تمتلــك ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ويتضمــن ذلــك: 

الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.  •
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.  •

حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  •
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تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم فيمــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة المســتثمر فيهــا وفــي حــال وجــود ظــروف أو حقائــق تــدل علــى التغيــر فــي 
أحــد أو أكثــر مــن عنصــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة.

يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة إبتــداءاً مــن تاريــخ ممارســة الســيطرة وحتــى توقــف هــذه الســيطرة. يتــم توحيــد ايــرادات ومصاريــف 
الشــركات التابعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ ســيطرة المجموعــة علــى الشــركات التابعــة وحتــى تتوقــف هــذه الســيطرة.

يتــم تحميــل األربــاح والخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى علــى حقــوق حملــة األســهم فــي الشــركة األم وحقــوق غيــر المســيطرين 
حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي رصيــد حقــوق غيــر المســيطرين. وإذا اقتضــت الحاجــة، يتــم تعديــل القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لتتماشــى 
سياســاتها المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم اســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات 

واألربــاح والخســائر المتعلقــة بالمعامــالت فيمــا بيــن المجموعــة والشــركات التابعــة.

يتــم تســجيل األثــر الناتــج عــن تغيــر نســبة الملكيــة فــي الشــركة التابعــة الــذي ال ينجــم عنــه فقــدان للســيطرة فــي حقــوق الملكيــة. عنــد فقــدان 
الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، تقــوم المجموعــة بمــا يلــي:

إلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.  •
إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين.  •

إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية.  •
اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة.  •

اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة.  •
اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة.  •

إعادة تصنيف حصة الشركة التي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر.  •

المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة
تملــك حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة وشــركة منــت تريدينــج – الشــرق األوســط، والمؤسســة 
العامــة للضمــان االجتماعــي  مــا نســبته 60% و15% و10% علــى التوالــي مــن أســهم الشــركة )2016: 60% و15% و10% علــى التوالــي(. هــذا 
وكمــا هــو مشــار اليــه فــي إيضــاح 17، قــد تــم اســتكمال إجــراءات رفــع رأس المــال لجــزء مــن اســهم الشــريحة الثانيــة خــالل شــهر شــباط 2018 

لتصبــح حصــة حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة 76.4% مــن اســهم الشــركة.

4  التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياســات المحاســبية المتبعــة فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي اعــداد القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة 

فــي 31 كانــون األول 2016، باســتثناء أن الشــركة قامــت بتطبيــق التعديــالت التاليــة بــدأً مــن 1 كانــون الثانــي 2017:

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (7)  - "قائمة التدفقات النقدية"- اإلفصاحات
ــرات  ــي تشــمل التغي ــة والت ــات الناتجــة عــن األنشــطة التمويلي ــق بإضافــة بعــض االيضاحــات حــول المطلوب تشــمل التعديــالت المحــدودة مــا تعل
النقديــة وغيــر النقديــة )مثــل أربــاح أو خســائر العمــالت األجنبيــة(. لــم ينتــج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت علــى القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12( "ضريبــة الدخــل": االعتــراف بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة الناتجــة عــن الخســائر غيــر 
المعتــرف بهــا

تشــمل التعديــالت المحــدودة مــا تعلــق بقانــون ضريبــة الدخــل واذا مــا كان يقيــد مصــادر الربــح الضريبــي والتــي يمكــن االســتفادة منهــا لتخفيــض 
الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة عنــد عكســها. باإلضافــة إلــى بعــض التعديــالت المحــدودة االخــرى، لــم ينتــج أي اثــر عــن تطبيــق هــذه التعديــالت علــى 

القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

5  إستخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم الماليــة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة المجموعــة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات 
ــرادات والمصاريــف والمخصصــات  ــى اإلي ــر أيضــا عل ــة. إن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤث والمطلوبــات واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتمل
وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة المجموعــة القيــام بأحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ وأوقــات التدفقــات النقديــة المســتقبلية الناجمــة 
عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل. إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات 
متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات فــي المســتقبل فــي أوضــاع وظــروف 

تلــك المخصصــات.
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ان اهم التقديرات مفصلة تاليا:

• العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات
تقــوم ادارة المجموعــة بتقديــر االعمــار االنتاجيــة للممتلــكات والمعــدات لغايــات احتســاب االســتهالك اعتمــاداً علــى االســتخدام المتوقــع 
لهــذه الموجــودات. تقــوم االدارة بمراجعــة القيمــة المتبقيــة واالعمــار االنتاجيــة بشــكل ســنوي ويتــم تعديــل مصروف االســتهالك المســتقبلي 

اذا كان فــي اعتقــاد االدارة أن االعمــار االنتاجيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.

• االعتراف باإليراد - نقاط برامج الوالء للعمالء 
ــة للنقــاط الممنوحــة بموجــب برامــج الــوالء للعمــالء مــن خــالل تطبيــق تقنيــات إحصائيــة  تقــوم ادارة المجموعــة بتقديــر القيمــة العادل
تتضمــن القيــام بفرضيــات واجتهــادات حــول نســب االســترداد المتوقعــة والوجهــات المفضلــة لــدى العمــالء.  إن هــذه التقديــرات مبنيــة 

علــى درجــة متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن. بلغــت االلتزامــات المتوقعــة للنقــاط التــي لــم يتــم اســتردادها 5,953 دينــار كمــا فــي
 31 كانون األول  2017 ( 2016 : 6,163دينار).

6  أهـم السياسات المحاسبية
فيما يلي أهم األسس المحاسبية المطبقة:
تملك شركات تابعة و الشهرة

ــخ  ــغ الممنوحــة بتاري ــة للمبال ــك بالقيمــة العادل ــم احتســاب كلفــة التمل ــك. يت ــك شــركات تابعــة باســتخدام طريقــة التمل ــم تســجيل تمل يت
ــر المســيطرين فــي الشــركة المتملكــة. ــى قيمــة حقــوق غي ــك باالضافــة ال التمل

يتــم تســجيل حقــوق غيــر المســيطرين فــي الشــركة المتملكــة بقيمتهــا العادلــة او بحصتهــم مــن صافــي موجــودات الشــركة المتملكــة. يتــم 
تســجيل التكاليــف المتعلقــة بعمليــة التملــك كمصاريــف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم تســجيل الشــهرة بالكلفــة، والتــي تمثــل زيــادة المبالــغ الممنوحــة باالضافــة الــى قيمــة حقــوق غيــر المســيطرين عــن صافــي الموجــودات 
المتملكــة وااللتزامــات المتكبدة. 

تقــوم المجموعــة بمراجعــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة المتملكــة للتأكــد مــن أن تصنيفهــا قــد تــم وفقــاً للظــروف االقتصاديــة 
والشــروط التعاقديــة المتعلقــة بهــذه الموجــودات والمطلوبــات بتاريــخ التملــك.

التدني في قيمة الشهرة
تقــوم إدارة المجموعــة بإجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة اذا كانــت هنــاك 
مؤشــرات علــى ان قيمــة الشــهرة قــد تدنــت وذلــك فــي حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة اقــل مــن القيمــة الدفتريــة ويتــم 

تســجيل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ممتلكات ومعدات 
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم، ويتــم اســتهالك الممتلــكات والمعــدات )باســتثناء األراضــي( عندما تكون 

جاهــزة لالســتخدام بطريقــة القســط الثابــت بعــد تنزيــل القيمــة المتبقيــة المقــدرة. ان نســب وفتــرة اإلســتهالك المســتخدمة هــي كمــا يلــي:

النسبــة المئويـة
طائرات مسافرين وشحن مملوكة وطائرات مستأجرة بعقود استئجار

5 - 5.5تمويلي والمحركات وقطع رئيسية للطائرات

10 - 15آالت ومعدات
25حاسب آلي

10أثاث ومفروشات
15 - 20سيارات
2.5 - 10 مباني

الفترة
24 - 120 شهرمصاريف صيانة مرسملة
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عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فانــه يتــم تخفيــض قيمتهــا الــى القيمــة 
الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي وطريقــة االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن طريقــة وفتــرة االســتهالك تتناســب مــع المنافــع االقتصاديــة 
المتوقعــة مــن الممتلــكات والمعــدات.

ممتلكات ومعدات معدة للبيع
يتــم تصنيــف الممتلــكات والمعــدات كموجــودات معــدة للبيــع اذا كان اســترداد كلفتهــا ســوف يتــم عــن طريــق عمليــة بيــع محتملــة جــدا و 

عنــد توفــر الشــروط التاليــة: 
• على ادارة المجموعة ان تكون ملتزمة ببيع الموجودات خالل عام من تاريخ تصنيفها كموجودات معدة للبيع

• ان تكون الموجودات متوفرة للبيع بوضعها الحالي

يتم االعتراف بالموجودات غير المتداولة المعدة للبيع بالكلفة او القيمة العادلة مطروحا منها كلفة البيع، ايهما اقل.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
ــا  ــاً اليه ــة مضاف ــة العادل ــد الشــراء بالقيم ــة الدخــل الشــامل اآلخــر عن ــة مــن خــالل قائم ــة العادل ــة بالقيم ــم تســجيل موجــودات مالي يت
مصاريــف االقتنــاء ويعــاد تقييمهــا الحقــاً بالقيمــة العادلـــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن 
حقــوق الملكيــة بمــا فيــه التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت االجنبيــة، وفــي 
حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن 
ــاح والخســائر المــدورة وليــس مــن خــالل  حقــوق الملكيــة ويتــم تحويــل رصيــد احتياطــي تقييــم الموجــودات المباعــة مباشــرة الــى االرب

قائمــة الدخــل الموحــدة.

ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني. يتم تسجيل األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.

استثمارات في شركات حليفة
الشــركة الحليفــة هــي منشــأة تمــارس المجموعــة فيهــا تأثيــراً جوهريــاً. التأثيــر الجوهــري هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي السياســات 

الماليــة والتشــغيلية للجهــة المســتثمر بهــا وليســت ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات.

إن االعتبــارات المســتخدمة لتحديــد الســيطرة المشــتركة مشــابهة إلــى حــد مــا لالعتبــارات المســتخدمة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات 
التابعة.

يتم اثبات استثمار المجموعة في الشركة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.

ــة لالســتثمارات فــي  ــل القيمــة الدفتري ــم تعدي ــة، تظهــر االســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة بالكلفــة، يت بموجــب طريقــة حقــوق الملكي
الشــركة الحليفــة الثبــات حصــة المجموعــة فــي التغيــرات فــي صافــي موجــودات الشــركة الحليفــة بتاريــخ التملــك. يتــم تســجيل الشــهرة 

الناتجــة عــن الشــركة الحليفــة كجــزء مــن حســاب االســتثمار وال يتــم اطفاؤهــا وال يتــم اجــراء اختبــار للتدنــي لهــا بشــكل منفــرد.

تعكــس قائمــة الدخــل الموحــدة حصــة المجموعــة مــن نتائــج أعمــال الشــركة الحليفــة أي تغيــرات فــي قائمــة الدخــل الشــامل لهــذا 
االســتثمار، ويتــم تصنيفــه ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل للمجموعــة. فــي حــال وجــود تغيــر علــى حقــوق ملكيــة الشــركة الحليفــة فإنــه يتــم 
إظهــار هــذه التغيــرات ان وجــدت فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة للمجموعــة. يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر الناتجــة 

عــن المعامــالت بيــن المجموعــة والشــركات الحليفــة بمقــدار حصــة المجموعــة فــي الشــركة الحليفــة.

يتــم إظهــار حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركة الحليفــة ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة خــارج األربــاح التشــغيلية ويمثــل ربــح 
أو خســارة بعــد الضريبــة وحقــوق غيــر المســيطرين فــي الشــركة التابعــة للشــركة الحليفــة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة المالية للمجموعة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية.

قطع غيار ولوازم اخرى
تظهر قطع الغيار واللوازم بسعر الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح او صافي القيمة البيعية ايهما اقل.
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ذمم مدينة 
تظهــر الذمــم المدينــة بالصافــي بعــد تنزيــل مخصــص لقــاء المبالــغ المقــدر عــدم تحصيلهــا، هــذا ويتــم تكويــن مخصــص للديــون المشــكوك 
ــد  ــون عن ــم شــطب الدي ــل الذمــم يت ــة عــدم التمكــن مــن تحصي ــى احتمالي فــي تحصيلهــا عندمــا يكــون هنالــك دليــل موضوعــي يشــير إل

تحققهــا.

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

اقــل بحيــث ال تتضمــن مخاطــر التغيــر فــي القيمــة بعــد تنزيــل ارصــدة البنــوك الدائنــة.

التدني في قيمة الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم المثبتــة للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة لتحديــد فيمــا اذا كانــت هنالــك 
مؤشــرات تــدل علــى تدنــي فــي قيمتهــا إفراديــاً أو علــى شــكل مجموعــة، وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فانــه يتــم تقديــر القيمــة 

القابلــة لالســترداد مــن اجــل تحديــد خســارة التدنــي.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

ــة  ــة فــي الســجالت والقيمــة الحالي ــم المثبت ــن القي ــل الفــرق بي ــأة: يمث ــي تظهــر بالكلفــة المطف ــة الت ــي قيمــة الموجــودات المالي • تدن
ــي. ــدة الفعل ــة بســعر الفائ ــة مخصوم ــات النقدي للتدفق

• فيمــا يتعلــق بالذمــم المدينــة، يتــم عمــل اختبــار تدنــي عندمــا يكــون هنالــك دليــل موضوعــي علــى أن المجموعــة لــن تتمكــن مــن تحصيــل 
كامــل المبالــغ المســتحقة حســب الشــروط األصليــة للفاتورة.

قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بتاريخ القوائم المالية كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية في إيضاح 36.

تمثــل القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم الحصــول عليــه عنــد بيــع الموجــودات أو الــذي ســيتم دفعــه لتســوية إلتــزام فــي معاملــة منظمــة 
بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ القيــاس.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة بنــاءاً علــى فرضيــة أن عمليــة بيــع الموجــودات أو تســوية اإللتــزام تتــم مــن خــالل األســواق الرئيســية للموجــودات 
والمطلوبات.

في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات.

تحتاج المجموعة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
 

تقــوم المنشــأة بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات باســتخدام اإلفتراضــات المســتخدمة مــن المشــاركين فــي الســوق عنــد 
تســعير الموجــودات أو المطلوبــات علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يتصرفــون وفقــاً لمصلحتهــم اإلقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد المنافــع اإلقتصاديــة 
مــن خــالل اســتخدام الموجــودات بأفضــل طريقــة أو بيعــه لمشــارك آخــر سيســتخدم الموجــودات بأفضــل طريقــة.

تقــوم المجموعــة باســتخدام أســاليب تقييــم مالئمــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر المعلومــات الكافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتوضيــح 
اســتخدام المدخــالت الممكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر وتقليــل اســتخدام المدخــالت الممكــن مالحظتهــا بشــكل غيــر مباشــر.

بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة، تقــوم إدارة المجموعــة بتحليــل التحــركات التــي تمــت علــى قيمــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تتطلــب 
إعــادة تقييــم أو إعــادة قيــاس بمــا يتناســب مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. لغايــات هــذا التحليــل، تقــوم لجنــة التقييــم بالتحقــق مــن 
المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم تــم مــن خــالل مطابقــة البيانــات والمعلومــات المســتخدمة الحتســاب التقييــم مــع العقــود 

والمســتندات الالزمــة.
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تقوم المجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم اســتخدام القيمــة العادلــة لقياســها أو تــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة أو تــم شــطبها 
باســتخدام المســتويات التاليــة للقيمــة العادلــة، وبنــاءاً علــى أدنــى مســتوى للمدخــالت التــي لديهــا تأثيــر مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

الــمــستـــوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المســتوى الثانــي: تقنيــات تقييــم تأخــذ فــي االعتبــار المدخــالت ذات التأثيــر المهــم علــى القيمــة العادلــة ويمكــن مالحظتهــا بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر.
المســتوى الثالــث: تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــالت لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة علــى معلومــات 

فــي الســوق يمكــن مالحظتهــا.

تقــوم المجموعــة بتحديــد إذا مــا تــم تحويــل أي مــن الموجــودات والمطلوبــات مــا بيــن مســتويات القيمــة العادلــة مــن خــالل إعــادة تقييــم 
التصنيفــات

)بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

تقــوم إدارة المجموعــة وبالتنســيق مــع المقيميــن الخارجييــن للمجموعــة بمقارنــة التغيــرات والمعلومــات الخارجيــة ذات الصلــة التــي تمــت 
علــى القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات لتحديــد مــدى معقوليــة التغيــرات.

لغايــات إيضــاح القيمــة العادلــة، تقــوم المجموعــة بتحديــد تصنيفــات الموجــودات والمطلوبــات حســب طبيعتهــا ومخاطــر الموجــودات أو 
المطلوبــات ومســتوى القيمــة العادلــة.

االستئجار التمويلي
تقــوم المجموعــة بتســجيل قيمــة الموجــودات والمطلوبــات بموجــب عقــود االســتئجار التمويلــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة عندمــا 
تنتقــل المخاطــر والمنافــع الرئيســية المتعلقــة بالموجــودات المســتأجرة للمجموعــة وذلــك بقيمــة تعــادل القيمــة العادلــة للموجــودات 

المســتأجرة عنــد بدايــة عقــد االســتئجار أو صافــي القيمــة الحاليــة لدفعــات االســتئجار المســتقبلية، ايهمــا اقــل.

ــي ومــن مصــروف  ــزام بموجــب عقــود االســتئجار التمويل ــم لاللت ــد القائ ــي مــن أقســاط ســداد الرصي ــات االســتئجار التمويل تتكــون دفع
ــزام. ــم لاللت ــد القائ ــى أســاس الرصي ــده فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ويحتســب عل ــم قي ــذي يت ــدة ال الفائ

يتــم اســتهالك الموجــودات المرســملة بموجــب عقــود االســتئجار التمويلــي علــى مــدى العمــر االنتاجــي المتوقــع لهــا أو مــدة عقد االســتئجار 
أيهمــا أقصــر فــي حــال عــدم التأكــد مــن امتــالك المجموعــة للموجــودات عنــد نهايــة مــدة االســتئجار التمويلي.

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة الخاصــة بتعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن عــن مــدة الخدمــة المتراكمــة 

بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة للموظفيــن الغيــر مســجلين فــي المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي.

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
يتــم اثبــات المطلوبــات للمبالــغ المســتحقة الســداد فــي المســتقبل للبضائــع والخدمــات المســتلمة ســواء تمــت أو لــم تتــم المطالبــة بهــا 

مــن قبــل المــورد.

مخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام )قانونــي او فعلــي( ناتــج عــن حــدث ســابق، وان تســديد االلتزامــات 

محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

القروض
يتــم االعتــراف بالقــروض بالقيمــة العادلــة وينــزل منهــا التكاليــف المباشــرة المتعلقــة بالقــروض. ويتــم تســجيلها الحقــاً بالكلفــة المطفــأة 

باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

يتــم تحميــل فوائــد القــروض علــى قائمــة الدخــل الموحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تحقــق هــذه الفوائــد والتــي تشــمل فتــرة الســماح، إن 
وجــدت. 
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اإليرادات
ــاس بصــورة  ــة للقي ــة قابل ــة تبادلي ــة للمجموعــة نتيجــة لعملي ــع اقتصادي ــق مناف ــل تدف ــن المحتم ــح م ــا يصب ــرادات عندم ــق االي ــم تحق يت

موثوقــة.

يتــم تحقــق إيــرادات نقــل المســافرين والشــحن عنــد تقديــم خدمــة النقــل ويتــم االعتــراف بايــرادات بــدل وقــود مضافــة علــى أثمــان التذاكــر 
عنــد البيــع. يتــم تســجيل قيمــة التذاكــر المباعــة ومبيعــات الشــحن ضمــن حســاب اإليــرادات المؤجلــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة 

إلــى حيــن تحقــق اإليــراد.

يتم االعتراف باإليرادات األخرى عند تقديم الخدمة.

تقــدم الشــركة برنامــج المســافر الدائــم )Royal plus( والــذي يتيــح لمســافريها الدائميــن تجميــع النقــاط التــي تخولهــم الحصــول علــى 
تذاكــر ســفر مجانيــة أو فرصــة الســفر علــى درجــة كــراون بــدال مــن الدرجــة الســياحية. يتــم تســجيل النقــاط الممنوحــة بموجــب برامــج 
الــوالء للعمــالء كبنــد منفصــل عــن المبيعــات التــي تــم بموجبهــا منــح هــذه النقــاط بحيــث يتــم تخصيــص جــزء مــن المبالــغ المقبوضــة مــن 

عمليــة البيــع للنقــاط الممنوحــة وتأجيــل اإلعتــراف بذلــك الجــزء كإيــراد إلــى الفتــرات التــي يتــم فيهــا إســتغالل تلــك النقــاط.

مصاريف الصيانة والتصليحات
يتم قيد مصاريف الصيانة الدورية للطائرات والمحركات المستأجرة والمملوكة في قائمة الدخل الموحدة حين تحققها.

يتــم رســملة مصاريــف الصيانــة الرئيســية للطائــرات والمحــركات وقطــع الطائــرات علــى الممتلــكات والمعــدات، ويتــم اســتهالكها علــى 
الفتــرة الزمنيــة حتــى الموعــد التالــي للصيانــة الرئيســية.

ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

ــاح  ــة عــن االرب ــة للضريب ــاح الخاضع ــف االرب ــة، وتختل ــة للضريب ــاح الخاضع ــى أســاس االرب ــب المســتحقة عل ــف الضرائ تحســب مصاري
المعلنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة الن االربــاح المعلنــة تشــمل ايــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة او مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي 
الســنة الماليــة وانمــا فــي ســنوات الحقــة او الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة او مقبولــة التنزيــل الغــراض 

ضريبيــة.

تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة وفقا لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية.
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات او 
المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها.  يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة 
باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــاً للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا 

عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي او تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع عــدم إمكانيــة 
االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــا او كليــا.

اإليجار التشغيلي
ــد قيمــة الدفعــات المتعلقــة  ــم قي ــا للمؤجــر كإيجــار تشــغيلي.  ويت ــع مخاطرهــا ومنافعه ــي تعــود جمي ــرات الت ــم تصنيــف إيجــار الطائ يت

ــرة اإليجــار. باإليجــار التشــغيلي كمصــروف خــالل فت

العمالت االجنبية
يتــم تســجيل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة خــالل الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء المعامــالت، كمــا يتــم 

تحويــل أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــالت األجنبيــة باســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
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7  تملك شركة تابعة
قــرر مجلــس إدارة الشــركة خــالل شــهر آذار 2017 شــراء كامــل اســهم شــركة المشــرق لخدمــات الطيــران المســاهمة الخاصــة المحــدودة بســعر 

دينــار أردنــي واحــد فقــط بحيــث أصبحــت المجموعــة المالكــة الوحيــدة لكامــل أســهم شــركة المشــرق لخدمــات الطيــران.

بلغت القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة المشرق لخدمات الطيران بتاريخ التملك كما يلي:

القيمة الدفتريةالقيمة العادلة
الموجودات

3030ممتلكات ومعدات
4040ذمم مدينة

133133أرصدة مدينة أخرى
411411نقد وأرصدة لدى بنوك

614614مجموع الموجودات

المطلوبات
1,5471,547ذمم وأرصدة دائنة أخرى

1,5471,547مجموع المطلوبات
(933)(933))العجز( في صافي الموجودات الممتلكة

933الشهرة الناتجة من التملك

ســاهمت الشــركة الممتلكــة بخســائر بلغــت 105 دينــار للفتــرة مــن تاريــخ التملــك فــي 12 آذار 2017 ولغايــة 31 كانــون األول 2017. فيمــا لــو 
تمــت عمليــة التملــك فــي بدايــة الســنة لــزادت إيــرادات ومصاريــف المجموعــة بمبلــغ 1,327 دينــار و 1,612 دينــار علــى التوالــي ولبلــغ صافــي ربــح 
المجموعــة قبــل الضريبــة 288 دينــار. قامــت المجموعــة باخــذ مخصــص تدنــي للشــهرة بمبلــغ 639 دينــار خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون 
ــة أخــرى  ــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 وتــم تســجيلها ضمــن بنــد أرصــدة مدين األول 2017 وبالتالــي بلغــت صافــي قيمــة الشــهرة 294 دين

)إيضــاح 12(.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة لموجــودات ومطلوبــات الشــركة المتملكــة بشــكل مؤقــت بحلــول نهايــة الســنة التــي تــم فيهــا التملــك وبالتالــي فقــد تــم 
تحديــد المحاســبة المبدئيــة لعمليــة التملــك بشــكل مؤقــت وســوف تقــوم المجموعــة باالعتــراف بايــة تعديــالت علــى تلــك القيــم المؤقتــة نتيجــة 

إتمــام المحاســبة المبدئيــة خــالل فتــرة إثنــى عشــر شــهراً مــن تاريــخ الشــراء.

2017
التدفق النقدي عند التملك:

411صافي التدفق المتملك مع الشركة التابعة
-النقد المدفوع

411صافي النقد المتملك
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16

طائرات مملوكة
بموجب عقود

استئجار تمويلي
طائرات

محركات

ف
صاري

م
صيانة محركات
طائرات وقطع

طائرات مرسملة

قطع رئيسية
للطائرات

آالت 
ومعدات

حاسب
آلــي

أثاث
ومفروشات

سيارات
ضي

أرا
ومباني

المجموع

الكلفة
20

صيد كما في أول كانون الثاني 16
الر

81,284
126,344

2,490
27,767

46,619
56,191

17,119
9,235

10
,60

8
42,581

420
,238

ضافات خالل السنة
إ

72,299
-

26,873
24,551

856
5,532

881
90

180
15

131,277
إستبعادات خالل السنة

-
(48,213)

-
(8,510

)
-

(11)
(16)

(4)
(118)

-
(56,872)

20
صيد كما في 31 كانون األول 16

الر
153,583

78,131
29,363

43,80
8

47,475
61,712

17,984
9,321

10
,670

42,596
494,643

االستهالك المتراكم
20

صيد كما في أول كانون الثاني 16
الر

28,185
117,972

2,490
17,70

0
41,262

49,547
14,825

7,391
9,60

9
8,568

297,549
استهالك السنة

4,132
2,313

34
12,540

2,0
24

1,897
987

346
382

1,320
25,975

إستبعادات خالل السنة
-

(46,754)
-

(8,510
)

-
(9)

(16)
(4)

(10
8)

-
(55,40

1)
20

صيد كما في 31 كانون األول 16
الر

32,317
73,531

2,524
21,730

43,286
51,435

15,796
7,733

9,883
9,888

268,123

20
صافي القيمة الدفترية 31 كانون األول 16

121,266
4,60

0
26,839

22,0
78

4,189
10

,277
2,188

1,588
787

32,70
8

226,520
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9  دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات

20172016
35,99359,731دفعات على حساب شراء طائرات بوينج 787

10  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2016 2017
5,386 5,386 شركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية

611 583 سندات استثمار سيتا لالتصاالت
25 23 أخرى

6,022 5,992

11  استثمار في شركات حليفة

بلد التأسيس
قيمة االستثمارنسبة الملكية

2017201620172016
304,9765,194%30%األردنالشركة األردنية لتموين الطائرات
208,2598,606%20%األردنالشركة األردنية لصيانة الطائرات

203,4803,652%20%األردنالشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي
--49%100%األردنالمشرق لخدمات الطيران*

16,71517,452

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على قيمة االستثمار في شركات حليفة:

20172016
17,45216,849الرصيد في بداية السنة

1,0722,397حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
(1,794)(1,809)توزيعات أرباح 

16,71517,452

ــران المســاهمة الخاصــة المحــدودة  ــس إدارة الشــركة خــالل شــهر آذار 2017 شــراء كامــل اســهم شــركة المشــرق لخدمــات الطي ــرر مجل * ق
ــران )إيضــاح 7(. ــدة لكامــل أســهم شــركة المشــرق لخدمــات الطي ــث أصبحــت المجموعــة المالكــة الوحي ــي واحــد فقــط بحي بســعردينار أردن
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ص القوائم المالية الستثمارات المجموعة في الشركات الحليفة:
يبين الجدول التالي ملخ
قائمة المركز المالي

الشركة األردنية
لتموين الطائرات

الشركة األردنية
صيانة الطائرات

ل
الشركة األردنية لتدريب

الطيران والتدريب التشبيهي
شركة المشرق

لخدمات الطيران
المجموع

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

موجودات متداولة
5,868

6,966
17,60

2
17,769

1,296
2,156

-
5,948

24,766
32,839

موجودات غير متداولة
1,331

1,484
18,530

18,550
21,70

2
22,60

3
-

1,875
41,563

44,512

مطلوبات متداولة
(3,499)

(3,947)
(9,293)

(7,179)
(2,363)

(2,449)
-

(2,40
3)

(15,155)
(15,978)

مطلوبات غير متداولة
-

-
(13,272)

(13,895)
(6,669)

(7,491)
-

(9,713)
(19,941)

(31,0
99)

صافي الموجودات
3,70

0
4,50

3
13,567

15,245
13,966

14,819
-

(4,293)
31,233

30
,274

نسبة ملكية المجموعة
%

30
%

30
%

20
%

20
%

20
%

20
%

10
0

%
49

االستثمار في الشركة الحليفة
1,110

1,351
2,713

3,0
49

2,793
2,964

-
-

6,616
7,364



86

مل
شا

 ال
خل

لد
ة ا

ئم
قا

نية
ألرد

ة ا
رك

لش
ا

ات
ائر

لط
ن ا

موي
لت

نية
ألرد

ة ا
رك

لش
ا

ات
ائر

لط
ة ا

يان
ص

ل
يب

در
 لت

نية
ألرد

ة ا
رك

لش
ا

هي
شبي

الت
ب 

دري
الت

ن و
يرا

لط
ا

رق
مش

 ال
ركة

ش
ران

طي
 ال

ات
دم

لخ
موع

مج
ال

20
17

20
16

20
17

20
16

20
17

20
16

 1 
منذ

رة 
لفت

ل
 2

0
17

ي 
ثان

 ال
ون

كان
ذار

1 آ
2 

اية
ولغ

20
17

20
16

20
17

20
16

ات
راد

إلي
ا

19
,7

70
20

,8
57

33
,9

29
36

,5
44

5,
17

5
6,

54
2

26
7

1,
39

7
59

,1
41

65
,3

40

ات
بيع

الم
فة 

تكل
(1

3,
94

2)
(1

5,
0

18
)

(2
5,

86
0

)
(2

4,
55

1)
(3

,5
78

)
(3

,9
87

)
(4

46
)

(1
,0

51
)

(4
3,

82
6)

(4
4,

60
7)

رى
أخ

ف 
اري

ص
وم

ت 
ادا

إير
(1

,3
29

)
(5

99
)

(9
,8

0
8)

(9
,0

65
)

(1
,2

49
)

(1
,3

53
)

-
(9

12
)

(1
2,

38
6)

(1
1,

92
9)

بل
( ق

ارة
خس

)ال
ح 

لرب
 ا

يبة
ضر

ال
4,

49
9

5,
24

0
(1

,7
39

)
2,

92
8

34
8

1,
20

2
(1

79
)

(5
66

)
2,

92
9

8,
80

4

خل
الد

بة 
ضري

-
(5

)
-

-
-

-
-

-
-

(5
)

رة(
سا

لخ
 )ا

بح
الر

4,
49

9
5,

23
5

(1
,7

39
)

2,
92

8
34

8
1,

20
2

(1
79

)
(5

66
)

2,
92

9
8,

79
9

بح
ن ر

ة م
وع

جم
الم

صة 
   ح

سنة
ال

1,
35

0
1,

57
1

(3
48

)
58

6
70

24
0

-
-

1,
0

72
2,

39
7



87

12  أرصدة مدينة أخرى

20172016
10,2927,926مصاريف مدفوعة مقدماً

9421,001تأمينات مستردة
8,83110,739ذمم مؤجري الطائرات – مطالبات الصيانة

1,270878ذمم الموظفين
3,0569,700دفعات مقدمة للموردين

-294الشهرة الناتجة عن تملك شركة تابعة )إيضاح 7(
2,3632,606أخرى

27,04832,850

13  قطع غيار ولوازم

20172016
16,73114,989قطع غيار ولوازم

(3,981)(4,223)مخصص تدني أسعار مخزون
12,50811,008

إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص تدني أسعار مخزون هي كما يلي:

20172016
3,9813,981الرصيد في بداية السنة

-242المخصص للسنة
4,2233,981الرصيد في نهاية السنة

14  ذمم مدينة

20172016
50,38148,633ذمم مدينة

(14,761)(14,764)مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
35,61733,872

بلغ إجمالي الذمم المشكوك في تحصيلها 14,764 دينار كما في 31 كانون األول 2017 مقابل 14,761 دينار كما في
31 كانون األول 2016.
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فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

20172016
14,76114,637رصيد بداية السنة
12133المخصص للسنة

(9)(9)ديون معدومة
14,76414,761رصيد نهاية السنة

فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها كما في 31 كانون األول:

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها

المجموع 360 - 181
يوم

180 - 91
يوم

90 - 61
يوم

60 - 31
يوم

30 - 1 
يوم

الذمم
غير المستحقة
وغير المشكوك
في تحصيلها

35,617 1,238 3,317 1,958 2,884 19,284 6,936 2017
33,872 2,703 2,768 2,523 3,019 20,077 2,782 2016

فــي تقديــر إدارة المجموعــة فإنــه مــن المتوقــع تحصيــل الذمــم غيــر المشــكوك فــي تحصيلهــا بالكامــل. تقــوم المجموعــة بالحصــول علــى ضمانــات 
تتمثــل فــي كفــاالت بنكيــة مقابــل معظــم ذمــم وكالء الشــحن والــوكالء العامــون. ال تقــوم المجموعــة بالحصــول علــى ضمانــات مقابــل باقــي الذمــم.

15  النقد وما في حكمه

20172016
27,51412,944نقد وأرصدة لدى البنوك

28,70962,202ودائع قصيرة االجل*
16,69617,728نقد في الطريق**

72,91992,874النقد وما في حكمه

28,47449,100ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة اشهر***
101,393141,974

* يمثل هذا البند ودائع لدى البنوك بالدينار األردني كما في 31 كانون األول 2017 بمعدل فائدة يتراوح بين %4.5 - %5
(2016 : 3% - 3.65%)  وتستحق خالل فترة ثالثة أشهر.

** يمثل هذا البند النقد المتحصل من مبيعات تذاكر ومبيعات أخرى تمت خالل شهر كانون األول وتم ايداعها في حسابات الشركة لدى 
البنوك خالل شهر كانون الثاني من السنة التالية.

*** يمثل هذا البند ودائع لدى البنوك بالدينار األردني )20,752 دينار( والجنيه السوداني )215,302 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 7,722 
دينار( )2016: ودائع بالدينار األردني 40,000 دينار والجنية السوداني 191,084 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 7,022 دينار( كما في 31 

كانون األول 2017 بمعدل فائدة 5.13% (2016: 4.5%) وتستحق خالل فترة أربعة أشهر )2016: ثمانية أشهر(.
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16  ممتلكات ومعدات معدة للبيع
قــرر مجلــس إدارة الشــركة خــالل عــام 2016 بيــع طائــرة الشــحن إيربــص A-310، وبالتالــي فقــد تــم تصنيــف الطائــرة فــي قائمــة المركــز المالــي 
الموحــدة كمــا فــي 31 كانــون االول 2016 كممتلــكات ومعــدات معــدة للبيــع وتــم إدراجهــا بمبلــغ 1,064 دينــار والــذي يمثــل القيمــة العادلــة لتلــك 
الطائــرة كمــا فــي 31 كانــون االول 2016 مطروحــاً منهــا كلفــة البيــع، كمــا تــم تســجيل خســارة تدنــي فــي قيمــة الممتلــكات و المعــدات فــي قائمــة 
الدخــل الموحــدة بمبلــغ 395 دينــار للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2016 والــذي يمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للممتلــكات و المعــدات 
و القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا كلفــة البيــع كمــا فــي 31 كانــون االول 2016. قامــت الشــركة خــالل عــام 2017 ببيــع الطائــرة ولــم ينتــج عــن البيــع 

خســائر إضافيــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017.

17  حقوق المساهمين
• رأس المال

20172016
راس المال المصرح به 

246,405 سهم، قيمة السهم االسمية دينار أردني 
246,405246,405واحد 

146,405146,405راس المال المدفوع 

دفعات على حساب زيادة رأس المال  •
وافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ 2 ايــار 2015 علــى تخفيــض رأســمال الشــركة بمقــدار 37,968 دينــار 
ــم اســتكمال  ــار، هــذا و قــد ت ــد التخفيــض 46,405 دين ــح رأســمال الشــركة بع ــاء جــزء مــن الخســائر المتراكمــة ليصب ــق اطف عــن طري
إجــراءات تخفيــض رأس المــال لــدى وزارة الصناعــة و التجــارة بتاريــخ 26 تمــوز 2015. كمــا وافقــت الهيئــة العامــة للشــركة علــى قيــام 
الحكومــة باالكتتــاب الخــاص و/أو العــام بنســبة 50% مــن الشــريحة األولــى مــن زيــادة رأس المــال المقترحــة والبالغــة 100 مليــون دينــار 
أي بمبلــغ 50 مليــون دينــار، وفــي حــال عــدم موافقــة المســاهمين اآلخريــن علــى االكتتــاب بنســبة الـــ 50% األخــرى مــن هــذه الشــريحة، 
تقــوم الحكومــة باالكتتــاب بالشــريحة كاملــة بنســبة 100% بمبلــغ 100 مليــون دينــار، تــم خــالل شــهر كانــون الثانــي 2016 االكتتــاب بمبلــغ 
60,120 دينــار ليصبــح رأس المــال المدفــوع 106.5 مليــون دينــار، كمــا تــم زيادتــه خــالل شــهر نيســان 2016 بمبلــغ 39.9 مليــون دينــار 

ليصبــح 146.4 مليــون دينــار.

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 6 أيلــول 2017 بالموافقــة علــى قيــام حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية ممثلــة بشــركة 
إدارة المســاهمات الحكوميــة باالكتتــاب بنســبة 50% مــن الشــريحة الثانيــة مــن رفــع رأســمال الشــركة والبالغــة 100 مليــون دينــار، أي 
بمبلــغ 50 مليــون دينــار حســب نســبة ملكيتهــا فــي رأســمال الشــركة، وان تقــوم الحكومــة فــي حــال عــدم موافقــة المســاهمين الرئيســيين 
علــى االكتتــاب، باالكتتــاب بنســبة 100%. تــم ســداد قيمــة االكتتــاب عــن طريــق رســملة ديــون بمبلــغ 25 مليــون دينــار مســتحقة الــى شــركة 
إدارة المســاهمات الحكوميــة وعــن طريــق الدفــع النقــدي للرصيــد المتبقــي علــى ان يتــم احتســاب قيمــة االكتتــاب حســب ســعر اغــالق 
الســهم فــي الســوق المالــي بتاريــخ صــدور هــذا القــرار والبالــغ 0.390 دينــار للســهم الواحــد، وبالتالــي تــم تصنيــف 25 مليــون دينــار مــن 
الذمــم المســتحقة للحكومــة كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة راس المــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2017. هــذا وســيتم االكتتــاب بالمبلــغ 

المتبقــي مــن الشــريحة الثانيــة خــالل عــام 2018.

االحتياطي االجباري  •
يمثل هذا البند ما تم تحويله من االرباح السنوية بنسبة 10% من الربح قبل ضريبة الدخل وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
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18  قروض

20172016

أقســـاط القـــــروضأقســـاط القـــــروض

طويــــلة األجــــلتستحق الدفــع خـالل عــامطويــــلة األجــــلتستحق الدفــع خـالل عــام

38,879120,31035,847145,713قرض تجمع بنكي*
ينزل: تكاليف مباشرة متعلقة 

(2,405)(780)(1,625)(780)بالقروض

38,099118,68535,067143,308

*قامت المجموعة بتاريخ 20 كانون األول 2015 بتوقيع إتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 275 مليون دوالر أمريكي ما يعادل 195 مليون دينار 
وبسعر فائدة معدل سعر اإلقراض في أسواق لندن لثالثة أشهر مضافاً إليها 3%. يسدد القرض بموجب 49 قسط. استحق القسط األول 

والبالغ 3 مليون دينار بتاريخ 20 كانون الثاني 2017 ويستحق القسط األخير في 20 كانون الثاني 2021. 
بموجب اتفاقية القرض قامت الشركة بااللتزام بتحويل تحصيالت مبيعات وكالء السياحة والسفر والمحصلة عن طريق اياتا لثالثة وعشرون 

محطة إلى حسابات الشركة في بنك المشرق كضمان لسداد القرض.

إن أقساط أصل القرض المستحقة خالل عام 2018 وما بعد هي كما يلي:

المبلغالسنـــة
201838,879
201947,839
2020 66,699
2021 5,772

159,189

19  التزامات بموجب عقود استئجار تمويلي

20172016
E-195E-175B-787المجموعE-195E-175B-787المجموع

 التزامات طويلة
1,97661,29063,266-114,534114,534--االجل

 التزامات قصيرة
1,9758,86910,8443,6583,7704,31211,740-االجل

-1,975123,403125,3783,6585,74665.60275,006

عقد استئجار طائرة امبرير E-195  رقم 107
تم توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 17 أيلول 2007 بمبلغ 22,500,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 15,957 دينار لمدة 10 أعوام ويتم احتساب 

الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل االقراض في أسواق لندن )LIBOR( مضافا إليها 0.75% سنويا. يسدد العقد على 40 قسط 
ربع سنوي ابتداًء من 20 كانون األول 2007. قامت المجموعة بسداد كامل رصيد العقد خالل شهر أيلول 2017 )بلغ رصيد العقد 1,575 

دينار كما في 31 كانون األول 2016(.
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عقد استئجار طائرة امبرير E-195 رقم 131
تم توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 17 أيلول 2007 بمبلغ 22,500,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 15,957 دينار لمدة 10 أعوام ويتم احتساب 

الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل االقراض في أسواق لندن )LIBOR( مضافا إليها 0.75% سنويا. يسدد العقد على 40 قسط ربع 
سنوي ابتداًء من 20 شباط 2008. قامت المجموعة بسداد كامل رصيد العقد خالل شهر كانون األول 2017 ٫)31 كانون األول 2016 :2,083 دينار(.

تم خالل شهر أيلول 2017 وكانون األول 2017 استكمال إجراءات فك الرهن لطائرة االمبرير E195 رقم 107 وطائرة االمبرير E195 رقم 131 
حيث قامت المجموعة بسداد كامل رصيد العقد المتعلق بعقود استئجار هذه الطائرات.

عقد استئجار طائرة امبرير E-175 رقم 223
تم توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 17 أيلول 2007 بمبلغ 21,000,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 14,894 دينار لمدة 10 أعوام ويتم احتساب 

الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل االقراض في أسواق لندن )LIBOR( مضافا إليها 0.75% سنويا. يسدد القرض على 40 
قسط ربع سنوي ابتداًء من 15 آب 2008. بلغ الرصيد كما في 31 كانون األول 2017 مبلغ 987 دينار )31 كانون األول 2016 :2,873 دينار(.

عقد استئجار طائرة امبرير E-175 رقم 232
تم توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 17 أيلول 2007 بمبلغ 21,000,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 14,894 دينار لمدة 10 أعوام ويتم احتساب 

الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل االقراض في أسواق لندن )LIBOR( مضافا إليها 0.75% سنويا. يسدد القرض على 40 
قسط ربع سنوي ابتداًء من 15 أيلول2008 . بلغ الرصيد كما في 31 كانون األول 2017 مبلغ 988 دينار )31 كانون األول 2016 :2,873 دينار(.

عقد إستئجار طائرة بوينغ B-787 رقم 37984
تم توقيع هذه اإلتفاقية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2016 بمبلغ 92,500,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 65,602 دينار لمدة 12 عام ويتم 

إحتساب الفائدة على عقد اإلستئجار بسعر فائدة  معدل اإلقراض في أسواق لندن )LIBOR( مضافاً إليه 3.25%. يسدد القرض على48  
قسط ربع سنوي إبتداًء من 15 شباط 2017. بلغ الرصيد كما في 31 كانون األول 2017 مبلغ 61,291 دينار ) 65,602:2016(.

عقد إستئجار طائرة بوينغ B-787 رقم 37985
تم توقيع هذه اإلتفاقية بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 بمبلغ 92,031,250 دوالر أمريكي أي ما يعادل 65,270 دينار لمدة 12 عام ويتم 

إحتساب الفائدة على عقد اإلستئجار بسعر فائدة معدل اإلقراض في أسواق لندن )LIBOR( مضافاً إليه 3.35%. يسدد العقد على 48 
قسط ربع سنوي إبتداًء من 15 نيسان 2017. بلغ الرصيد كما في 31 كانون األول 2017 مبلغ 62,112 دينار )31 كانون األول 2016: ال يوجد(.

قامت الشركة برهن طائرات األمبريرE-175 وطائرات البوينغ B-787 لقاء عقود اإلستئجار التمويلي الخاصة بتلك الطائرات. 

إن أقساط األصل المستحقة على إستئجار الطائرات خالل العام 2018 وما بعد للطائرات المستلمة لغاية 31 كانون األول هي كما يلي:

المبلغالسنـــة
201810,844
20199,253
20209,653
202110,071

202285,557 وما بعد
125,378

إن القيمة الحالية لاللتزامات بموجب عقود استئجار تمويلي هي كما يلي:

20172016
165,36193,408مجموع أقساط استئجار طائرات

(18,402)(39,983)فوائد
125,37875,006
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20  مطلوبات اخرى طويلة االجل

20172016
433789مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين هي كما يلي:

20172016
7891,065الرصيد في بداية السنة

8212المخصص المأخوذ خالل السنة
(288)(438)الدفعات خالل السنة

433789

21  مصاريف مستحقة

20172016
49,66053,011مصاريف مستحقة لعمليات الطيران

13,08717,221مصاريف مستحقة لعقود إستئجار تشغيلي
62,74770,232

22 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

20172016
طويلة األجلقصيرة األجلطويلة األجلقصيرة األجل

1,80016,76411,06236,929موردي وقود *
16,20034,516-9,706حكومة المملكة االردنية الهاشمية** )إيضاح 34(

-10,950-12,099موردي قطع الغيار وذمم دائنة
-1,919-1,581وزارة المالية )إيضاح 34(

ــة  ــي ومســتخدمي شــركة الملكي ــدوق ادخــار موظف صن
-5,009-4,473األردنيــة

-24,450-32,264أخرى
61,92316,76469,59071,445

*قامــت الشــركة خــالل عــام 2016 بتوقيــع اتفاقيــة مــع شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة وتــم إعــادة جدولــة مبلــغ 83,024 دينــار بحيــث يســدد 
عــن طريــق 60 دفعــة شــهرية متســاوية قيمــة كل منهــا 1,383.7 دينــار وبســعر فائــدة 4.4%. اســتحقت الدفعــة الدفعــة األولــى بتاريــخ 30 نيســان 

.2016

تــم خــالل عــام 2017 تخفيــض ســعر الفائــدة الــى 0.5% وبالتالــي تــم تســجيل الذمــة بالقيمــة العادلــة والبالغــة 45,483 دينــار والتي تم احتســابها 
عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام ســعر فائــدة 4.4% والــذي يقــارب معــدل ســعر فائــدة االقتراض للشــركة لعام 
2017 وتــم تســجيل الفــرق بيــن القيمــة العادلــة وقيمــة الذمــة البالغــة 2,346 دينــار كايــرادات أخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة المنتهيــة 

فــي 31 كانــون األول 2017 وســيتم االعتــراف بهــا كمصــروف فوائــد خــالل الســنوات الالحقــة.

** قامــت الشــركة خــالل عــام 2016 بتوقيــع إتفاقيــة مــع حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية- وزارة الماليــة وتــم إعــادة جدولــة مبلــغ 49,435 
دينــار بحيــث يســدد عــن طريــق 51 دفعــة شــهرية متســاوية قيمــة كل منهــا 969.3 دينــار وبســعر فائــدة 0.5%. اســتحقت الدفعــة االولــى بتاريــخ 

ــران 2016. 30 حزي

ــة  ــة المســتقبلية المتوقع ــات النقدي ــق خصــم التدفق ــم احتســابها عــن طري ــي ت ــار والت ــة 46,361 دين ــة والبالغ ــة العادل ــة بالقيم ــم تســجيل الذم ت
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باســتخدام ســعر فائــدة 3.5% والــذي يقــارب معــدل ســعر فائــدة اإلقــراض للشــركة لعــام 2016. تــم تســجيل الفرق بيــن القيمة العادلــة وقيمة الذمة 
والبالغــة 3,074 دينــار كإيــرادات أخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2016 وســيتم االعتــراف بهــا كمصــروف 

فوائــد خــالل الســنوات الالحقــة. تــم االعتــراف بمبلــغ 2,847 دينــار كمصــروف فوائــد خــالل الســنة المنتهيــة بتاريــخ 31 كانــون األول 2017.

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 6 أيلــول 2017 بالموافقــة علــى قيــام حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية متمثلــة بشــركة إدارة 
المســاهمات الحكوميــة باالكتتــاب بالجــزء األول مــن الشــريحة الثانيــة مــن رفــع رأســمال الشــركة . تــم تحويــل 25 مليــون دينــار مــن الذمــة المســتحقة 
علــى الشــركة لحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية إلــى شــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة. تــم تســديد 25 مليــون دينــار مــن خــالل رســملة جــزء مــن 
الديــون المســتحقة علــى الشــركة لصالــح شــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة وبالتالــي تــم تصنيــف 25 مليــون دينــار مــن الذمــم المســتحقة للحكومــة 

كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة رأس المــال كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 )إيضــاح 17(.

23  إيرادات مؤجلة

20172016
45,48228,880مبيعات التذاكر والشحن والخدمات األخرى غير المستغلة

1,0251,325ايراد مؤجل – الشركة األردنية لتموين الطائرات***
46,50730,205

***منحــت شــركة عاليــة – الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة خــالل شــهر كانــون الثانــي 2010 حصــة اضافيــة بلغــت 10% فــي الشــركة االردنيــة 
لتمويــن الطائــرات مقابــل تجديــد عقــد خدمــات تمويــن المســافرين لمــدة 11.5 ســنة. تــم تســجيل المنحــة كايــراد مؤجــل يتــم اطفــاءه علــى مــدة عقــد 

خدمــات التمويــن البالغــة 11.5 ســنة والتــي ســتنتهي خــالل عــام 2021.

24  إيرادات

20172016
خدمات منتظمة 

487,351477,957مسافرون
34,64833,811شحن

4,3744,742أمتعة زائدة
6,6196,480بريد جوي

532,992522,990مجموع الخدمات المنتظمة )إيضاح 35(

27,28715,851تأجير طائرات ورحالت خاصة )ايضاح 35(
11,2359,354اإليرادات التجارية الستقبال وترحيل طائرات الشركات األخرى

3,9834,690إيرادات الخدمات الفنية والصيانة المقدمة للشركات األخرى
13,90911,159إيرادات مستودع الشحن

4,7214,960إيرادات بدل خدمات الدرجة األولى
1,7491,870إيرادات خدمات شركات الطيران األخرى

3,3353,557ايرادات مركز التوزيع الوطني )جاليلو(
6,2646,825ايرادات تغيير حجز

17,75617,015إيرادات متنوعة
623,231598,271
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25  تكاليف اإليرادات

20172016
تكاليف عمليات الطيران

121,450102,374وقود طائرات
78,92973,948تكاليف عمليات الطيران االخرى
200,379176,322مجموع تكاليف عمليات الطيران

73,74482,104صيانة وتصليحات
80,64785,386بدل استئجار طائرات

اســتهالك الطائــرات والمحــركات وقطــع طائــرات ومصاريــف تحديــث 
29,55020,343وصيانــة مرســملة

63,53661,183المحطات والخدمات األرضية
22,08522,192وحدة المناولة األرضية 

73,84280,138خدمات المسافرين
543,783527,668

 تتضمن تكاليف اإليرادات منافع الموظفين التالية:

20172016
43,94446,451رواتب وأجور
2,4902,744عمل إضافي

1,4621,647تعويض نهاية الخدمة
5,4525,815مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

3,2413,350مساهمة الشركة في صندوق االدخار 
1,9702,022مصاريف طبية

2,4932,529منافع أخرى
61,05264,558

26  صافي إيرادات أخرى

20172016
2,4494,382ايراد فوائد

5722,892إيرادات أخرى 
3,0217,274
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27  مصاريف إدارية وعمومية

20172016
6,9577,511رواتب واجور 

2,6942,711مصاريف الحاسب اآللي
2,4991,487استهالكات

1,612164تدقيق واستشارات مهنية
622616منافع موظفين 

246289عمل إضافي
578664مصاريف طبية

403429تعويض نهاية الخدمة
755874مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

511562مساهمة الشركة في صندوق االدخار
194203التأمين على الحياة

435350إيجارات
192102صيانة وتنظيفات

590654مياه، كهرباء وتدفئة
173138مصاريف اتصاالت

527383مصاريف قانونية
3,8073,453أخرى

22,79520,590

28  مصاريف بيع و تسويق

20172016
18,38717,073العموالت

10,94911,506رواتب واجور 
3,1583,292التسويق واالعالنات

2,5662,566منافع موظفين أخرى
2,0052,024إيجارات

1,8051,797مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
192197عمل إضافي

765793مصاريف طبية
165647تعويض نهاية الخدمة

286316مساهمة الشركة في صندوق االدخار
7667التأمين على الحياة

187215صيانة وتنظيفات
199193مياه، كهرباء وتدفئة

650367مصاريف الحاسب اآللي
231229استهالكات

793674مصاريف اتصاالت
238238مصاريف قانونية

7071استشارات
1,7412,780أخرى

44,46345,045
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29  تكاليف التمويل

20172016
7,61812,786فوائد قروض

5,861540فوائد عقود استئجار تمويلي
1,0081,295فوائد ومصاريف بنكية وفوائد أخرى

14,48714,621

30  مخصص التسريح االختياري
قامــت الشــركة خــالل شــهر آذار 2017 بتوقيــع عقــد عمــل جماعــي مــع نقابــة العامليــن فــي النقــل الجــوي والســياحة بنــاء علــى طلــب بعــض الموظفيــن 
الراغبيــن بإنهــاء خدماتهــم طوعــاً. حيــث بــدأت هــذه اإلتفاقيــة مــن تاريــخ 15 آذار 2017 وانتهــت بتاريــخ 30 نيســان 2017. وبنــاًء علــى ذلــك، قامــت 
الشــركة بتســجيل مخصــص بمبلــغ 1,243 دينــار خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017 والــذي يمثل المبالغ المســتحقة للموظفين الراغبين 
بإنهــاء خدماتهــم والتــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل ادارة الشــركة )31 كانــون األول 2016: قامــت الشــركة بتســجيل مخصــص بمبلــغ 3,501 دينــار 

مقابــل اتفاقيــة عقــد العمــل الجماعيــة للفتــرة مــن 1 نيســان 2016 ولغايــة 30 تشــرين األول 2016(.

إن الحركة على المخصص كما يلي:

20172016
-139الرصيد في بداية السنة

1,2433,501المخصص المأخوذ خالل السنة
(3,362)(1,217)الدفعات خالل السنة

165139

31   عقود استئجار تشغيلية للطائرات
علـــى شــركة عاليـــة – الخطــوط الجويـــة الملكيــة األردنيـــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة إلتزامــات مســتقبلية تتمثــل فــي عقــود إســتئجار تشــغيلية 

.B-787 وخمــس طائــرات بوينــغ E-175 وطائــرة امبريــر ،A-319 أربــع طائــرات ايربــص ،A-321 طائرتــي ايربــص ،A-320 لســت طائــرات ايربــص

ان تفاصيل دفعات اإليجار التشغيلي كما يلي:

المبلغالسنـــة
201867,948
201957,775
202050,309
202147,521

2022194,338 وما بعد

32  حصة السهم من ربح )خسارة( السنة

20172016
(24,605)246ربح )خسارة( السنة العائد الى مساهمي الشركة )آالف الدنانير(

146,405146,405المتوسط المرجح لعدد االسهم )آالف األسهم(
(0.168)0.0017حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح )خسارة( السنة )دينار(
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33  ضريبة الدخل
تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:

20172016
3480ضريبة دخل السنة الحالية

موجودات ضريبة مؤجلة
-160اضافات تتعلق بالفروقات الزمنية المؤقتة

19480مصروف ضريبة الدخل

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للمجموعة عن األعوام 2016و 2017 وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم )34( لسنة 2014.

تمثــل ضريبــة الدخــل التــي تــم تســجيلها فــي خــالل االعــوام 2017 و2016 والبالــغ مجموعهــا 34 دينــار و80 دينــار الضريبــة المســتحقة علــى 
شــركة الملكيــة األردنيــة للســياحة والســفر وشــركة األجنحــة الملكيــة ذات المســؤولية المحــدودة )شــركات تابعــة( للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون 

ــي. ــى التوال األول 2017 و2016 عل

• قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بمطالبــة الشــركة بفروقــات ضريبــة مبيعــات بمبلــغ 701 دينــار عــن الســنوات 2012 ،2013 و 2014 وقــد 
قامــت الشــركة بالطعــن لــدى محكمــة البدايــة الضريبيــة والتــزال القضيــة منظــورة حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة. بالرغــم انــه ال يمكــن تحديــد 

نتيجــة هــذه القضيــة بدقــة إال إن االدارة تعتقــد انــه لــن ينتــج عنهــا أي التزامــات ماديــة.
• قامــت شــركة عاليــة - الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي لالعــوام 2016 و 2015 ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل 

بمراجعــة الســجالت المحاســبية حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.
• قامت شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية األردنية بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2014.

• قامت شركة األجنحة الملكية بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2014.
• قامت شركة الملكية األردنية للسياحة والسفر بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2014.

• قامــت شــركة المشــرق لخدمــات الطيــران بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي لالعــوام 2016 و 2015 ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل بمراجعــة 
ــة الموحــدة. ــم المالي ــخ إعــداد القوائ ــى تاري الســجالت المحاســبية حت

• قامت شركة المشرق لخدمات الطيران بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2014.

فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:

20172016
63232رصيد بداية السنة

3480ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
(249)(63)ضريبة الدخل المدفوعة

3463رصيد نهاية السنة

فيما يلي الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة:

20172016
15,08015,080رصيد بداية السنة

-(160)موجودات ضريبية مؤجلة للسنة
14,92015,080رصيد نهاية السنة
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ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

20172016
(24,491)468الربح )الخسارة( المحاسبية
(1,798)(1,072)أرباح غير خاضعة للضريبة

1,54523,609مصروفات غير مقبولة ضريبياً
(126,608)(129,288)خسائر ضريبية من سنوات سابقة

(129,288)(128,347)الخسارة الضريبية التراكمية
يعود إلى

(128,838)(128,036)مجموع الخسارة - للشركة األم
(450)(311)مجموع الخسارة - للشركات التابعة

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

3480ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة - الشركات التابعة
3480مصروف ضريبة الدخل

34  معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثــل المعامــالت مــع جهــات ذات عالقــة المعامــالت التــي تمــت مــع الشــركات الحليفــة، صنــدوق ادخــار موظفــي ومســتخدمي الشــركة وحكومــة 

المملكــة األردنيــة الهاشــمية. هــذا ويتــم اعتمــاد األســعار والشــروط المتعلقــة بهــذه المعامــالت مــن قبــل إدارة المجموعــة.

•   فيما يلي ملخص األرصدة مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة:  

20172016
ذمم دائنةذمم مدينةذمم دائنةذمم مدينة

3,83011,2874,02652,635حكومة المملكة األردنية الهاشمية 
5,009-4,423-صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة 

-314674الشركة األردنية لصيانة الطائرات
1,659-2,294-الشركة األردنية لتموين الطائرات

2697457-الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي
-105--المشرق لخدمات الطيران

3,83318,2874,81259,760

دفعات مقدمة على حساب زيادة رأس المال- ضمن حقوق الملكية-

20172016
-25,000شركة إدارة المساهمات الحكومية 
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•   فيما يلي ملخص المعامالت مع الشركات الحليفة الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة:  

20172016
الشركة األردنية لصيانة الطائرات:

168166ايرادات خدمات منتظمة

(5,217)(4,958)مصاريف صيانة وتصليحات

الشركة األردنية لتموين الطائرات:
(17,951)(16,162)مصاريف خدمات المسافرين

الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي:
1179ايرادات خدمات منتظمة

(1,525)(721)مصاريف تدريب الطيارين

قامــت الشــركة خــالل شــهر كانــون الثانــي 2005 بتوقيــع عقــد صيانــة مدتــه 4 ســنوات مــع الشــركة األردنيــة لصيانــة الطائــرات وبالمقابــل منحــت 
الشــركة حصــة بلغــت 20% فــي الشــركة األردنيــة لصيانــة الطائــرات وتــم تمديــد العقــد ســبع ســنوات أخــرى لنهايــة شــهر تشــرين أول 2016. تــم 

تمديــد العقــد حتــى نهايــة شــهر شــباط 2018 وســيتم االتفــاق علــى تجديــد العقــد خــالل عــام 2018.

كمــا قامــت الشــركة بتوقيــع عقــد تدريــب مــع الشــركة األردنيــة لتدريــب الطيــران والتدريــب التشــبيهي لمدة أربع ســنوات ابتداء من شــهر تمــوز 2006، 
وبالمقابــل منحــت الشــركة حصــة بلغــت 20% فــي الشــركة األردنيــة لتدريــب الطيــران والتدريــب التشــبيهي. تــم تمديــد العقــد حتــى نهايــة شــهر كانــون 

الثانــي 2018 وســيتم االتفــاق علــى تجديــد العقــد خالل عــام 2018.

قامــت الشــركة خــالل عــام 2010 بتجديــد عقــد خدمــات تمويــن المســافرين مــع الشــركة االردنيــة لتمويــن الطائــرات لمــدة 11.5 ســنة ابتــداء من كانون 
الثانــي 2010، وبالمقابــل منحــت الشــركة حصــة اضافيــة بلغــت 10% فــي الشــركة األردنيــة لتمويــن الطائــرات ليصبح مجموع نســبة الملكية %30.

•   فيما يلي ملخص المعامالت مع حكومة المملكة األردنية الهاشمية الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة:  
 

20172016
4,8604,729إيرادات خدمات منتظمة - مسافرون

1,5201,480إيرادات خدمات منتظمة - شحن
1,777998تأجير طائرات ورحالت خاصة

8,1577,207

•   بلغت مساهمة الشركة في صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة 3,702 دينار و4,127 دينار لعامي 2017 و2016 على التوالي.  

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

20172016
552425رواتب ومنافع اخرى 

5170مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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35  التوزيع الجغرافي لإليرادات
إن جميع أعمال المجموعة تتعلق بنشاط الطيران وبالتالي ليس لدى المجموعة أية معلومات قطاعية باستثناء التوزيع الجغرافي لاليرادات، 

والذي يتم استعماله من قبل اإلدارة التنفيذية لقياس أداء المجموعة:

20172016

تأجير الطائرات
والرحالت الخاصة

تأجير الطائرات
والرحالت الخاصة

الخدمات 
الخدمات المجموعشحنمسافرونالمنتظمة

المجموعشحنمسافرونالمنتظمة

71,92113,2782,49987,69872,2944,6382,12679,058 المشرق
139,4514,4671,462145,380133,2561,357929135,542اوروبا

129,974908490131,372123,65124121123,796الخليج العربي
3,401126,474115,8673,8052,440122,112-123,073اميركا

59,653--53,39137929854,06859,653اسيا
15,28718,26924616518,680-15,182105افريقيا

532,99219,1378,150560,279522,99010,0705,781538,841مجموع االيرادات

36  القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكــون الموجــودات الماليــة مــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك والذمــم المدينــة والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل 
االخــر وبعــض األرصــدة المدينــة األخــرى. تتكــون المطلوبــات الماليــة مــن الذمــم الدائنــة والقــروض واإللتزامــات بموجــب عقــود اإلســتئجار التمويلــي 

وبعــض األرصــدة الدائنــة األخــرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
37  مستويات القيمة العادلة

يحلــل الجــدول التالــي األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة اســتناداً إلــى طريقــة التقييــم، حيــث يتــم تعريــف المســتويات المختلفــة علــى النحــو 
التالي:

األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة. الـــمــستــوى األول: 
تقنيــات تقييــم تأخــذ فــي االعتبــار المدخــالت ذات التأثيــر المهــم علــى القيمــة العادلــة ويمكن مالحظتها بشــكل مباشــر  المستوى الثانـي: 

أو غيــر مباشــر.
تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــالت لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة علــى معلومــات فــي  المستوى الثالث: 

الســوق يمكــن مالحظتهــا.

االجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
31 كانون األول 2017

موجودات مالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

5,992-5,992-خالل الدخل الشامل اآلخر

31 كانون األول 2016 
موجودات مالية:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
6,022-6,022-خالل الدخل الشامل اآلخر
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38  إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

ان المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي تحمــل ســعر فائــدة متغيــر مثــل الودائــع لــدى البنــوك وعقــود 
االســتئجار التمويلــي والقــروض.

يوضــح الجــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2017، مــع 
بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة.

 
تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المجموعة لسنة واحدة، ويتم احتسابها على 

الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في 31 كانون األول 2017.

 

2017
الزيادة

بسعر الفائدة 
األثر

على الربح 
)نقطة(العملة

)1,410(50دوالر أمريكي
50246دينار أردني

2017
النقص

بسعر الفائدة 
األثر

على الربح 
)نقطة(العملة

705(25)دوالر أمريكي
)123((25)دينار أردني

2016
الزيادة

بسعر الفائدة 
األثر

على الخسارة 
)نقطة(العملة

501,322دوالر أمريكي
)511(50دينار أردني

2016
النقص

بسعر الفائدة 
األثر

على الخسارة 
)نقطة(العملة

)661((25)دوالر أمريكي
256(25)دينار أردني

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه المجموعة.

وتــرى المجموعــة بأنهــا ليســت معرضــة بدرجــة كبيــرة لمخاطــر االئتمــان حيــث تقــوم بوضــع ســقف ائتمانــي للعمــالء مــع مراقبــة الذمــم القائمــة 
بشــكل مســتمر. كمــا تحتفــظ المجموعــة باألرصــدة والودائــع لــدى مؤسســات مصرفيــة رائــدة.

تقــوم المجموعــة بتقديــم خدماتهــا لعــدد كبيــر مــن العمــالء. ال يمثــل أي عميــل مــا نســبته 10% مــن رصيــد الذمــم المدينــة كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2017 و 2016.
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مخاطر السيولة
تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخــص الجــدول أدنــاه توزيــع المطلوبــات الماليــة )غيــر مخصومــة( كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 و 2016 علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة 
لالســتحقاق التعاقــدي وأســعار الفائــدة الســوقية الحاليــة:

المجموع أكثر من
5 سنوات

من سنة حتى
5 سنوات

من 3 شهور
إلى 12 شهر

أقل من
31 كانون األول 2017 3 شهور

78,686 - 16,688 59,525 2,473 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
172,406 - 127,136 33,126 12,144 قروض
165,361 72,988 75,593 11,143 5,637 التزامات مقابل عقود استئجار تمويلي

433 433 - - - مطلوبات اخرى طويلة االجل
416,886 73,421 219,417 103,794 20,254 المجموع

المجموع أكثر من
5 سنوات

من سنة حتى
5 سنوات

من 3 شهور
إلى 12 شهر

أقل من
31 كانون األول 2016 3 شهور

143,448 - 73,279 52,627 17,542 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
187,914 - 150,813 27,826 9,275 قروض
93,408 42,118 36,829 10,750 3,711 التزامات مقابل عقود استئجار تمويلي

789 434 355 - - مطلوبات اخرى طويلة االجل
425,559 42,552 261,276 91,203 30,528 المجموع

مخاطر العمالت
يوضــح الجــدول التالــي مــدى تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــالت كمــا فــي 31 كانــون األول نتيجــة لموجوداتها ومطلوباتها الماليــة. يبين الجدول 
أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي ســعر صــرف الدينــار األردنــي مقابــل العمــالت االجنبيــة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة، مع بقاء جميــع المتغيرات 

األخــرى المؤثــرة ثابتة.

2017

الزيادة في سعر 
صرف العملة 
مقابل الدينار 
األردني (%)

األثر
على الربح 

العملة
150يورو

136جنيه إسترليني
159جنيه سوداني

2017

النقص في سعر 
صرف العملة 
مقابل الدينار 
األردني (%)

األثر
على الربح 

العملة
)50((1)يورو

)36((1)جنيه إسترليني
)59((1)جنيه سوداني
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2016

الزيادة في سعر 
صرف العملة 
مقابل الدينار 
األردني (%)

األثر
على الخسارة 

العملة
)30(1يورو

)16(1جنيه إسترليني
)70(1جنيه سوداني

2016

النقص في سعر 
صرف العملة 
مقابل الدينار 
األردني (%)

األثر
على الخسارة 

العملة
130يورو

116جنيه إسترليني
170جنيه سوداني

إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي )1/41 دوالر لكل دينار(.
بلغــت أربــاح فروقــات العملــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017 مبلــغ 206 دينــار )31 كانــون األول 2016 :20,468 دينــار منهــا   
 19,000 دينــار تقريبــاً نتيجــة لتدنــي ســعر الصــرف للجنيــه الســوداني والجنيــه المصــري نتيجــة للقــرارات المتخــذة فــي الســودان والمتعلقــة 

بفــرض حافــز علــى تحويــل العملــة إضافــة لقــرار الحكومــة المصريــة بتعويــم ســعر صــرف الجنيــه(.

39  إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة 

ويعظم حقوق الملكية.

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات ظــروف العمــل. كمــا هــو وارد فــي إيضــاح )17(، 
تــم زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ 100 مليــون دينــار خــالل عــام 2016 كمــا قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 6 أيلــول 2017 
ــاب بنســبة 50% مــن الشــريحة  ــة باالكتت ــة بشــركة إدارة المســاهمات الحكومي ــة الهاشــمية ممثل ــام حكومــة المملكــة األردني ــى قي بالموافقــة عل
الثانيــة مــن رفــع رأس مــال الشــركة والبالغلــة 100 مليــون دينــار، أي بمبلــغ 50 مليــون دينــار حســب نســبة ملكيتهــا فــي رأســمال الشــركة، وان تقــوم 
الحكومــة فــي حــال عــدم موافقــة المســاهمين الرئيســيين علــى االكتتــاب، باالكتتــاب بنســبة 100% .  وبالتالــي تــم تحويــل 25 مليــون دينــار مــن 
الذمــة المســتحقة علــى الشــركة لحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية الــى شــركة إدارة المســاهمة الحكوميــة. تــم ســداد قيمــة االكتتــاب عــن طريــق 
رســملة ديــون بمبلــغ 25 مليــون دينــار مســتحقة الــى شــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة وعــن طريــق الدفــع النقــدي للرصيــد المتبقــي علــى ان 
يتــم احتســاب قيمــة االكتتــاب حســب ســعر اغــالق الســهم فــي الســوق المالــي بتاريــخ صــدور هــذا القــرار والبالــغ 0.390 دينــار للســهم الواحــد. 
وبالتالــي تــم تصنيــف 25 مليــون دينــار مــن الذمــم المســتحقة للحكومــة كدفعــات مقدمــة علــى حســاب زيــادة راس المــال كمــا فــي 31 كانــون األول 

2017. هــذا وســيتم االكتتــاب بالمبلــغ المتبقــي مــن الشــريحة الثانيــة خــالل عــام 2018.

ــاري  ــادة رأس المــال واالحتياطــي اإلجب ــى حســاب زي ــل فــي رأس المــال المدفــوع ودفعــات عل ــة رأس المــال تتمث ــة فــي هيكل ــود المتضمن ان البن
ــون األول 2016. ــار كمــا فــي 31 كان ــل 71,111 دين ــون األول 2017 مقاب ــار كمــا فــي 31 كان ــا 96,307 دين ــغ مجموعه والخســائر المتراكمــة والبال
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40  االلتزامات المحتملة والرأسمالية
كفاالت بنكية:

على المجموعة بتاريخ 31 كانون األول 2017 التزامات محتملة تتمثل بكفاالت بنكية بمبلغ 15,034 دينار )2016: 24,030 دينار(. 
القضايا المقامة على المجموعة:

ان المجموعــة مدعــى عليهــا فــي عــدد مــن القضايــا بلغــت قيمتهــا 17,038 دينــار )2016: 15,466 دينــار( وتتمثــل فــي مطالبــات قانونيــة 
متعلقــة بنشــاطاتها. وقــد تــم تحليــل المخاطــر المتعلقــة بهــذه القضايــا واحتماليــات حدوثهــا. بالرغــم انــه ال يمكــن تحديــد نتائــج هــذه 

القضايــا بدقــة فــان اإلدارة ومستشــاريها القانونيــون يعتقــدون انــه لــن ينتــج عنهــا أي التزامــات ماديــة.
التزامات رأسمالية

علــى المجموعــة بتاريــخ 31 كانــون األول 2017 إلتزامــات رأســمالية بمبلــغ 508,539,929 دوالر امريكــي )2016: 604,326,155 دوالر 
أمريكــي( أي مــا يعــادل 360,667 دينــار )2016: 428,600 دينــار( تتمثــل فــي عقــود اســتئجار تمويلــي تــم توقيعهــا لشــراء اربــع طائــرات 
ــم ابــالغ الشــركة المصنعــة خــالل مــدة أقصاهــا ســبعة  ــى ان يت ــار بعــدم شــراء ثــالث طائــرات عل جديــدة. هــذا ولــدى المجموعــة الخي
وثالثــون شــهراً قبــل تاريــخ اســتالم الطائــرات علمــاً بــان قيمــة االلتزامــات الراســمالية المتعلقــة بهــذه الطائــرات تبلــغ 423,714,932 دوالر 

امريكــي أي مــا يعــادل 300,414 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2017.

41  معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعاييــر الماليــة والتفســيرات الجديــدة والتعديــالت الصــادرة والغيــر نافــذة بعــد حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة مدرجــة أدنــاه، وســتقوم 
المجموعــة بتطبيــق هــذه التعديــالت ابتــداًء مــن تاريــخ التطبيــق االلزامــي:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية

خــالل شــهر تمــوز مــن العــام 2014، قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار النســخة النهائيــة مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 
9 )األدوات الماليــة( والــذي ســيحل محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 الماليــة )األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس( وجميــع االصــدارات 
ــة  ــة المتعلق ــب المحاســبة الثالث ــع جوان ــم 9 جمي ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــع معي ــم 9. يجم ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري الســابقة لمعي
ــر  ــار التقاري ــة األولــى مــن معي ــاألدوات الماليــة: التصنيــف والقيــاس والتدنــي فــي القيمــة ومحاســبة التحــوط. قامــت الشــركة بتطبيــق المرحل ب

الماليــة الدولــي رقــم 9 الصــادر خــالل عــام 2009. وكان التطبيــق المبدئــي للمرحلــة األولــى مــن المعيــار فــي 1 كانــون الثانــي 2011.

ان النســخة الجديــدة مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 تطبــق علــى الفتــرات الســنوية ابتــداًء مــن 1 كانــون الثانــي 2018 مــع الســماح 
بالتطبيــق المبكــر. يطبــق المعيــار بأثــر رجعــي باســتثناء محاســبة التحــوط  ويعــد تعديــل أرقــام المقارنــة أمــر غيــر الزامــي. يتــم تطبيــق متطلبــات 

محاســبة التحــوط عمومــاً بشــكل مســتقبلي مــع وجــود بعــض االســتثناءات.

ــام  ــل ارق ــة بتعدي ــن تقــوم المجموع ــار ول ــخ التطبيــق االلزامــي للمعي ــد بتاري ــار الجدي ــة بتطبيــق المراحــل المتبقيــة مــن المعي ســتقوم المجموع
المقارنــة.

التصنيف والقياس أ( 
ال تتوقــع الشــركة وجــود تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي أو حقــوق الملكيــة ناتــج عــن تطبيــق متطلبــات التصنيــف والقيــاس لمعيــار 

التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9.

ان القــروض والذمــم المدينــة المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، تتمثــل بالدفعــات مــن اصــل الديــن والفائــدة. قامــت 
الشــركة بتحليــل خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــألدوات الماليــة وتوصــل الــى انهــا تتفــق مــع مواصفــات قيــاس الكلفــة المطفــأة 

وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9. ولذلــك فــإن إعــادة تصنيــف هــذه األدوات غيــر مطلــوب.

ب( التدني في القيمة
يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 مــن الشــركة تســجيل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى جميــع أدوات الديــن والقــروض 
والذمــم المدينــة، إمــا علــى فتــرة 12 شــهر او علــى كامــل عمــر القــرض. ســتقوم المجموعــة بتطبيــق االســلوب المبســط وتســجيل الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة علــى جميــع الذمــم المدينــة.  فــي تقديــر المجموعــة ، أن المخصصــات اإلضافيــة التــي يجــب تســجيلها والناتجــة عــن 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  لذممهــا المدينــة ال تختلــف بشــكل جوهــري مقارنــة مــع المتطلبــات الحاليــة.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء
يبيــن معيــار رقــم )15( المعالجــة المحاســبية لــكل انــواع االيــرادات الناشــئة مــن العقــود مــع العمــالء، وينطبــق هــذا المعيــار علــى جميــع المنشــآت 
التــي تدخــل فــي عقــود لتوريــد الخدمــات والبضائــع للعمــالء باســتثناء العقــود الخاضعــة لمعاييــر اخــرى مثــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17( 

االيجــارات.

يحل هذا المعيار بدالً من المعايير والتفسيرات التالية:

• معيار المحاسبة الدولي رقم )11( عقود االنشاء.
• معيار المحاسبة الدولي رقم )18( االيراد.

• تفسير لجنة معايير التقارير )13( برامج والء العمالء.
• تفسير لجنة معايير التقارير )15( اتفاقيات انشاء العقارات.

• تفسير لجنة معايير التقارير )18( عمليات نقل االصول من العمالء.
• التفسير )31( االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.

 

يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.

قامــت الشــركة خــالل عــام 2017 بعمــل دراســة لتقييــم أثــر معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 15. ان هــذه الدراســة قائمــة علــى األرقــام الحاليــة 
المتوفــرة والتــي مــن الممكــن ان تكــون معرضــة للتغييــر بســبب احتمــال توفــر معلومــات جديــدة عندمــا تقــوم الشــركة بتطبيــق المعيــار فــي عــام 
2018، حيــث ال تتوقــع المجموعــة وجــود تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي أو حقــوق الملكيــة ناتــج عــن تطبيــق متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة 

الدولــي رقــم 15.

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )10( ومعيــار المحاســبة الدولــي )28(: بيــع أو تحويــل الموجــودات بيــن المســتثمر 
وشــركاته الحليفــة أو مشــاريعه المشــتركة

ــى  ــق بفقــدان الســيطرة عل ــار المحاســبة الدولــي )28( فيمــا يتعل ــة رقــم )10( ومعي ــر المالي ــار التقاري ــى التناقــض بيــن معي تركــز التعديــالت عل
الشــركة التابعــة والناتجــة عــن عمليــة بيــع أو تحويــل االســتثمار فــي الشــركة التابعــة الــى شــركة حليفــة أو مشــاريع مشــتركة. توضــح التعديــالت 
أنــه يتــم االعتــراف بكامــل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن بيــع أو تحويــل األصــول التــي ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة - وفقــاً لمعيــار التقاريــر 
الدوليــة )3( - بيــن المســتثمر والشــركة الحليفــة أو المشــاريع المشــتركة .  فــي حيــن يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن بيــع أو 
تحويــل األصــول التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة بيــن المســتثمر والشــركة الحليفــة أو المشــاريع المشــتركة الــى مــدى حصــة المســتثمر فــي 

الشــركة الحليفــة أو المشــاريع مشــتركة.

تعديالت على معيار التقارير المالية رقم (2)  – تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم 
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )2(- الدفــع علــى أســاس األســهم- بحيــث تشــمل 
هــذه التعديــالت ثالثــة أمــور رئيســية: تأثيــر شــروط االســتحقاق علــى قيــاس المعاملــة الدفــع علــى أســاس األســهم مقابــل النقــد، وتصنيــف معاملــة 
الدفــع علــى أســاس األســهم مــع خيــار التســوية مقابــل التزامــات الضريبــة ومحاســبة التعديــالت علــى أحــكام وشــروط معاملــة الدفــع علــى أســاس 
األســهم التــي تغيــر تصنيفهــا مــن معاملــة دفــع علــى أســاس األســهم مقابــل النقــد إلــى معاملــة دفــع علــى أســاس األســهم مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة.

يجب تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( عقود االيجار 
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )16( "عقــود االيجــار" خــالل كانــون الثانــي 2016 الــذي يحــدد 

مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود االيجار.

متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم )16( مشــابه بشــكل جوهــري للمتطلبــات المحاســبية للمؤجــر فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
)17(. وفقــا لذلــك، المؤجــر يســتمر فــي تصنيــف عقــود االيجــار علــى انهــا عقــود ايجــار تشــغيلية او عقــود ايجــار تمويليــة، بحيــث يقــوم بمعالجــة 

هــذان النوعــان مــن العقــود بشــكل مختلــف.

يتطلــب معيــار أعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم )16( مــن المســتأجر ان يقــوم باالعتــراف باألصــول وااللتزامــات لجميــع عقــود االيجــار التــي 
تزيــد مدتهــا عــن 12 شــهر، اال إذا كان االصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن المســتأجر االعتــراف بحقــه فــي اســتخدام االصــل والمتمثــل فــي 

االعتــراف باألصــل المســتأجر وااللتــزام الناتــج المتمثــل بدفعــات االيجــار.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( عقود التأمين 
يقــدم المعيــار نموذجــاً شــاماًل لالعتــراف والقيــاس والعــرض وااليضاحــات المتعلقــة بعقــود التأميــن. ويحــل هــذا المعيــار محــل معيــار التقاريــر 
الماليــة الدوليــة (4) –  عقــود التأميــن. ينطبــق المعيــار علــى جميــع أنــواع عقــود التأميــن )مثــل عقــود الحيــاة وغيرهــا مــن عقــود التأميــن المباشــرة 
وعقــود إعــادة التأميــن( دون النظــر للمنشــأة المصــدرة لعقــد التأميــن، كمــا ينطبــق علــى بعــض الضمانــات واألدوات الماليــة التــي تحمــل خاصيــة 

المشــاركة. ان االطــار العــام للمعيــار يتضمــن اســتخدام طريقــة الرســوم المتغيــرة وطريقــة توزيــع األقســاط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021، مع السماح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( - تحويالت االستثمارات العقارية
توضــح هــذه التعديــالت متــى يجــب علــى الشــركة تحويــل )إعــادة تصنيــف( العقــارات بمــا فيهــا العقــارات تحــت التنفيــذ أو التطويــر إلــى او مــن 

بنــد االســتثمارات العقاريــة.

تنــص التعديــالت ان التغيــر فــي اســتخدام العقــار يحــدث عنــد توفــر متطلبــات تعريــف االســتثمارات العقاريــة )او فــي حــال لــم تعــد متطلبــات 
التعريــف متوفــرة( ويكــون هنــاك دليــل علــى التغيــر فــي االســتخدام. إن مجــرد التغيــر فــي نيــة اإلدارة الســتخدام العقــار ال يمثــل دليــل علــى التغيــر 

فــي االســتخدام. 

يتــم تطبيــق هــذه التعديــالت بشــكل مســتقبلي للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2018 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر لهــذه التعديــالت 
مــع ضــرورة اإلفصــاح عــن التطبيــق المبكر.

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )4( - تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )9( "االدوات الماليــة" مــع معيــار 
التقاريــر الماليــة رقــم )4( "عقــود التأميــن"

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي أيلــول 2016 بإصــدار تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )4( لمعالجــة األمــور التــي قــد تنتــج 
مــن اختــالف تاريــخ تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )9( ومعيــار التقاريــر الماليــة الجديــد لعقــود التأميــن رقــم )17(.

تقــدم التعديــالت خياريــن بديليــن للمنشــآت التــي تصــدر عقــود خاضعــة لمعيــار التقاريــر الماليــة رقــم )4(: اســتثناء مؤقــت مــن تطبيــق معيــار 
التقاريــر الماليــة رقــم )9( للســنوات التــي تبــدأ قبــل 1 كانــون الثانــي 2021 كحــد اقصــى، او الســماح للمنشــأة التــي تطبــق معيــار التقاريــر الماليــة 
رقــم )9( بإعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن هــذه الموجــودات الماليــة خــالل الفتــرة مــن األربــاح والخســائر الــى الدخـــل الشــامل كمــا 

لــو أن المنشــأة طبقــت معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39( علــى هــذه الموجــودات الماليــة.

تفسير رقم )22( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة
يوضــح هــذا التفســير أنــه عنــد تحديــد ســعر الصــرف الســائد الــذي سيســتخدم عنــد االعتــراف االولــي المتعلــق بأصــل أو مصــروف أو دخــل )أو 
جــزء منــه( أو عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل أو التــزام غيــر نقــدي متعلــق بدفعــات مقدمــة، فــإن تاريــخ المعاملــة هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه المنشــأة 

باالعتــراف األولــي باألصــل او االلتــزام غيــر النقــدي الــذي نشــأت عنــه تلــك الدفعــات المقدمــة.
يمكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبلي.

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر لهذا التفسير مع ضرورة اإلفصاح عنه. 

تفسير رقم )23( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضــح هــذا التفســير المعالجــة المحاســبية لضريبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالضريبــة والتــي تأثــر علــى تطبيــق 
معيــار المحاســبة الدولــي )12(. ال ينطبــق التفســير علــى الضرائــب والرســوم غيــر المتضمنــة فــي نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي )12( وال تتضمــن 
ــار كل  ــى المنشــأة تحديــد مــا اذا كان يجــب اعتب متطلبــات خاصــة للرســوم والغرامــات المتعلقــة بالمعالجــات الضريبــة الغيــر مؤكــدة. يجــب عل

معالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة علــى حــدى أو اعتبارهــا مــع معالجــات ضريبيــة أخــرى. 

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2019 مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.  

42 أرقام المقارنة

تــم اعــادة تبويــب بعــض ارقــام القوائــم الماليــة الموحــدة لعــام 2016 لتتناســب مــع تبويــب ارقــام القوائــم الماليــة الموحــدة لســنة 2017. ولــم ينتــج 
عــن إعــادة التبويــب أي أثــر علــى الربــح وحقــوق الملكيــة لعــام 2016.
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المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الملكية األردنية

الملكيــة األردنيــة شــركة مســاهمة عامــة تــم إدراج اســهمها فــي بورصــة عمــان منــذ ســنة 2007 ويتــم تــداول أســهمها منــذ ذلــك الحيــن وحتــى 
تاريخــه. تســتند شــركة الملكيــة األردنيــة فــي الغالــب علــى مــا ورد مــن نصــوص قانــون الشــركات وتعديالتــه وبنــود تعليمــات الحوكمــة الصــادرة عــن 

هيئــة األوراق الماليــة لعــام 2017، وإلــى النظــام األساســي للشــركة والقواعــد والسياســات الداخليــة فــي تطويــر حوكمتهــا الداخليــة.

لقــد التزمــت الشــركة بمــا جــاء بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة فــي األردن مــن أســس ومعاييــر ومتطلبــات للحوكمــة ومبــادئ الحوكمــة 
ــبة  ــة والمحاسـ ــفافية والعدالــ ــق الشــ الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى نحــو يكفــل اإلدارة الرشــيدة فــي الشــركة وتحقيــ

وتأميـــن حمايـــة حقـــوق المســـاهمين والمصالـــح األخـــرى والتأكـــد مـــن أن الشـــركة تـــدار بمـــا يخـــدم أصحـــاب المصالـح فيهـا.

حرصــت الملكيــة األردنيــة علــى اعــداد سياســات فــي شــتى المجــاالت تهــدف لتنظيــم العالقــة بيــن األطــراف األساســية )أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
اإلدارة التنفيذيــة، المســاهمين( فــي الشــركة ولتحقيــق الشــفافية بشــكل يخــدم مصلحــة المســاهمين وأصحــاب المصالــح فيهــا.

قامــت الملكيــة األردنيــة بإعــداد نظــام داخلــي خــاص ألعضــاء مجلــس اإلدارة فيهــا يتضمــن مهــام وصالحيــات مجلــس اإلدارة والــذي يتــم انتخابــه 
وفقــاً لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة، وبشــكل يتماشــى مــع المتطلبــات الــواردة فــي تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة 

لعــام 2017 مــن مهــام ومســؤوليات لمجلــس إدارة الشــركة. 

شــكلت الملكيــة األردنيــة عــدة لجــان منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تشــمل لجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة خاصــة للتدقيــق، لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت، ولجنــة الحوكمــة، تكفــل تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة فــي كافــة الجهــات، حيــث انهــا قامــت بتشــكيل لجنــة إلدارة المخاطــر تهــدف 
الــى وضــع سياســة إدارة المخاطــر لــدى الشــركة ومراجعتهــا بشــكل ســنوي؛ متابعــة وتقييــم مختلــف أنــواع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة.

ولجنــة تدقيــق خاصــة تتولــى بشــكل رئيســي مهمــة اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال المحاســبة والرقابــة والتدقيــق فــي الشــركة ويكــون الغــرض 
الرئيســي لهــا مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى عدالــة القوائــم الماليــة للشــركة وآليــات رفــع التقاريــر الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة 

فــي الشــركة والتــزام الشــركة بالتشــريعات والمتطلبــات التنظيميــة الرقابيــة و اســتقاللية وكفــاءة المدقــق الخارجــي للشــركة.
 

ــب فــي  ــا والحوافــز والروات ــح المكافــآت والمزاي ــة ترشــيحات ومكافــآت تقــوم بوضــع السياســة الخاصــة بمن ــة لجن ــة االردني كمــا شــكلت الملكي
الشــركة ومراجعتهــا بشــكل ســنوي، الــى جانــب مهــام وصالحيــات أخــرى. ولجنــة الحوكمــة التــي تقــوم بعــدة مهــام منهــا إعــداد تقريــر الحوكمــة 

ــق أحــكام التعليمــات.  ــة لتطبي ــس اإلدارة ووضــع إجــراءات عمــل خطي وتقديمــه لمجل

الــى جانــب اللجــان قامــت الملكيــة األردنيــة بإعــداد سياســات تكفــل الشــفافية واالفصــاح والمســؤولية المجتمعيــة فــي الشــركة بنهــج يتفــق بمــا جــاء 
فــي التعليمــات ومبــادئ الحوكــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.

كمــا توضــح الملكيــة األردنيــة اإلجــراءات المتعلقــة باالقتراحــات والشــكاوى المقدمــة مــن قبــل المســاهمين، باإلضافــة الــى آليــة تتيــح للمســاهمين 
إضافــة بنــود علــى جــدول اعمــال اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي. 

وكجــزء مــن اإلدارة الرشــيدة واالمتثــال الــى تعليمــات الحوكمــة للشــركات المســاهمة، فــإن الملكيــة األردنيــة تؤكــد علــى حقــوق المســاهمين 
واألطــراف أصحــاب العالقــة فــي الشــركة.  
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أعضاء مجلس اإلدارة

معالي المهندس سعيد سميح دروزة
رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية  )من 20 حزيران 2016(

معالي المهندس باسم خليل السالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية )من 17 نيسان 2016(

معالي السيد عقل عيد بلتاجي
ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية )من 26 شباط 2017 لغاية 26 تشرين األول 2017(

معالي الدكتور نوفان منصور العقيل
ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية )من 17 نيسان 2016 لغاية 22 كانون الثاني 2017(

معالي السيد ناصر سلطان الشريدة
عضو، ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية )من 26 تشرين األول 2017(

عطوفة الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية
عضو، ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية )من 17 نيسان 2016(

عطوفة الكابتن سليمان رضا عبيدات
عضو، ممثاًل عن شركة إدارة المساهمات الحكومية )من 22 حزيران 2016(

سعادة المهندس سامر عبد السالم المجالي 
عضو، ممثاًل عن شركة Mint Trading Middle East Limited )من 23 تشرين الثاني 2016(

سعادة السيد عماد جمال القضاة
عضو، ممثاًل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )من 28 كانون األول 2015(

سعادة السيد "محمد علي" عصام  بدير 
عضو )من آذار 2008(

سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
عضو ) من 14 نيسان 2016(

أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
السيد ستيفان بيشلر

المدير العام/ الرئيس التنفيذي )من 1 حزيران 2017(

عطوفة الكابتن سليمان عبيدات 
المدير العام/ الرئيس التنفيذي )لغاية 1 حزيران 2017(

السيد فراس القراعين 
رئيس القطاع المالي )من تشرين االول 2015(

 
السيد سفيان السلمان

رئيس قطاع الموارد البشرية )من 1 تشرين األول 2017(

السيد سيرفر آيدن 
رئيس القطاع التجاري )لغاية 30 حزيران 2017(
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أعضاء مجلس االدارة وممثلي األعضاء من األشخاص االعتباريين

صفة تاريخ الميالدالشهادات العلميةالجنسيةالمنصباالسم
االستقاللية

تنفيذي/غير 
تنفيذي

 ماجستير إدارةأردنيةرئيس مجلس اإلدارةمعالي المهندس سعيد دروزة
غير تنفيذيغير مستقل1957/5/25أعمال

 بكالوريوس هندسةأردنيةنائب رئيس مجلس اإلدارةمعالي المهندس باسم السالم*
غير تنفيذيغير مستقل1956/6/19كيميائية

نائب رئيس مجلس اإلدارة ) معالي السيد عقل بلتاجي**
غير تنفيذيغير مستقل1941/2/10دبلوم التعليم العاليأردنيةسابق(

نائب رئيس مجلس اإلدارة ) معالي الدكتور نوفان عقيل***
 دكتوراه في القانونأردنيهسابق(

غير تنفيذيغير مستقل1971/1/1العام

غير تنفيذيغير مستقل1967/6/5ماجستير اقتصادأردنيةعضومعالي السيد ناصر الشريده
عطوفة الدكتور عز الدين 

غير تنفيذيغير مستقل1960/9/13دكتوراه في التمويلأردنيةعضوكناكرية

 بكالوريوس علومأردنيةعضوعطوفة الكابتن سليمان عبيدات
تنفيذي غير مستقل1947/6/6عسكريه

أردنيةعضوسعادة المهندس سامر المجالي
 ماجستير في

 اإلدارة العليا للنقل
الجوي

غير تنفيذيغير مستقل1957/9/14

 ماجستير إدارةأردنيةعضوسعادة السيد عماد القضاه
غير تنفيذيغير مستقل1961/5/3أعمال

 ماجستير إدارةأردنيةعضوسعادة السيد "محمد علي" بدير
غير تنفيذيمستقل1976/10/18هندسية

 بكالوريوس إدارةأردنيةعضوسعادة السيد ميشيل نزال
غير تنفيذيمستقل1956/7/31فنادق

* من 17 نيسان 2016 عضو وتم تعيينه كنائب رئيس مجلس إدارة  من 30 تشرين أول 2017
** استقال بتاريخ )26 تشرين أول 2017(

*** استقال بتاريخ )22 كانون الثاني  2017(

أسماء ممثلي أعضاء مجلس االدارة االعتباريين

تنفيذي/غير تنفيذياستقاللية األعضاءاسم الشركة الممثل لهااسم العضو
غير تنفيذيغير مستقلشركة ادارة المساهمات الحكوميةمعالي المهندس سعيد دروزه
غير تنفيذيغير مستقلشركة ادارة المساهمات الحكوميةمعالي المهندس باسم السالم

تنفيذيغير مستقلشركة ادارة المساهمات الحكوميةعطوفة الكابتن سليمان عبيدات
غير تنفيذيغير مستقلشركة ادارة المساهمات الحكوميةمعالي السيد ناصر الشريده

غير تنفيذيغير مستقلشركة ادارة المساهمات الحكوميةعطوفة الدكتور عز الدين كناكريه
غير تنفيذيغير مستقلمؤسسة الضمان االجتماعيسعادة السيد عماد القضاه

غير تنفيذيغير مستقلMINT TRADING MIDDLE EAST LIMITEDسعادة المهندس سامر المجالي
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أعضاء مجلس االدارة واألوراق المالية المملوكة من قبلهم

االسم
عدد األسهم كما في

2017 / 12 /312016 / 12 / 31
--معالي المهندس سعيد دروزة
--معالي المهندس باسم السالم

-5,000معالي السيد عقل بلتاجي
--معالي الدكتور نوفان عقيل

--معالي السيد ناصر الشريده
--عطوفة الدكتور عز الدين كناكرية
3,4063,406عطوفة الكابتن سليمان عبيدات
54,99954,999سعادة المهندس سامر المجالي

--سعادة السيد عماد القضاه
7,6997,699سعادة السيد "محمد علي" بدير

5,0005,000سعادة السيد ميشيل نزال

ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة في نهاية العام 2017

ملخص عن الخبرات العملية للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
معالي المهندس سعيد سميح دروزة

• أنتخــب المهنــدس ســعيد دروزه رئيســاً لمجلــس إدارة شــركة الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة منــذ العشــرين مــن شــهر حزيــران لعــام 2016، 
وذلــك بعــد تعيينــه ممثــاًل لشــركة إدارة المســاهمات الحكوميــة فــي مجلــس إدارة الملكيــة األردنيــة فــي التاســع عشــر مــن شــهر حزيــران 2016.

• يشغل دروزه منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أدوية الحكمة.
• ُعّين وزيراً للصحة بين عامي 2003 – 2006. 

•  يــرأس دروزه مجلــس إدارة مؤسســة الملكــة رانيــا التــي تُعنــى بتطويــر قــدرات الشــباب وتزويدهــم بالوســائل الالزمــة للنجــاح عبــر التركيــز علــى 
اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعلــم عــن بُعــد.
• عضو مجلس إدارة البنك المركزي األردني.

• عضــو مجلــس أمنــاء كليــة Babson األمريكيــة، وعضــو مجلــس أمنــاء الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت التــي أســس فيهــا مركــز ســميح دروزه 
لإلبــداع وريــادة األعمــال.

ــة وتحســين  ــة الصحي ــى باعتمــاد مــزودي خدمــات الرعاي ــة تُعن ــر ربحي ــة " كمؤسســة غي ــة الصحي ــس إعتمــاد الرعاي • أســس فــي عمــان " مجل
المعاييــر التــي تقــوم عليهــا. 

 INSEAD يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة بورديــو األميركيــة ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة •
فــي فرنســا.

معالي المهندس باسم خليل السالم
تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة من 17 نيسان 2016 ومن ثم تم انتخابه نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة في 30 تشرين أول 2017  •

يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك.   •
شــغل عــدة مناصــب حكوميــة فــي الدولــة ، حيــث كان يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك المركــزي وبعدهــا شــغل منصــب وزيــر العمــل،   •
تــرأس خاللهــا مجلــس إدارة بعــض المؤسســات الحكوميــة )المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ، المؤسســة العامــة للتدريــب المهنــي، 

ــي(. ــي والتقن ــم المهن ــب والتعلي ــدوق التشــغيل والتدري صن
شارك بصفته عضواً في بعض اللجان االقتصادية والتعليمية الحكومية، ثم عين وزيراً للمالية.   •

مؤسس وعضو مجلس إدارة لعدة شركات صناعية وتعدينية.   •
تم تعيينه عضواً في مجلس األعيان األردني حتى عام 2011.  •

 .University of London Imperial College – حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية سنة 1978 من • 
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عطوفة الدكتور عز الدين محي الدين كناكرية
تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة في 17 نيسان 2016.  •

تم تعيين الدكتور كناكريه أميناً عاماً لوزارة المالية بتاريخ 2014/6/5 وذلك للمرة الثانية، حيث شغل ذات المنصب خالل الفترة 2012-2007.  •
ُعين مديراً عاماً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في شهر آذار من عام 2012.  •

ُعّين مفوضاً في هيئة األوراق المالية للفترة من 2012- 2014.  •
شغل عدة مناصب في وزارة المالية للفترة 1986-2007 أهمها مساعد أمين عام وزارة المالية ومدير مديرية اإلدارة النقدية في الوزارة.  •

حصل على درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة عمان العربية للدراســات العليا في العام 2010، ودرجة الماجســتير في العلوم المالية والمحاســبية   •
مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي العــام 1997 ودرجــة البكالوريوس في االقتصــاد من جامعة اليرموك في العــام 1984.

حاصل على وسام االستقالل الملكي من الدرجة الثانية وذلك تقديراً لجهوده في الخدمة العامة والتميز في قطاع األعمال 2007.    •

معالي السيد ناصر سلطان الشريدة
تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة في 26 تشرين أول 2017.  •

يمتلــك خبــرة عمليــة تزيــد عــن ســبعة وعشــرين ســنة فــي عــدد مــن وزارات ومؤسســات القطــاع العــام، والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة،   •
ومنظمــات األمــم المتحــدة. 

شــغل الســيد الشــريدة منــذ 1996 عــدة مناصــب ووظائــف منهــا: رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة، رئيــس   •
مجلــس ادارة شــركة تطويــر العقبــة، وزيــراً للبيئــة، رئيــس مجلــس إدارة شــركة المناطــق الحــرة، رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة إقليــم البتــرا 
التنمــوي الســياحي، أميــن عــام وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، مديــر وحــدة الشــراكة األردنية-األوروبيــة ومديــر وحــدة تنســيق المســاعدات 
الخارجيــة، وزارة التخطيــط، مستشــار تطويــر البرامــج التنمويــة، ببرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )UNDP(، مستشــار إقليمــي فــي المكتــب 
 Cooperation for( ــر عــام مؤسســة التعــاون التنمــوي ــروا )UNRWA(، ومدي المســؤول عــن برامــج التخطيــط والتقييــم فــي منظمــة األون

Development( فــي القــدس. 
حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في االقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة اليرموك عامي 1988 و 1994.  •

شــارك فــي عــدد مــن الــدورات والبرامــج التدريبيــة المكثفــة فــي أوروبــا وأمريــكا فــي مواضيــع مختلفــة شــملت االقتصــاد الكلــي والجزئــي، وإدارة   •
البرامــج والمســاعدات، وأســاليب التخطيــط والبحــث، وتقييــم المشــاريع، ومهــارات التفــاوض.      

عطوفة الكابتن سليمان رضا عبيدات
تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة في 20 حزيران 2016.  •

تم تعيين الكابتن سليمان عبيدات مديراً عاماً / رئيساً تنفيذياً لشركة الملكية االردنية في شهر تشرين األول من العام 2015 ولغاية 2017/6/1.  •
عين رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في العام 2007.   •

عين مديراً عاماً لسلطة الطيران المدني في العام 2004.  •
تسلم وظيفتي نائب المدير العام للعمليات الجويه ورئيس القطاع الفني في الملكية االردنية.  •

تسلم قيادة السرب الملكي وجناح النقل الجوي في سالح الجو الملكي األردني.  •

سعادة المهندس سامر عبد السالم المجالي
تم تعيينه عضوا في مجلس ادارة الشركة في 23 تشرين الثاني 2016.  •

يشــغل حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الطيــران الســعوديه الخليجيــه / رئيــس شــركة القحطانــي للطيــران، مجموعــة عبــد الهــادي   •
ــذ عــام 2013. ــه الســعوديه من ــي ، المملكــه العربي القحطان

2009 -2012  الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ، المنامه - البحرين.  •
2001 -2009  المدير العام / الرئيس التنفيذي لشركة الملكية األردنيه ، عمان - االردن.   •

1989 -2001  عــدة مناصــب تنفيذيــة عليــا فــي الملكيــة األردنيــة منهــا فــي دائــرة العمليــات الجويــة، التخطيــط التجــاري، تقنيــة المعلومــات   •
ــات المســافرين. وخدم

عضو مجلس إدارة البنك المركزي األردني.  •
نائب رئيس مجلس االدارة السابق لمجموعة فنادق الخليج ، مملكة البحرين.  •

الرئيس السابق لالتحاد العربي للنقل الجوي )آكو( 2004.  •
 .2001 )IFCA(  المدير العام السابق للمنظمة العالمية لتموين الطائرات  •

حائز على جائزة )Lloyds Aviation Economics Prize( من معهد )كرانفيلد( للتكنولوجيا في المملكة المتحدة.  •
1979 شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة الطيــران والتصميــم ودرجــة الدبلــوم فــي الدراســات الصناعيــة مــن جامعــة )Loughbrough( فــي   •

المملكــة المتحــدة .
حصل على شهادة الماجستير في اإلدارة العليا للنقل الجوي في 1983.  •
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سعادة السيد عماد جمال القضاه 
تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في كانون األول من العام 2015.  •

يتولى حالياً منصب مدير دائرة االستثمار باألسهم / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.  •
عمل مديراً لدائرة الخزينة / صندوق استثمار أموال الضمان اإلجتماعي )2002– 2008(.  •

مديراً عاماً بالوكالة / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي )2005– 2006(.  •
مديراً لمحفظة دائرة االستثمارات الخارجية / البنك المركزي األردني )2000– 2002(.  •

عمل متداوالً رئيسياً / البنك المركزي األردني ) 1996 – 2000(.  •
عمل متداوالً / دائرة االستثمارات الخارجية / البنك المركزي األردني )1991 – 1996(.  •

شغل منصب مساعد رئيس قسم المحاسبة المركزية / البنك المركزي األردني )1989 – 1991 (.  •
أداء الخدمة العسكرية / مديرية األمن العام )1986 – 1988 (.   •

يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سول روس ستات - الواليات المتحدة األمريكية عام 1985.  •

سعادة السيد "محمد علي" عصام بدير 
تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من العام 2008.   •

يتولى حالياً منصب المدير العام لشركة البعد األمثل لالستثمار إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين.   •
شغل سابقاً منصب مدير عام الشركة الدولية لتكنولوجيا االتصاالت للفترة من 2000-2005 وعضوية مجلس إدارة مؤسسة تشجيع االستثمار.  •

يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة بيــردو- الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1997، وشــهادة الماجســتير فــي   •
ــروت عــام 2001. ــة فــي بي اإلدارة الهندســية مــن الجامعــة األمريكي

سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
تم تعيينه عضو في مجلس ادارة الملكية في 14 نيسان 2016.  •

عضو مجلس األعيان الخامس والعشرون.  •
مدير تنفيذي في الملكية األردنية من عام 1980 حتى عام 1982.   •

رئيس مجلس ادارة شركة فنادق البحر الميت من عام 1990 حتى تاريخه.  •
رئيس مجلس ادارة شركة مينا للفنادق من عام 2004 حتى تاريخه.  •

رئيس مجلس ادارة جمعية الفنادق األردنية من عام 1988 حتى تاريخه.  •
رئيس مجلس اتحاد الجمعيات السياحية منذ عام 2004 حتى تاريخه.  •

نائب رئيس مجلس ادارة/ عضو مجلس هيئة تنشيط السياحة األردنية من عام 2004 حتى تاريخه.  •
مؤسس وعضو مجلس أمناء كلية األردن المجتمعية من عام 1988 وحتى تاريخه.  •

حاصل على بكالوريوس إدارة فنادق من لوزان/سويسرا عام 1978.  •

معالي الدكتور نوفان منصور العقيل
تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة من 17 نيسان 2016 واستقال في 22 كانون الثاني 2017.  •

رئيس ديوان التشريع و الرأي من 2013/6/30 حتى تاريخه.  •
رئيس ديوان المظالم بالوكالة للفترة ما بين 2014/12/31 حتى 2015/10/18.  •

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 2013-2012.  •
وزير التنمية السياسية 2012.  •

أستاذ القانون العام المشارك – كلية الحقوق .  •
محام و مستشار قانوني.  •

حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون العام / جامعة عين شمس في مصر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف في عام 2004.  •
حاصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة مؤته في 1990 و ماجستير في القانون العام من جامعة آل البيت في 1997.  •

معالي السيد عقل عيد بلتاجي 
تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة من  26 شباط 2017 واستقال في 26 تشرين اول 2017.  •

تم تعيينه أميناً لعمان منذ أيلول 2013 ولغاية شهر آذار 2017.  •
عضو مجلس األعيان للفترة  2005 -2013.  •

مستشار جاللة الملك/ الديوان الملكي الهاشمي منذ عام 2004 ولغاية عام 2005.  •
رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2004-2001.  •

شغل منصب وزير السياحة واآلثار عام 1997.  •
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في الفترة 1969-1997 عمل في الملكية األردنية بحيث تولى عدة مناصب تنفيذذية في اإلدارة العليا.  •
في الفترة 1967-1969 شغل وظيفة مسؤول العالقات الحكومية في مشروع تطوير المطارات في المملكة العربية السعودية.  •

المساعد التنفيذي في مدارس أرامكو للسعوديين 1962-1967، والمساعد التنفيذي في شركة الزيت العربية االمريكية ) أرامكو(  •
.1967-1962   

حاصــل علــى دبلــوم الثانويــة العامــة مــن مــدارس الفرنــدز عــام 1959 والشــهادة العامــة المتحــان لنــدن فــي المســتويين العــادي والمتقــدم عــام   •
1959 باالضافــة الــى دبلــوم التعليــم العالــي مــن جمعيــة مــدارس الفرنــدز االمريكيــة عــام 1962.

المناصب التنفيذية واسماء االشخاص الذين يشغلونها واألوراق المالية المملوكة من قبلهم

يتضمن الجدول التالي بياناً بأسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة 
ومؤهالتهم العلمية: 

التخصصالمؤهل العلميالجنسيةالمنصباالسم
عدد األسهم كما في

2017/12/312016/12/31

 اإلقتصادماجستيرأملانيةاملدير العام/ الرئيس التنفيذيالسيد ستيفان بيشلر
--والقانون

 عطوفة الكابنت سليمان
عبيدات

 املدير العام/ الرئيس التنفيذي
3,4063,406علوم عسكريةبكالوريوسأردنيةالسابق

--محاسبةبكالوريوسأردنيةرئيس القطاع املاليالسيد فراس القراعني

 العلومماجستيرأردنيةرئيس قطاع املوارد البشريةالسيد سفيان السلمان
--السياسية

--إدارة وتسويقبكالوريوسسويديةرئيس القطاع التجاريالسيد سيرفر ايدين

ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في نهاية العام 2017.

وفيما يلي ملخصاً عن الخبرات العملية لفريق اإلدارة العليا التنفيذية:

السيد ستيفان بيشلر
تم تعيين السيد بيشلر مديراً عاماً / رئيساً تنفيذياً لشركة الملكية االردنية في شهر حزيران من عام 2017.  •

قبل اإللتحاق بالملكية األردنية شغل منصب رئيساً تنفيذياً لمجموعة طيران "أير برلين" في شهر فبراير من عام 2015.  •
شغل منصب مديراً عاماً / رئيساً تنفيذياً لشركة "طيران فيجي" في شهر أيلول من عام 2013.  •

شغل منصب رئيساً تنفيذياً لشركة "طيران الجزيرة" من شهر حزيران من عام 2009 إلى شهر آب من عام 2013.  •
ــو"  ــران "فيرجــن بل ــا لـ"ريتشــارد برانســون". وكان مســؤوالً عــن تحــول شــركة طي ــق اإلدارة العلي ــذ عــام 2004، كان ســتيفان جــزء مــن فري من  •
األســترالية مــن شــركة طيــران منخفضــة التكاليــف إلــى شــركة طيــران ذات شــبكة واســعة وجديــدة وشــغل فيهــا منصــب رئيــس القطــاع التجــاري.

شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة السياحة الترويحية األلمانية في شركة "توماس كوك آج".  •
انضــم الســيد بيشــلر إلــى شــركة "لوفتهانــزا" فــي عــام 1989 كمديــر للمبيعــات والتســويق لمنطقــة فرنســا، ثــم ُعيــن مديــراً لشــركة "لوفتهانــزا"   •
فــي فرنســا عــام 1991. وتــدرج فــي "لوفتهانــزا" بعــدد مــن الوظائــف فــي مجــال المبيعــات؛ حيــث كان مديــراً للشــركة فــي ألمانيــا عــام 1995 
ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمبيعــات والتســويق فــي جميــع أنحــاء العالــم عــام 1996 وعضــو فــي المجلــس التنفيــذي لشــركة  "لوفتهانــزا" عــام 1997.

حاصل على شهادة الماجستير في اإلقتصاد والقانون من جامعة آوغسبورغ في ألمانيا.  •
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عطوفة الكابتن سليمان عبيدات
تولــى الكابتــن ســليمان عبيــدات منصــب مديــراً عامــاً / رئيســاً تنفيذيــاً لشــركة الملكيــة االردنيــة مــن شــهر تشــرين األول مــن العــام 2015 وحتــى   •

نهايــة شــهر أيــار مــن العــام 2017.
عين رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في العام 2007.   •

عين مديراً عاماً لسلطة الطيران المدني في العام 2004.   •
تسلم وظيفتي نائب المدير العام للعمليات الجوية ورئيس القطاع الفني في الملكية االردنية.  •

تسلم قيادة السرب الملكي وجناح النقل الجوي في سالح الجو الملكي األردني.  •

السيد فراس القراعين
تم تعيين السيد فراس القراعين بمنصب رئيس القطاع المالي في شهر تشرين األول من العام 2015.  •

شغل منصب المدير العام في شركة إسمنت الراجحي المساهمة الخاصة المحدودة.  •
شغل منصب نائب المدير العام للمالية ومساندة األعمال في شركة إسمنت الراجحي المساهمة الخاصة المحدودة.  •

شغل منصب مدير استشارات في شركة كرمة لإلستشارات والتطوير لثالث سنوات.  •
عمل بوظيفة مدير تدقيق في شركة إرنست ويونغ وشركة آرثر اندرسون.  •

.2K عمل بوظيفة مدير مالي في شركة زارة لإلستثمار القابضة ثم شغل نفس الوظيفة في الشركة العربية األردنية للهندسة  •
حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنّية.  •

.CPA )Certified Public Accountant( حاصل على شهادة  •

السيد سفيان السلمان
تم تعيين السيد سفيان السلمان بمنصب رئيس قطاع الموارد البشرية واإلدارية في تشرين األول من العام 2017  •

ــة فــي  ــة، قضــى الســيد الســلمان 16 عامــا فــي شــركة بيبســيكو تولــى خاللهــا مختلــف المناصــب القيادي ــة األردني ــى الملكي قبــل انضمامــه إل  •
المــوارد البشــرية فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا. وشــغل مؤخــرا فــي دبــي منصــب مديــر تنفيــذي أعلــى للموظفيــن، عالقــات العمــل، 

ــا. وخدمــات المــوارد البشــرية لمنطقــة آســيا، الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
شغل منصب مدير الموارد البشرية واإلدارية في شركة تبوك للصناعات الدوائية خالل الفترة  1999 – 2001 .     •

عمل في قسم شؤون الموظفين في البنك العربي لمدة 5 سنوات خالل الفترة 1998-1993 .   •
حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة األردنية.  •

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة األردنية.  •
أنهى عدة برامج تعليمية متقدمة في الموارد البشرية من جامعة ريدينج.  •

معتمد من مؤسسة هوجان كمدرب ومقّيم للمدراء التنفيذيين.  •

السيد سيرفر ايدن
تولى السيد سيرفر آيدن منصب رئيس القطاع التجاري من شهر حزيران من العام 2016 وحتى نهاية شهر حزيران من العام 2017.  •

شــغل منصــب رئيــس القطــاع التجــاري لطيــران SunExpress كمــا شــغل قبــل ذلــك منصــب مديــر تنفيــذي شــؤون الموظفيــن والشــؤون الماليــة   •
لشــركة الطيــران ذاتهــا.

عمل رئيساً للقطاع التجاري لمطار صبيحة كوكجن الدولي في اسطنبول ألربع سنوات.  •
شغل عدة مواقع في الخطوط الجوية التركية خالل 6 أعوام، عمل خاللها كمدير تنفيذي/ المبيعات والتسويق لمنطقة غرب اوروبا وافريقيا،   •

بعد أن كان مديراً تنفيذياً للمبيعات والتسويق لمنطقة اسكندنافيا، ونائباً للمدير العام للشؤون التجارية والعمليات األرضية في الشركة.
•  بدأ مسيرته العملية كمدير تسويق في شركة فرابورت االلمانية إلدارة وتشغيل المطارات.

حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة والتسويق من جامعة ديكن االسترالية، وعلى درجة الدبلوم في علم اإلدارة من جامعة كنت في لندن.  •
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عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة، ان وجدت.

الشركات المساهمة  التي هو عضوا في مجلس ادارتهاعضو مجلس اإلدارة
ال يوجدمعالي املهندس سعيد دروزه
 مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين وكابيتال بنكمعالي املهندس باسم السالم
ال يوجدمعالي السيد ناصر الشريده

ال يوجدعطوفة الدكتور عز الدين كناكرية
ال يوجدعطوفة الكابنت سليمان عبيدات

ال يوجدسعادة السيد عماد القضاه
ال يوجدسعادة املهندس سامر املجالي

مجلس إدارة الشركة العامة للتعدينسعادة السيد محمد علي بدير
ال يوجد سعادة السيد ميشيل نزال

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق.  •

لجنة الترشيحات والمكافآت.  •
لجنة الحوكمة.  •
لجنة المخاطر.  •

أسماء رئيس واعضاء لجنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم
لجنة التدقيق:

سعادة السيد ميشيل نزال )رئيساً(.  •

عطوفة الدكتور عز الدين كناكرية .  •
سعادة السيد محمد علي بدير.  •

سعادة السيد عماد القضاة.  •

سعادة السيد ميشيل نزال )رئيسًا(  •
مدير تنفيذي في الملكّية األردنّية من عام 1980 حتى عام  1985.  •

رئيس مجلس إدارة شركة فنادق البحر الميت من عام 1990 حتى تاريخه.  •
رئيس مجلس إدارة شركة مينا للفنادق من عام 2004 حتى تاريخه.  •

رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق األردنّية من عام  1988  حتى تاريخه.  •
رئيس مجلس إتحاد الجمعيات السياحية منذ عام 2004 حتى تاريخه.  •

نائب رئيس مجلس إدارة/ عضو مجلس هيئة تنشيط السياحة األردنّية من عام 2004 حتى تاريخه.  •
مؤسس وعضو مجلس أمناء كلية األردن المجتمعية من عام 1988 وحتى تاريخه.  •

حاصل على بكالوريوس إدارة فنادق من لوزان/سويسرا عام 1978.  •

عطوفة الدكتور عز الدين كناكرية )عضوًا(  •
• تم تعيين عطوفة الدكتور عزالدين كناكرية أميناً عاماً لوزارة المالية بتاريخ 2014/6/5 وذلك للمرة الثانية، حيث شغل ذات المنصب 

خالل الفترة  2007 - 2012.
• عمل الدكتور كناكرية مديراً عاماًً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في شهر آذار من عام 2012.

• ُعيّن مفوضاً في هيئة األوراق المالية للفترة من 2012 - 2014.
• شغل الدكتور كناكرية عدة مناصب في وزارة المالية للفترة 1986 - 2007 أهمها مساعد أمين عام وزارة المالية ومدير مديرية اإلدارة 

النقدية في الوزارة.
• حصل الدكتور كناكرية على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة عّمان العربية للدراسات العليا في العام  2010، ودرجة الماجستير 
في العلوم المالية والمحاسبية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في العام 1997 ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من 

جامعة اليرموك في العام 1984.
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سعادة السيد محمد علي بدير )عضوًا(  •
تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من العام 2008.  •

يتولى حالياً منصب المدير العام لشركة البعد األمثل لالستثمار إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين.  •
شغل سابقاً منصب مدير عام الشركة الدولية لتكنولوجيا االتصاالت للفترة من 2000 - 2005 وعضوية مجلس إدارة مؤسسة   •

تشجيع االستثمار.
يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة بيردو - الواليات المتحدة األمريكية عام  1997 ، وشهادة الماجستير في   •

اإلدارة الهندسية من الجامعة األمريكية في بيروت عام 2001.

سعادة السيد عماد القضاه )عضوًا(  •
يتولى حالياً منصب مدير دائرة االستثمار باألسهم / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.  •

عمل مديراً لدائرة الخزينة / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي  2002 - 2008.  •
مديراً عاماً بالوكالة / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي 2005 - 2006.  •

مديراً لمحفظة دائرة االستثمارات الخارجية / البنك المركزي األردني 2000 - 2002.  •
عمل متداوالً رئيسياً / البنك المركزي األردني 1996 - 2000.  •

عمل متداوالً / دائرة االستثمارات الخارجية / البنك المركزي األردني 1991 - 1996.  •
شغل منصب مساعد رئيس قسم المحاسبة المركزية / البنك المركزي األردني 1989 - 1991.  •

يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سول روس ستات - الواليات المتحدة األمريكية عام 1985.  •

أسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:
 •  ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة / السيد فراس القراعين / رئيس القطاع المالي.

أسماء رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات والمكافآت:-
معالي المهندس سعيد دروزه )رئيساً(.  •

معالي المهندس باسم السالم.  •
عطوفة الكابتن سليمان عبيدات.  •

لجنة الحوكمة:-
معالي السيد ناصر الشريده )رئيساً(.  •

عطوفة الدكتور عز الدين كناكرية.  •
سعادة المهندس سامر المجالي.  •

سعادة السيد عماد القضاه.  •

لجنة المخاطر:-
معالي المهندس باسم السالم )رئيساً(.  •

عطوفة الدكتور عز الدين كناكرية.  •
عطوفة الكابتن سليمان عبيدات.  •
سعادة السيد "محمد علي" بدير.  •

سعادة السيد ستيفان بيشلر.  •
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عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل السنة وأسماء األعضاء الحاضرين
لجنة الترشيحات والمكافآت:

األعضاء
إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الثالثالثانياألول
 سعيد دروزه
باسم السالم

سليمان عبيدات

لجنة الحوكمة: 
لم يتم عقد أي اجتماع خالل العام 2017.

لجنة المخاطر:

األعضاء
إجتماعات لجنة المخاطر

الثانياألول
باسم السالم

عز الدين كناكرية
سليمان عبيدات

"محمد علي" بدير
ستيفان بيشلر

لجنة التدقيق:  تم عقد تسعة عشر اجتماعاً

األعضاء
إجتماعات لجنة التدقيق

السابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألول
ميشيل نزال

عز الدين كناكرية
"محمد علي" بدير

عماد القضاة

األعضاء
إجتماعات لجنة التدقيق

الرابع عشرالثالث عشرالثاني عشرالحادي عشرالعاشرالتاسعالثامن
ميشيل نزال

عز الدين كناكرية
"محمد علي" بدير

عماد القضاة
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األعضاء
إجتماعات لجنة التدقيق

السادس الخامس عشر
التاسع عشرالثامن عشرالسابع عشر عشر

ميشيل نزال
عز الدين كناكرية
"محمد علي" بدير

عماد القضاة

حضر السادة مدققو الحسابات الخارجيين أربعة اجتماعات للجنة التدقيق خالل السنة.
أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )باستثناء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة 

ولجنة إدارة المخاطر(

• لجنة زيادة رأس المال ) لجنة مؤقته الى حين إتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة(

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وأسماء األعضاء الحاضرين
عقد مجلس ادارة الشركة خمسة عشر اجتماعا خالل السنة على النحو التالي:

 أعضاء مجلس
االدارة

إجتماعات مجلس اإلدارة

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألول
سعيد دروزه
باسم السالم

ناصر الشريده
عقل بلتاجي

عز الدين كناكرية
سليمان عبيدات

عماد القضاه
سامر المجالي

"محمد علي" بدير
ميشيل نزال

 أعضاء مجلس
االدارة

إجتماعات مجلس اإلدارة

الخامس عشرالرابع عشرالثالث عشرالثاني عشرالحادي عشرالعاشرالتاسع
سعيد دروزه
باسم السالم

ناصر الشريده
عقل بلتاجي

عز الدين كناكرية
سليمان عبيدات

عماد القضاه
سامر المجالي

"محمد علي" بدير
ميشيل نزال
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم:
فيما يلي أسماء كبار المساهمين االعتباريين والطبيعيين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة مرتبين تنازلياً مع بيان ملكيتهم من 

األسهم كما هو في نهاية العام 2017 مقارنة مع العام 2016:

 الموقعاالســـــــــــــــــــــــم
الجغرافي

 نسبة 
المساهمه

%
عدد األسهم

 نسبة 
المساهمه

%
عدد األسهم

2017201720162016
60.388,243,11760.388,243,117األردنشركة ادارة المساهمات الحكومية

Mint Trading Middle East Limited
 المملكة
15.422,518,83815.422,518,838المتحده

1014,640,5341014,640,534األردنالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

هذا وقد تم االنتهاء من اجراءات االكتتاب بأسهم الزيادة البالغة 100 مليون سهم في شهر شباط من العام 2018، وبذلك تصبح حصة شركة 
المساهمات الحكومية  %76.4.
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شركة عالية
الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامة )الملكية األردنية(:

 
عبدون، الدوار الخامس، شارع محمد علي جناح، بناية رقم 37                  

ص.ب 302 عمان  11118 األردن 
 رقم الهاتف: 962-5100000 + 
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