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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



7



8



9



10

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 يتحلّون 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.

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
رسالتنا
وقيمنا
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   أعضاء مجلس اإلدارة 

• معالي المهندس سعيد سميح دروزة
   رئيس مجلس اإلدارة، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 2016/6/20(

• معالي السيد سليمان الحافظ 
   رئيس مجلس اإلدارة السابق، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )لغاية 2016/6/19(

• معالي السيد عقل عيد بلتاجي
   نائب رئيس مجلس اإلدارة، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 2017/2/26(

• معالي الدكتور نوفان منصور العقيل
   نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية

   )من 2016/4/17 لغاية 2017/1/22(

• معالي السيد مروان محمود عوض 
   نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق )لغاية 2016/4/14(

• معالي المهندس باسم خليل السالم
   عضو، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 2016/4/17(

• عطوفة الدكتور عز الدين محي الدين كناكرية
   عضو، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )من 2016/4/17(

• عطوفة الكابتن سليمان رضا عبيدات
   عضو مجلس إدارة منتدب للقيام بأعمال املدير العام/الرئيس التنفيذي، ممثل عن شركة 

   إدارة املساهمات احلكومية

• معالي المهندس عالء عارف البطاينة 
   عضو، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية )لغاية 2016/4/14(

• عطوفة المهندس سامر عبد السالم المجالي 
   عضو، ممثل عن شركة Mint Trading Middle East Limited )من 2016/11/23 (

• معالي األستاذ »محمد شريف« علي الزعبي 
   عضو، ممثل عن شركة Mint Trading Middle East Limited )لغاية 2016/10/23(

• سعادة السيد ماهر نجيب ميقاتي 
   عضو، ممثل عن شركة Mint Trading Middle East Limited )لغاية 2016/4/14(

• سعادة السيد عماد جمال القضاة
   عضو، ممثل عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

• سعادة السيد »محمد علي« عصام بدير 
   عضو

• سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
   عضو )من 2016/4/14(

• سعادة السيد سامر أنيس المعشر 
   عضو )لغاية 2016/4/14(

   مدققو الحسابات 
   السادة إرنست ويونغ

   المستشار القانوني 
   مكتب المحامي أحمد أبو عرقوب ومشاركوه

   مكتب المحامي هاني الكردي

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة
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بسم الّله الرحمن الرحيم

حضرات المساهمين الكرام 
أُحّييُكــم جميعــاً، فــي بدايــة كلمتــي بتحيــة اإلحتــرام والتقديــر التــي أقدمهــا باســمي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة لــكل مســاهمة 
ومســاهٍم فــي رأســمال الناقــل الوطنــي، شــركة عاليــة - اخلطــوط اجلويــة امللكّيــة األردنّيــة، املســاهمة العامــة احملــدودة، معّبريــن بدايــًة عــن إمياننــا 
بأهميــة هــذه الشــركة الوطنيــة الكبيــرة ودورهــا االســتراتيجي األساســي لبلدنــا وربطــه بالعالــم اخلارجــي؛ ذلــك الــدور الــذي كانــت هــذه الشــركة 

وســتبقى تقــوم بــه بــكل كفــاءة واعتــزاز وتنافســية عاليــة. 

حضرات المساهمين الكرام 
نــدرُك جميعــاً املكانــة التــي تتمتــع بهــا امللكّيــة األردنّيــة كناقــل جــوي وطنــي عريــق، يُســهم بشــكل فاعــل فــي رفعــة األردن ونهضتــه وتطــوره، فهــي 
ــة تعتبــر قــواُم صناعــة النقــل اجلــوي والطيــران  ــة األردنّي واحــدةٌ مــن األعمــدة األساســية لإلقتصــاد الوطنــي مبكوناتــه املختلفــة، ال بــل إن امللكّي
احملليــة، ماضيــاً وحاضــراً، بالنظــر إلــى ســمعتها اإلقليميــة والعامليــة املتميــزة وعملياتهــا التشــغيلية وحجــم العمالــة املاهــرة واملدّربــة التــي تشــْغلها 
واألســطول احلديــث مــن الطائــرات الــذي يخــدم شــبكة خطوطهــا اجلويــة املمتــدة علــى مســاحة أربــع قــارات، فضــاًل عــن إســهامها املباشــر فــي رفــد 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي للمملكــة بنســبة تتــراوح مــا بــني 2-3% ومبــا يفــوق مســاهمة قطاعــات إقتصاديــة بــارزة فــي هــذا اجلانــب. 

إن املتتبــع ملســيرة هــذه الشــركة خــالل الســنوات املاضيــة والتحديــات التشــغيلية املتتاليــة التــي واجهتهــا ومــا زالــت، يعــرف حجــم الصعوبــات التــي 
اعترضــت طريقهــا، وكمــا هــو حــال جميــع شــركات الطيــران العامليــة املعتمــدة علــى نفســها وأعمالهــا لتحقيــق التقــدم ومواصلــة العمــل، ومــا ذلــك 
إال بســبب حساســية صناعــة النقــل اجلــوي وســرعة تأثرهــا باملتغيــرات االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة واملجتمعيــة، وحتــى الصحيــة والبيئيــة 
منهــا، ويســتثنى مــن هــذا التأثــر عــدد قليــل مــن الشــركات العمالقــة العاملــة فــي منطقتنــا والتــي لديهــا مناعــة اقتصاديــة قويــة ضــد تبعــات التأثــر 
باألحــداث واملتغيــرات، نتيجــة اعتمادهــا شــبه املطلــق علــى مــوارد حكوماتهــا والــدول العاملــة فيهــا، وهــو مــا يجعــل مهمــة منافســتها مــن شــركات 

الطيــران األخــرى، ســيما الصغيــرة منهــا مثــل امللكّيــة األردنّيــة، مهمــة صعبــة.

حضرات المساهمين الكرام 
لقــد مــّرت امللكّيــة األردنّيــة خــالل الســنوات املاضيــة بالعديــد مــن الظــروف والتحديــات التــي أّثــرت عليهــا وعلــى مواردهــا ونتائجهــا وقدرتهــا علــى 
حتقيــق الربحيــة التــي ينشــدها املســاهمون، وتســعى إليهــا إدارتهــا بــكل طاقاتهــا وإمكاناتهــا، وإذا عدنــا بضــع ســنني إلــى الــوراء فيمكــن أن نشــير 
إلــى ارتفــاع أســعار النفــط بصــورة غيــر مســبوقة حتــى قبــل عــام ونصــف مــن اآلن، والركــود االقتصــادي العاملــي فــي العامــني 2009/2008 
وتبعــات األحــداث التــي أثــرت بوضــوح علــى املنطقــة واألردن بعــد الربيــع العربــي منــذ عــام 2011 حتــى اليــوم، ومبــوازاة كل ذلــك ظهــرت حتديــات 
ــر املنافســة  ــى أث ــج العــام، إضافــة إل ــى نتائ ــاً تأثيرهــا عل ــق بأســعار صــرف بعــض العمــالت والتــي ســنبني تالي مســتجدة خــالل عــام 2016 تتعل

احلــادة وغيــر العادلــة التــي تلقاهــا امللكّيــة األردنّيــة مــن شــركات الطيــران القويــة فــي املنطقــة والتــي مــا زالــت فــي تصاعــٍد مســتمر.

ــا  ــة وموظفيه ــة األردنّي ــه إدارة امللكّي ــع وتســعى إلي ــا تتطل ــر م ــى غي ــي جــاءت عل ــام 2016 والت ــج ع ــي هــذا الصــدد، ونحــن نتحــدث عــن نتائ وف
واملســاهمني فيهــا، فــإن الســبب الرئيــس الــذي أدى إلــى تســجيل خســارة صافيــة بقيمــة 24.6 مليــون دينــار يرجــع إلــى أخــذ مخصــص تدنــي عملــة 
للجنيــه الســوداني واجلنيــه املصــري حوالــي 19.5 مليــون دينــار حتوطــاً للقــرارات املتخــذة فــي الســودان واملتعلقــة بفــرض حافــز علــى حتويــل العملــة 
إلــى اخلــارج، وقــرار احلكومــة املصريــة أيضــاً بتعــومي ســعر صــرف اجلنيــه املصــري، كمــا أن الشــركة قامــت بأخــذ مخصــص خــالل عــام 2016 

كــــلـــمـــــة
مـعــالــي 
رئـــــيـــس
مجلس 
رة  اإلدا
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مببلــغ 3.5 مليــون دينــار بــدل تعويضــات ملوظفيهــا الذيــن اختــاروا التســريح االختيــاري مــن العمــل.

وباإلضافــة إلــى هذيــن املســببني الرئيســيني خلســارة عــام 2016 واللذيــن يشــكالن معــاً حوالــي 23 مليــون دينــار مــن قيمــة اخلســارة الصافيــة 
املشــار إليهــا أعــاله، فهنــاك ســبب آخــر أدى إلــى انخفــاض إيــرادات العــام وزاد مــن هــذه اخلســارة وهــو انخفــاض متوســط أســعار تذاكــر الســفر 
بنســبة 11% والــذي أدى إلــى تراجــع قيمــة اإليــرادات التشــغيلية للشــركة فــي عــام 2016 والتــي بلغــت 598.3 مليــون دينــار مقابــل 658.1 مليــون 
دينــار فــي العــام 2015، وذلــك جــراء تصاعــد املنافســة التــي واجهتهــا امللكّيــة األردنّيــة فــي عــام 2016 ســواء مــن شــركات الطيــران التــي تقــدم 
خدمــات متكاملــة مثلهــا، أو مــن شــركات الطيــران منخفضــة التكاليــف، كالعديــد مــن الشــركات اإلقليميــة والتــي أصبــح لبعضهــا مراكـــز تشــغيل 

رئيســية فــي العاصمــة عّمــان.
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ليســت امللكّيــة األردنّيــة هنــا فــي معــِرض تبريــر اخلســارة املذكــورة بقــدر مــا نحــن مهتمــون بوضعكــم فــي صورة حقائــق وأرقــام موّثقة ومنشــورة من قبل 
املنظمــات العامليــة املعروفــة فــي قطــاع صناعــة النقــل اجلــوي، وفــي مقدمتهــا االحتــاد العاملــي للنقــل اجلــوي )أياتــا( والــذي يتعــّرُف مــن يــزور موقعــُه 
اإللكترونــي الرســمي علــى اإلحصــاءات العامليــة ذات الصلــة بنتائــج شــركات الطيــران األعضــاء فيــه، مؤكديــن هنــا أن امللكّيــة األردنّيــة وبالتــوازي مــن 
انخفــاض إيراداتهــا التشــغيلية بنســبة 9%، لكنهــا عملــت علــى تخفيــض نفقاتهــا التشــغيلية بنســبة 6% والتــي تراجعــت مــن 559.1 مليــون دينــار فــي 
عــام 2015 إلــى 527.7 مليــون دينــار فــي عــام 2016،  مــا أدى إلــى أن الشــركة إستطاعــــت فــي اجلانــب التشــغيلي حتقيــق ربـــــــح تشــغيلي صافـــــــي 
(Operating Profit) بلــغ خمســة ماليــني دينــار، مقارنــة مــع 30 مليــون دينــار قيمــة الربــح التشــغيلي الصافــي عــام 2015، بينمــا وصلــت قيمــة 

مجمــل الربــح (Gross Profit) إلــى 70.6 مليــون دينــار مقابــل 98.9 مليــون دينــار عــام 2015 وبنســبة إنخفــاض بلغــت %29. 

وبالرغــم مــن االنخفــاض فــي اإليــرادات فــإن األربــاح التشــغيلية الصافيــة التــي ســجلتها الشــركة عــام 2016 تظــل مؤشــراً علــى قــدرة امللكّيــة األردنّيــة 
علــى االســتمرار فــي احملافظــة علــى مكانتهــا التنافســية وحصتهــا فــي أســواق الســفر احملليــة واإلقليميــة والعامليــة، فــي ضــوء اخلدمــات عاليــة املســتوى 
التــي تقدمهــا ملســافريها علــى األرض وفــي اجلــو وبأفضــل معاييــر اجلــودة العامليــة واألســطول احلديــث مــن الطائــرات، وكذلــك شــبكة اخلطــوط اجلويــة 
التــي تعمــل الشــركة بشــكل متواصــل علــى تعزيــز ترابطيتهــا، حيــث زاد معــدل هــذا الترابــط خــالل عــام 2016 بنســبة 8%، وهو ما يشــكل حافــزاً جديداً 

جلــذب املزيــد مــن املســافرين علــى وجهــات الشــبكة املختلفــة.
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إن ممــا يبعــُث علــى االرتيــاح أن شــركتنا تتمتــع مبكانــة تشــغيلية منافســة، حيــث تشــغل الشــركة أســطوالً حديثــاً مــن الطائــرات ال يتجــاوز معــدل 
أعمارهــا خمــس ســنوات، وهــذا يعتبــر واحــداً مــن أفضــل املعــدالت العامليــة، ذلــك أن دخــول ســبع طائــرات حديثــة الصنــع مــن طــراز بوينــغ 787 
)درمي الينــر( كان عامــاًل مهمــاً فــي تنافســية اخلدمــات، حيــث انضمــت مــع نهايــة عــام 2016 وبدايــة عــام 2017 الطائرتــني السادســة والســابعة 
مــن هــذا الطــراز واللتــني دخلتــا علــى أســاس االســتئجار التمويلــي الــذي ينتهــي بتملــك هــذه الطائــرات، فيمــا دخلــت الطائــرات اخلمــس األولــى 

مــن الطــراز ذاتــه علــى أســاس االســتئجار التشــغيلي. 

وهنــا ال بـُـّد مــن اإلشــارة إلــى أن اتبــاع األســلوب املختلــط فــي إدخــال الطائــرات هــو سياســة معمــوٌل بهــا فــي جميــع شــركات الطيــران العامليــة، حتــى 
تلــك الشــركات الغنيــة التــي تتمتــع مبوازنــات هائلــة، فشــراء الطائــرات أو امتالكهــا يعــزز موجــودات الشــركات ويقــوي قدراتهــا التفاوضيــة، فــي 
الوقــت الــذي متنــح عمليــة االســتئجار التشــغيلي شــركة الطيــران مرونــة كبيــرة فــي جتديــد األســطول، حــني يكــون هنــاك ســهولة فــي التخلــص مــن 
الطائــرة عنــد عــدم احلاجــة إليهــا وإعادتهــا إلــى الشــركة املؤِجــَرة لهــا فــي الوقــت املناســب بغــض النظــر عــن ســعرها فــي الســوق وقــت إعادتهــا، 
علمــاً أن امللكّيــة األردنّيــة تنتهــج األســلوبني معــاً، فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه الشــركة إلــى زيــادة نســبة الطائــرات اململوكــة فــي أســطولها علــى 

حســاب الطائــرات املســتأجرة، وبشــكل تدريجــي يتماشــى مــع قدراتهــا املاليــة وعملياتهــا واحتياجاتهــا التشــغيلية. 
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عملــت امللكّيــة األردنّيــة خــالل عــام 2016 علــى متابعــة تنفيــذ قــرار الهيئــة العامــة للشــركة املتخــذ فــي شــهر أيــار مــن عــام 2015 والــذي تضمــن 
ــة مــن خــالل تخفيضــه أوالً مــن 84.4 مليــون دينــار ليصبــح 46.4 مليــون دينــار ومــن ثــم زيــادة رأســمال  ــة األردنّي إعــادة هيكلــة رأســمال امللكّي
الشــركة املصــرح بــه بواقــع 200 مليــون دينــار ليصبــح 246.4 مليــون دينــار، حيــث عمــل مجلــس إدارة الشــركة وإدارتهــا التنفيذيــة علــى تنفيــذ 
قــرار الهيئــة العامــة هــذا، ومتــت إجــراءات تخفيــض رأس املــال وزيــادة رأســمال الشــركة املصــرح بــه، ومــن ثــم ســارت الشــركة بإجــراءات زيــادة 

رأس املــال املكتتــب بــه علــى مرحتلــني متســاويتني. 

تضمنــت املرحلــة األولــى تغطيــة شــريحة أولــى مــن الزيــادة بقيمــة 100 مليــون دينار/ســهم بعــد أن مت عــرض أســهم هــذه الشــريحة علــى املســاهمني 
الرئيســيني فــي رأس املــال، ومت تنفيــذ هــذه اإلجــراءات، حيــث جــرى عــام 2015 االكتتــاب الفعلــي بنصــف قيمــة الشــريحة األولــى واملتمثلــة بـــ50 
مليــون دينــار/ ســهم وبســعر إصــدار بلــغ دينــاراًً واحــدا لــكل ســهم، فيمــا مت رفــع رأس املــال باالكتتــاب بالنصــف الثانــي مــن الشــريحة األولــى بقيمــة 

ــاً 146.4 مليــون دينار/ســهم.  ــه واملدفــوع فعلي ــغ رأس املــال املكتتــب ب ــار أخــرى خــالل عــام 2016 ليبل 50 مليــون دين
أمــا الشــريحة الثانيــة مــن خطــة رفــع رأســمال الشــركة والبالغــة قيمتهــا 100 مليــون دينار/ســهم أيضــاً فإنــُه مــن املتوقــع أن يتــم إمتــام عمليــة 

ــاب بهــا خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2017 واســتكمالها فــي عــام 2018.  االكتت
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تنتهــج امللكّيــة األردنّيــة حاليــاً اســتراتيجية جتاريــة تركــز بشــكل كبيــر علــى زيــادة اإليــرادات مــن خــالل املراجعــة املســتمرة لشــبكة اخلطــوط التــي 
تخدمهــا وتوفيــر املزيــد مــن املرونــة فــي وجهــات الشــبكة للمواءمــة بــني الســعة املقعديــة والوجهــات العاملــة وعــدد الرحــالت التــي تشــغلها ومبــا 
يتناســب مــع مختلــف أوقــات وفصــول الســنة وتفــاوت أعــداد املســافرين خــالل كل موســم انطالقــاً مــن رؤيتهــا التــي تنــص علــى »أن تكــون شــركة 

الطيــران املفضلــة لربــط األردن واملشــرق بالعالــم«. 

وأشــير هنــا إلــى أن امللكّيــة األردنّيــة تخــدم فــي الوقــت احلاضــر شــبكة خطــوط تضــم 52 وجهــة عامليــة موزعــة فــي القــارات األربع بعد أن أغلقت الشــركة 
عــدداً مــن احملطــات ألســباب جتاريــة، فيمــا ال زالــت هنــاك ثمانيــة خطــوط مغلقــة ألســباب أمنيــة هــي: دمشــق، حلــب، املوصــل، طرابلــس، بنغــازي، 
مصراتــه، صنعــاء وعــدن، فــي الوقــت الــذي تواصــل امللكّيــة األردنّيــة دراســة الدخــول إلــى أســواق ســفر جديــدة مــع اســتمرار إعــادة النظــر باجلــدوى 

االقتصاديــة مــن تشــغيل جميــع الوجهــات علــى شــبكة اخلطــوط لضمــان كفــاءة التشــغيل علــى أســٍس جتاريــة حتقــق أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا. 
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ــة، بدورهــا  ــة األردنّي ــا للدول ــإذن اهلل، برمزيته ــك ب ــاً وحاضــراً ومســتقباًل، وســتبقى كذل ــة راســخة اجلــذور، ماضي ــة شــركة وطني ــة األردنّي امللكّي
االســتراتيجي فــي ربــط األردن بالعالــم، مــن حيــث حركــة املســافرين وخدمــة االقتصــاد الوطنــي والتجــارة اخلارجيــة وتســويق الســياحة، مبكانتهــا 
فــي أذهــان املواطنــني، مبقوماتهــا البشــرية الكفــؤة واملؤهلــة، بالتكنولوجيــا املطبقــة فــي أنظمتهــا، بطائراتهــا احلديثــة، وشــبكتها اجلويــة الواســعة، 

وبأهميتهــا االقتصاديــة الكبيــرة لقطــاع النقــل اجلــوي عمومــاً فــي بلدنــا العزيــز. 

ونحــن هنــا ال نبالــغ إذا قلنــا أن جنــاح امللكّيــة األردنّيــة وتطورهــا هــو عمــاد جنــاح واســتمرار قطــاع النقــل اجلــوي والســياحة األردنّيــة عمومــاً، فرمبــا 
يعلــُم املتابعــون حجــم دور امللكّيــة األردنّيــة الواضــح والكبيــر فــي رفــد موازنــات شــركات عديــدة فــي هــذا القطــاع مببالــغ ماليــة كبيــرة ســنوياًً، باعتبار 
امللكّيــة األردنّيــة واحــدة مــن بــني الشــركات األردنّيــة األعلــى إيــراداً، إذ تناهــز إيراداتهــا الســنوية املليــار دوالر تقريبــاً، ولذلــك فــإن حجــم أعمالهــا 
ميثــل النســبة الكبــرى مــن أعمــال عــدة شــركات فــي هــذا القطــاع، أبرزهــا: مجموعــة املطــار الدولــي (AIG)، والشــركة األردنّيــة لصيانــة الطائــرات 
)جورامكــو(، وشــركة متويــن الطائــرات )دناتــا(، والشــركة األردنّيــة لتدريــب الطيــران والتدريــب التشــبيهي )جاتــس(، فضــاًل عــن مســاهمة امللكّيــة 
األردنّيــة الكبيــرة فــي رفــد إيــرادات شــركة مصفــاة البتــرول األردنّيــة ومبيعــات وكاالت الســياحة والســفر احملليــة، والضرائــب والرســوم املدفوعــة 
خلزينــة الدولــة، ومؤسســة الضمــان االجتماعــي وفنــدق املطــار وشــركات التأمــني احملليــة، مبــا فيهــا اخلدمــات الطبيــة امللكّيــة األردنّيــة وشــركات 

النقــل البــري، وغيرهــا. 

حضرات المساهمين الكرام 
أكــرُر فــي ختــام كلمتــي الشــكر والتقديــر إليكــم جميعــاً، باســمي ونيابــًة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، متطلعــني معــاً إلــى 
مســتقبل أفضــل للملكّيــة األردنّيــة، ومغتنمــاً هــذه املناســبة ألرفــع إلــى مقــام ســيد البــالد حضــــرة صاحــــب اجلـاللـــة املــــلك عبــــد اهلل الثـــاني ابـــن 
احلســـني املعظـــم حفظـــه اهلل ورعـــاه أسمـــى معانــي العرفــان واالمتنــان لتوجيهاتــه الســديدة وصــادق احملبــة وخالــص الوالء لقيــادة جاللته احلكيمة 

التــي نعتــز بهــا جميعــاً.

وال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر أيضــاً إلــى حكومــة اململكــة األردنّيــة الهاشــمية، مّثمنــني دعمهــا وحرصهــا علــى مواصلــة العمــل لــكل مــا مــن 
شــأنه متكــني هــذه الشــركة الوطنيــة مــن البقــاء فــي املكانــة املميــزة التــي تســتحقها كناقــل وطنــي لــأردن، كمــا أشــكر العاملــني املخلصــني للملكّيــة 
األردنّيــة واملســافرين األوفيــاء لهــذه الشــركة الرائــدة، مقدريــن دعمهــم وثقتهــم الغاليــة، وســائلني اهلل تعالــى أن يوفــق كل مســاعينا اخلّيــرة، وأن 

يحفــظ بلدنــا احلبيــب ويحفــظ امللكّيــة األردنّيــة، لتبقــى إحــدى الرمــوز الوطنيــة العريقــة فــي ظــل القيــادة الهاشــمية الراشــدة.

والسالم عليكم ورحمة الّله وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس سعيد سميح دروزة
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تقرير مجلس اإلدارة
غايات الشركة وأنشطتها الرئيسة 

تعمل مجموعة امللكّية األردنّية من أجل حتقيق غاياتها التي أنشئت من أجلها والتي من أهمها القيام بجميع نشاطات النقل اجلوي املنتظم وغير 
املنتظم للركاب والبريد والبضائع داخل اململكة وخارجها، باإلضافة إلى القيام بتقدمي خدمات املناولة للطائرات.

أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين
يقع املكتب الرئيسي للملكّية األردنّية )اإلدارة العامة( في العاصمة عّمان، وتدار عملياتها التشغيلية ورحالتها اجلوّية من مطار امللكة علياء 

الدولي، كما يوجد لها مكاتب مبيعات في 35 مدينة في العالم، ووكالء عاّمني ملبيعاتها في نحو 46 مدينة أخرى.
وتقوم الشركة بتنفيذ تلك األعمال من خالل موظفيها الذين يبلغ عددهم كما هو في 2016/12/31 ما مجموعه 4299 موظفاً يعمل منهم 333 

موظفاً في احملطات اخلارجية للشركة و93 موظفاً في شركة األجنحة امللكّية و21 موظفاً في شركتها التابعة رويال تورز.

رأسمال الشركة 
يبلغ رأسمال الشركة ما قيمته 146,405,000 ديناراًً مقسماً إلى 146,405,000 سهماً بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد،

حيث مت زيادة رأسمال الشركة خالل شهر كانون الثاني 2016 مببلغ 60.1 مليون دينار ليصبح 106.5 مليون دينار ومت استالم مبلغ 13.7 
مليون دينار خالل شهر آذار 2016 كجزء من الشريحة األولى، كما مت استالم املبلغ املتبقي من الشريحة األولى والبالغ 26.2 مليون دينار 
خالل الربع األول من عام 2016. هذا وسيتم زيادة رأس املال بالشريحة الثانية والبالغة 100 مليون دينار خالل األعوام 2017 و2018.

الشركات التابعة للملكّية األردنّية
شركة األجنحة الملكّية وشركتها التابعة )رويال تورز(

تأسست األجنحة امللكّية في األردن عام 1975 كشركة ذات مسؤولية محدودة بدون أية فروع تابعة لها، وهي حالياً مملوكة بالكامل للملكّية 
األردنّية، ومع تطبيق استراتيجية الشركة اجلديدة في تشرين الثاني 2005، فقد مت حتويل اخلدمات اإلقليمية التي كانت تقوم بها األجنحة 

امللكّية في السابق إلى الشركة األم امللكّية األردنّية، فيما أصبحت األجنحة امللكّية املسؤول الرئيس عن تشغيل أنشطة وعمليات املجموعة للنقل 
العارض، كما تعمل الشركة كوكيل نقل عارض )أي أنها تنظم النقل العارض البديل عند عدم توفر طائراتها( ومؤِجٍر لطائراتها للشركة األم عند 

الضرورة. وتقوم األجنحة امللكّية بتشغيل خطوط جديدة إلى وجهات ال تخدمها امللكّية األردنّية حالياً.
يقع مقر إدارة األجنحة امللكّية الرئيسي في مبنى املسافرين الطابق األول/الدوار السابع، ويعمل لديها حالياً 93 موظفاً. يبلغ رأسمال شركة 

.A320 األجنحة امللكّية حالياً 5 ماليني دينار أردني، ومتتلك طائرة واحدة من طراز إيرباص
في شهر تشرين أول 2009 قامت شركة األجنحة امللكّية بشراء (80%) من احلصص في شركة امللكّية األردنّية للسياحة والسفر )رويال 
تورز(. تأسست شركة رويال تورز عام 1979 بهدف تقدمي خدمات إضافية تكميلية خلدمات امللكّية األردنّية تساعدها على تسويق رحالتها 

في مناطق اجلذب السياحي في العالم، وتتولى الشركة مهمة حجز تذاكر السفر وإرسال أفواج سياحية للوجهات السياحية األكثر رواجاً في 
املنطقة والعالم، والبحث عما هو جديد دائماً لتوفير خيارات أوسع للسائحني.
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أعضاء مجلس اإلدارة
يتضمن اجلدول أدناه أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

سنة الشهادات العلميةتاريخ امليالدتاريخ العضويةاملنصبإسم العضو
التخرج

معالي املهندس سعيد سميح 
دروزة

رئيس مجلس اإلدارة،
1984ماجستير إدارة أعمال20/6/201625/5/1957ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية 

رئيس مجلس اإلدارة السابق،معالي السيد سليمان احلافظ 
1968بكالوريوس جتارة2/11/20141/1/1941ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية

نائب رئيس مجلس اإلدارة،معالي السيد عقل عيد بلتاجي
1962دبلوم التعليم العالي26/2/201710/2/1941ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية

معالي الدكتور نوفان منصور 
العقيل

نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق،
2004دكتوراه في القانون العام17/4/20161/1/1971ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية

معالي السيد مروان محمود 
عوض

نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق،
1980ماجستير في االقتصاد26/4/201211/3/1951ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية

معالي املهندس باسم خليل 
17/4/201619/6/1956عضو، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكوميةالسالم

بكالوريوس هندسة 
1978كيميائية

عطوفة الدكتور عز الدين 
2010دكتوراه في التمويل17/4/201613/9/1960عضو، ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكوميةمحي الدين كناكرية

عطوفة الكابنت سليمان رضا 
عبيدات

عضو، املدير العام/الرئيس التنفيذي،
1978بكالوريوس علوم عسكرية27/10/20156/6/1947ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكومية 

معالي املهندس عالء عارف 
9/10/201306/06/1969عضو،  ممثل عن شركة إدارة املساهمات احلكوميةالبطاينة

ماجستير إدارة نظم 
املعلومات وبكالوريوس 

هندسة كهربائية
1993

عطوفة املهندس سامر عبد 
السالم املجالي

عضو، ممثل عن شركة
 Mint Trading Middle East Limited23/11/201614/9/1957

ماجستير في اإلدارة العليا 
1983للنقل اجلوي

معالي األستاذ »محمد شريف« 
علي الزعبي

عضو، ممثل عن شركة
 Mint Trading Middle East Limited27/3/200816/05/1963

ماجستير في القانون 
1985التجاري

سعادة السيد ماهر جنيب 
ميقاتي 

عضو، ممثل عن شركة 
Mint Trading Middle East Limited27/3/200811/06/1980 2006ماجستير إدارة أعمال

سعادة السيد عماد جمال 
القضاة 

عضو،  ممثل عن املؤسسة العامة الضمان 
1985ماجستير إدارة أعمال 27/12/20153/5/1961االجتماعي

سعادة السيد »محمد علي« 
2001ماجستير إدارة هندسية27/3/200818/10/1976عضوعصام بدير

1978بكالوريوس إدارة فنادق14/4/201631/7/1956عضوسعادة السيد ميشيل نبيه نزال
سعادة السيد سامر أنيس 

1992بكالوريوس علوم سياسية5/9/200619/7/1971عضواملعشر

وفيما يلي ملخصا عن اخلبرات العملية للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

معالي المهندس سعيد سميح دروزة
• رأس املهندس سعيد دروزة مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية امللكّية األردنّية منذ 2016/6/20، وذلك بعد تعيينه ممثاًل لشركة إدارة 

   املساهمات احلكومية في مجلس إدارة امللكّية األردنّية في 2016/6/19.
• يشغل دروزة منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أدوية احلكمة.

• ُعنّي وزيراً للصحة بني عامي 2003 – 2006. 
• يرأس دروزة مجلس إدارة مؤسسة امللكة رانيا التي تُعنى بتطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالوسائل الالزمة للنجاح عبر التركيز على 

   استخدام التكنولوجيا في التعلم عن بُعد.
• عضو مجلس إدارة البنك املركزي األردني.

• عضو مجلس أمناء كلية "Babson" األميركية وعضو مجلس أمناء اجلامعة األميركية في بيروت التي أسس فيها مركز سميح دروزة
   لإلبداع وريادة األعمال.

• أسس في عّمان )مجلس إعتماد الرعاية الصحية( كمؤسسة غير ربحية تُعنى باعتماد مزّودي خدمات الرعاية الصحية وحتسني
   املعايير التي تقوم عليها. 

• يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة بورديو األميركية ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة INSEAD في فرنسا.
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معالي السيد سليمان الحافظ
• تسلّم معالي السيد سليمان احلافظ رئاسة مجلس إدارة امللكّية األردنّية اعتباراً من تاريخ 2014/11/2، حيث مت انتخابه لرئاسة املجلس من 

   قبل مجلس إدارة امللكّية األردنّية في ضوء تعيينه من قبل احلكومة ممثاًل لها في املجلس.
• وميتلك السيد احلافظ خبرة واسعة تتجاوز 45 عاماًً في مختلف مجاالت العمل في القطاعني العام واخلاص.

• عمل أميناً عاماًً لوزارة املالية عندما بدأت احلكومة بتطبيق برنامج التصحيح االقتصادي عام 1990.
• شغل منصب وزير املالية ووزير االتصاالت على التوالي، وعمل بعدها وزيراً للطاقة، وعاد مرة أخرى وزيراً للمالية، كما عمل رئيساً للجنة 

   التنمية الوزارية في ثالث حكومات.
• ترأس مجالس إدارة العديد من الشركات والهيئات الرسمية، منها رئيس مجلس املفوضني في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، رئيس مجلس 

   إدارة: شركة االتصاالت األردنّية، وشركة البوتاس العربية، و»كيمابكو« إلنتاج األسمدة، وبرومني األردن، ومؤسسة املناطق احلرة، واملؤسسة 
   األردنّية لالستثمار.

• عضو في العديد من مجالس اإلدارة منها: امللكّية األردنّية ملدة 8 سنوات، وسلطة الكهرباء األردنّية، واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي، ومؤسسة 
   تنمية أموال األيتام، ومؤسسة اإلقراض الزراعي، والشركة العربية للصناعات الهندسية، وسلطة الطيران املدني، وشركة اإلسمنت األردنّية، 

   وشركة الفوسفات األردنّية، واملصرف العربي اإلفريقي، والهيئة العربية للتنمية الزراعية، ومحافظ في صندوق النقد الدولي.
• شغل نائباً حملافظ البنك اإلسالمي في جدة، ونائب محافظ صندوق النقد العربي.

• رئيس الوفد األردني في نادي باريس.
• شغل وظيفة رئيس قسم التكاليف في شركة الدباغة األردنّية، ومديراً مالياً ومساعداً للمدير العام في كل من شركة اإلسمنت األردنّية، 

   ومؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية، ومستشار جلنة بنك البتراء )حتت التصفية(.
• عضو جلنة التخاصية الوزارية، وعضو جلنة التنمية الوزارية، وعضو اللجنة امللكّية للتحديث والتطوير.

• شغل السيد احلافظ منصب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
• شغل سابقاً موقع رئيس عدد من مجالس وهيئات مديري بعض الشركات التابعة للضمان االجتماعي: شركة كهرباء اململكة، شركة الضمان 

   الستثمارات الطاقة، وشركة الضمان للمناطق التنموية.

معالي السيد عقل عيد بلتاجي 
• مت تعيني السيد عقل عيد بلتاجي ممثاًل لشركة إدارة املساهمات احلكومية في مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية امللكّية األردنّية ومت 

   انتخابه من قبل املجلس نائباً لرئيس مجلس اإلدارة في شهر آذار من عام 2017.
• مت تعيينه أميناً لعّمان وفقاً لقرار مجلس الوزراء منذ أيلول 2013 ولغاية شهر آذار 2017.

• عضو مجلس األعيان )احلادي والعشرين، الثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين( للفترة 2005 - 2013.
• مستشار جاللة امللك / الديوان امللكي الهاشمي منذ عام 2004 ولغاية عام 2005.
• رئيس مجلس املفوضني لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 2001 - 2004.

• شغل منصب وزير السياحة واآلثار عام 1997.
• في الفترة 1969 - 1976 كان النائب األعلى للرئيس التنفيذي للملكّية األردنّية خلدمات املسافرين واملطارات وفي الفترة 1967 - 1969 

   شغل وظيفة مسؤول العالقات احلكومية في مشروع تطوير املطارات/وزارة الدفاع السعودية الظهران/اململكة العربية السعودية.
• املساعد التنفيذي في مدارس أرامكو للسعوديني 1962 - 1967، واملساعد التنفيذي في شركة الزيت العربية األمريكية )أرامكو( 1962 - 1967.

• حاصل على دبلوم الثانوية العامة من مدارس "الفرندز" عام 1959 والشهادة العامة المتحان لندن في املستويني العادي واملتقدم عام 1959 
   باإلضافة إلى دبلوم التعليم العالي من جمعية مدارس الفرندز األمريكية عام 1962.

األوسمة:
• وسام احلسني للتميز والعطاء من الدرجة األولى 2001.

• وسام الكوكب من الدرجة األولى 1998.

• وسام الكوكب من الدرجة الثانية 1988.
• وسام االستقالل من الدرجة الثالثة 1983.

• وسام اجلدارة الوطني ألوكرانيا من الدرجة الثانية 2015.
• وسام االستحقاق من الدرجة األولى جلمهورية أملانيا الفدرالية 2002.

• وسام االستحاق الوطني الكبير جلمهورية النمسا 2001.
• وسام الصليب األعلى ململكة إسبانيا 2000.

• وسام االستحقاق من الدرجة األولى ململكة النرويج 2000.
• وسام الكنز املقدس الياباني من الدرجة األولى 1999.

• وسام الشرف الفرنسي برتبة قائد 1999.
• وسام اجلدارة الوطني الفرنسي برتبة كبير ضباط 1998.

• وسام فينا الذهبي للجدارة 1986.
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معالي الدكتور نوفان منصور العقيل
• رئيس ديوان التشريع والرأي من 2013/6/30 حتى تاريخه.

• رئيس ديوان املظالم بالوكالة للفترة ما بني 2014/12/31 حتى 2015/10/18.
• وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 2013-2012.

• وزير التنمية السياسية 2012.
• أستاذ القانون العام املشارك – كلية احلقوق. 

• محام ومستشار قانوني.
• حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام/جامعة عني شمس في مصر بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف في عام 2004.

• حاصل على ماجستير في القانون العام من جامعة آل البيت في 1997.
• حاصل على بكالوريوس احلقوق من جامعة مؤتة في 1990.

معالي السيد مروان محمود عوض 
• مت تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة في نيسان من عام 2012.

• يشغل حالياً منصب املدير العام لأولى الدولية لالستشارات والتحكيم.
• شغل منصب وزير املالية.

• شغل منصب أمني عام وزارة الصناعة والتجارة. 
• عمل في قطاع البنوك التجارية واالستثمارية واالمنائية واإلسالمية وفي البنك املركزي األردني.

• تولى سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي األردني وبنك االمناء الصناعي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك الشرق األوسط 
   لالستثمار )بنك سوسيتية جنرال حالياً(.

• تولى العديد من رئاسة مجالس اإلدارات والعضويات في شركات ومؤسسات وهيئات وطنية وإقليمية.
• له العديد من الكتب واملؤلفات واملقاالت في التعامالت والدراسات املالية واملصرفية واإلدارية.

• يحمل بكالورويس في إدارة األعمال من اجلامعة األردنّية (1973)، والدبلوم العالي في التنمية االقتصادية وماجستير في االقتصاد
   من جامعة فاندربيلت/الواليات املتحدة األمريكية (1980).

معالي المهندس باسم خليل السالم
• شغل عدة مناصب حكومية في الدولة، حيث كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك املركزي وبعدها شغل منصب وزير العمل، ترأس 
   خاللها مجلس إدارة بعض املؤسسات احلكومية )املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، املؤسسة العامة للتدريب املهني، صندوق التشغيل والتدريب 

   والتعليم املهني والتقني(.
• شارك بصفته عضواً في بعض اللجان االقتصادية والتعليمية احلكومية، ثم عني وزيراً للمالية. 

• مؤسس وعضو مجلس إدارة لعدة شركات صناعية وتعدينية. 
• مت تعيينه عضواً في مجلس األعيان األردني من تاريخ 2011/11/25.

.University of London Imperial College حاصل على درجة البكالوريوس سنة 1978 في الهندسة الكيميائية من •
 

عطوفة الدكتور عز الدين محي الدين كناكرية
• مت تعيني عطوفة الدكتور عزالدين كناكرية أميناً عاماًً لوزارة املالية بتاريخ 2014/6/5 وذلك للمرة الثانية، حيث شغل ذات املنصب خالل 

   الفترة 2007 - 2012.
• عمل الدكتور كناكرية مديراً عاماًً لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات في شهر آذار من عام 2012.

• ُعنّي مفوضاً في هيئة األوراق املالية للفترة من 2012 - 2014.
• شغل الدكتور كناكرية عدة مناصب في وزارة املالية للفترة 1986 - 2007 أهمها مساعد أمني عام وزارة املالية ومدير مديرية اإلدارة النقدية في الوزارة.

• حصل الدكتور كناكرية على درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة عّمان العربية للدراسات العليا في العام 2010، ودرجة املاجستير في 
   العلوم املالية واحملاسبية من األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية في العام 1997 ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة 

   اليرموك في العام 1984.
• الدكتور كناكرية حاصل على وسام االستقالل امللكي من الدرجة الثانية وذلك تقديراً جلهوده في اخلدمة العامة والتميز في قطاع األعمال 2007. 
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عطوفة الكابتن سليمان رضا عبيدات
• مت تعيني الكابنت سليمان عبيدات مديراً عاماًً / رئيساً تنفيذياً لشركة امللكّية األردنّية في شهر تشرين األول من العام 2015.

• ُعنّي رئيساً ملجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران املدني في العام 2007. 
• ُعنّي مديراً عاماًً لسلطة الطيران املدني في العام 2004.

• تسلم وظيفتي نائب املدير العام للعمليات اجلوية ورئيس القطاع الفني في امللكّية األردنّية.
• تسلم قيادة السرب امللكي وجناح النقل اجلوي في سالح اجلو امللكي األردني.

معالي المهندس عالء عارف البطاينة 
• عضو في مجلس األعيان األردني السادس والعشرين.

• شغل منصب وزير الطاقة والثروة املعدنية.
• شغل منصب وزير النقل.

• شغل منصب وزير األشغال العامة واإلسكان. 
• عمل مديراً عاماًً للجمارك األردنّية في الفترة 2005 – 2007.
• عمل أميناً عاماًً لوزارة النقل في الفترة ما بني 2000 - 2005.

• عمل في القطاع اخلاص ملدة ثماني سنوات في أمريكا وبريطانيا واألردن.
• يحمل املهندس البطاينة وسام االستقالل األردني من الدرجة األولى، وكذلك الصليب األعظم من مملكة هولندا. كما حاز على جائزة امللك 

   عبداهلل الثاني للتمّيز احلكومي والشفافية ثالث مرات.
• يحمل درجة املاجستير في إدارة نظم املعلومات من جامعة جورج واشنطن األمريكية. 

• وكذلك درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن األمريكية.

عطوفة المهندس سامر عبد السالم المجالي
• الرئيس التنفيذي لشركة الطيران السعودية اخلليجية / رئيس شركة القحطاني للطيران، مجموعة عبد الهادي القحطاني ، اململكة العربية 

   السعودية منذ عام 2013.
• 2009 - 2012 الرئيس التنفيذي لشركة طيران اخلليج، املنامة - البحرين. 

• 2001 -2009 املدير العام / الرئيس التنفيذي لشركة امللكّية األردنّية، عّمان - االردن. 
• 1989 - 2001 عدة مناصب تنفيذية عليا في امللكّية األردنّية منها في دائرة العمليات اجلوية، التخطيط التجاري، تقنية املعلومات

   وخدمات املسافرين
• زميل جمعية الطيران امللكّية / بريطانيا.

• مهندس مجاز من جمعية املهندسني البريطانيني.
• عضـو نقابة املهندسني األردنيني.

• عضو مجلس إدارة البنك املركزي األردني.
• عضو مجلس إدارة امللكّية األردنّية.

• الرئيس السابق ملجلس احملافظني لالحتاد الدولي للنقل اجلوي )أياتا( )من حزيران 2008 – حزيران 2009(.
• نائب رئيس مجلس إإلدارة السابق ملجموعة فنادق اخلليج، مملكة البحرين.

• عضو سابق في مجلس احملافظني لالحتاد الدولي للنقل اجلوي )أياتا( )2005 – 2012(.
• الرئيس السابق لالحتاد العربي للنقل اجلوي )آكو( 2004.

.(IFCA) 2001 املدير العام السابق للمنظمة العاملية لتموين الطائرات •
• عضـو اللجنة التنفيذية السابق لالحتاد العربي للنقل اجلوي )آكو(.

• 1983 شهادة املاجستير في اإلدارة العليا للنقل اجلوي.
• حائز على جائزة (Lloyds Aviation Economics Prize) من معهد )كرانفيلد( للتكنولوجيا في اململكة املتحدة.

• 1979 شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران والتصميم ودرجة الدبلوم في الدراسات الصناعية من جامعة (Loughbrough) في 
   اململكة املتحدة وفي نفس العام التحق للعمل في امللكّية األردنّية.
• 1975 تخرج من مدرسة (Dean Close) في اململكة املتحدة.
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معالي األستاذ »محمد شريف« علي الزعبي
• مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من العام 2008. كما كان قد شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة الشركة خالل الفترة من 

   آب 2003 ولغاية نيسان 2005. 
• يتولى منصب املدير العام لشركة علي شريف الزعبي للمحاماة واالستشارات القانونية. 

• تولى سابقاً منصب وزير العدل للفترة من 2006-2007، ووزير الصناعة والتجارة للفترة من 2005 - 2006. 
• عضو مجالس إدارة ومجالس أمناء عدد من الشركات والهيئات األردنّية احمللية والدولية، ويشمل ذلك مركز احلسني للسرطان، مركز امللك 

   عبداهلل الثاني للتمّيز وجامعة اليرموك.
• يشغل حالياً عضوية عدد من الهيئات احمللية والدولية ويشمل ذلك نقابة احملامني األردنيني والنقابة الدولية للمحامني. 

• شغل سابقاً عضوية مجالس إدارة عدد من الهيئات واملؤسسات الكبرى منها البنك املركزي األردني، مجلس املنتدى اإلقليمي العربي 
   واملجلس االقتصادي واالجتماعي، كما كان عضواً في مجلس األعيان األردني منذ 2010/11/25 ولغاية 2011/11/25.

 • يحمل شهادتي البكالوريوس في القانون واملاجستير في القانون التجاري من جامعة بريستول - بريطانيا.
سعادة السيد ماهر نجيب ميقاتي 

• مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من العام 2008. 
• يتولى حالياً منصب املدير التنفيذي ملجموعة )إم1( القابضة، الرئيس التنفيذي ملجموعة )إم1( ترافل، إضافة إلى عضويته في اللجنة 

   واالستثمارية ملجموعة )إم1( القابضة. 
• شغل سابقاً منصب املدير العام لشركة أريبا لالتصاالت - قبرص للفترة من 2003-2005 واملدير العام لشركة إنفستكم هولدجن - لبنان 

   للفترة من 2003-2002.
• يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال وشهادة املاجستير املتخصصة في إدارة األعمال من مركز انسياد - فرنسا.

سعادة السيد عماد جمال القضاة 
• مت 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 اخلزينة / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (2002–2008).

• مديراً عاماًً بالوكالة / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (2006-2005).
• مديراً حملفظة دائرة االستثمارات اخلارجية / البنك املركزي األردني (2000–2002).

• عمل متداوالً رئيسياً / البنك املركزي األردني (1996–2000 ).
• عمل متداوالً / دائرة االستثمارات اخلارجية / البنك املركزي األردني (1991–1996).

• شغل منصب مساعد رئيس قسم احملاسبة املركزية / البنك املركزي األردني (1989–1991 ).
• أداء اخلدمة العسكرية / مديرية األمن العام (1986–1988 ). 

• يحمل شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة سول روس ستات - الواليات املتحدة األمريكية عام 1985.
سعادة السيد »محمد علي« عصام بدير 

• مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في آذار من العام 2008. 
• يتولى حالياً منصب املدير العام لشركة البعد األمثل لالستثمار إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين. 

• شغل سابقاً منصب مدير عام الشركة الدولية لتكنولوجيا االتصاالت للفترة من 2000-2005 وعضوية مجلس إدارة مؤسسة تشجيع 
   االستثمار.

• يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة بيردو - الواليات املتحدة األمريكية عام 1997، وشهادة املاجستير في اإلدارة 
   الهندسية من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 2001.

سعادة السيد ميشيل نبيه نزال
• عضو مجلس األعيان اخلامس والعشرون.

• مدير تنفيذي في امللكّية األردنّية من عام 1980 حتى عام 1982. 
• رئيس مجلس إدارة شركة فنادق البحر امليت 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 إحتاد اجلمعيات 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 املجتمعية من عام 1988 وحتى تاريخه.

• حاصل على بكالوريوس إدارة فنادق من لوزان/سويسرا عام 1978.
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سعادة السيد سامر أنيس المعشر
• مت تعيينه عضواً في مجلس إدارة الشركة في أيلول من العام 2006. كما كان قد شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة الشركة خالل الفترة من    

   آب 2003 ولغاية آب 2005.
• عضو في مجالس اإلدارة لعدد من الهيئات األردنّية احمللية والدولية، ويشمل ذلك: األجنحة امللكّية، اجلمعية امللكّية حلماية الطبيعة، شركة 
   اللوازم الطبية والعلمية، سرايا القابضة احملدودة وسرايا العقبة، شركة ميجاتيك، الهيئة امللكّية لأفالم، شركة عّمان لأدوية، شركة االستكشاف 

   للسياحة والسفر. 
• يحمل شهادة البكالوريوس في السياسة واالقتصاد من جامعة نورث ويسترن-الواليات املتحدة األمريكية.

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

سنة التخرجالتخصصاملؤهل العلميتاريخ امليالدتاريخ التعينياملنصباإلسم
عطوفة الكابنت سليمان 

عبيدات
املدير العام/الرئيس 

1978علوم عسكريةبكالوريوس2015/10/271947/6/6التنفيذي 

رئيس القطاع املاليالسيد فراس القراعني
1991محاسبةبكالوريوس2015/10/181969/11/14

1997إدارة وتسويقبكالوريوس2016/6/51975/7/4رئيس القطاع التجاريالسيد سيرفر آيدن

اقتصاديات وتخطيط دكتوراه2016/2/11949/5/27رئيس القطاع التجاريالدكتور مجدي صبري
1980الطيران

وفيما يلي ملخصاً عن اخلبرات العملية لفريق اإلدارة العليا التنفيذية:

عطوفة الكابتن سليمان عبيدات
• مت تعيني الكابنت سليمان عبيدات مديراً عاماًً / رئيساً تنفيذياً لشركة امللكّية األردنّية في شهر تشرين األول من العام 2015.

• عني رئيساً ملجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران املدني في العام 2007. 
• عني مديراً عاماًً لسلطة الطيران املدني في العام 2004.

• تسلم وظيفتي نائب املدير العام للعمليات اجلوية ورئيس القطاع الفني في امللكّية األردنّية.
• تسلم قيادة السرب امللكي وجناح النقل اجلوي في سالح اجلو امللكي األردني.

السيد فراس القراعين
• مت تعيني السيد فراس القراعني مبنصب رئيس القطاع املالي في شهر تشرين األول من العام 2015.

• شغل منصب املدير العام في شركة إسمنت الراجحي املساهمة اخلاصة احملدودة.
• شغل منصب نائب املدير العام للمالية ومساندة األعمال في شركة إسمنت الراجحي املساهمة اخلاصة احملدودة.

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

.2K عمل بوظيفة مدير مالي في شركة زارة لالستثمار القابضة ثم شغل نفس الوظيفة في الشركة العربية األردنّية للهندسة •
• حاصل على شهادة البكالورويس في احملاسبة من اجلامعة األردنّية.
.CPA (Certified Public Accountant) حاصل على شهادة •

السيد سيرفر آيدن
• مت تعيني السيد سيرفر آيدن مبنصب رئيس القطاع التجاري في شهر حزيران من العام 2016.

• شغل منصب رئيس القطاع التجاري لطيران SunExpress كما شغل قبل ذلك منصب مدير تنفيذي شؤون املوظفني والشؤون املالية لشركة 
الطيران ذاتها.

• عمل رئيساً للقطاع التجاري ملطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول ألربع سنوات.
• شغل عدة مواقع في اخلطوط اجلوية التركية خالل 6 أعوام، عمل خاللها كمدير تنفيذي / املبيعات والتسويق ملنطقة غرب أوروبا 

   وأفريقيا، بعد أن كان مديراً تنفيذياً للمبيعات والتسويق ملنطقة إسكندنافيا، ونائباً للمدير العام للشؤون التجارية والعمليات األرضية في الشركة.
• بدأ مسيرته العملية كمدير تسويق في شركة فرابورت األملانية إلدارة وتشغيل املطارات.

• حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة والتسويق من جامعة ديكن األسترالية، وعلى درجة الدبلوم في علم اإلدارة من جامعة كنت في لندن.
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الدكتور مجدي صبري
• شغل الدكتور مجدي صبري منصب رئيس القطاع التجاري في امللكّية األردنّية من شهر شباط ولغاية شهر نيسان من العام 2016.

• عمل كمستشار لرئيس مجلس اإلدارة للشؤون التجارية واالستراتيجية في عام 2015.
• شغل منصب نائب رئيس األياتا ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة األياتا الدولية ملدة 11 عاماًً.

• قضى 17 عاماً في امللكّية األردنّية ما بني 1984–2001 شغل خاللها منصب نائب املدير العام للقطاع التجاري ملدة 7 سنوات.
• عمل كمدير تنفيذي للتخطيط والتطوير في هيئة تنظيم الطيران املدني ملدة 4 أعوام.

• حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد واإلحصاء من اجلامعة األردنّية، وعلى درجة املاجستير في تخطيط وإدارة النقل من جامعة 
   بيرمنجهام في بريطانيا، وعلى درجة الدكتوراه في اقتصاديات وتخطيط الطيران من جامعة وستمنستر في بريطانيا.

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم
فيما يلي أسماء كبار املساهمني االعتباريني والطبيعيني الذين ميتلكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة مرتبني تنازلياً مع بيان ملكيتهم من 

األسهم كما هو في نهاية العام 2016 مقارنة مع العام 2015:

عدد األسهم اإلسمالرقم
عدد األسهم النسبة 2016/12/31%

2015/12/31
النسبة 

%

88,243,11760.312,065,38826شركة إدارة املساهمات احلكومية1
2MINT TRADINNG MIDDLE EAST LIMITED22,518,83815.48,817,01519
14,640,534104,673,53410.07املؤسسة العامة للضمان االجتماعي3

الوضع التنافسي للشركة 
تعتبر شركة امللكّية األردنّية أول وأكبر ناقل وطني في اململكة األردنّية الهاشمية، حيث تقوم بتشغيل رحالت جوية منتظمة من األردن إلى(52)  

مدينة في العالم عام 2016، وهي على النحو التالي:
• المشرق: بيروت، القاهرة، العقبة، السليمانية، بغداد، البصرة، أربيل، تل أبيب، النجف، مع التزام امللكّية األردنّية بإعادة التشغيل إلى دمشق 

وحلب واملوصل ضمن شبكتها حال سماح الظروف األمنية بحفظ سالمة الرحالت. 
• الخليج العربي: أبوظبي، الدمام، الدوحة، دبي، جدة، الكويت، الرياض، املدينة املنورة، حيث مت إيقاف تشغيل خط تبوك اعتباراً من 

2016/9/22. وستقوم امللكّية بإعادة التشغيل إلى كل من صنعاء وعدن حال توفر الظروف املالئمة للتشغيل. 
• أفريقيا: اخلرطوم، تونس، واجلزائر، مع التزام امللكّية األردنّية بالتشغيل إلى مصراتة وطرابلس وبنغازي ضمن شبكتها حال سماح الظروف 

األمنية بحفظ سالمة الرحالت. 
• أوروبا: أمستردام، أثينا، برشلونة، فرانكفورت، إسطنبول، جنيفا، الرنكا، لندن، مدريد، موسكو، ميونخ، باريس، فينا، زيورخ، روما، برلني وقد 

مت إيقاف تشغيل خط كييف اعتباراً من 2016/3/27 وإيقاف تشغيل خط انقرة اعتباراً من 2016/8/9.
• الشرق األقصى وشبه القارة الهندية: بانكوك، هوجن كوجن، كواالملبور وقد أُتخذ قرار إيقاف خطي جوانزو وجاكرتا اعتباراً من 2017/1/12.

• أمريكا الشمالية: نيويورك، شيكاغو، ديترويت، ومونتريال.
ومن أصل (52) وجهة تشغلها امللكّية األردنّية، فإن الشركة تواجه منافسة مباشرة من قبل الشركات األخرى على (26) وجهة فقط، فيما 

تواصل الشركة دراساتها إلضافة بعض اخلطوط، أو تعديل عدد الرحالت األسبوعية حسب احلاجة، أو إغالق بعض اخلطوط حسب تقييم 
اجلدوى االقتصادية. 

بتاريخ 2007/4/1 انضمت امللكّية األردنّية إلى حتالف الطيران (oneworld) والذي يضم مجموعة من شركات الطيران التي تعتبر من 
أفضل وأكبر الشركات في العالم. وقد جاء انضمام امللكّية األردنّية لهذا التحالف نتيجة للسمعة العاملية املميزة التي تتمتع بها امللكّية األردنّية 

وخدماتها التنافسية التي تقدمها لركابها على كافة رحالتها، حيث تعتبر امللكّية األردنّية أول شركة طيران عربية تنضم إلى حتالف دولي 
للطيران. ويوفر هذا التحالف لركاب امللكّية األردنّية سهولة الوصول إلى ما يقارب 1000 مدينة في العالم تخدمها الشركات األعضاء في 

هذا التحالف. يذكر أن الشركات األعضاء في حتالف oneworld العاملي هي باإلضافة إلى امللكّية األردنّية كما يلي: أيربرلني، أميريكان 
أيرالينز، اخلطوط اجلوية البريطانية، كاثاي باسيفيك، اخلطوط اجلوية اإلسبانية )أيبيريا(، اخلطوط الفنلندية، اخلطوط اجلوية اليابانية، 

كانتاس األسترالية، اخلطوط اجلوية املاليزية، اخلطوط السيبيرية، اخلطوط اجلوية القطرية وشركة التام التشيلية البرازيلية في أمريكا 
اجلنوبية، واخلطوط اجلوية السريالنكية. 
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إضافة إلى ذلك، فإن للملكّية األردنّية حتالفات تسويقية مع أكثر من شركة طيران عاملية، حيث ترتبط مع هذه الشركات باتفاقيات جتارية 
للتشغيل على أساس الرمز املشترك (Codeshare)، بحيث يظهر رمز امللكّية األردنّية على رحالت هذه الشركات إلى النقاط التي ال تقوم 
الشركة بالتشغيل املباشر إليها، وتكون بذلك املسوق لهذه الرحالت (Marketing Carrier) ومن ضمنها رحالت مباشرة تخدم مسافري 

امللكّية األردنّية من عّمان إلى بوخارست مباشرة، باإلضافة إلى رحالت مباشرة بني عّمان والبحرين، وبني عّمان ومسقط. 
الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها.

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

درجة االعتماد على موّردين محددين أو عمالء رئيسيين
تتعامل الشركة مع مجموعة كبيرة من املوّردين احملليني واخلارجيني لتزويدها مبختلف املشتريات من املواد واخلدمات. وال تعتمد الشركة على 
موّردين محّددين محلياً وخارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي مشترياتها باستثناء مشتريات الشركة من وقود الطائرات من شركة مصفاة 

البترول األردنّية.
وباملقابل فإن الشركة تتعامل مع مجموعة كبيرة من العمالء احملليني واخلارجيني بحيث تقدم لهم مختلف اخلدمات املتعلقة بالطيران، حيث ال 

تعتمد الشركة على عمالء محّددين محلياً وخارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي مبيعاتها.

أثر القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

االتفاقية الشاملة )Comprehensive Agreement( مع االتحاد األوروبي:
قامت احلكومة األردنّية بالتوصل إلى االتفاقية الشاملة (Comprehensive Agreement) مع االحتاد األوروبي بتاريخ 2010/12/15 
حيث تتضمن بشكل رئيسي فتح األجواء دون قيود بني اململكة ودول االحتاد باحلريتني الثالثة والرابعة وقيام اململكة بتبّني تشريعات مماثلة 

للتشريعات األوروبية في مجال الطيران املدني والنقل اجلوي. حيث تعّرض هذه االتفاقية شركة امللكّية األردنّية إلى منافسة غير متوازنة مع 
شركات الطيران األوروبية والتي تتمتع مبرونة في التشغيل من أي نقطة في أوروبا إلى األردن األمر الذي لن تتمكن امللكّية األردنّية من القيام 

به، كذلك لعدم توفر اخلانات الزمنية املالئمة في املدن األوروبية الكبيرة وأهمها في مطار هيثرو في لندن.

قرر مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ 2016/11/13، املوافقة على إعفاء عقود شراء وبيع واستئجار ومتويل الطائرات ومحركاتها 
والعقود املتعلقة بها التي مت أو يتم إبرامها من قبل امللكّية األردنّية والشركات ذات الغرض اخلاص املنشأة بهدف متلك واستئجار امللكّية 

األردنّية لهذه الطائرات واحملركات مبوجب عقود استئجار متويلي قبل تاريخ 2018/12/31، من الضريبة العامة على املبيعات وضريبة الدخل 
املتحققة سنداً ألحكام املادة )12/ب/1( من قانون ضريبة الدخل رقم )34( لسنة 2014 البالغة نسبتها (10%) ورسوم طوابع الواردات 

املتحققة عليها. 



27

تطبيق معايير الجودة الدولية
من املسؤوليات األساسية لدائرة توكيد اجلودة في امللكّية األردنّية مراقبة العمل خالل املراحل املختلفة بحيث يكون مطابقاً للمواصفات 

اخلاصة بالشركة، والتي البد أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية اخلاصة بالعمل وفق قانون هيئة تنظيم الطيران املدني األردني وعلى 
النطاق العاملي والداخلي أيضاً حسب املواصفات والتعليمات الصادرة عن:

CARCهيئة تنظيم الطيران املدني األردني

IOSAشهادة أياتا لتدقيق السالمة التشغيلية

ISAGOشهادة تدقيق السالمة التشغيلية للعمليات األرضية 

EASAوكالة سالمة الطيران األوروبية

IATAاالحتاد العاملي للنقل اجلوي

SAFAتقييم سالمة الطائرات األجنبية

ISO9001منظمة املقياس الدولي 9001

oneworld أحد التحالفات العاملية للطيران

بناًء عليه، تقوم دائرة توكيد اجلودة مبتابعة األسس املطلوبة للجودة وقياس مدى تطبيق الشركة لها سواء من الناحية اإلنتاجية أو اخلدماتية، 
لذا نقوم وبعد دراسة املتطلبات العامة واخلاصة للعمل والسالمة العامة بإعداد مناذج يستخدمها مراقب اجلودة خالل عمليات البحث 

والتدقيق املبرمجة وغير املبرمجة للتأكد من مطابقة العمل للمتطلبات واملواصفات.
باإلضافة إلى عمليات التدقيق والمتابعة، يقوم فريق عملنا المدرب والمؤهل بما يلي:

• التخطيط لتحسني اجلودة للشركة عن طريق تصميم برنامج زمني محدد بشكل سنوي، شهري ويومي ملتابعة وتدقيق العمل وفق املواصفات 
   املعتمدة لتحقيق األهداف.

• ضبط العمل امليداني اليومي، وخصوصاً في الدوائر التشغلية.
• التأكد عملياًً من جودة وسالمة العمل، العمال واملعدات.

• اإلشراف على الدورات التدريبية للموظفني ومتابعتها للتأكد من تطبيقات اجلودة، وإجراءاتها املعتمدة.
• متابعة التعديالت املقترحة واملساعدة في تقدمي االقتراحات حلل املشاكل واحلاالت عن طريق حتليل األسباب اجلذرية ومتابعة اإلجراءات 

   التصحيحية وأساسها مع الدوائر املعنية.
• تفعيل نظام إدارة اجلودة Q-Pulse من أجل القضاء على البيروقراطية وجعل عمل التوثيق آلياً.

• التنسيق لعقد دورات تدريبية في التدقيق والبحث داخلياًً وخارجياً.
• اإلعداد الجتماعات دورية مع كافة املعنيني في جميع دوائر امللكّية ملناقشة التوصيات واملهام املترتبة عليهم خالل، قبل وبعد عمليات التفتيش 

   الداخلية واخلارجية.
• إعداد التقارير الدورية مبهام القسم وتقدميها لإلدارة العليا.
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الهيكل التنظيمي للشركة
الهيكل التنظيمي للملكّية األردنّية كما في نهاية العام 2016:
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الهيكل التنظيمي لشركة األجنحة الملكّية
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تحليل المركز المالي للشركة ونتائج األعمال للسنة المالية 2016
الموجودات

ارتفعت األصول مبقدار 27% عن العام 2015 (122.7 مليون دينار) وذلك بشكل أساسي بسبب ارتفاع املمتلكات واملعدات نتيجة دخول طائرة 
من طراز B787 بقيمة 85.7 مليون دينار على أساس االستئجار التمويلي. كما ارتفعت األصول املتداولة بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع النقد 

واألرصدة لدى البنوك مبقدار 70 مليون دينار عن العام 2015.

حقوق الملكّية
ارتفع صافي حقوق امللكّية مبقدار 51% عن العام 2015 حيث بلغت قيمته 75.1 مليون دينار في عام 2016 مقابل 49.7 مليون دينار في عام 

2015. وقد مت خالل العام 2016 االكتتاب بكامل الشريحة األولى البالغة 100 مليون دينار في إطار خطة رفع رأس املال.

المطلوبات
ارتفعت املطلوبات غير املتداولة مبقدار 255.7 مليون دينار عن العام 2015 وذلك بسبب إعادة جدولة مديونية مجموعة املطار الدولي وشركة 
مصفاة البترول األردنّية، إضافة إلى قرض التجمع البنكي وإدخال قرض متويل طائرة B787 على أساس االستئجار التمويلي. كما انخفضت 

املطلوبات املتداولة نتيجة إلعادة جدولة املديونية.
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تحليل نتائج األعمال
اإليرادات

بلغ إجمالي اإليرادات للعام 2016 598.3 مليون دينار مقابل 658.1 في العام 2015، أي بنسبة انخفاض 9%. ويعود السبب الرئيسي 
النخفاض اإليرادات إلى انخفاض متوسط أسعار التذاكر بنسبة 11% نظراً للمنافسة الشديدة من قبل الشركات األخرى وخاصة الشركات 

منخفضة التكاليف، وذلك على الرغم من زيادة أعداد املسافرين بنسبة 2% عن العام 2015. يبني الشكل التالي توزيع اإليرادات في العامني 
2015 و 2016 كنسبة من إجمالي اإليرادات، حيث تشكل إيرادات املسافرين النسبة األكبر وتبلغ %80. 

ويبني الشكل التالي التوزيع اجلغرافي لإليرادات ونسب التغّير بني العامني 2015-2016، حيث انخفضت إيرادات الشركة في كل املناطق 
وبنسب متفاوتة مقارنة بالعام 2015 باستثناء إيراداتها من منطقة آسيا التي ارتفعت بنسبة 10% وذلك نتيجة فتح خطي جوانزو وجاكارتا، 

وكان االنخفاض األكبر في اإليرادات من منطقتي املشرق واخلليج العربي بنسبة 19% و17% على التوالي، وذلك نتيجة املنافسة الشديدة من 
قبل شركات الطيران املنخفضة التكاليف املشغلة على تلك الوجهات. 

نسبة التغّير في التوزيع الجغرافي لإليرادات بين العامين 2015 - 2016

فيما يلي ملخص ألهم المؤشرات التشغيلية:
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تكاليف اإليرادات
أما بالنسبة للتكاليف التشغيلية في العام 2016، فقد انخفضت بنسبة %6 مقارنة بالعام 2015 نتيجة النخفاض تكلفة الوقود بنسبة %25 
عن عام 2015. وقد ساهم استمرار انخفاض اسعار النفط في األسواق العاملية باإلضافة إلى كفاءة تشغيل طائرات من طراز )بوينغ 787( 

بخفض نسبة تكلفة وقود الطائرات من إجمالي التكاليف التشغيلية إلى 19% في العام 2016 مقارنة بنسبة 24% في العام 2015. 
ويوضح الرسم البياني التالي توزيع التكاليف التشغيلية كما في 2015 و 2016:

مجمل الربح وصافي الربح التشغيلي
انخفض هامش مجمل الربح من 15% في العام 2015 إلى 12% في العام 2016 وذلك بسبب انخفاض اإليرادات بنسبة 9%. أما فيما يتعلق 
بصافي الربح التشغيلي، فقد حققت الشركة للعام 2016 صافي ربح تشغيلي مبقدار 5 مليون دينار مقارنة بصافي ربح تشغيلي يبلغ 30 مليون 

دينار في العام 2015. 

صافي الخسارة
صافي خسارة العام 2016 بلغت 24.6 مليون دينار أردني، مقارنة بربح صافي بعد الضريبة بلغ 16.0 مليون دينار أردني خالل عام 2015؛ و 
يعود السبب الرئيسي للخسارة ألخذ مخصص تدني عملة للجنيه السوداني واجلنيه املصري حوالي 19.5 مليون دينار حتوطاً للقرارات املتخذة 

في السودان واملتعلقة بفرض حافز على حتويل العملة إضافة لقرار احلكومة املصرية بتعومي سعر صرف اجلنيه. كما قامت الشركة بأخذ 
مخصص مببلغ 3.5 مليون دينار تعويضات لتنفيذ برنامج التسريح االختياري للموظفني في الشركة.

النقد والسيولة
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

بلغ صافي التدفق النقدي املستخدم في األنشطة التشغيلية 30.3 مليون دينار للعام 2016 مقارنة بصافي تدفق نقدي متحصل من األنشطة 
التشغيلية مبقدار 113.5 للعام 2015، أي بنسبة انخفاض 127%. ويعود السبب الرئيسي النخفاض التدفق النقدي من عمليات التشغيل إلى 
قيام الشركة بسداد املستحقات السابقة خالل خطة إعادة التسوية وقيامها منذ بداية العام بدفع مستحقات مجموعة املطار الدولي ومصفاة 

البترول بتواريخ استحقاقها، خالفاً للعام السابق الذي توقفت فيه الشركة عن السداد، إضافة إلى تراجع اإليرادات التشغيلية.

النقد
بلغ النقد وما في حكمه مبا فيه من ودائع قصيرة األجل 141.974 مليون دينار في العام 2016 مقارنة مببلغ 71.985 مليون دينار في العام 
2015، أي بنسبة زيادة مقدارها 97%. إن األسباب الرئيسية لزيادة النقد تعود إلى رفع رأس املال بقيمة 100 مليون دينار، حيث إن ارتفاع 

النقد ساهم في حتسني نسب السيولة كما هو موضح أدناه.
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وفيما يلي ملخصًا ألهم المؤشرات والنسب المالية للفترة 2016-2015:

نسبة التغير% 20162015
(9)598,271658,055اإليرادات

(84)4,83529,633صافي الربح التشغيلي

(253)16,033(24,571)صافي الربح )اخلسارة(

350,722231,16352املوجودات غير املتداولة

219,030216,9831املوجودات املتداولة 

75,11149,70851مجموع حقوق امللكّية 

146,40546,405215رأس املال

(127)113,510(30,271)صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

(148.6)34.6%(16.8%) العائد على رأس املال

(220.5)3.6%(4.3%)العائد على املوجودات

1.010.5874.7نسبة السيولة

(2.1)88.9%86.8%نسب املطلوبات إلى املوجودات

(61.4)0.441.14سعر السهم )دينار أردني( كما في نهاية العام

(148.6)0.35(0.17)العائد على السهم

146,40546,405215.5عدد األسهم (000')

عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم العلمية 
يتضمن الجدول أدناه عدد موظفي الشركة األم وشركتها التابعة ومؤهالتهم العلمية كما هي في نهاية العام 2016:

اإلجمالياألجنحة امللكّية وشركتها التابعةامللكّية األردنّيةاملؤهل العلمي
213دكتوراه

81283ماجستير

1,738441,782بكالوريوس

69517712دبلوم

66016676ثانوية عامة

1,009341,043أقل من الثانوية

4,1851144,299املجموع

علماً بأن هذا العدد يشمل العاملني في احملطات اخلارجية وعددهم 333 موظفاً.
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برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة 
تلتزم الشركة بتقدمي برامج التدريب املختلفة التي تتطلبها هيئات الطيران املختلفة، ودورات اإلنعاش املتكررة التي تعقد للطيارين واملضيفني 

وموظفي الهندسة والصيانة، والتي تهدف إلى رفع مستويات الكفاءة والتدريب لديهم واحملافظة على مستويات السالمة واألمن ملسافري امللكّية 
األردنّية وطائراتها. وقد قامت الشركة بتقدمي العديد من الدورات وبرامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة خالل العام 2016، حيث بلغ 

مجموع الدورات املقدمة 653 دورة شارك فيها 7,670 مشاركاً من مختلف األقسام في املهارات اإلدارية والفنية واحلاسوبية، باإلضافة إلى 
الدورات املتخصصة في التسويق واملبيعات وخدمات املسافرين.
فيما يلي تفاصيل الدورات وعدد الحضور في كل دورة: 

عدد املشاركنيعدد الدوراتإسم الدورة
88913التسويق واملبيعات وخدمات املسافرين

5126,282الدورات الفنية

30341الدورات اإلدارية

23134دورات احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات

6537,670املجموع

المخاطر التي تتعرض لها الشركة 
تتعامل الشركة مع مختلف أنواع املخاطر التي قد تتعرض لها بشكل شامل وضمن إطار كلي إلدارة املخاطر وفقاً ألفضل املعايير واألعراف 
واملمارسات الدولية. ويتولى إدارة املخاطر في الشركة مجلس اإلدارة بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية العليا. ويقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من 

أن اإلدارة التنفيذية للشركة تستخدم نظاماً كفؤاً وفعاالً للرقابة الداخلية. كما أن املدير العام/الرئيس التنفيذي وبصفته املسؤول األعلى في 
اإلدارة التنفيذية، يعتبر املسؤول األول عن إدارة املخاطر واملمارسات املرتبطة بها. أما املدير املالي للشركة فهو املسؤول عن حتديد املخاطر 

املالية، الرقابة، واحملافظة على نوعية املعلومات املالية والتأكد من سالمة ودقة البيانات املالية التي يتم اإلفصاح عنها. ومن جهة أخرى، يقوم 
باقي أعضاء اإلدارة التنفيذية بالتعرف على املخاطر املرتبطة بنشاط دوائرهم والعمل على إدارتها بالشكل املناسب، وذلك ضمن إطار مؤسسي 

يحدد الواجبات والصالحيات لكل واحد منهم. 
وفيما يلي أبرز املخاطر التي قد يكون لها تأثير مادي على الشركة خالل السنة املالية الالحقة:

مخاطر خارجية
مخاطر الموقع الجغرافي:

تقع معظم عمليات الشركة ضمن حدود اململكة األردنّية الهاشمّية باإلضافة إلى أن جميع رحالتها تنطلق من عّمان. ولذلك فإن املوقع 
اجلغرافي للمملكة يشكل حتدٍّ كبير للشركة خصوصاً هذه األيام التي تشهد منطقتنا فيها أحداثاً سياسية واقتصادية تتعرض لها بعض الدول 

العربية املجاورة والقريبة من اململكة. ولذلك فإن على الشركة التأقلم في العمل ضمن هذه املعطيات الصعبة والتي تشكل أعباًء إضافية ال 
ميكن جتاهلها وتأثيراً ملموساً على أعمال الشركة وبشكل مستمر. 

مخاطر السوق:
تزايدت في اآلونة األخيرة حدة املنافسة بني شركات الطيران في املنطقة العربية، وال سيما مع ظهور شركات طيران منخفضة التكاليف 

والتي شكلت حتدياً كبيراً ملعظم شركات الطيران الكبيرة منها والصغيرة. وملواجهة هذا النوع من املنافسة، قامت الشركة بإعداد استراتيجيات 
قصيرة املدى وطويلة املدى للحد من تأثير هذا النوع من شركات الطيران على احلصة السوقية للشركة من خالل العمل على حتسني مستوى 
اخلدمات املقدمة واالرتقاء بها إلى طموحات املسافرين ورغباتهم وتسهيل إجراءات سفرهم وتوفير خيارات سفر أكبر أمامهم واالستفادة من 

املزايا املتعددة التي مينحها لهم حتالف شركات الطيران العاملي oneworld الذي تتمتع امللكّية األردنّية بعضويته. 
باإلضافة إلى ذلك فإن العالم ما زال يعاني من آثار األزمة االقتصادية العاملية والتي أثرت بشكل مباشر على أداء صناعة النقل اجلوي العاملية 
وانخفاض حجم الطلب على حركة السفر. وفي هذا اإلطار اتخذت الشركة حزمة من اإلجراءات التي من شأنها تخفيف حدة تأثير انخفاض 

الطلب على أعمال الشركة، من خالل فتح أسواق جديدة واعدة وتكثيف النشاطات التسويقية على مختلف اخلطوط، باإلضافة إلى سياسة 
ضبط النفقات دون التأثير على جودة اخلدمات املقدمة للمسافرين.

 
مخاطر االئتمان:

تتبع الشركة سياسة ائتمانية واضحة من خالل التعامل مع وكالئها العامني املنتشرين في جميع أنحاء العالم. ولعل هذه السياسة تشمل تقدمي 
جميع الوكالء لكفاالت بنكية لصالح الشركة كضمان لتعاملهم معها. وتقوم الشركة حالياً وفي ظل الظروف االقتصادية الراهنة، بدراسة أوضاع 

الوكالء بشكل دقيق لضمان حقوقها وتالفي أي طارىء قد يحدث مع أحد هؤالء الوكالء وقد يؤثر سلباً على عمليات الشركة. 
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مخاطر تقلبات أسعار الوقود:
تشكل كلفة الوقود جزءاً كبيراً ومتزايداً من مصاريف الشركة التشغيلية والتي تشكل حالياً ما نسبته 19% من مجموع املصاريف التشغيلية 

للسنة املنتهية في 2016/12/31. وبالتالي فإن أي تغيير جوهري يطرأ على أسعار النفط اخلام وبالتالي على أسعار وقود الطائرات قد يؤثر 
على النتائج التشغيلية للشركة إما سلباً وإما إيجاباً بشكل كبير. وفي هذا املجال، فقد خطت الشركة منذ عدة سنوات خطوات كبيرة في 

مواجهة ارتفاع أسعار الوقود من خالل اتباع عدة سياسات منها: فرض ضرائب وقود إضافية على تذاكر السفر، التركيز على زيادة أعداد 
املسافرين، إدارة اإليرادات لتعظيم العائد، باإلضافة إلى الدخول في عمليات الشراء التحوطي لوقود الطائرات ضمن أفضل املمارسات العاملية 

في هذا املجال. 

مخاطر تقلبات أسعار الفائدة:
تتعرض الشركة ملخاطر تقلبات أسعار الفائدة من خالل دخولها في عمليات االستئجار التمويلي والقروض املتوسطة والطويلة األجل، 

الستخدامها في متويل مشاريع الشركة التوسعية. وتقوم الشركة قبل البدء باستدراج عروض التسهيالت من البنوك بدراسة مخاطر تقلبات 
أسعار الفوائد ومدى تأثيرها على عمليات الشركة، ثم حتديد أسعار الفائدة التي تتناسب مع أهداف الشركة وتطلعاتها املستقبلية. وقد مت 

اعتماد سعر اإلقراض في بنوك لندن واملعروف باسم LIBOR كأساس في تسعير القروض القائمة.
وكجزء من سياسة إدارة املخاطر، تقوم الشركة بدراسة أسعار الفوائد ملختلف العمالت الرئيسية التي تستخدمها الشركة في تعامالتها، 

والتوقعات املستقبلية ألسعار الفوائد، باإلضافة إلى دراسة إمكانية الدخول في عمليات حتوط (Interest Rates Swaps) للحد من تأثير 
تقلبات أسعار الفائدة على عمليات الشركة وبالتالي تخفيض كلفة االقتراض.

مخاطر تقلبات أسعار الصرف: 
تتعرض الشركة ملخاطر تقلبات أسعار الصرف فيما بني الدينار األردني والعمالت املختلفة. وكما أشرنا سابقاً، فإن معظم إيرادات الشركة 

تأتي من خالل مبيعات التذاكر خارج اململكة وبالعملة احمللية لكل بلد. وللحد من تأثير تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية على عمليات 
الشركة، تقوم الشركة باملواءمة ما بني اإليرادات واملصاريف بكل عملة على حدة. كما يتم متابعة الفائض في كل عملة وحتويلها إلى الدينار 

األردني أو الدوالر األمريكي حسب احتياجات الشركة وضمن سياسة واضحة تعتمد على دراسة السوق وتوجهاته. إلى جانب الدوالر األمريكي، 
يعّد اليورو واجلنيه اإلسترليني العملتني الرئيسيتني اللتني تشكالن احلجم األكبر من إيرادات الشركة إضافة إلى الدينار األردني والذي ال 

يشكل سعر صرفه خطراً على أعمال الشركة نظراً لتثبيت سعر صرفه مقابل الدوالر األمريكي. 

مخاطر داخلية:
مخاطر األنظمة اإللكترونية:

في ظل التطور الكبير واملتسارع الذي يشهده العالم في مجال األنظمة اإللكترونية، يظهر لدينا نوع جديد من املخاطر التي قد تؤثر سلباً 
على الشركة وهو األنظمة اإللكترونية املستخدمة في إدارة عمليات الشركة. حيث ال بّد من تطوير األنظمة اإللكترونية بشكل مستمر لضمان 
فعاليتها وقدرتها على مواكبة املتطلبات اجلديدة خصوصاً في قطاع الطيران. وقد خطت الشركة خطوات واسعة وسريعة في هذا املجال من 

خالل إدخال عدد كبير من األنظمة اإللكترونية املتقدمة واملعروف عنها عاملياً بكفاءتها وفعاليتها ومواكبتها للتطورات املتسارعة في هذا املجال. 
كما يقوم كادر متخصص داخل الشركة مبتابعة أداء هذه األنظمة بشكل مستمر لضمان سالمتها وفعاليتها والتأكد من جودة مخرجاتها. 

مخاطر الشراء:
تعتمد الشركة في عملياتها اليومية على التزود بعدة أنواع من املواد اخلام وقطع الغيار التي لها عالقة مباشرة بطبيعة عمل الشركة. وعليه 
فإن أي تأخير مادي قد يحدث بتزويد الشركة بهذه املواد أوقطع الغيار قد يؤدي إلى تعطل سير العمل وبالتالي يسبب خسائر مادية كبيرة 

جداًً. ولتالفي حدوث مثل هذه األمور تقوم الشركة وبشكل مستمر بتطوير آلية عمل نظام املشتريات في الشركة واحلفاظ على عالقات جيدة 
ومستمرة مع جميع املوّردين سواء داخل األردن أو خارجه.

وكنتيجة ملا سبق، فإن الشركة تقوم بإبرام عدد من عقود التأمني للحد من تأثير األنواع السالفة الذكر من املخاطر على أداء الشركة.
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أبرز أعمال وإنجازات الشركة خالل العام 2016
لم يكن العام 2016 استثناًء عن السنوات التي سبقته، مبا شهدتُه صناعة النقل اجلوي في منطقة الشرق األوسط من حتديات تتابعت منذ 

العام 2011، الذي بدأت معُه منطقتنا تعيش حالة شبه مستمرة من القلق وعدم االستقرار الناجت عن التداعيات السياسية واألمنية في بلدان 
عربية عديدة أّثرت على تراجع حركة السفر والسياحة والنقل اجلوي من وإلى هذه املنطقة، وبشكل لم يسبق لُه مثيل. 

إال أن امللكّية األردنّية، الناقل الوطني لأردن، وبإعتبارها شركة طيران رائدة وعريقة في املنطقة، اعتادت عبر تاريخها الطويل أن تواجه الكثير 
من الصعاب والتحديات، وكانت في كل مرة تعمل بأقصى طاقاتها وإمكاناتها لتجاوزها، واملضي قدماً نحو املزيد من التقدم وحتقيق املنجزات 

التي متكنها من مواصلة املنافسة وتعزيز دورها االستراتيجي في خدمة األردن وتقوية مكانتها على الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 

في العام 2016 حققت امللكّية األردنّية إجنازات عديدة على مختلف الُصعد التشغيلية واخلدماتية ومجاالت األعمال األخرى في الشركة 
وبحسب اخلطط املرسومة لها مسبقاً، وفيما يلي أبرز تلك اإلجنازات:

 
• إنجاز اتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 275 مليون دوالر 

 
وقعت امللكّية األردنّية خالل 2016 على اتفاقية قرض جتمع بنكي بقيمة 275 مليون دوالر، حيث جنحت تلك الصفقة في إيجاد هيكلية 

مشتركة جتمع ما بني طريقتي التمويل التقليدي واإلسالمي لتلبية متطلبات امللكّية األردنّية املختلفة ، ومت التوقيع مع سبعة بنوك تقع مقراتها 
في األردن واإلمارات العربية املتحدة وقطر وتتضمن كاًل من بنك املشرق )املشرق( والبنك العربي، وبنك اخلليج التجاري )اخلليجي( ، وبنك 

دبي اإلسالمي، والبنك التجاري/ قطر الذي يعمل بصفة منظم مسؤول منتدب، وبنك االستثمار العربي األردني الذي يعمل بصفة منظم 
مسؤول وبنك االحتاد بصفة منظم، كما تولى بنك املشرق دور املنسق احلصري املسؤول عن إصدار القرض.

االتفاقية جاءت في إطار عملية التحول االستراتيجي ورفع رأس املال وإعادة متويل ديون الشركة مبا ميّكنها من تنفيذ خططها على صعيد 
شبكة اخلطوط وحتديث أسطول الطائرات.

وتستخدم امللكّية األردنّية عائدات التمويل من هذا القرض الذي ميتد خلمس سنوات في إعادة متويل الديون احلالية على الشركة وتوفير 
املزيد من ُسبل الدعم للنمو االستراتيجي املتواصل وتعزيز خططها على املديني القصير واملتوسط.

وقد جتاوزت قيمة مشاركات البنوك املذكورة املبلغ الذي كان مطلوباً للقرض في البداية، وهو ما يعكس ثقة البنوك واملؤسسات املالية في مكانة امللكّية 
األردنّية بصفتها الناقل الوطني لأردن ووضوح الرؤية املستقبلية للشركة، سيما وهي تطبق خطة األعمال الرئيسية التي تشكل خارطة الطريق للسنوات 

القادمة.

• سبع طائرات بوينغ 787 ضمن األسطول 

على الصعيد التشغيلي أدخلت امللكّية األردنّية مع مطلع عام 2017 ونهاية عام 2016 الطائرتني السادسة والسابعة من طراز بوينغ 787 )درمي 
الينر( لتعمل الطائرتان إلى جانب خمس طائرات من ذات الطراز كانت قد انضمت إلى أسطول الشركة أواخر العام 2014 في إطار خطة 

حتديث أسطول الطائرات طويلة املدى.

هذه اإلضافة النوعية لأسطول أدت إلى خفض معدل أعمار طائرات امللكّية األردنّية ليصل إلى حوالي خمس سنوات فقط، األمر الذي يعزز 
امليزة التنافسية للشركة باملقارنة مع الشركات األخرى، حيُث تُعد هذه الطائرة ذات اجلسم العريض ثورة في عالم الطيران، فهي باإلضافة إلى 

مواصفاتها اخلدماتية العالية قادرة على قطع مسافات طويلة دون توقف وبأقصى حمولة ممكنة، األمر الذي جاء مناسباً لتشغيلها على خطوط 
الشركة العاملة في أمريكا الشمالية والشرق األقصى وأوروبا.

امللكّية األردنّية أدخلت الطائرتني السادسة والسابعة إلى األسطول على أساس االستئجار الرأسمالي الذي ينتهي بتملك هذه الطائرات، فيما 
أدخلت الطائرات اخلمس األولى من هذا الطراز بطريقة االستئجار التشغيلي، حيث حلت طائرات )درمي الينر( محل طائرات كانت عاملة في 

الشركة سابقاً من الطرازين ايرباص 340 وايرباص 330.

وتتمتع هذه الطائرات مبواصفات غاية في الدقة والتقنية والراحة وكفاءة اقتصاديات التشغيل، وجودتها العالية وانخفاض استهالكها للوقود، 
فضاًل عن رحابة مقصورة الركاب واتساع نوافذ الطائرات واملواصفات الداخلية املتميزة التي تشعر املسافر مبزيد من الراحة والرفاهية أثناء 

الرحلة.
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• شبكة الخطوط 
تنتهج امللكّية األردنّية حالياً استراتيجية جتارية تركز بشكل كبير على زيادة اإليرادات من خالل املراجعة املستمرة لشبكة اخلطوط التي 

تخدمها الشركة وتوفير املزيد من املرونة في مقاطع الشبكة للمواءمة بني السعة املقعدية والوجهات العاملة وعدد الرحالت التي تشغلها امللكّية 
األردنّية ومبا يتناسب مع مختلف أوقات وفصول السنة وتفاوت أعداد املسافرين خالل كل موسم انطالقاً من رؤيتها التي تنص على أن تكون 

شركة الطيران املفضلة لربط األردن واملشرق بالعالم. 

فعلى صعيد االتفاقيات التجارية املبرمة بني امللكّية األردنّية وشركات الطيران األخرى على أساس الرمز املشترك، فإن هناك خمسة عشرة 
اتفاقية تسهم في رفد رحالت امللكّية األردنّية باملسافرين، سيما بعد أن قامت الشركة بعقد اتفاقية جديدة مع شركة اخلطوط اجلوية 

اإليطالية )أليتاليا( والتي أضافت امللكّية األردنّية مبوجبها 16 مدينة إيطالية ميكن نقل مسافريها إليها مروراً في روما، وكذلك توسيع اتفاقية 
الرمز املشترك القائمة بينها وبني شركة اخلطوط اجلوية القطرية والتي مبوجبها أضيفت 6 وجهات جديدة إلى شبكة امللكّية األردنّية، حيُث 
عززت »امللكّية« شبكة وجهات »القطرية« بوضع الرمز اخلاص بها على رحالت القطرية بني عّمان والدوحة، بعد أن كانت القطرية قد بدأت 

بوضع رمزها على رحالت امللكّية األردنّية بني الدوحة وعّمان منذ أول تطبيق لهذه االتفاقية في شهر آب من عام 2015.

وقد أصبح مبقدور مسافري امللكّية األردنّية حجز تذاكرهم على وجهات أكثر عبر شبكة اخلطوط اجلوية القطرية إلى كل من داكا في بنغالدش 
ومسقط في سلطنة ُعمان وكراتشي في الباكستان وكولومبو في سريالنكا وبيرث في أستراليا وسنغافورة بعد استكمال شركتي الطيران كافة 

اإلجراءات الالزمة لذلك، بحيث تقدم هذه التوسعة 18 رحلة أسبوعياً بني الدوحة وعّمان باإلضافة إلى العديد من الوجهات اجلديدة التي تنطلق إليها 
القطرية من مطار حمد الدولي. 

وتضم شبكة خطوط امللكّية األردنّية في الوقت احلاضر 52 وجهة إقليمية وعاملية موزعة في أربع قارات، كما تشمل شبكتها األوسع من خالل 
عضويتها في حتالف oneworld العاملي للطيران أكثر من 1,000 مدينة عاملية ميكن ملسافري امللكّية األردنّية الوصول إليها بنقطة توقف 

واحدة من عّمان عبر الشبكات اجلوية ألربعة عشرة شركة طيران عضو في التحالف أبرزها اخلطوط اجلوية األمريكية »أميريكان أيرالينز« 
واخلطـوط البريطانية والقطريـة واإلسبانية واليابانيـة واألستراليـــة و»كاثي باسيفيك« الصينية وغيرها.

 AccesRail اتفاقية مع شركة •

أتاحت امللكّية األردنّية ملسافريها متابعة رحالتهم براً للوصول إلى ما يزيد عن 100 مدينة عاملية بواسطة السكك احلديدية أو احلافالت 
.AccesRail التابعة لشركة )أكسس ريل( مبوجب اتفاقية شراكة وقعتها امللكّية األردنّية مع شركة القطارات العاملية

ويستطيع مسافرو امللكّية األردنّية شراء تذاكر سفرهم وعليها الرمز اخلاص بشركة )أكسس ريل( التي ستنقلهم بدورها بواسطة قطاراتها 
احلديثة إلى أكثر من مئة مدينة جديدة على شبكتها في كل من كندا، إسبانيا، النمسا، السويد، بلجيكا وبريطانيا أو عبر استخدام احلافالت 

التابعة لذات الشركة للوصول إلى مناطق قريبة من مدينة ديترويت األمريكية.

وقد كانت امللكّية األردنّية أول شركة طيران توقع مع شركة )أكسس ريل( اتفاقية شاملة جلميع اخلطوط احلديدية التي تغطيها في مختلف 
البلدان كشركة مسجلة ومعتمدة بالرمز B9 من ِقبَل االحتاد العاملي للنقل اجلوي )أياتا(.

• خـدمـة التسوق فـي الجــو

بدأت امللكّية األردنّية بتوفير خدمة التسوق في اجلو ملسافريها القادمني واملغادرين من خالل عرض مبيعات األسواق احلرة على منت طائراتها 
اعتباراًً من 2016/8/15، حيث أصبح مبقدور املسافرين شراء املواد التي تبيعها األسواق احلرة في املطارات الدولية أثناء سفرهم مع امللكّية 

األردنّية وبأسعار منافسة واختيار احتياجاتهم من بني مجموعة واسعة من العالمات التجارية العاملية املعروفة.

وتتوفر خدمات التسوق في األجواء على منت غالبية طائرات امللكّية األردنّية، سيما إلى اخلطوط البعيدة ومتوسطة املدى، وذلك مبوجب 
اتفاقية مشتركة عقدتها امللكّية مع مجموعة DFASS العاملية املشهورة كواحدة من أكبر الشركات الدولية املتخصصة مببيعات األسواق احلرة 

على الطائرات، وميكن للمسافرين دفع قيمة مشترياتهم بواسطة أنواع عديدة من البطاقات االئتمانية أو نقداً بالدينار األردني أو الدوالر 
األمريكي أو اليورو أواجلنيه االسترليني.
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• خدمات جديدة في برنامج المسافر الدائم 

- توسيع شراكات التعاون مع برنامج »رويال بالس«

تهدف امللكّية األردنّية من خالل برنامج املسافر الدائم إلى تعزيز جتربة السفر على منت طائراتها، وذلك عن طريق تقدمي خدمات فائقة اجلودة ومزايا 
متنوعة ومرونة كبيرة، حيث يرتكز مفهوم البرنامج على اكتساب األميال مع كل رحلة يقوم بها املسافر بناء على الوجهة وسعر التذكرة والدرجة التي 
يختار السفر عليها، كما ميكن استبدال األميال التي يجمعها املسافر في حسابه مبزايا تقدمها له امللكّية األردنّية أو من خالل السفر على رحالت 

شركائها في حتالف oneworld، أو من خالل املنافع العديدة األخرى غير املباشرة التي يكتسبها عن طريق شراكات التعاون التجارية املبرمة بني 
امللكّية األردنّية ومختلف قطاعات األعمال سواء في داخل األردن أو في اخلارج، وخالل العام املاضي عقد برنامج املسافر الدائم شراكات عديدة محلية 

وعاملية، كان أهمها ما يلي: 

- اتفاقية مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في األردن
وقعت بني امللكّية األردنّية ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال في األردن واململوكة ملؤسسة الضمان االجتماعي اتفاقية شراكة تتيح ألعضاء برنامج 

املسافر الدائم Royal Plus فرصة احلصول على أميال سفر مجانية لقاء املبالغ التي يقومون بإنفاقها في فنادق املجموعة والتي تشمل 
منتجع إنتركونتيننتال/العقبة، كراون بالزا عّمان، منتجع كراون بالزا/البحر امليت، منتجع هوليداي إن / البحر امليت، كما تشمل االتفاقية فندق 

هوليداي إن/ عّمان. 

ومبوجب االتفاقية، تقوم امللكّية األردنّية مبنح املسافرين على منت طائراتها من أعضاء برنامج املسافر الدائم 3 أميال سفر تضاف إلى رصيد 
حساباتهم في البرنامج لقاء كل دينار أردني يقومون بإنفاقه في فنادق املجموعة املشاركة، حيث يتوجب على األعضاء للحصول على هذه 
األميال املجانية إبراز بطاقاتهم اخلاصة بالبرنامج لدى مكتب االستقبال عند وصولهم لإلقامة في أحد فنادق املجموعة، أو عند تناولهم 

وجبات الطعام أو الشراب في أحد املطاعم أو املقاهي التابعة لهذه الفنادق، أو عند استخدامهم أحد املنتجعات الصحية أو النوادي الرياضية 
أو املرافق األخرى اخلاصة باملجموعة في األردن. 

- اتفاقية مع شركة Akruu للتسوق اإللكتروني 
في ذات السياق، أتاحت امللكّية األردنّية ألعضاء برنامج )رويال بالس( فرصة احلصول على أميال مجانية عند قيامهم بالتسوق عبر البوابة 

اإللكترونية Akruu أحد حلول شركة Loylogic املتخصصة في مجال املكافآت لقطاع الطيران وبرامج والء املسافرين.
 

أعضاء برنامج املسافر الدائم ميكنهم كسب أميال إضافية مقابل املبالغ التي يتم إنفاقها عن طريق التسوق اإللكتروني عبر Akruu أو 
اختيارهم إحدى الطرق األخرى لكسب األميال والتي تشمل؛ التبرع لأعمال اخليرية، اإلجابة على االستبيانات أو االستمارات املوجودة على 

املوقع، كما ميكنهم شراء أميال إضافية تؤهلهم للحصول على االمتيازات التي مينحها برنامج )رويال بالس( ملشتركيه واالستفادة من العروض 
اليومية املتوفرة على املوقع، ومبا يساهم في زيادة األميال حلساباتهم. 

- اتفاقية مع بنك فلسطين إلصدار بطاقة خاصة من ماستر كارد 
أطلقت امللكّية األردنّية وبنك فلسطني بطاقة »ماستر كارد« بالعالمة التجارية املشتركة حتت عنوان »أميالي«، سعياً من امللكّية األردنّية لتعزيز وجودها التجاري في 

السوق الفلسطيني وجذب املزيد من املسافرين لطائرات امللكّية األردنّية وحرصاً من البنك على تشجيع العمالء على استخدام البطاقات االئتمانية.

ومبوجب االتفاقية، استطاع حاملو بطاقة ماستر كارد »أميالي« احلصول على أميال من خالل برنامج املسافر الدائم (Royal Plus) التابع 
للملكّية األردنّية عند استخدام بطاقة »أميالي«، وذلك باحلصول على أميال مقابل استخدام البطاقة في عمليات الشراء من املتاجر أو عبر 

اإلنترنت محلياً أو دولياً.

• في مجال تقنية المعلومات
 (PCI DSS) شهادة أمن المعلومات -

حازت امللكّية األردنّية على شهادة االلتزام بتطبيق معايير أمن املعلومات وبيانات بطاقات الدفع اإللكترونية املتوافقة مع معايير مجلس حماية 
وأمن بطاقات الدفع العاملي (PCI DSS)، حيث من شأن هذه املعايير تقليل املخاطر التي قد تترتب على اختراق بيانات بطاقات الدفع، 

من خالل توجيه مستخدمي البطاقات لكيفية التعامل اآلمن مع البيانات بأعلى معايير اجلودة والكفاءة املهنية املعتمدة عاملياً وتبّني منهجية 
للتطوير املستمر في هذا املجال حفاظاً على سرّية بيانات بطاقات الدفع التي يستخدمها املسافرون. 
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• في مجال السالمة العامة:
- تجديد شهادتي )أيوزا( و)إيساجو(

تلتزم امللكّية األردنّية بتطبيق كافة معايير السالمة العامة من خالل متابعة إجراءات السالمة اجلوية واألرضية في مختلف أقسامها ودوائرها، حرصاً 
على أمان عملياتها التشغيلية وموظفيها ومسافريها وطائراتها، وانعكاساً لهذا االلتزام فإن امللكّية األردنّية حتتفظ بحيازة شهادتي )أيوزا( و)إيساجو( 

عاماًً بعد آخر: 

- شهادة سالمة العمليات التشغيلية الدولية المتقدمة )أيوزا( مت ذلك للمرة السابعة على التوالي تقديراً لكفاءة عمليات الشركة 
التشغيلية وااللتزام بالقوانني الدولية ، وتهدف عملية التدقيق للحصول على التجديد من قبل األياتا إلى تقييم مدى االلتزام بضوابط السالمة 

اجلوية لدى جميع شركات الطيران العاملية والتأكد من مواصلة اتباع أفضل املعايير احملددة على هذا الصعيد ورفع مستواها، مع اإلستمرار 
في حتسني اخلدمات التي تقدمها الشركة ملسافريها، ومتكينها من املنافسة بشكل أفضل في سوق صناعة النقل اجلوي العاملية، حيث كانت 

امللكّية األردنّية حصلت على هذه الشهادة من االحتاد الدولي للنقل اجلوي )أياتا( ألول مرة عام 2004، و يتم جتديدها مرة كل عامني. 

- شهادة سالمة عمليات المناولة األرضية )إيساجو( حصلت عليها الشركة للمرة الرابعة من األياتا في العام 2016، ومت منحها للملكّية 
األردنّية ألول مرة عام 2008 تقديراً لسالمة عمليات املناولة األرضية وحتميل الطائرات وحركتها على األرض وسالمة أداء املعدات واآلليات 

والعاملني.

التدقيق الذي جرى للحصول على الشهادة شمل أقساماً رئيسية في دائرة خدمات املطار هي: إدارة احلمولة ومناولة املسافرين ومناولة األمتعة 
ومناولة حتميل الطائرات وحركة الطائرات على األرض والبريد والشحن ، كما ركز التدقيق على عمليات التوثيق الالزمة لكافة إجراءات 

املناولة األرضية والتأكد من سيرها بشكل علمي ومدروس، وتطبيقها عملياًً على أرض الواقع، مع مراعاة توفر شروط ومتطلبات السالمة 
العامة واألمن بشكل كامل.

- فوز صالة »كراون« بجائزة مرموقة
فازت صالة درجة رجال األعمال »كراون« التابعة للملكّية األردنّية في مطار امللكة علياء الدولي بلقب أفضل صالة في مطارات منطقتي الشرق 

األوسط وأفريقيا لعام 2015، وذلك ضمن قائمة اجلوائز العاملية التي متنحها شركة Priority Pass سنوياًً بحسب تصويت املسافرين.

ومنحت شركة )بريوريتي باس( جوائزها لعام 2015 لسبع عشرة صالة عاملية من بني 850 صالة مت تقييمها بناًء على مجموعة من املعايير 
التي تقيس جودة الصالة وخدماتها واالمتيازات التي تقدمها للمسافرين مبا في ذلك وسائل الترفيه وقوائم الطعام والشراب وسلوك املوظفني 

واملرافق اخلاصة برجال األعمال وطبيعة اجلو العام للمكان. 

بلغ عدد أعضاء »بريوريتي باس« الذين صوتوا عبر املوقع اإللكتروني للشركة وتطبيقات الهواتف الذكية على جائزة أفضل صالة 100 ألف 
عضو، وهي أعلى نسبة تصويت مّت تسجيلها منذ انطالق هذه اجلوائز. 

• رعاية نادي »ليغانيس« اإلسباني
في إطار املساعي التسويقية املتواصلة التي تبذلها امللكّية األردنّية لتعزيز حضورها ومكانتها على الصعيد العاملي كشركة طيران تقدم خدمات 

جوية وأرضية منافسة في سوق صناعة النقل اجلوي العاملية، رعت الشركة نادي )ليغانيس( اإلسباني لكرة القدم خالل املوسم الكروي 
(2016-2017) ألندية الدرجة األولى املمتازة للدوري اإلسباني )الليغا( نظراً ملا يتمتع به الدوري اإلسباني من ُشهرة رياضية واسعة االنتشار 

وحضور جماهيري هو األكبر في عالم كرة القدم في العصر احلاضر.

وقد أسهمت رعاية امللكّية األردنّية لنادي ليغانيس في لفت األنظار العاملية إلى األردن وامللكّية األردنّية كشركة طيران رائدة ومتميزة في منطقة 
الشرق األوسط، حيث بات التسويق الرياضي واحداً من أبرز األدوات الفّعالة وذات املردود اإليجابي على الشركات التجارية من حيث ترويج 

العالمة التجارية بسرعة وكفاءة عاليتني.

وحصلت امللكّية األردنّية نتيجة هذه الشراكة على امتيازات عديدة شملت وضع شعار امللكّية األردنّية على الواجهة األمامية لقمصان جميع 
أعضاء الفريق وعرض شعار الشركة على شاشات املالعب التي أقيمت فيها مباريات فريق )ليغانيس( مع أندية الدوري اإلسباني، كما أعطت 

الرعاية امللكّية األردنّية احلق في الترويج خلدماتها محلياً وعاملياً عبر العديد من الوسائل مثل استخدام صور الالعبني وعرض إعالنات 
ترويجية للشركة على شاشات ملعب )ليغانيس( ُقبيل بداية كل مباراة وإظهار شعار امللكّية األردنّية على حافالت الفريق وفي املطبوعات 

اخلاصة بالنادي وعلى املوقع اإللكتروني للنادي وصفحاته على منصات التواصل االجتماعي، وغيرها. 

وفي إطار هذه الرعاية والتعاون بني امللكّية األردنّية ونادي ليغانيس فقد حصلت امللكّية األردنّية على امتياز آخر متثل في توفير أربع منح 
تدريبية سيتم إعطاؤها ألربع شباب من الرياضيني األردنيني الناشئني واملتميزين في لعبة كرة القدم، بحيث تتاح لهؤالء الشباب فرصة السفر 

إلى مدريد واإلقامة على نفقة نادي ليغانيس ملدة ثالثة أشهر متواصلة للتدرب في األكادميية الرياضية اخلاصة بالنادي واللعب مع أعضاء 
فريق ليغانيس وكذلك متابعة مباريات الدوري اإلسباني على أرض الواقع بهدف التعلم باملشاهدة. 
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وسيقوم فريق ليغانيس بعد انتهاء عملية التدريب للرياضيني األربعة باختيار أحدهم للتوقيع مع فريق ليغانيس واللعب ضمن أحد أندية الدرجة 
األولى في الدوري اإلسباني، وستكون بذلك تلك هي الفرصة األولى التي تتاح أمام الرياضيني األردنيني للعب في )الليغا( وهو إجناز يُحسب 

للملكّية األردنّية. 

وتنظر امللكّية األردنّية إلى هذه اخلطوة الطموحة بأمل كبير أن تنعكس بشكل إيجابي على تطوير مهارات الشباب األردنيني والذين سيكون لهم 
دور في املستقبل لنقل اخلبرات املميزة التي اكتسبوها من التدريب في أندية الـدوري اإلسباني إلى زمالئهم اآلخرين في األردن. 

الخطط االستراتيجية:
وضعت امللكّية األردنّية خالل العام 2015 رؤية طموحة تتطلع لتنفيذها خالل السنوات اخلمس القادمة تتضمن العديد من اخلطط 

االستراتيجية الهادفة إلى تعظيم قيمة الشركة ومنحها مزيداً من فرص التطور والنمو، حيث يأتي في مقدمة هذه اخلطط عزم الشركة على 
استكمال عملية رفع رأس املال، ورفدها مبزيد من اإليرادات املالية من غير املردود املالي املتحقق من عمليات نقل املسافرين والشحن اجلوي، 
وذلك بالتركيز على وسائل جديدة تعود بالفائدة على الشركة وتدعم موقفها التنافسي؛ مثل تقدمي خدمات املناولة األرضية في مطارات عربية 

باإلضافة إلى مطار امللكة علياء الدولي، وتوفير خدمات الصيانة لطائرات شركات أخرى غير امللكّية األردنّية مع مواصلة البحث عن وسائل 
جديدة من شأنها أن ترفع قيمة السهم والعائد على السهم وتعظم مكانة امللكّية األردنّية بشكل واضح خالل السنوات املقبلة.

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
إن العمليات التي تقوم بها الشركة هي عمليات متكررة حيث ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية 

وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة
يبني اجلدول التالي السلسلة الزمنية لأرباح أو اخلسائر احملققة واألرباح املوزعة وصافي حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية آلخر خمس 

سنوات.

السنواتالبيان
20162015201420132012

1,114(38,858)(39,638)16,033(24,571)األرباح/اخلسائر احملققة بآالف الدنانير

--- --األرباح املوزعة

19,56659,424(15,835)75,11149,708صافي حقوق املساهمني بآالف الدنانير

0.680.580.63 0.441.14*أسعار األوراق املالية
*كما في نهاية العام

الخطة المستقبلية للشركة خالل العام 2017
الخطط المستقبلية لشبكة الخطوط: 

تقوم سياسة الشركة على مراجعة شبكة خطوطها اعتماداً على دراسات اجلدوى االقتصادية من التشغيل، ومبا يتفق مع أهداف امللكّية األردنّية 
في تقدمي خدمة أفضل ملسافريها، حيث تعتبر هذه الدراسات عملية مستمرة ودورية على مدار العام ويعلن عن نتائجها أوالً بأول عند اتخاذ 

أي من هذه القرارات.
وضمن نفس التوجه، فإن امللكّية األردنّية ستتابع خططها من حيث تعديل عدد رحالتها التشغيلية إلى احملطات احلالية على شبكتها، باإلضافة 
إلى زيادة فعالية الربط عبر رحالتها من وإلى عّمان، وزيادة الترابط بني مواعيد وصول الرحالت وإقالعها بناًء على احلاجات احلقيقية لسوق 

ركاب الترانزيت. 

يشار هنا إلى أن الظروف األمنية والسياسية قد فرضت توقيفاً اضطراريا ملجموعة من اخلطوط وهي: مصراتة وطرابلس وبنغازي في 
ليبيا، واملوصل في العراق، ومدينتي صنعاء وعدن في اليمن، باإلضافة إلى استمرار وقف التشغيل إلى كل من دمشق وحلب في سورية نتيجة 

للظروف األمنية.

هذا وستتابع امللكّية األردنّية خدمة معظم خطوطها احلالية في عام 2017 والتي تتجه إلى (52) محطة حول العالم يتم خدمتها من خالل 
(365) رحلة أسبوعية بواقع (87) رحلة إلى أوروبا، و(14) رحلة إلى آسيا، و(129) رحلة إلى منطقة اخلليج العربي، و(103) رحالت إلى 

منطقة املشرق العربي، باإلضافة إلى (18) رحلة إلى أمريكا الشمالية و(14) رحلة إلى شمال أفريقيا.
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الخطط المستقبلية لألسطول: 
ضمن سياسة الشركة وخططها االستراتيجية للتحديث الدائم ألسطول الطائرات التابع لها، والذي قامت خالل األعوام املاضية بتجديده عبر 

إضافة العديد من الطائرات احلديثة من طراز بوينغ، إيرباص، وإمبراير، فإن الشركة شهدت خالل عام 2016 وصول الطائرة السادسة من 
طراز بوينغ B787 كما وصلت الطائرة السابعة من نفس الطراز في كانون الثاني/2017 حيث مت استبدال هاتني الطائرتني بطائرتني من طراز 

إيرباص A330 للعمل على خطوط امللكّية األردنّية للرحالت الطويلة واملتوسطة وأهمها خطوط أمريكا الشمالية، وشرق آسيا، ولندن، حيث 
بلغ عدد الطائرات املستلمة حتى نهاية كانون الثاني من عام 2017 سبع طائرات من طراز B787 (Dreamliner)، وتتميز هذه الطائرات 

مبساهمتها في تخفيض استهالك الوقود.

ومع تشغيل طائرات البوينغ اجلديدة، فقد قامت الشركة بإخراج طائرات اإليرباص A330 من اخلدمة على خطوطها، كما أن هذه اإلضافة 
النوعية على األسطول أدت إلى خفض معدل أعمار طائرات امللكّية األردنّية، وبالتالي زيادة امليزة التنافسية ألسطول الشركة باملقارنة مع 
الشركات األخرى. إن امللكّية األردنّية تعمل على إدخال الطائرات اجلديدة بشكل مستمر وذلك حسب سياستها في احملافظة على كفاءة 

وفاعلية تشغيل طائرات أسطولها من خالل التحديث املستمر واحملافظة على معدل صغير ألعمار طائرات األسطول، مما يقلل كلف صيانة 
الطائرات، وعليه فإن أسطول الشركة خالل عام 2017 سيكون كاآلتي: 

عدد الطائرات في 2017نوع الطائرة
B787 7بوينغ

 A321 2إيرباص

 * A320 7 إيرباص

 A319 4إيرباص

 EMJ 195 2إمبراير

 EMJ 175 3إمبراير

1إيرباص A310 مخصصة للشحن اجلوي

26املجموع

* يتم تخصيص إحدى هذه الطائرات من نفس الطراز الستخدام شركة األجنحة امللكّية التابعة للملكّية األردنّية
الخطط المستقبلية لتحالف oneworld واتفاقيات الرمز المشترك:

منذ انضمام الشركة إلى حتالف oneworld العاملي للطيران في عام 2007، تسعى امللكّية األردنّية إلى تعزيز عالقاتها مع الشركات 
األعضاء في هذا التحالف، وعليه تواصل امللكّية األردنّية تعاونها املستمر وتنسيقها الدائم مع شركات التحالف والتي يرتبط بعضها مع امللكّية 

األردنّية باتفاقيات للرمز املشترك أيضاً، كما ستساهم في جناح املشاريع املشتركة خلفض الكلفة وتبادل التجارب واخلبرات بني شركات 
التحالف الذي يوفر ما يقارب 1,000 وجهة على شبكة التحالف ميكن للمسافر مع امللكّية األردنّية أن يصل إليها بنقطة توقف واحدة انطالقاً 

من عّمان.
وبنفس الوقت فإن امللكّية األردنّية سعت خالل عام 2016 إلى تعظيم الفائدة من بعض اتفاقيات الرمز املشترك مع عدد من الشركات 

األعضاء في التحالف من خالل زيادة عدد احملطات التي تشملها هذه االتفاقيات مع شركات: أمريكان إيرالينز، بإإلضافة إلى شركة اخلطوط 
السيبيرية، وشركة إير برلني األملانية وشركة الطيران املاليزية واخلطوط القطرية. لتنضم إلى اتفاقيات الشركة السابقة مع كل من اخلطوط 

الرومانية، واخلطوط اجلوية السورية املعطلة حالياً نظراً لأحداث في سورية، وطيران اخلليج والطيران العماني وشركة طيران الشرق 
األوسط اللبنانية واخلطوط التركية.

وفيما قامت الشركة عام 2016 بزيادة عدد احملطات املشمولة في اتفاقيات الرمز املشترك فإنها ستواصل خالل عام 2017 زيادة هذا العدد 
من خالل تعديل االتفاقيات مع الشركات األعضاء في حتالف oneworld والشركات األخرى لتوسيع مظلة تغطيتها حول العالم. 

التطورات المستقبلية الهامة: 
يتم حالياً إجراء دراسات لتطوير األسطول متوسط وقصير املدى، حيث يساهم تطوير األسطول في تعزيز القوة التنافسية للشركة في املنطقة 

نظراً ملا توفره الطائرات األحدث من خدمات تنافسية بالنسبة لركابها، ونظراً ملا تساهم به من تخفيض في كلفة الوقود والصيانة. 

كما تخطط امللكّية األردنّية في العام 2017 لتطبيق أنظمة وحلول تكنولوجية جديدة حتسن من جودة ودقة األداء العام للشركة، من بينها نظام 
إدارة مهام التخطيط االستراتيجي وتطوير الشبكة سعياً لتطوير األداء في الشركة على املستويني املتوسط وطويل املدى.

أتعاب التدقيق
بلغت أتعاب تدقيق حسابات امللكّية األردنّية وشركتها التابعة األجنحة امللكّية عن العام 2016 كما يلي:

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

األجنحة الملكّية
بلغت أتعاب تدقيق حسابات األجنحة امللكّية وشركتها التابعة 13,920 دينار أردني شاملة الضريبة.
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األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الطبيعيني وأقاربهم، باإلضافة إلى ملكية كل واحد منهم على حدة مقارنة مع السنة 

السابقة

عدد األسهم كما فياجلنسيةاملنصباإلسم
2016/12/31

عدد األسهم كما في
2015/12/31

معالي املهندس سعيد سميح دروزة
--أردنيةرئيس مجلس اإلدارة)من 2016/6/20(

معالي السيد سليمان احلافظ
--أردنيةرئيس مجلس اإلدارة السابق)لغاية 2016/6/19(

معالي السيد عقل عيد بلتاجي
--أردنيةنائب رئيس مجلس اإلدارة)من 2017/2/26(

معالي الدكتور نوفان منصور العقيل
)من 2016/4/17 لغاية 2017/1/22(

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
--أردنيةالسابق

معالي السيد مروان محمود عوض
)لغاية 2016/4/14(

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
3,0005,499أردنيةالسابق

معالي املهندس باسم خليل السالم 
--أردنيةعضو)من 2016/4/17(

عطوفة الدكتور عزالدين محي الدين 
--أردنيةعضوكناكرية )من 2016/4/17(

3,4063,406أردنيةعضوعطوفة الكابنت سليمان رضا عبيدات
معالي املهندس عالء عارف البطاينة

--أردنيةعضو)لغاية 2016/4/14(

عطوفة املهندس سامر عبد السالم املجالي
)من 2016/11/23(

54,99954,999أردنيةعضو

معالي األستاذ »محمد شريف« علي الزعبي
4,1494,149أردنيةعضو)لغاية 2016/10/23(

سعادة السيد ماهر جنيب ميقاتي
--لبنانيةعضو )لغاية 2016/4/14(

--أردنيةعضوسعادة السيد عماد جمال القضاة
7,6997,699أردنيةعضوسعادة السيد »محمد علي« عصام بدير

سعادة السيد ميشيل نبيه نزال 
-5,000أردنيةعضو)من 2016/4/14(

سعادة السيد سامر أنيس املعشر 
3,6493,649أردنيةعضو)لغاية 2016/4/14(

ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة في نهاية العام 2016
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األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا 
يتضمن اجلدول التالي بياناً بأسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم وملكية كل واحد منهم في أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة:

عدد األسهم كما فياجلنسيةاملنصباإلسم
2016/12/31

عدد األسهم كما في
2015/12/31

3,4063,406أردنيةاملدير العام/ الرئيس التنفيذي عطوفة الكابنت سليمان عبيدات
--أردنيةرئيس القطاع املاليالسيد فراس القراعني
السيد سيرفر آيدن
--سويديةرئيس القطاع التجاري)من 2016/6/5(

الدكتور مجدي صبري 
--أردنيةرئيس القطاع التجاري)لغاية 2016/4/15(

ال توجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في نهاية العام 2016.

مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
يوضح اجلدول أدناه املزايا واملكافآت التي تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2016 بالدينار األردني:

املنصباإلسم
تاريخ بدء/انتهاء 

العضوية 
)للتغيرات(

بدل التمثيل /
بدل التنقالت 

السنوية

املكافآت 
إجمالي املزايا نفقات السفرالسنوية

السنوية

معالي املهندس سعيد 
----من 2016/6/20رئيس مجلس اإلدارة سميح دروزة

معالي السيد سليمان 
احلافظ 

رئيس مجلس اإلدارة 
28,333-2,83325,500)لغاية 2016/6/19(السابق

معالي السيد عقل عيد 
بلتاجي

نائب رئيس مجلس 
----من 2017/2/26اإلدارة

معالي الدكتور نوفان 
منصور العقيل

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة السابق

من 2016/4/17 لغاية 
2017/1/224,233-4,233

معالي السيد مروان 
محمود عوض

نائب رئيس مجلس 
1,767--1,767)لغاية 2016/4/14(اإلدارة السابق

معالي املهندس باسم خليل 
4,233--4,233من 2016/4/17عضوالسالم

عطوفة الدكتور عزالدين 
4,233--4,233من 2016/4/17عضومحي الدين كناكرية

عطوفة الكابنت سليمان 
-----عضورضا عبيدات

معالي املهندس عالء عارف 
1,767--1,767)لغاية 2016/4/16(عضوالبطاينة

عطوفة املهندس سامر عبد 
633--633من 2016/11/23عضوالسالم املجالي

معالي األستاذ »محمد 
4,856--4,856)لغاية 2016/11/23(عضوشريف« علي الزعبي

سعادة السيد ماهر جنيب 
1,7671,767)لغاية 2016/4/16(عضوميقاتي 

سعادة السيد عماد جمال 
6,000--6,000-عضوالقضاة 

سعادة السيد »محمد علي« 
6,000--6,000-عضوعصام بدير

سعادة السيد ميشيل نبيه 
4,233--4,233من 2016/4/17عضونزال

سعادة السيد سامر أنيس 
1,767--1,767)لغاية 2016/4/16(عضواملعشر
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مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا 
يوضح اجلدول التالي الرواتب واألجور والعالوات التي تقاضاها أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة خالل العام 2016 بالدينار األردني:

المنصباإلسم
تاريخ بدء/انتهاء 

العضوية 
)للتغيرات(

الرواتب 
السنوية

المكآفات 
السنوية

نفقات السفر 
اإلجماليالسنوية

عطوفة الكابنت 
سليمان عبيدات

املدير العام/ الرئيس 
2,500200,660-198,160-التنفيذي 

السيد فراس 
2,000119,120-117,120-رئيس القطاع املاليالقراعني

السيد سيرفر 
1,37586,140-84,765من 2016/6/5رئيس القطاع التجاري آيدن

الدكتور مجدي 
24,666--24,666لغاية 2016/4/15رئيس القطاع التجاريصبري

التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل العام 2016: 
يوضح اجلدول التالي التبرعات واملنح التي قامت امللكّية األردنّية بدفعها خالل العام 2016:

المبلغ األنشطة
19,292نادي موظفي امللكّية األردنّية

128,104منح درأسية
15,000نادي الطيران الشراعي امللكي األردني

3000االحتفال بعيد األم – بنك املالبس اخليري
1000مبادرة السائق املثالي- امللتقى الوطني للتوعية والتطوير
450اليوم البيئي )حملة لتنظيف املناطق احمليطة باملطار(

22,000حملة رمضان السنوية – جمعيات خيرية 
16,502أخرى

206,347المجموع

العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة 
أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

• اتفاقية خدمات استشارية مع شركة األجنحة امللكّية.
• اتفاقية خدمات تكليف موظفني مع األجنحة امللكّية.

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

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

• اتفاقية خدمات لترحيل الطائرات في مطار امللكة علياء الدولي مع األجنحة امللكّية.
.(AIRFRANCE) اتفاقية مع األجنحة امللكّية إلدخالها ضمن اتفاقية الصيانة املبرمة ما بني امللكّية األردنّية والطيران الفرنسي •

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

• اتفاقية خدمات مع شركة امللكّية األردنّية للسياحة.
.ACMI إلى امللكّية األردنّية على أساس A-320 AYI اتفاقية تأجير طائرة األجنحة امللكّية •

• مذكرة تفاهم خاصة بتقدمي خدمات مناولة أرضية لطائرات األجنحة امللكّية في مطار امللكة علياء الدولي.
• التزود بالوقود في احملطات اخلارجية كون طائرات األجنحة امللكّية تقوم بالتشغيل مستخدمة نداء امللكّية األردنّية. 
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تقرير المسؤولية المجتمعية لعام 2016
تؤمن امللكّية األردنّية منذ نشأتها بالدور الذي عليها القيام بِه في خدمة املجتمع األردني، وهي التي حتمل الهوية الوطنية وتضع التاج امللكي 
شعاراً على جميع طائراتها بفخر واعتزاز، فعلى مدى سنوات عديدة، حرصت امللكّية األردنّية على تبني البرامج واخلطط التي تتماشى مع 

رسالتها لدعم املجتمع احمللي وتقدمي الرعاية ملختلـف النشاطات والفعاليات التي تُعنى بقطاعات حيوية، مثل التعليم والشباب والصحة والبيئة 
والفئات األقل حظاً، فاملسؤولية االجتماعية تدخل ضمن مسؤوليات املواطنة األساسية التي تؤديها شركتنا بكفاءة، وتعتبر من أهم صور تعزيز 

عالقة الشركة باملجتمع.
وخالل تنفيذها لمبادراتها، تراعي الملكّية األردنّية أبعاد المسؤولية االجتماعية التالية :

أواًل: البعد االجتماعي، حيُث تقع على عاتق امللكّية األردنّية مسؤوليات وطنية جتاه املجتمع الذي تعمل به، وجتاه كوادرها البشرية )املجتمع 
الداخلي( من العاملني، من خالل السعي لتحسني بيئة العمل وشؤون العاملني ومبا ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجيتهم وتنمية قدراتهم 

ومهاراتهم.

ثانيًا: البعد البيئي، تراعي امللكّية األردنّية اآلثار البيئية املترتبة على عملياتها التشغيلية من خالل احلد من االنبعاثات والنفايات الناجتة عن 
أعمالها وحتقيق أقصى قدر من الكفاءة واإلنتاجية من املوارد املتاحة وتقليل املمارسات التي قد تؤثر سلباً على البيئة.

ثالثًا: البعد االقتصادي، ذلك أن امللكّية األردنّية تتوخى وهي تقوم بتنفيذ أعمالها جملة من املعايير املتعلقة بأخالقيات العمل وانتهاج 
الشفافية مع املتعاملني وااللتزام بالقوانني واألنظمة التي حتكم سير العمل مبوازاة االهتمام الذي توليه الشركة لتحقيق األرباح.

وكما هو نهجها في كل عام، تنفذ امللكّية األردنّية العديد من املبادرات االجتماعية من خالل عقد شراكات مع بعض املؤسسات غير الربحية 
واملنظمات اخليرية، بواسطة دائرة متخصصة في هذا املجال هي دائرة اإلعالم واالتصال واملسؤولية املجتمعية، حيُث ترّكز هذه البرامج على 

املشاريع التي حتدث تأثيراً إيجابياً في املجتمع، وتساهم في إبراز دور الشركة في هذا املجال عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
املختلفة

وفيما يلي موجز ألهم مبادرات وأعمال المسؤولية المجتمعية للعام 2016، والتي تتضمن مجموعة من البرامج واألنشطة 
التي قامت بها الشركة تأكيدًا على أهمية هذا الجانب الذي ينسجم مع دورها كناقل وطني لألردن:

في مجال البيئة والسالمة المرورية 
- أسطول حديث، صديق للبيئة

في إطار سعي الشركة املتواصل لتحديث أُسطولها وإدخال طائرات جديدة، فإنها تسهم بذلك بشكل مباشر في احلد من التلوث والضوضاء 
الناجتني عن تشغيل طائرات قدمية، وهو ما ينسجم مع أهدافها في احملافظة على البيئة وحمايتها وتخفيف نسبة االنبعاثات الضارة.

وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات رامية للتقليل من التلوث الناجت من حرق الوقود في عملياتها التشغيلية من خالل متابعة اشتراكها في 
البرنامج األوروبي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والذي أطلق منذ عام 2009، ويهدف إلى حتسني األداء البيئي لعمليات الشركة 

وضبط ومراقبة اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن العمليات التشغيلية مبا يتالءم مع القوانني والتشريعات العاملية. 

وفي ذات املضمار فقد أدخلت امللكّية األردنّية مؤخراً سبع طائرات حديثة من طراز B787 )درمي الينر( تعتبر األكثر توفيراً في استهالك 
الوقود، ما أدى إلى ترشيد استخدام الوقود منذ استقدام هذه الطائرات، باإلضافة إلى أن الطائرات ومن خالل التقنيات احلديثة املزودة بها 

خفضت بشكل كبير مستويات الضجيج الصادر عن محركاتها.

ويعتبر معدل أعمار طائرات امللكّية األردنّية قليل باملعايير العاملية، حيث ال يتجاوز خمس سنوات، في حني أن معدل أعمار الطائرات العاملية 
يصل إلى حوالي أحد عشر عاماًً، وهو ما يجعل هذا األسطول احلديث صديقاً للبيئة.

كما كانت امللكّية األردنّية من أوائل الشركات التي حتظر التدخني في جميع مكاتبها ومرافق العمل التابعة لها، إضافة إلى حظرها للتدخني 
على منت طائراتها منذ أكثر من خمسة عشر عاماًً.

- تخصيص يوم بيئي لتنظيف طريق المطار

نظمت امللكّية األردنّية يوماً بيئياً بالتنسيق مع أمانة عّمان الكبرى بهدف احملافظة على بيئة نظيفة على جانبي طريق مطار امللكة علياء الدولي، 
الذي ميثل البوابة الرئيسية لأردن، حيث قام موظفو الشركة بتنظيف منطقة واسعة من متنزه غمدان السياحي وبعض املناطق احملاذية لطريق 

املطار والتي تشهد إقباالً لزيارتها من قبل املواطنني، سيما خالل فصلي الربيع والصيف.
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- دعم مبادرة السائق المثالي

انطالقاً من حرص امللكّية األردنّية على احلد من حوادث املرور تبرعت الشركة مببلغ ألف دينار لدعم مبادرة السائق املثالي التي أطلقتها جلنة املبادرة 
الوطنية ومت اعتمادها في رئاسة الوزراء ضمن االستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية وتستهدف توعية كوادر املؤسسات احلكومية واخلاصة واألهلية 

في مختلف املناطق ليشاركوا من خالل تطبيق محاور املبادرة في تشكيل جهد وطني عام يساهم في توفير بيئة مرورية آمنة.

- دعم مسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية 2017 

هذه املسابقة هي إحدى أدوات الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية وسيتم إطالقها في عام 2017 حتت عنوان »السالمة املرورية«، 
حيُث تبرعت امللكّية األردنّية بتذكرتي سفر مجانيتني على الدرجة السياحية لتقدميهما كجوائز للفائزين باملسابقة.

- دعم مبادرة مدرسة الراهبات البيئية

إمياناً من امللكّية األردنّية بضرورة احلفاظ على بيئة نظيفة وترشيد استهالك الطاقة واملاء فقد دعمت الشركة نادي هذه املدرسة لتمكني 
الطالبات من القيام بأنشطة بيئية ميدانية في هذا املجال.

• مواصلة دعم بنك المالبس الخيري.. وتكريم ولي العهد لهذا الدور

كرم ولي العهد، سمو األمير احلسني بن عبداهلل الثاني امللكّية األردنّية كإحدى الشركات الداعمة بشكل رئيسي لبنك املالبس اخليري أحد 
مشاريع الهيئة اخليرية الهاشمية تقديراً إلسهامات امللكّية األردنّية في مجال العمل التطوعي، حيث ثّمن سمّوه دور الشركة في خدمة املجتمع 

احمللي واملبادرات التي تنفذها لتعزيز مفهوم املسؤولية املجتمعية كواجب وطني تؤمن بأهميته.

وتدعم امللكّية األردنّية بشكل مستمر بنك املالبس اخليري في مختلف فعالياته وبرامجه منذ عام 2014 من خالل توزيع صناديق البنك في 
مختلف مرافق الشركة لتمكني املوظفني من التبرع باملالبس واألحذية وألعاب األطفال لصالح األسر العفيفة املستفيدة من البنك، حيث بلغ 

مجموع ما تبرع به موظفو امللكّية األردنّية عام 2016 حوالي 4,000 كغم من املالبس استفاد منها نحو 970 منتفع من احملتاجني. 

وباإلضافة إلى ما يتجمع أسبوعياً في صناديق البنك من قبل موظفي الشركة فقد تبرعت امللكّية األردنّية على مدى األعوام السابقة بأكثر من 9,000 
قطعة من املالبس املختلفة من الثياب الرجالية والنسائية واألحذية وحقائب السفر املختلفة التي جتمعت في مستودعات الشركة من الزي الرسمي 

املرجتع للموظفني.

ومبناسبة عيد األم، قدمت امللكّية األردنّية بالتعاون مع البنك مجموعة منوعة من املالبس اجلديدة إلى 100 سيدة من القائمات على رعاية 
عائالتهن بأنفسهن، حيُث أتيحت لُهن الفرصة للتسوق في الصالة اخلاصة بالبنك والتي تعرض خيارات عديدة من الثياب واألحذية واأللعاب 

واملستلزمات األسرّية. 

• حملة الخير الرمضانية

حملة شهر رمضان اخليرية تعتبر واحدًة من أبرز األنشطة االجتماعية التي تعمل الشركة على تنفيذها سنوياًً وتشمل في كل عام محاور 
مختلفة مثل توزيع الطرود الغذائية على األسر احملتاجة والتبرع باملعدات واألجهزة الطبية وإقامة مآدب إفطار لأطفال األيتام وتقدمي كسوة 

العيد لأسر العفيفة والتبرع بهدايا وألعاب لأطفال احملتاجني.

وتعتمد الشركة لتنفيذ هذِه احلملة على إحصائيات ودراسات تقوم بها بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية للتعرف على نسب الفقر في 
األردن واألماكن األشد فقراً، حيث تختار في كل عام مناطق ومحافظات مختلفة في اململكة لضمان عدالة التوزيع، وفيما يلي أبرز مالمح 

احلملة:

- توزيع طرود الخير على العائالت الفقيرة 

وزعت امللكّية األردنّية الطرود الغذائية اخلاصة بشهر رمضان الكرمي على مئات العائالت الفقيرة في عدة محافظات في اململكة، وكانت أولى 
احملطات محافظة إربد، حيُث قام فريق العمل املعني في الشركة بتوزيع الطرود التي حتتوي على مواد أساسية حتتاجها العائالت خالل شهر 

رمضان املبارك على أسر من مخيم الشهيد عزمي املفتي وجمعية الزهور اخليرية وقرية سحم الكفارات.

كما وزعت الشركة الطرود على أهالي قريتي أم الوليد وأم قصير في لواء اجليزة وأسر في محافظة مأدبا، باإلضافة إلى منطقتي غور 
الصافي وغور املزرعة في لواء األغوار اجلنوبية. 
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ومت إيصال املعونات الغذائية كذلك إلى محتاجني من جمعية مؤاب اخليرية في محافظة الزرقاء، وجمعية جلنة زكاة وصدقات بيوضة في 
محافظة البلقاء، وجمعية املبدعات لدعم الطلبة في مدينة كفرجنة في محافظة عجلون وعائالت من قريتي بسطة وفرذخ في محافظة معان، 

فضاًل عن توزيع عدد من املعدات الطبية على مرضى في منطقتي زي وعالن في محافظة البلقاء.

- مآدب إفطار لـ 400 يتيم 
دعت الشركة خالل الشهر الفضيل ملآدب إفطار رمضانية أكثر من 400 طفل من األيتام الذين ترعاهم مراكز األيتام في: بيادر وادي السير، 

مخيم غزة في مدينة جرش، مرج احلمام، وجمعية رعاية أيتام الهاشمي اخليرية وجمعية األترجة اخليرية / اجلبل األخضر، وجمعية حمزة 
بن عبد املطلب الثقافية اإلسالمية لرعاية الفتيات اليتيمات مبنطقة ماركا، حيُث حضر هذه املآدب عدد من املسؤولني والطيارين وموظفي 

الشركة، وقد أقيمت مآدب اإلفطار في مبنى املكتب الرئيسي للملكّية األردنّية وفي متحف األطفال/ األردن، إحدى مؤسسات جاللة امللكة رانيا 
العبداهلل التعليمية غير الربحية.

• مواصلة دعم مركز الحسين للسرطان: وتكريم من سمّو األميرة دينا مرعد

باعتبار امللكّية األردنّية إحدى اجلهات الداعمة ملؤسسة ومركز احلسني للسرطان: كرمت سمّو األميرة دينا مرعد املدير العام )السابق( ملؤسسة 
احلسني للسرطان امللكّية األردنّية تقديراً لتعاونها املستمر ومساهماتها املتواصلة بتقدمي الدعم بكافة أشكاله ملساعدة املؤسسة واملركز على 

مكافحة مرض السرطان وتوفير الرعاية الطبية للمرضى، وقد متثل هذا الدعم خالل العام 2016 مبا يلي:

- تحقيق حلم أطفال مرضى بالسفر جوًا إلى العقبة

حققت امللكّية األردنّية حلم أطفال يتلقون الرعاية الطبية في مركز احلسني للسرطان بالسفر إلى مدينة العقبة على منت إحدى طائرات 
الشركة، حيُث جاء تنظيم تلك الرحلة مبناسبة الذكرى الثالثة واخلمسني لتأسيس امللكّية األردنّية.

واشتملت زيارة األطفال التي نظمتها امللكّية األردنّية بالتعاون مع مركز احلسني للسرطان ومنتجع انتركونتيننتال العقبة على جولة سياحية في 
مدينة العقبة والتعرف على أبرز معاملها وأداء العديد من األنشطة والفعاليات الترفيهية املختلفة التي نالت إعجاب األطفال.

- صناديق لجمع التبرعات لصالح مرضى السرطان

ما زالت امللكّية األردنّية تُتيح ملسافريها وموظفيها فرصة للمساهمة في مسيرة الكفاح ضد مرض السرطان من خالل التبرع ولو بقرش إلنقاذ 
حياة العديد من املرضى األقل حظاً والذين يتلقون العالج في مركز احلسني للسرطان وذلك من خالل نشر صناديق جمع التبرعات في جميع 

مكاتب مبيعات الشركة في األردن ووضع الصناديق أيضاً في صالة درجة كراون التابعة للملكّية األردنّية في مطار امللكة علياء الدولي، حيث يتم 
تخصيص هذه التبرعات من أجل استكمال التوسعة اجلديدة للمركز لتقدمي أفضل ُسبل العالج والرعاية الصحية الشمولية للمرضى.

وقد بلغت حصيلة املبالغ التي جتمعت لصالح مركز احلسني للسرطان في صناديق التبرعات املنتشرة في مكاتب املبيعات خالل العام (34,600) 
2016 دينار، فيما وصلت قيمة املبلغ اإلجمالي الذي حتّصل في هذه الصناديق منذ توزيعها مع نهاية عام 2013 إلى (114,500) دينار. 

- التبرع بأميال السفر 

متنح امللكّية األردنّية فرصة ملسافريها األعضاء في برنامج املسافر الدائم »رويال بالس« للمساهمة في عالج مرضى السرطان من خالل التبرع 
باألميال املُجّمعة للمسافرين لصالح مركز احلسني للسرطان والذي بدورِه ميكنه استبدالها بتذاكر سفر مجانية يستخدمها أطباء وموظفو 

املركز في رحالتهم اخلارجية حلضور دورات تدريبية أو املشاركة في مؤمترات علمية، وما شابه ذلك.

- شحن 350 كغم مجانًا 

تبرعت الشركة بشحن مواد يبلغ وزنها 350 كغم مجاناً لصالح مؤسسة احلسني للسرطان لتمكينها من املشاركة في معرض عطايا الذي أقيم في مدينة 
أبو ظبي.

- رعاية أطفال المركز في رحلة إلى إيطاليا

تبرعت الشركة لـ 35 طفاًل ممن يتلقون العالج في املركز بحقائب مخصصة للرحالت ومستلزمات أخرى خالل سفرهم من عّمان إلى روما 
للمشاركة في مخيم دينامو الذي أقيم في إيطاليا خالل العام 2016.
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- جناح خاص للمؤسسة في عيد األم

أقامت امللكّية األردنّية في مكتبها الرئيسي ومبنى املسافرين التابع للشركة في عّمان جناحاً ملؤسسة احلسني للسرطان مبناسبة عيد األم 
عرضت فيه هدايا متنوعة، قام موظفو الشركة ومسافروها بشرائها وتقدميها ألمهاتهم بهذه املناسبة، ومت رصد ريعها لعالج األمهات املصابات 

مبرض السرطان.

- صفحات توعية في مجلة األجنحة الملكّية

منحت الشركة مؤسسة احلسني للسرطان صفحات إعالنية مجانية في مجلة »األجنحة امللكّية« التي توزع للمسافرين على الطائرات تضمنت 
نشر موضوعات مختلفة للتوعية مبرض السرطان وبرامج املؤسسة في مجال العالج املتقدم.

• المشاركة في احتفاالت مئوية الثورة العربية الكبرى

كانت امللكّية األردنّية حاضرة بتميز خالل االحتفاالت التي أقامتها اململكة في 2016/6/3 مبناسبة مئوية الثورة العربية الكبرى، حيُث نفذت 
طائرة الشركة من طراز بوينغ 787 - وهي حتمل على هيكلها من اجلهة السفلية شعار املئوية - عروضاً جوية شيقة خالل جولتني صباحية 
ومسائية في ذلك اليوم، برفقة سرب من صقور األردن امللكّية وطائرات سالح اجلو امللكي األردني، كما شارك عدد كبير من موظفي امللكّية 

األردنّية وهم يرتدون الزي الرسمي في استعراض النهضة الكبير يتقدمهم مجسم ضخم إلحدى طائرات الشركة.

وكانت الشركة منذ مطلع العام 2016 قد رفعت راية الثورة العربية الكبرى أمام مبنى مكتبها الرئيسي كما نفذت حملة ترويجية واسعة شملت 
وضع شعار مئوية الثورة على جميع مراسالتها الداخلية واخلارجية وعلى املجالت واملطبوعات اخلاصة بها إضافة إلى توزيع هدايا رمزية على 

جميع موظفي الشركة حتمل شعار املئوية.

- إهداء مجسم طائرة لمتحف األطفال 

من جهة أخرى أهدت الشركة متحف األطفال/األردن مجسم الطائرة الذي شاركت به في مسيرة الثورة العربية الكبرى، حيث مت عرضه ضمن 
منطقة »حول العالم« املوجودة في املتحف بهدف تعريف األطفال بهوية الناقل الوطني لأردن ودوره احليوي في ربط األردن بالعالم اخلارجي.

• في مجال التنمية المستدامة 

تركز امللكّية األردنّية في موضوع املسؤولية االجتماعية على تطبيق مبادرات مجتمعية عديدة لها صفة التنمية املستدامة، سيما في مجال 
دعمها للبرامج التعليمية ومساعدة الطالب احملتاجني وإقامة املشاريع الصغيرة: 

- برنامج البعثات الجامعية 

ألن امللكّية األردنّية تؤمن بأن التعليم مسؤولية وطنية مشتركة بني جميع القطاعات، ما زالت الشركة تعمل على رعاية برنامج البعثات اجلامعية 
منذ مطـلع العـام الدراسي 2014/2013 والذي يشمل على متويل دراسة 50 طالباً جامعياً في مرحلة البكالوريوس منهم 30 طالباً من أبناء 

املجتمع األردني، 15 طالباً من أبناء املوظفني العاملني في امللكّية األردنّية و5 طالب من أبناء املتقاعدين من الشركـة.

وتتوزع تخصصات الطلبة املبتعثني بني الهندسة الصناعية، وامليكانيكية وامليكاترونكس والتمويل واحملاسبة وإدارة األعمال ونظم املعلومات 
اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، ومبا يتناسب مع حاجات امللكّية األردنّية املتوقعة مستقباًل للقوى العاملة، حيث ستنظر الشركة في إمكانية توفير 

فرص عمل لهؤالء الطلبة بعد تخرجهم من اجلامعة.

- تقديم 20 ماكنة خياطة لسيدات في قرية الُحسينية 

ضمن البرامج التي نفذتها امللكّية األردنّية خالل شهر رمضان الفضيل من عام 2016 والتي ارتكزت على املبادرات واملشاريع التي حتدث 
تأثيراً طويل املدى في املجتمع وحياة الفرد فقد تبرعت الشركة بـ 20 ماكنة خياطة لسيدات محتاجات من جمعية احلسينية لرعاية وتأهيل 

املعاقني من اللواتي يقمن على رعاية أشخاص معوقني في األسر التي يعملن على إعالتها، حيث ستبدأ السيدات من خالل هذا الدعم بإقامة 
مشاريع صغيرة تعود عليهن بالفائدة املالية.
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- تشغيل موظفين من ذوي االحتياجات الخاصة 

حرصاً من امللكّية األردنّية على توفير الفرص املتكافئة والعادلة جلميع أبناء الوطن مبا فيهم األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة ممن 
يتمتعون مبؤهالت علمية ومهنية تتناسب مع طبيعة العمل في الشركة، فهناك أشخاص من هذه الفئة يعملون في امللكّية األردنّية بوظائف ال 

تتعارض مع طبيعة إعاقتهم ، وذلك تنفيذاً ملا جاء في االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي كان األردن من أوائل الدول التي 
صادقت عليها عام 2009، وتتمحور حول حق ذوي اإلعاقة في التعليم والصحة والرياضة والتشغيل وغيرها. 

• دعم الرياضة والشباب
- البطل األردني أحمد أبو غوش

منحت امللكّية األردنّية البطل األردني أحمد أبو غوش ومدربه فارس العساف تذكرتي سفر مجانيتني على درجة رجال األعمال على مقطع 
باريس – عّمان تقديراً منها لفوز أبو غوش بامليدالية الذهبية في بطولة التايكوندو ريو 2016.

كما أقامت الشركة بهذه املناسبة حفل استقبال ألبو غوش ومدربه وأعضاء الوفد األوملبي قبل صعودهم على منت الطائرة في مطار شارل 
ديغول / باريس فيما جرى الترحيب بِه على منت الطائرة خالل رحلة العودة إلى عّمان وتوزيع حلويات على املسافرين، إضافة إلى املشاركة في 

حفل استقبالِه مبطار امللكة علياء الدولي.

- دعم بطل الكيك بوكسنغ فارس عشا

قدمت امللكّية األردنّية تذكرتي سفر مجانيتني على مقطع عّمان – تونس – عّمان لالعب فارس عشا ومدربه مصعب الدوامية لتمكينهما من املشاركة 
في بطولة األندية العربية للكيك بوكسنغ التي أقيمت في تونس، حيث حصل فارس على امليدالية الفضية للمشاركني حتت وزن 67 كغم.

- تكريم بطل كمال األجسام راكان بني الدومي 

كرمت امللكّية األردنّية املضيف اجلوي راكان بني الدومي من دائرة اخلدمات اجلوية مبناسبة فوزه ببطولة كمال األجسام وباملركز األول في 
بطولة Midwest Gladiator التي أُقيمت في شيكاغو، وحصوله على املركز األول في سيد األوزان، وهو وزن 70 كغم، ليكون بذلك ثاني 

بطل عربي يحقق هذه النتيجة على املستوى العاملي.

- دعم فريق »عّمان رايدرز« و »جوردن كاملز« في رالي آل غوي الشرق

تبرعت امللكّية األردنّية بخصم مقداره 50% على تذاكر سفر 12 مشاركاً من فريق »عّمان رايدرز« وفريق »جوردن كاملز« لتمكينهم من املشاركة 
في رالي آل غوي الشرق الذي انطلق من أملانيا مروراً بعشر دول أوروبية وانتهاًء بتركيا، وجاءت رعاية تلك الفعالية الرياضية دعماً لهدف 

الرالي اإلنساني الذي يتمثل في رصد ريع الرالي لصالح األعمال اخليرية لأطفال املعاقني وإلجراء العمليات اجلراحية.

• رعاية بطولة األندية العربية لكرة الطائرة

قدمت الشركة خصماً على تذاكر سفر مجموعة من الالعبني األردنيني من نادي شباب وادي موسى لتمكينهم من املشاركة في بطولة األندية العربية 
في تونس.

- دعم مؤتمر الشباب العرب الدولي 

تواصل امللكّية األردنّية دعم مؤمتر الشباب العرب الدولي منذ أول انعقاد له في األردن قبل 36 عاماًً، حيث قدمت الشركة هذا العام خصماًً 
مقداره 25% على أسعار تذاكر سفر املشاركني في املؤمتر من مختلف الدول التي تخدمها طائرات الشركة.

- دعم نادي أبو نصير الرياضي

مكنت امللكّية األردنّية 13 العباً في فريق نادي أبو نصير الرياضي من املشاركة في البطولة العاملية للكراتيه لذوي االحتياجات اخلاصة والتي 
أقيمت في إسبانيا مؤخراً من خالل تقدمي خصم مقداره 40% على تذاكر سفر الالعبني على مقطع عّمان / مدريد / عّمان.
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• الرعاية في مجال الشحن الجوي 
إسهاماً من امللكّية األردنّية في مواصلة دعم اجلهود التي تقوم بها اجلمعيات واملؤسسات اخليرية جتاه املجتمع احمللي، ساهمت الشركة خالل 

العام 2016 بنقل عدد من املواد على منت طائراتها خدمًة ألهداف اجتماعية وإنسانية:

- مت شحن 600 كغم على منت إحدى طائرات الشركة من عّمان إلى الكويت حيث اشتملت الشحنة على 25 مصحفاً مطبوعاً بلغة )بريل( 
للمكفوفني لتقدميها كهدية من جمعية ماء السماء للمكفوفني في األردن إلى إحدى دور الرعاية اخليرية التي تعتني باألطفال املكفوفني في 

الكويت.

- تبرعت امللكّية األردنّية بشحن جهاز طباعة مخصص للغة )بريل( من دبي إلى عّمان لصالح األطفال املكفوفني األردنيني الذين ترعاهم 
جمعية ماء السماء للمكفوفني.

- مت شحن حوالي 400 كغم مجاناً بني عّمان وجنيف لصالح جمعية سيدات الدبلوماسيني في جنيف، وكانت الُشحنة عبارة عن منتجات 
أردنية ومواد ترويجية مت بيعها في بازار أقيم في جنيف لصالح األعمال اخليرية في األردن.

 
- مت شحن 19 دراجة تبرعت امللكّية األردنّية بشحنها مجاناً من عّمان إلى فينا لتمكني فريق رم للدراجات الهوائية من املشاركة في جولة أوروبا 

2016، حيث ذهب ريع ذلك النشاط لدعم جمعية ضحايا العنف األسري اخليرية.

• مبادرات الشركة لتطوير قدرات العاملين 

تأكيداً على االهتمام بالعنصر البشري باعتباره العامل الرئيسي في النجاح وأحد أهم ركائز املسؤولية االجتماعية في امللكّية األردنّية، نفذت 
الشركة خالل العام 2016 املزيد من البرامج الهادفة إلى تطوير كوادرها البشرية وتعزيز عملية التواصل الفّعال فيما بينهم من خالل إقامة 

فعاليات ولقاءات تهدف إلى حتسني بيئة العمل وعقد برامج تأهيل وتدريب تسهم في صقل مهارات العاملني وتعزيز كفاءاتهم ومبا ينعكس 
إيجاباً على األداء ومينحهم حافزاً ملزيد من العطاء.

كما تقوم الشركة بشكل مستمر بتنظيم احتفاالت التكرمي للموظفني الذين يغادرون الشركة وتكرمي العاملني الذين يستحقون شهادات اخلدمة، 
تقديراً جلهودهم وحثهم على املزيد من العمل خلدمة شركتهم.

وفيما يلي موجز عن أهم هذه املبادرات والتي تُضاف إلى برنامج البعثات اجلامعية الذي يشمل متويل دراسة 20 طالباً من أبناء العاملني 
واملتقاعدين وقد سبق شرح تفاصيله في هذا التقرير:

- برنامج تأهيل القيادات 

واصلت امللكّية األردنّية خالل العام 2016 تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الذي يهدف إلى إحداث التغيير وتطوير مهارات املوظفني واالستثمار 
في اخلبرات املتخصصة التي يتمتع بها العاملون ومتكينهم من إعادة تنظيم بعض األعمال وتطوير مهارات القيادة وإيجاد حلول عملية لعدد من 

القضايا اجلوهرية واقتراح التوصيات التي من شأنها أن تغير بيئة العمل وثقافة املؤسسة. 

- استمرار الشراكة مع أويسيس 500 لتحفيز اإلبداع 

تواصل امللكّية األردنّية التعاون مع شركة أويسيس 500 لرعاية األفكار املبتكرة وتعزيز منهجية البحث والتطوير الرامية لتحسني األعمال في 
امللكّية األردنّية من خالل االستثمار في العقول البشرية املبدعة وترجمة األفكار النظرية إلى واقع ملموس ومشاريع ابتكارية ذات مردود إيجابي 
ينعكس على تطوير أساليب العمل وايجاد احللول املناسبة للتحديات التي تواجه صناعة النقل اجلوي في مجاالت مختلفة وذلك من خالل قيام 
أويسيس 500 بتبّني ودعم عدد من املشاريع التي قدمها موظفو الشركة ودعمها في مراحلها األولية والبحث عن االستثمار الالزم لها والذي 

يكفل تسريع عملها وحتويلها إلى مشاريع ريادية واقعية لتحقيق األهداف املرجوة منها.

Team Building برنامج -

تنظم امللكّية األردنّية من خالل دائرة املوارد البشرية واإلدارية بشكل مستمر مبادرات ترمي إلى تعزيز التواصل بني موظفي الشركة مثل إقامة 
فعاليات برنامج Team Building لبناء قدرات العاملني عبر تعزيز عمليات التواصل خارج نطاق العمل الرسمي ومبا ينعكس إيجابياً على 

تطوير عالقات العمل.
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• تعليمات السالمة بلغة بريل للمسافرين المكفوفين 
وفرت امللكّية األردنّية بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفني في األردن نشرة تعليمات السالمة على منت طائراتها بطريقة بريل التي تخدم 

املسافرين املكفوفني إلى كافة الوجهات التي تصلها امللكّية األردنّية لتكون بذلك واحدة من أولى شركات الطيران في العالم التي تتيح ملسافريها 
مثل هذه اخلدمة. 

هذه اخلدمة جاءت بهدف إيجاد حلول للعقبات التي قد تواجه املسافرين من ذوي اإلعاقة البصرية عبر مجموعة من اخلدمات املتكاملة لهذه الفئة 
والتي تشمل تدريب املضيفني اجلويني على كيفية تسهيل حركة تنقل املكفوفني ومساعدتهم على تذليل الصعوبات أمامهم إلمتام إجراءات سفرهم في 

املطار براحة تامة.

• تأهيل موظفين للتعامل مع المسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة

قامت امللكّية األردنّية بعقد دورات تدريبية لعدد من املوظفني الذين تتطلب طبيعة أعمالهم مساعدة املسافرين من ذوي االحتياجات اخلاصة 
بهدف تأهيلهم لتقدمي أفضل اخلدمات لهؤالء الركاب وتسهيل عملية انتقالهم من وإلى الطائرة، إضافة إلى تزويد الطائرات باخلدمات 

اللوجستية التي متكن املسافرين من إمتام إجراءات السفر ضمن أعلى درجات الراحة واألمان ومتاشياً مع القوانني الدولية في هذا املجال.

تسهيالت لنقل أطفال للعالج في ماليزيا

قامت امللكّية األردنّية بتقدمي خصم خاص على تذاكر سفر مجموعة من أطفال غزة الذين تعرضوا لإلصابة في أحد أطرافهم للسفر من عّمان 
إلى كواالملبور لتلقي العالج وتأهيلهم صحياً وإعادتهم إلى عّمان ومنها إلى غزة.

وحظَي األطفال الذين رافقهم مشرفون من شركة )تيسكو( املاليزية املنظمة لهذه املبادرة اإلنسانية مبعاملة خاصة خالل الرحلة ومساعدتهم 
في تناول وجباتهم إضافة إلى تقدمي شرح لهم عن مهنة الطيران.

• برنامج مكافأة األطباء
تعبيراً عن شكرها وتقديرها لأطباء الذين يتبرعون لتقدمي اخلدمة الطبية للمسافرين الذين يواجهون مشاكل صحية طارئة خالل سفرهم 

على منت طائراتها، أطلقت امللكّية األردنّية برنامج The Assisting Doctors ملكافأة هؤالء األطباء، وذلك بتقدمي بطاقة العضوية الفضية 
لهم في برنامج املسافر الدائم، باإلضافة إلى 5,000 ميل مجاني، أو أن تضاف هذه األميال إلى رصيد حساب الطبيب إذا كان من أعضاء 

برنامج »رويال بالس«.

يُشار إلى أن امللكّية األردنّية قامت خالل العام 2016 بتحويل مسار عدد من رحالتها والهبوط في مطارات بديلة إلسعاف مسافرين تعرضــوا 
ملشاكل صحية خالل تلك الرحالت ، حرصاً منها على سالمة املسافرين وإنقاذ حياتهم.

• حمالت للتبرع بالدم 
أصبحت حمالت التبرع بالدم من الُسنن احلميدة التي تواصل امللكّية األردنّية تنظيمها بشكل متواصل بالتعاون مع بنك الدم الوطني، والتي 

تتيح الشركة ملوظفيها من خاللها مساعدة املرضى الذين يحتاجون إلى الدم عبر املساهمة في تعزيز مخزون البنك ونشر ثقافة التبرع والتوعية 
بالفوائد الصحية لها.

• الملكّية األردنّية ناقل رسمي للعديد من المعارض والمنتديات 

تعبيراً عن احلرص للمساهمة في إجناح اجلهود الوطنية املختلفة كجزء من املسؤولية املجتمعية، فقد عززت امللكّية األردنّية دورها كشريك 
رئيسي وناقل جوي رسمي لعدة مهرجانات ومؤمترات محلية وعاملية باعتبار الشركة حتمل رسالة األردن احلضارية والثقافية والسياحية 

ملختلف أنحاء العالم، منها: 

املنتدى االقتصادي العاملي  (WEF)، معرض سوفكس العسكري وللمرة احلادية عشرة، يوم السياحة األردني، مهرجان جرش للثقافة والفنون 
وللمرة احلادية والثالثني، مهرجانات األردن، صوت البحر امليت، ملتقى اإلعالميني الشباب، معرض اجلامعات األردنّية في كردستان، رعاية 
اليوم املفتوح للجالية األردنّية في الكويت، املشاركة في منتدى التسامح في بيئة األعمال والعالقات االقتصادية في دبي، رعاية مؤمتر »نساء 

على خطوط املواجهة« في عّمان، رعاية حفل موسيقي خيري، وغيرها من الفعاليات األخرى.
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• رعاية فعاليات ونشاطات متنوعة أخرى

قدمت امللكّية األردنّية خالل عام 2016 الرعاية للعديد من الفعاليات والنشاطات، اخليرية الهادفة إلى تعزيز عمليات التنمية واملشاركة 
في العمل العام إمياناً بالدور الوطني الذي يجب أن تؤديه الشركة في املجتمع، حيُث متثلت الرعاية بتقدمي تذاكر سفر مجانية أو مخفضة 

وتسهيالت أخرى في عمليات احلجز والسفر وغير ذلك، وقد كان من أبرز تلك الفعاليات ما يلي :
- رعاية الفعالية االجتماعية التي نظمتها جمعية أصدقاء مرضى الكبد بهدف جمع التبرعات للمساعدة في معاجلة املرضى من خالل التبرع 

   بتذكرتي سفر مجانيتني على مقطع عّمان / إسطنبول / عّمان قدمت كجوائز للمشاركني في تلك الفعالية.
- تذكرة سفر مجانية ملبّرة أم احلسني على مقطع عّمان / بيروت / عّمان قدمت كجائزة ضمن اليانصيب اخليري الذي أقامته املبرة.

- تذكرة سفر مجانية جلمعية أهالي أصدقاء األشخاص املعوقني.
- تذكرة سفر مجانية على درجة رجال األعمال منحتها الشركة للخبير األمريكي في مجال التوحد فرانك رينو على مقطع شيكاغو / عّمان / بانكوك 

   لتمكينه من تدريب الكادر البشري القائم على رعاية األطفال الذين يعانون من مرض التوحد في األردن واملسجلني في جمعية رعاية 
   وتأهيل مبدعي التوحد.

- خصم 50% على تذكرة طالبة مبدعة من مدرسة اليوبيل للسفر من عّمان إلى الواليات املتحدة لتمكينها من املشاركة في مؤمتر ستانفورد.
- منحت امللكّية األردنّية خصماًً مقـداره 50% على تذكرتي سفر على مقطع عّمان / الكويت / عّمان جلمعية ماء السماء للمكفوفني لتمكني 

   سيدتني من املشرفات على اجلمعية من املشاركة في مؤمتر حول األسرة ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.
- تسهيالت سفر قدمتها الشركة لـ 14 طالباً من مدرسة اليوبيل بهدف متكينهم من املشاركة في البطولة العربية التاسعة للروبوت التي عقدت 

   في اجلامعة األملانية في لبنان.
- منحت الشركة خصماًً مقداره 25% ألربعة مصورين شاركوا في مهرجان الصورة اخلامس الذي نظمته دارة التصوير وأقيم في جبل القلعة 

   بهدف الترويج السياحي لأردن.
- منح مركز زها الثقافي خصماًً على تذاكر سفر فريق الدبكة التابع للمركز واملكّون من 15 طفاًل مع مشرفيهم للمشاركة في معرض صفاقس 

   في دورته الثالثة والعشرين.
- تذكرة مجانية على مقطع عّمان / بيروت / عّمان مت التبرع بها إلى إحتاد جمعيات الشابات املسيحيات لتقدميها كجائزة خالل الفعالية التي 

   أقامها االحتاد ومت رصد ريعها لبرامج ومشاريع متكني املرأة واألسرة اقتصادياً واجتماعياً.
- تذكرة سفر مجانية على مقطع عّمان / بيروت / عّمان جلمعية أصدقاء األردن مت تقدميها للجمعية كجائزة جرى السحب عليها خالل 

   البازار اخليري الذي أقامته اجلمعية لعرض منتجات أردنية يذهب ريعها لدعم الفئات األقل حظاً في منطقتي غور الصافي وغور فيفا.
- قدمت امللكّية األردنّية خصماًً مقداره 50% على تذاكر سفر على مقطع عّمان / تونس / عّمان ملجموعة من املوسيقيني من ذوي اإلعاقة 

   البصرية لتمكينهم من املشاركة في املهرجان الدولي للموسيقيني املكفوفني.
- تبرعت امللكّية األردنّية بتذكرة سفر مجانية على مقطع عّمان / نيويورك / عّمان للمهندسة األردنّية هدى احلسيني لتمكينها من املشاركة

في مسابقة )ستيفي( العاملية للنساء 2016، حيُث حازت املهندسة احلسيني على اجلائزة الفضية عن فئة موظفة العام.

اجتماعات مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق خالل عام 2016
• تم خالل عام 2016 عقد سبعة عشر اجتماعًا لمجلس إدارة الشركة 

• تم خالل عام 2016 عقد عشرين اجتماعًا للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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رعاية نادي 
»ليغانيس« 

اإلسباني

مآدب إفطار
لـ 400 يتيم
في متحف 

األطفال

المساهمة
في يوم 
البيئة

الناقل
الرسمي

SOFEX لـ
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قائمة المركز المالي الموحدة 2016/12/31  )آالف الدنانير(
20162015إيضاحات

المـوجودات
موجودات غير متداولة

7226,520122,689ممتلكات ومعدات
8674256مشاريع حتت التنفيذ

959,73149,948دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات
106,0226,020موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1117,45216,849استثمار في شركات حليفة
25,24320,321مبالغ محتجزة مقابل عقود استئجار تشغيلي

3315,08015,080موجودات ضريبية مؤجلة
350,722231,163

موجودات متداولة
50,000-17مبالغ محتجزة

1232,81546,904أرصدة مدينة أخرى
1311,00811,474قطع غيار ولوازم، بالصافي

1433,23336,620ذمم مدينة، بالصافي
15141,97471,985نقد وأرصدة لدى البنوك

219,030216,983
-161,064ممتلكات ومعدات معدة للبيع

570,816448,146مجموع الموجودات

حقوق الملكّية والمطلوبات
حق ملكية حملة االسهم

17146,40546,405 رأس املال
50,154-17دفعات على حساب زيادة رأس املال

1713,45513,455احتياطي إجباري
3,7713,771احتياطي القيمة العادلة

(178)-حتوطات التدفقات النقدية
(64,094)(88,749)خسائر متراكمة

74,88249,513
229195حقوق غير املسيطرين
75,11149,708صافي حقوق الملكّية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

18143,30812,672 قروض طويلة األجل
1963,2669,403التزامات مبوجب عقود استئجار متويلي طويلة األجل

-2271,445دائنون
207891,065مطلوبات أخرى طويلة األجل

278,80823,140
مطلوبات متداولة

17,896-18بنوك دائنة
1835,06746,233 أقساط قروض طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام

2170,23268,418 مصاريف مستحقة
2269,590206,707دائنون وأرصدة دائنة أخرى

3363232مخصص ضريبة الدخل
2330,20528,328إيرادات مؤجلـة

1911,7407,484التزامات مبوجب عقود استئجار متويلي قصيرة األجل
216,897375,298

495,705398,438مجموع المطلوبات
570,816448,146 مجموع حقوق الملكّية والمطلوبات
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 2016/12/31 )آالف الدنانير(

20162015إيضاحات

24598,271658,055اإليرادات
(559,146)(527,668)25تكاليف اإليرادات

70,60398,909 مجمل الربح

(21,119)(20,590)27 مصاريف إدارية
(46,881)(45,045)28مصاريف بيع وتسويق

(1,276)(133)مخصصات مختلفة

4,83529,633صافي الربح التشغيلي

112,3972,438حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
267,2743,006صافي إيرادات أخرى

-(395)16خسائر ممتلكات ومعدات معدة للبيع
(385)(12)خسائر بيع ممتلكات ومعدات

(3)-اجلزء غير الفّعال من عقود خيارات شراء وقود
(161)-اجلزء غير الفّعال من عقود مقايضة أسعار الفوائد

-(3,501)30مخصص التسريح االختياري
(4,552)(20,468)خسائر فروقات عملة

(8,949)(14,621)29تكاليف التمويل

21,027(24,491))خسارة( ربح السنة قبل ضريبة الدخل
(4,994)(80)33مخصص ضريبة الدخل

16,033(24,571))خسارة( ربح السنة

العائد إلى:
16,008(24,605) مساهمي الشركة

3425 حقوق غير املسيطرين
(24,571)16,033

حصة السهم األساسية والمخفضة من )خسارة( ربح السنة العائد إلى
0.345 دينار  (0.1681) دينار 32مساهمي الشركة 

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 2016/12/31 )آالف الدنانير(

20162015

16,033(24,571))خسارة( ربح السنة
يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة:

بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم حتويلها إلى األرباح واخلسائر في الفترات الالحقة:
صافي الربح من حتوطات التدفقات النقدية

178356

16,389(24,393)مجموع الخسارة والدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
16,364(24,427) مساهمي الشركة

3425 حقوق غير املسيطرين
(24,393)16,389
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قائمة التغيـرات فـي حقـوق الملكّية الموحدة
للسنة المنتهية في 2016/12/31 

)آالف الدنانير(

حـق ملكيـة حملـة األسهــم

رأس 
المال

دفعات 
على 

حساب 
زيادة 
رأس 
المال

االحتياطي
اإلجباري

احتياطي 
القيمة 
العادلة

تحوطات
التدفقات 

النقدية

الخسائر
حقوق غيرالمجموعالمتراكمة

المسيطرين

مجموع
حقوق 
الملكّية

2016 -

49,51319549,708(64,094)(178)46,40550,15413,4553,771الرصيد كما في 2016/1/1

 مجموع اخلسارة والدخل الشامل
(24,393)34(24,427)(24,605)178----للسنة

  دفعات على حساب زيادة رأس املال
13,702-13,702----13,702-(17 إيضاح)

36,144-36,144----(63,856)100.000زيادة رأس املال
(50)-(50)(50)-----تكاليف زيادة رأس املال

74,88222975,111(88,749)-13,4553,771-146,405الرصيد كما في 2016/12/31

2015 -

(15,835)170(16,005)(114,995)(534)11,3803,771-84,373الرصيد كما في 2015/1/1

35616,00816,3642516,389----مجموع الدخل الشامل للسنة

---37,968----(37,968)تخفيض رأس املال )إيضاح 17(
---(2,075)--2,075--حتويالت

دفعات على حساب زيادة رأس املال 
50,154-50,154----50,154-)إيضاح 17(

(1,000)-(1,000)(1,000)-----تكاليف زيادة رأس املال

49,51319549,708(64,094)(178)46,40550,15413,4553,771الرصيد كما في 2015/12/31
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 2016/12/31 )آالف الدنانير(

20162015إيضاحات
األنشطة التشغيلية

21,027(24,491))خسارة( ربح السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت:
725,97528,375استهالكات ممتلكات ومعدات

(2,438)(2,397)11 حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
14,6218,949تكاليف التمويل

141331,276 مخصص ديون مشكوك في حتصيلها
12385خسائر بيع ممتلكات ومعدات

-16395خسائر ممتلكات ومعدات معدة للبيع
-303,501مخصص التسريح االختياري

20122مخصص تعويض نهاية اخلدمة
(300)(300)إطفاء إيراد مؤجل – الشركة األردنّية لتموين الطائرات

3-اجلزء غير الفّعال من عقود خيارات شراء وقود
161-اجلزء غير الفّعال من عقود مقايضة أسعار الفوائد

تغيرات رأس المال العامل
3,2549,307 ذمم مدينة

4661,334 قطع غيار ولوازم
(18,149)14,089أرصدة مدينة أخرى

3-شراء موجودات مشتقات مالية
(7,628)2,177 إيرادات مؤجلة

83,879(65,494)دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(12,149)1,675 مصاريف مستحقة

-(3,362)30مخصصات نهاية اخلدمة املدفوعة
(261)(288)20 املدفوع من مخصص التسريح االختياري

(266)(249)33 ضريبة الدخل املدفوعة

113,510(30,271) صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية

األنشطة واالستثمارية
111,7942,064توزيعات أرباح من شركات حليفة

(9,946)(35,997)شراء ممتلكات ومعدات

14(2))شراء( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(134)(418)مشاريع حتت التنفيذ

(1,328)(4,922)التغير في مبالغ محتجزة مقابل عقود استئجار تشغيلي
(35,844)(39,461)دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات

(2,742)(29,582)ودائع قصيرة األجل

(47,916)(108,588)صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة واالستثمارية

األنشطة التمويلية
-151,064املتحصل من القروض

(47,451)(31,594) تسديد قروض
99,846154زيادة رأس املال

(1,000)(50)تكاليف زيادة رأس املال
(7,028)(7,483)عقود استئجار متويلي

(8,949)(14,621)فوائد مدفوعة

(64,274)197,162صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
58,3031,320صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

34,57133,251 النقد وما في حكمه في بداية السنة
1592,87434,571النقد وما في حكمه في نهايه السنة
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016/12/31

)آالف الدنانير، باستثناء المبالغ بالدوالر األمريكي(

(1) عـــام

تأسست شركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية األردنّية املساهمة العامة احملدودة أو "الشركة" كخلف قانوني ملؤسسة عالية – امللكّية األردنّية 
بتاريخ 2001/2/5. وتقع مكاتب اإلدارة العامة للشركة في عّمان – األردن.

من غايات الشركة القيام بكافة عمليات النقل اجلوي داخل اململكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل الطائرات التي تهبط في وتقلع من 
مطارات اململكة.

قامت سلطة الطيران املدني- األردن مبنح الشركة حقوق حصرية لتشغيل رحالت دولية جوية منتظمة من عّمان بتاريخ 2002/2/5 وملدة أربع 
سنوات. مت متديد املدة بتاريخ 2006/2/5 ألربع سنوات أخرى وانتهت بتاريخ 2010/2/5.

مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته املنعقدة بتاريخ 2017/3/28.

(2) أسس إعداد القوائم المالية 

- مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية.
- مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ الكلفة التاريخية بإستثناء املشتقات املالية واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

   الشامل اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
- إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للمجموعة.

(3) أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لشركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية األردنّية )الشركة( والشركات التابعة التالية )ويشار إليهم 
معاً باملجموعة( كما في 2016/12/31:

بلد التأسيس نسبة الملكّية       

األردن   % 100 شركة األجنحة امللكّية   
األردن   % 80 شركة امللكّية األردنّية للسياحة والسفر  

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد املتغيرة الناجتة عن ارتباطها بالشركة املستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على 
هذه العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة املستثمر فيها. وتتم السيطرة على الشركة املستثمر فيها فقط عند حتقق ما يلي:

- سيطرة املجموعة على الشركة املستثمر بها )احلقوق القائمة التي متنح املجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة املستثمر بها(.
- تعرض املجموعة أو حقوقها في العوائد املتغيرة الناجتة عن ارتباطها بالشركة املستثمر فيها.

- القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة املستثمر فيها والتأثير على عوائدها.

عندما متتلك املجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة املستثمر فيها، تقوم املجموعة بأخذ جميع احلقائق والظروف 
ذات العالقة بعني االعتبار لتحديد فيما إذا كانت متتلك سيطرة على الشركة املستثمر فيها ويتضمن ذلك: 

- الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها.
- احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى.

- حقوق التصويت احلالية وحقوق التصويت احملتملة للمجموعة.

تقوم املجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة املستثمر فيها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في أحد أو 
أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.
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يتم توحيد القوائم املالية للشركة التابعة ابتداًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة. يتم توحيد إيرادات ومصاريف الشركات 
التابعة في قائمة الدخل املوحدة من تاريخ سيطرة املجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتم حتميل األرباح واخلسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير املسيطرين حتى 
لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير املسيطرين. وإذا اقتضت احلاجة، يتم تعديل القوائم املالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها 
احملاسبية مع السياسات احملاسبية للمجموعة. يتم استبعاد املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكّية واإليرادات واملصروفات واألرباح واخلسائر 

املتعلقة باملعامالت فيما بني املجموعة والشركات التابعة.

يتم تسجيل األثر الناجت عن تغير نسبة امللكّية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق امللكّية. عند فقدان السيطرة 
على الشركة التابعة، تقوم املجموعة مبا يلي:

- إلغاء االعتراف مبوجودات )مبا فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة
- إلغاء االعتراف بحقوق غير املسيطرين

- إلغاء االعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية
- االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة

- االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به في الشركة التابعة
- االعتراف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن عملية فقدان السيطرة

- إعادة تصنيف حصة الشركة التي مت تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح واخلسائر

المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة

متلك حكومة اململكة األردنّية الهاشمية وشركة منت تريدينج – الشرق األوسط، واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي ما نسبته %60 و15% 
و%10 على التوالي من أسهم الشركة )26:2015% و19% و10% على التوالي(.

(4) التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات احملاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم املالية للسنة املنتهية في 
2015/12/31، باستثناء أن املجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية إبتداًء من 2016/1/1:

طريقة حقوق امللكّية في القوائم املالية املنفصلة )تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 27 ومعيار التقارير املالية الدولي رقم 1(

قام مجلس معايير احملاسبة الدولية خالل شهر آب 2014 بتعديل معيار احملاسبة الدولي رقم 27 )القوائم املالية املنفصلة( والذي أتاح 
للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق امللكّية في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة واحلليفة والشركات حتت السيطرة املشتركة كما هو 

موضح في معيار احملاسبة الدولي رقم 28. كما مت إجراء تعديل آخر على معيار التقارير املالية الدولي رقم 1 والذي يسمح للمنشآت التي تتبع 
طريقة حقوق امللكّية من تطبيق االستثناء الوارد في معيار التقارير املالية الدولي رقم 1 واخلاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.

معيار المحاسبة الدولي رقم (1) عرض القوائم المالية - )تعديالت(

تشمل هذه التعديالت حتسينات محدودة تتركز على األمور التالية:

• اجلوهرية
• التصنيفات والتجميع 

• هيكل اإليضاحات
• اإلفصاح عن السياسات احملاسبية 

• عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناجتة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكّية.
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تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (10) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (28) - المنشآت واالستثمارية

تعالج هذه التعديالت األمور التي نتجت من أثر تطبيق االستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف املنشأة واالستثمارية 
وتوضح األمور التالية:

• ينطبق اإلستثناء من متطلبات التوحيد على الشركة األم التابعة ملنشأة استثمارية، عندما تقوم املنشأة االستثمارية بقياس جميع استثماراتها 
   في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

• يتم توحيد القوائم املالية للشركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية وتقوم بتقدمي خدمات للمنشأة االستثمارية. ويتم 
   قياس جميع االستثمارات في الشركات التابعة األخرى على أساس القيمة العادلة. 

• تطبيق طريقة حقوق امللكّية من قبل املنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية والتي متلك حصة في شركة حليفة أو مشاريع 
   مشتركة والتي ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية: تسمح التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم (28) االستثمارات في الشركات 
   احلليفة واملشاريع املشتركة - للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق امللكّية باإلبقاء على الطريقة املتبعة من قبل املنشآت االستثمارية احلليفة أو 

   املشاريع املشتركة عند قيامها بقياس استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (16) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (38): توضيح األساليب المقبولة الحتساب االستهالكات 
واإلطفاءات

توضح التعديالت في معيار احملاسبة الدولي رقم (16) ومعيار احملاسبة الدولي رقم (38) أن اإليرادات تعكس املنفعة االقتصادية املتحصلة 
من تشغيل األعمال )التي يكون األصل جزء منها( وليس من املنافع االقتصادية التي استخدم فيها هذا األصل. وبالنتيجة ال يجوز استخدام 

هذا األسلوب الستهالك املمتلكات واآلالت واملعدات، وميكن استخدامه فقط في ظروف محدودة إلطفاء املوجودات غير امللموسة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (11) - الترتيبات المشتركة – الحصص في المشاريع المشتركة 

تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدولي رقم (11) من املشغل تطبيق معيار التقارير الدولي رقم (3) "إندماج األعمال" عند معاجلة االستحواذ 
على احلصص في العمليات املشتركة بحيث ميثل النشاط في العملية املشتركة أعمال جتارية. توضح هذه التعديالت كذلك إن احلصص السابقة في 

املشاريع املشتركة ال يتم إعادة قياسها عند االستحواذ على حصص إضافية في نفس املشروع املشترك مع االحتفاظ بالسيطرة املشتركة. باإلضافة إلى 
ذلك يشمل نطاق هذا املعيار على االستثناءات لهذه التعديالت بحيث ال يتم تطبيقها عندما تكون األطراف التي تتقاسم السيطرة املشتركة مملوكة من 

نفس الشركة األم. 

تطبق هذه التعديالت لهما لكل من االستحواذ عند بداية املشروع املشترك أو في حال احلصول على حصص إضافية في نفس املشروع املشترك.

لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على املركز املالي أو األداء املالي للمجموعة.

(5) استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم املالية وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة املجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ املوجودات 
واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل 

خاص يتطلب من إدارة املجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية املستقبلية الناجمة عن أوضاع 
وظروف تلك التقديرات في املستقبل. إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير 

وعدم التيّقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في املستقبل في أوضاع وظروف تلك املخصصات.

إن أهم التقديرات مفصلة تاليًا:

العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات 
تقوم إدارة املجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات لغايات احتساب االستهالك اعتماداً على االستخدام املتوقع لهذه املوجودات. 

تقوم اإلدارة مبراجعة القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية بشكل سنوي ويتم تعديل مصروف االستهالك املستقبلي إذا كان في اعتقاد اإلدارة أن 
األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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القيمة العادلة للمشتقات المالية
حتدد القيمة العادلة للمشتقات املالية باستخدام أساليب تقييم من ضمنها حتليل التدفق النقدي املخصوم. يتم أخذ املدخالت لتلك التحليالت 

بالرجوع إلى أسواق نشطة إن أمكن، أما إذا لم يكن ذلك عملياً فإن درجة من االجتهاد والتقدير مطلوبة لتحديد القيمة العادلة.
إن االجتهاد والتقدير يتضمن األخذ بعني اإلعتبار املدخالت كمخاطر السيولة، مخاطر االئتمان وعدم الثبات، إن التغير في فرضيات تلك 

العوامل ميكن أن يؤثر على القيمة العادلة للمشتقات املالية املفصح عنها.

االعتراف باإليراد - نقاط برامج الوالء للعمالء 
تقوم إدارة املجموعة بتقدير القيمة العادلة للنقاط املمنوحة مبوجب برامج الوالء للعمالء من خالل تطبيق تقنيات إحصائية تتضمن القيام 

بفرضيات واجتهادات حول نسب االسترداد املتوقعة والوجهات املفضلة لدى العمالء. إن هذه التقديرات مبنية على درجة متفاوتة من التقدير 
وعدم التيّقن. 

بلغت االلتزامات املتوقعة للنقاط التي لم يتم استردادها 6,163 دينار كما في 2016/12/31 )6,326:2015 دينار(. 

(6) أهـم السياسات المحاسبية

فيما يلي أهم األسس احملاسبية املطبقة:

تمّلك شركات تابعة و الشهرة

يتم تسجيل متلك شركات تابعة باستخدام طريقة التملك. يتم احتساب كلفة التملك بالقيمة العادلة للمبالغ املمنوحة بتاريخ التملك باإلضافة 
إلى قيمة حقوق غير املسيطرين في الشركة املتملكة.

يتم تسجيل حقوق غير املسيطرين في الشركة املتملكة بقيمتها العادلة أو بحصتهم من صافي موجودات الشركة املتملكة. يتم تسجيل التكاليف 
املتعلقة بعملية التملك كمصاريف في قائمة الدخل املوحدة.

يتم تسجيل الشهرة بالكلفة، والتي متثل زيادة املبالغ املمنوحة باإلضافة إلى قيمة حقوق غير املسيطرين عن صافي املوجودات املتملكة 
وااللتزامات املتكبدة. 

تقوم املجموعة مبراجعة املوجودات واملطلوبات املالية للشركة املتملكة للتأكد من أن تصنيفها قد مت وفقاً للظروف االقتصادية والشروط 
التعاقدية املتعلقة بهذه املوجودات واملطلوبات بتاريخ التملك.

ممتلكات ومعدات 

تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املتراكم، ويتم استهالك املمتلكات واملعدات )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة 
لالستخدام بطريقة القسط الثابت بعد تنزيل القيمة املتبقية املقدرة. إن نسب وفترة االستهالك املستخدمة هي كما يلي:

النسبــة املئويـة طائرات مسافرين وشحن مملوكة وطائرات مستأجرة بعقود استئجار     
 5.5 - 4 متويلي واحملركات وقطع رئيسية للطائرات      
15 - 10 آالت ومعدات          

25 حاسب آلي         
10 أثاث ومفروشات         

20 - 15 سيارات           
 10 - 2.5 مباني           

الفتـــــرة             
مصاريف صيانة مرسملة         24 - 120 شهر

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة املمكن 
استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من 
املمتلكات واملعدات.
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ممتلكات و معدات معدة للبيع

يتم تصنيف املمتلكات واملعدات كموجودات معدة للبيع إذا كان استرداد كلفتها سوف يتم عن طريق عملية بيع محتملة جداً وعند توفر الشروط 
التالية: 

• على إدارة املجموعة أن تكون ملتزمة ببيع املوجودات خالل عام من تاريخ تصنيفها كموجودات معدة للبيع.
• أن تكون املوجودات متوفرة للبيع بوضعها احلالي.

• يتم االعتراف باملوجودات غير املتداولة املعدة للبيع بالكلفة أو القيمة العادلة مطروحا منها كلفة البيع، أيهما أقل.

مشاريع تحت التنفيذ

تظهر املشاريع حتت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات واملعدات واملصاريف املباشرة.

ال يتم استهالك املشاريع حتت التنفيذ والتي سوف يتم استخدامها من قبل املجموعة عند االنتهاء من إنشاءها حتى تصبح جاهزة لالستخدام.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

يتم تسجيل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاًً إليها مصاريف االقتناء 
ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكّية مبا فيه التغير في 
القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل 

األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكّية ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم املوجودات 
املباعة مباشرة إلى األرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحدة.

ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني. يتم تسجيل األرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحدة.

استثمارات في شركات حليفة

الشركة احلليفة هي منشأة متارس املجموعة فيها تأثيراً جوهرياً. التأثير اجلوهري هو القدرة على املشاركة في السياسات املالية والتشغيلية 
للجهة املستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

إن االعتبارات املستخدمة لتحديد السيطرة املشتركة مشابهة إلى حد ما لالعتبارات املستخدمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.

يتم إثبات استثمار املجموعة في الشركة احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكّية.

مبوجب طريقة حقوق امللكّية، تظهر االستثمارات في الشركات احلليفة بالكلفة، يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركة احلليفة 
إلثبات حصة املجموعة في التغيرات في صافي موجودات الشركة احلليفة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناجتة عن الشركة احلليفة 

كجزء من حساب االستثمار وال يتم إطفاؤها وال يتم إجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد.

تعكس قائمة الدخل املوحدة حصة املجموعة من نتائج أعمال الشركة احلليفة أي تغيرات في قائمة الدخل الشامل لهذا االستثمار، ويتم 
تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشامل للمجموعة. في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة احلليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات إن وجدت 
في قائمة التغيرات في حقوق امللكّية املوحدة للمجموعة. يتم استبعاد األرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة والشركات احلليفة 

مبقدار حصة املجموعة في الشركة احلليفة.

يتم إظهار حصة املجموعة من أرباح أو خسائر الشركة احلليفة ضمن قائمة الدخل املوحدة خارج األرباح التشغيلية وميثل ربح أو خسارة بعد 
الضريبة وحقوق غير املسيطرين في الشركة التابعة للشركة احلليفة.

يتم إعداد القوائم املالية للشركة احلليفة بنفس الفترة املالية للمجموعة وباستخدام نفس السياسات احملاسبية.
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قطع غيار ولوازم أخرى

تظهر قطع الغيار واللوازم بسعر الكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.

ذمم مدينة 

تظهر الذمم املدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص لقاء املبالغ املقدر عدم حتصيلها، هذا ويتم تكوين مخصص للديون املشكوك في حتصيلها 
عندما يكون هنالك دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم التمكن من حتصيل الذمم يتم شطب الديون عند حتققها.

النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بحيث ال 
تتضمن مخاطر التغير في القيمة بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة.

التدني في قيمة الموجودات المالية

تقوم املجموعة مبراجعة القيم املثبتة للموجودات املالية في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على 
تدني في قيمتها إفرادياً أو على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه املؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل حتديد 

خسارة التدني.

يتم حتديد مبلغ التدني كما يلي:

تدني قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالكلفة املطفأة: ميثل الفرق بني القيم املثبتة في السجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 
مخصومة بسعر الفائدة الفعلي.

فيما يتعلق بالذمم املدينة، يتم عمل اختبار تدني عندما يكون هنالك دليل موضوعي على أن املجموعة لن تتمكن من حتصيل كامل املبالغ 
املستحقة حسب الشروط األصلية للفاتورة.

قياس القيمة العادلة

تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية بتاريخ القوائم املالية كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لأدوات املالية في إيضاح 36.

متثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم احلصول عليه عند بيع املوجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية التزام في معاملة منظمة بني املشاركني 
في السوق بتاريخ القياس.

يتم قياس القيمة العادلة بناءاً على فرضية أن عملية بيع املوجودات أو تسوية االلتزام تتم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات واملطلوبات.

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

حتتاج املجموعة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.

تقوم املنشأة بقياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات باستخدام االفتراضات املستخدمة من املشاركني في السوق عند تسعير املوجودات 
أو املطلوبات على افتراض أن املشاركني في السوق يتصرفون وفقاً ملصلحتهم االقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير املالية يأخذ بعني االعتبار قدرة املشاركني في السوق على توليد املنافع االقتصادية من خالل استخدام 
املوجودات بأفضل طريقة أو بيعه ملشارك آخر سيستخدم املوجودات بأفضل طريقة.

تقوم املجموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر املعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام 
املدخالت املمكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
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بتاريخ إعداد التقارير املالية، تقوم إدارة املجموعة بتحليل التحركات التي متت على قيمة املوجودات واملطلوبات التي تتطلب إعادة تقييم أو 
إعادة قياس مبا يتناسب مع السياسات احملاسبية للمجموعة. لغايات هذا التحليل، تقوم جلنة التقييم بالتحقق من املدخالت الرئيسية املطبقة 

في آخر تقييم مت من خالل مطابقة البيانات واملعلومات املستخدمة الحتساب التقييم مع العقود واملستندات الالزمة.

تقوم املجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في حتديد وعرض القيمة العادلة لأدوات املالية:

جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو مت اإلفصاح عنها في القوائم املالية أو مت شطبها باستخدام 
املستويات التالية للقيمة العادلة، وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفّعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.
المستوى الثاني: تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث: تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق 

ميكن مالحظتها.

 تقوم املجموعة بتحديد إذا ما مت حتويل أي من املوجودات واملطلوبات ما بني مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات
)بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر اجلوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

تقوم إدارة املجموعة وبالتنسيق مع املقّيمني اخلارجيني للمجموعة مبقارنة التغيرات واملعلومات اخلارجية ذات الصلة التي متت على القيمة 
العادلة للموجودات واملطلوبات لتحديد مدى معقولية التغيرات.

لغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم املجموعة بتحديد تصنيفات املوجودات واملطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر املوجودات أو املطلوبات ومستوى القيمة العادلة.

االستئجار التمويلي

تقوم املجموعة بتسجيل قيمة املوجودات واملطلوبات مبوجب عقود االستئجار التمويلي في قائمة املركز املالي املوحدة عندما تنتقل املخاطر 
واملنافع الرئيسية املتعلقة باملوجودات املستأجرة للمجموعة وذلك بقيمة تعادل القيمة العادلة للموجودات املستأجرة عند بداية عقد االستئجار 

أو صافي القيمة احلالية لدفعات االستئجار املستقبلية، أيهما أقل.

تتكون دفعات االستئجار التمويلي من أقساط سداد الرصيد القائم لاللتزام مبوجب عقود االستئجار التمويلي ومن مصروف الفائدة الذي يتم 
قيده في قائمة الدخل املوحدة ويحتسب على أساس الرصيد القائم لاللتزام.

يتم استهالك املوجودات املرسملة مبوجب عقود االستئجار التمويلي على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها أو مدة عقد االستئجار أيهما أقصر 
في حال عدم التأكد من امتالك املجموعة للموجودات عند نهاية مدة االستئجار التمويلي.

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يتم تكوين مخصص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلاصة بتعويض نهاية اخلدمة للموظفني عن مدة اخلدمة املتراكمة بتاريخ القوائم 
املالية املوحدة للموظفني الغير مسجلني في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

يتم إثبات املطلوبات للمبالغ املستحقة السداد في املستقبل للبضائع واخلدمات املستلمة سواء متت أو لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.

مخصصات

يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على املجموعة التزام )قانوني أو فعلي( ناجت عن حدث سابق، وإن تسديد االلتزامات محتمل وميكن 
قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
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القروض

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف املباشرة املتعلقة بالقروض. ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية.

يتم حتميل فوائد القروض على قائمة الدخل املوحدة في الفترة التي يتم فيها حتقق هذه الفوائد والتي تشمل فترة السماح، إن وجدت. 
اإليرادات

يتم حتقق اإليرادات عندما يصبح من احملتمل تدفق منافع اقتصادية للمجموعة نتيجة لعملية تبادلية قابلة للقياس بصورة موثوقة.

يتم حتقق إيرادات نقل املسافرين والشحن عند تقدمي خدمة النقل ويتم االعتراف بإيرادات بدل وقود مضافة على أثمان التذاكر عند البيع. 
يتم تسجيل قيمة التذاكر املباعة ومبيعات الشحن ضمن حساب اإليرادات املؤجلة في قائمة املركز املالي املوحدة إلى حني حتقق اإليراد.

يتم االعتراف باإليرادات األخرى عند تقديم الخدمة.

تقدم الشركة برنامج املسافر الدائم (Royal plus) والذي يتيح ملسافريها الدائمني جتميع النقاط التي تخولهم احلصول على تذاكر 
سفر مجانية أو فرصة السفر على درجة كراون بدالً من الدرجة السياحية. يتم تسجيل النقاط املمنوحة مبوجب برامج الوالء للعمالء كبند 

منفصل عن املبيعات التي مت مبوجبها منح هذه النقاط بحيث يتم تخصيص جزء من املبالغ املقبوضة من عملية البيع للنقاط املمنوحة وتأجيل 
االعتراف بذلك اجلزء كإيراد إلى الفترات التي يتم فيها استغالل تلك النقاط.

مصاريف الصيانة والتصليحات

يتم قيد مصاريف الصيانة الدورية للطائرات واحملركات املستأجرة واململوكة في قائمة الدخل املوحدة حني حتققها.

يتم رسملة مصاريف الصيانة الرئيسية للطائرات واحملركات وقطع الطائرات على املمتلكات واملعدات، ويتم استهالكها على الفترة الزمنية حتى 
املوعد التالي للصيانة الرئيسية.
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ضريبة الدخل

متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.

حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة، وتختلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح املعلنة في القوائم 
املالية املوحدة ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة املالية وإمنا في سنوات الحقة 

أو اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

حتسب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة وفقاً لقوانني ضريبة الدخل املعمول بها في اململكة األردنّية الهاشمية.

إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات في القوائم 
املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم احتساب الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة 

املركز املالي املوحدة وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو حتقيق املوجودات 
الضريبية املؤجلة.

يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك 
املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

اإليجار التشغيلي

يتم تصنيف إيجار الطائرات التي تعود جميع مخاطرها ومنافعها للمؤجر كإيجار تشغيلي. ويتم قيد قيمة الدفعات املتعلقة باإليجار التشغيلي 
كمصروف خالل فترة اإليجار.

العمالت األجنبية

يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء املعامالت، كما يتم حتويل أرصدة 
املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل املوحدة.
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(7) الممتلكات والمعدات

20
16

مملوكة
طائرات 

مبوجب عقود
متويلي

استئجار 
طائرات

محركات
ف

صاري
م

صيانة محركات
طائرات وقطع

طائرات مرسملة

قطع رئيسية
للطائرات

آالت ومعدات
حاسب

آلــي
أثاث

ومفروشات
سيارات

ضي
أرا

ومباني
املجموع

الكلفة
صيد كما  في 2016/1/1

الر
81,284

126,344
2,490

27,767
46,619

56,191
17,119

9,235
10,608

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)

صيد كما في 2016/12/31
الر

153,583
78,131

29,363
43,808

47,475
61,712

17,984
9,321

10,670
42,596

494,643

االستهالك المتراكم
صيد كما في 2016/1/1

الر
28,185

117,972
2,490

17,700
41,262

49,547
14,825

7,391
9,609

8,568
297,549

استهالك السنة
4,132

2,313
34

12,540
2,024

1,897
987

346
382

1,320
25,975

إستبعادات خالل السنة
-

(46,754)
-

(8,510)
-

(9)
(16)

(4)
(108)

-
(55,401)

صيد كما في 2016/12/31
الر

32,317
73,531

2,524
21,730

43,286
51,435

15,796
7,733

9,883
9,888

268,123

صافي القيمة الدفترية
2016/12/31

121,266
4,600

26,839
22,078

4,189
10,277

2,188
1,588

787
32,708

226,520
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20
15

مملوكة
طائرات 

مبوجب عقود
متويلي

استئجار 
طائرات

محركات
ف

صاري
م

صيانة محركات
طائرات وقطع

طائرات مرسملة

قطع رئيسية
للطائرات

آالت ومعدات
حاسب

آلــي
أثاث

ومفروشات
سيارات

ضي
أرا

ومباني
املجموع

الكلفة
صيد كما في 2015/1/1

الر
81,284

126,344
2,490

45,881
44,484

55,650
16,880

9,218
10,851

42,563
435,645

ضافات خالل السنة
إ

-
-

-
6,578

2,214
596

269
48

240
1

9,946
إستبعادات خالل السنة

-
-

-
(24,692)

(79)
(55)

(91)
(31)

(483)
-

(25,431)
حتويالت

-
-

-
-

-
-

61
-

-
17

78

صيد كما في 2015/12/31
الر

81,284
126,344

2,490
27,767

46,619
56,191

17,119
9,235

10,608
42,581

420,238

االستهالك المتراكم
صيد كما في 2015/1/1

الر
24,286

113,367
742

31,613
39,577

47,362
13,702

7,019
9,343

7,209
294,220

استهالك السنة
3,899

4,605
1,748

10,779
1,706

2,186
1,130

372
591

1,359
28,375

إستبعادات خالل السنة
-

-
-

(24,692)
(21)

(1)
(7)

-
(325)

-
(25,046)

صيد كما في 2015/12/31
الر

28,185
117,972

2,490
17,700

41,262
49,547

14,825
7,391

9,609
8,568

297,549

صافي القيمة الدفترية
2015/12/31

53,099
8,372

-
10,067

5,357
6,644

2,294
1,844

999
34,013

122,689
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(8) مشاريع تحت التنفيذ

20162015

674256مشاريع متنوعة حتت التنفيذ

(9) دفعات على حساب شراء وتعديل طائرات

20162015

59,73149,948دفعات على حساب شراء طائرات بوينج 787

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

20162015

5,3865,386شركة أكادميية الطيران امللكّية األردنّية

611611سندات استثمار سيتا لالتصاالت

2523أخرى

6,0226,020

(11) استثمار في شركات حليفة

قيمة االستثمارنسبة امللكّيةبلد التأسيس
2016201520162015

305,1944,799%30%األردنالشركة األردنّية لتموين الطائرات

208,6068,640%20%األردنالشركة األردنّية لصيانة الطائرات

 الشركة األردنّية لتدريب الطيران والتدريب
203,6523,410%20%األردنالتشبيهي

--49%49%األردناملشرق خلدمات الطيران

17,45216,849

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

20162015

16,84916,475الرصيد في بداية السنة

2,3972,438حصة الشركة من أرباح شركات حليفة

(2,064)(1,794) توزيعات أرباح

17,45216,849

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

الشركة األردنّية
لتموين الطائرات

الشركة األردنّية
لصيانة الطائرات

الشركة األردنّية 
لتدريب

الطيران والتدريب 
التشبيهي

شركة املشرق
املجموعخلدمات الطيران

2016201520162015201620152016201520162015

6,9667,13217,76919,1852,1562,1675,94873932,83929,223موجودات متداولة

1,4841,89618,55019,76922,60321,8351,87516644,51243,666موجودات غير متداولة

(15,014)(15,978)(242)(2,403)(2,644)(2,449)(8,440)(7,179)(3,688)(3,947)مطلوبات متداولة

(24,398)(31,099)(1,551)(9,713)(7,742)(7,491)(15,105)(13,895)--مطلوبات غير متداولة

30,27433,477(888)(4,293)4,5035,34015,24515,40914,81913,616صافي الموجودات

49%49%20%20%20%20%30%30%نسبة ملكية املجموعة

 االستثمار في
الشركة الحليفة

1,3511,6023,0493,0812,9642,723--7,3647,406

قائمة الدخل الشامل 

الشركة األردنّية
لتموين الطائرات

الشركة األردنّية
لصيانة الطائرات

الشركة األردنّية 
لتدريب

الطيران والتدريب 
التشبيهي

شركة املشرق
املجموعخلدمات الطيران

2016201520162015201620152016201520162015

20,85721,31936,54436,3216,5424,9801,3971,37765,34063,997اإليرادات

(43,020)(44,607)(1,590)(1,051)(3,184)(3,987)(23,016)(24,551)(15,230)(15,018)تكلفة املبيعات

 إيرادات ومصاريف
(12,156)(11,929)(368)(912)(1,291)(1,353)(9,870)(9,065)(627)(599)أخرى

 الربح )الخسارة(
 قبل

الضريبة 
5,2405,4622,9283,4351,202505(566)(581)8,8048,821

39(5)------39(5)ضريبة الدخل

8,7998,860(581)(566)5,2355,5012,9283,4351,202505الربح )الخسارة(

 حصة املجموعة من ربح
2,3972,438--1,5711,650586687240101السنة

(12) أرصدة مدينة أخرى

20162015
7,24713,901مصاريف مدفوعة مقدماً

1,0011,026تأمينات مستردة

10,73921,055ذمم مؤجري الطائرات – مطالبات الصيانة

1,5581,557ذمم املوظفني

10,3398,682دفعات مقدمة للموردين

1,931683أخرى

32,81546,904
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(13) قطع غيار ولوازم

20162015

14,98915,455قطع غيار ولوازم

(3,981)(3,981)مخصص تدني أسعار مخزون

11,00811,474

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

20162015

3,9813,981الرصيد في بداية السنة

--املخصص للسنة

3,9813,981الرصيد في نهاية السنة

(14) ذمم مدينة

20162015

48,63351,896ذمم مدينة

(15,276)(15,400)مخصص الذمم املشكوك في حتصيلها

33,23336,620

بلغ إجمالي الذمم املشكوك في حتصيلها 15,400 دينار كما في 2016/12/31 مقابل 15,276 دينار كما في 2015/12/31.

فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

20162015

15,27614,124رصيد بداية السنة

1331,276املخصص للسنة

(124)(9)ديون معدومة

15,40015,276رصيد نهاية السنة

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

الذمم املستحقة وغير املشكوك في حتصيلها
الذمم

غير املستحقة
وغير املشكوك
في حتصيلها

30 - 1
يوم

60 – 31
يوم

 90 – 61
يوم

180 – 91
يوم

360 - 181
املجموعيوم

20162,78220,0773,0192,5232,7682,06433,233

20153,14122,0973,0622,7062,8462,76836,620

في تقدير إدارة املجموعة فإنه من املتوقع حتصيل الذمم غير املشكوك في حتصيلها بالكامل. تقوم املجموعة باحلصول على ضمانات تتمثل 
في كفاالت بنكية مقابل معظم ذمم وكالء الشحن والوكالء العامون. ال تقوم املجموعة باحلصول على ضمانات مقابل باقي الذمم.
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(15) النقد وما في حكمه

20162015

12,94428,866نقد وأرصدة لدى البنوك

62,2024,633*ودائع قصيرة األجل

17,72818,968**نقد في الطريق

(17,896)-ينزل: بنوك دائنة

92,87434,571النقد وما في حكمه

49,10019,518***ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر

141,97454,089

* ميثل هذا البند ودائع لدى البنوك بالدينار األردني كما في 2016/12/31 مبعدل فائدة يتراوح بني %3-%3.25 (2015: %2.5-%2.75) 
وتستحق خالل فترة ثالثة أشهر.

** ميثل هذا البند النقد املتحصل من مبيعات تذاكر ومبيعات أخرى متت خالل شهر كانون األول ومت إيداعها في حسابات الشركة لدى 
البنوك خالل شهر كانون الثاني من السنة التالية.

*** ميثل هذا البند ودائع لدى البنوك بالدينار األردني )40,000 دينار( واجلنيه السوداني )191,084 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 
7,022 دينار( )2015: 149,940 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 19,518 دينار( كما في 2016/12/31 مبعدل فائدة %4.5

 (2015: 4.25%) وتستحق خالل فترة ثمانية أشهر )2015: ستة أشهر(.

(16) ممتلكات ومعدات معدة للبيع

قرر مجلس إدارة الشركة خالل عام 2016 بيع طائرة الشحن إيربص A-310، وبالتالي فقد مت تصنيف الطائرة في قائمة املركز املالي 
املوحدة كما في 2016/12/31 كممتلكات ومعدات معدة للبيع ومت إدراجها مببلغ 1,064 دينار والذي ميثل القيمة العادلة لتلك الطائرة كما في 

2016/12/31 مطروحاً منها كلفة البيع، كما مت تسجيل خسارة تدني في قيمة املمتلكات واملعدات في قائمة الدخل املوحدة مببلغ 395 دينار 
والذي ميثل الفرق بني القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات والقيمة العادلة مطروحاً منها كلفة البيع كما في 2016/12/31.

(17) حقوق المساهمين

رأس المال

20162015

 رأس املال املصرح به
246,405246,405246,405 سهم، قيمة السهم اإلسمية دينار أردني واحد

146,40546,405 رأس املال املدفوع

دفعات على حساب زيادة رأس المال
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ 2015/5/2 على تخفيض رأسمال الشركة مبقدار 37,968 دينار عن طريق 
إطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض 46,405 دينار، هذا و قد مت استكمال إجراءات تخفيض رأس 
املال لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2015/7/26. كما وافقت الهيئة العامة للشركة على قيام احلكومة باالكتتاب اخلاص و/أو العام 

بنسبة 50% من الشريحة األولى من زيادة رأس املال املقترحة والبالغة 100 مليون دينار أي مببلغ 50 مليون دينار، وفي حال عدم موافقة 
املساهمني اآلخرين على االكتتاب بنسبة الـ 50% األخرى من هذه الشريحة، تقوم احلكومة باالكتتاب بالشريحة كاملة بنسبة 100% مببلغ 

100 مليون دينار. 
قامت وزارة املالية األردنّية بتاريخ 2015/8/4 بالطلب من البنك املركزي األردني بفتح حساب خاص و حتويل مبلغ 50 مليون دينار لهذا 

احلساب من حسابات وزارة املالية وقام البنك املركزي بتاريخ 2015/10/22 بقيد املبلغ حلساب خاص باسم حصة احلكومة من زيادة رأسمال 
امللكّية األردنّية وقامت املجموعة بتسجيل املبلغ كمبالغ محتجزة ضمن املوجودات املتداولة وقيد القيمة حلساب دفعات على حساب زيادة رأس 
املال ضمن حقوق امللكّية. مت خالل شهر كانون الثاني 2016 االكتتاب مببلغ 60,120 دينار ليصبح رأس املال املدفوع 106.5 مليون دينار، كما 
مت زيادته خالل شهر نيسان 2016 مببلغ 39.9 مليون دينار ليصبح 146.4 مليون دينار. هذا وسيتم زيادة رأس املال بالشريحة الثانية والبالغة 

100,000 دينار خالل األعوام 2017 و2018.
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االحتياطي اإلجباري
ميثل هذا البند ما مت حتويله من األرباح السنوية بنسبة 10%من الربح قبل ضريبة الدخل وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني.

(18) قروض

20162015

أقســـاط القـــــروضأقســــاط القـــــروض
تستحق الدفــع 

تستحق الدفــع طويــــلة األجــــلخـالل عــام
طويــــلة األجــــلخـالل عــام

--35,847145,713 * قرض جتمع بنكي

-8,247--** قرض البنك العربي

5,1097,095--** قرض البنك األردني الكويتي

1,7731,041--** قرض بنك االستثمار العربي األردني

31,3002,217--** قرض بنك ستاندرد تشارترد

(681)(196)(2,405)(780)** ينزل: تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض

35,067143,30846,23312,672

* قامت املجموعة بتاريخ 2015/12/20 بتوقيع اتفاقية قرض جتمع بنكي بقيمة 275 مليون دوالر أمريكي ما يعادل 195 مليون دينار وبسعر 
فائدة معدل سعر اإلقراض في أسواق لندن لثالثة أشهر مضافاًً إليها 3%. يسدد القرض مبوجب 60 قسط. يستحق القسط األول والبالغ 3 

مليون دينار بتاريخ 2017/1/20 ويستحق القسط األخير في 2021/1/20. 

مبوجب اتفاقية القرض قامت الشركة بااللتزام بتحويل حتصيالت مبيعات وكالء السياحة والسفر واحملصلة عن طريق أياتا لثالثة   
وعشرون محطة إلى حسابات الشركة في بنك املشرق كضمان لسداد القرض.

** قامت املجموعة بتاريخ 2016/1/28 بسداد كامل أرصدة هذه القروض وأرصدة البنوك الدائنة.

إن أقساط أصل القرض المستحقة خالل عام 2017 وما بعد هي كما يلي:

املبلغالسنـــة
201735,847

201835,774

201943,726

2020 60,938

2021 5,275

181,560

(19) التزامات بموجب عقود استئجار تمويلي

20162015

E-195E-175B-787المجموعE-195E-175B-787املجموع
9,403-1,97661,29063,2663,6595,744-التزامات طويلة األجل

7,484-3,6583,7704,31211,7403,9443,540التزامات قصيرة األجل

3,6585,74665,60275,0067,6039,284-16,887

عقد استئجار طائرة امبرير E-195 رقم 107

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2007/9/17 مببلغ 22,500,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 15,957 دينار ملدة 10 أعوام ويتم احتساب 
الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل اإلقراض في أسواق لندن (LIBOR) مضافاً إليها 0.75% سنوياً. يسدد القرض على 40 

قسط ربع سنوي ابتداًء من 2007/12/20. بلغ الرصيد كما في 2016/12/31 مبلغ 1,575 دينار )2015: 3,563 دينار(.
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عقد استئجار طائرة امبرير E-195 رقم 131

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2007/9/17 مببلغ 22,500,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 15,957 دينار ملدة 10 أعوام ويتم احتساب 
الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل اإلقراض في أسواق لندن (LIBOR) مضافاً إليها 0.75% سنوياً. يسدد القرض على 40 

قسط ربع سنوي ابتداًء من 2008/2/20. بلغ الرصيد كما في 2016/12/31 مبلغ 2,083 دينار )2015: 4,040 دينار(.

عقد استئجار طائرة امبرير E-175 رقم 223

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2007/9/17 مببلغ 21,000,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 14,894 دينار ملدة 10 أعوام ويتم احتساب 
الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل اإلقراض في أسواق لندن (LIBOR) مضافاً إليها 0.75% سنوياً. يسدد القرض على 40 

قسط ربع سنوي ابتداًء من 2008/8/15. بلغ الرصيد كما في 2016/1/31 مبلغ 2,873 دينار )2015: 4,642 دينار(.

عقد استئجار طائرة امبرير E-175 رقم 232

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2007/9/17 مببلغ 21,000,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 14,894 دينار ملدة 10 أعوام ويتم احتساب 
الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل اإلقراض في أسواق لندن (LIBOR) مضافاً إليها 0.75% سنوياً. يسدد القرض على 40 

قسط ربع سنوي ابتداًء من 2008/9/15. بلغ الرصيد كما في 2016/1/31 مبلغ 2,873 دينار )2015: 4,642 دينار(.

عقد استئجار طائرة بوينغ B-787 رقم 37984

مت توقيع هذه االتفاقية بتاريخ 2016/11/15 مببلغ 92,500,000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 65,602 دينار ملدة 12 عام ويتم احتساب 
الفائدة على عقد االستئجار بسعر فائدة معدل اإلقراض في أسواق لندن (LIBOR) مضافاًً إليه 3.25%. يسدد القرض على 48 قسط ربع 

سنوي إبتداًء من 2017/2/15. بلغ الرصيد كما في 2016/1/31 مبلغ 65,602 دينار )2015: ال يوجد(.

قامت الشركة برهن طائرات األمبرير E-195 و E-175 وطائرة البوينغ B787 لقاء عقود االستئجار التمويلي.

إن أقساط األصل املستحقة على استئجار الطائرات خالل العام 2017 وما بعد للطائرات املستلمة لغاية 31 كانون األول هي كما يلي:

املبلغالسنـــة
201711,740

20186,470

20194,684

20204,880

47,232 وما بعد 2021

75,006

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

20162015

93,40817,307 مجموع أقساط استئجار طائرات

(420)(18,402)فوائد

75,00616,887
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)20( مطلوبات أخرى طويلة األجل

20162015

7891,065مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

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

20162015

1,0651,324الرصيد في بداية السنة

122املخصص املأخوذ خالل السنة

(261)(288)الدفعات خالل السنة

7891,065

)21( مصاريف مستحقة
 

20162015

53,59854,634مصاريف مستحقة لعمليات الطيران

135- مصاريف مستحقة تتعلق باتفاقيات النقل مع شركات الطيران األخرى

16,63413,649مصاريف مستحقة لعقود استئجار تشغيلي

70,23268,418

)22( دائنون وأرصدة دائنة أخرى

20162015

طويلة األجلقصيرة األجلطويلة األجلقصيرة األجل
-11,06236,92993,176 موردي وقود

-16,20034,5165,826* حكومة اململكة األردنّية الهاشمية )إيضاح 34(

-79,885-10,950موردي قطع الغيار وذمم دائنة

-2,207-1,919وزارة املالية )إيضاح 34(

-6,626-5,009صندوق إدخار موظفي ومستخدمي شركة امللكّية األردنّية

-18,987-24,450أخرى

69,59071,445206,707-

* قامت الشركة خالل عام 2016 بتوقيع اتفاقية مع حكومة اململكة األردنّية الهاشمية - وزارة املالية ومت إعادة جدولة مبلغ 49,435 
دينار بحيث يسدد عن طريق 51 دفعة شهرية متساوية قيمة كل منها 969.3 دينار وبسعر فائدة 0.5%. استحقت الدفعة األولى بتاريخ 

.2016/6/30

مت تسجيل الذمة بالقيمة العادلة والبالغة 46,361 دينار والتي مت احتسابها عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستخدام 
سعر فائدة 3.5% والذي يقارب معدل سعر فائدة اإلقراض للشركة لعام 2016. مت تسجيل الفرق بني القيمة العادلة وقيمة الذمة والبالغة 

3,074 دينار كإيرادات أخرى في قائمة الدخل املوحدة وسيتم االعتراف بها كمصروف فوائد خالل السنوات الالحقة.



85

)23( إيرادات مؤجلة

20162015

28,88026,009مبيعات التذاكر والشحن واخلدمات األخرى غير املستغلة

694-*مبالغ مقبوضة على طائرات بوينج 787

1,3251,625**إيراد مؤجل – الشركة األردنّية لتموين الطائرات

30,20528,328

ميثل هذا البند املبالغ املستلمة من شركة بوينغ خالل عام 2010 نتيجة التأخير في موعد تسليم طائرات البوينغ 787. مت تسجيل هذه املبالغ 
كإيراد مؤجل حيث مت إطفاءها حتى تاريخ استالم الطائرة خالل شهر تشرين الثاني 2017.

** منحت شركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية األردنّية خالل شهر كانون الثاني 2010 حصة إضافية بلغت 10% في الشركة األردنّية 
لتموين الطائرات مقابل جتديد عقد خدمات متوين املسافرين ملدة 11.5 سنة. مت تسجيل املنحة كإيراد مؤجل يتم إطفاءه على مدة عقد 

خدمات التموين البالغة 11.5 سنة والتي ستنتهي خالل عام 2021.
)24( اإليرادات

20162015

 خدمات منتظمة
477,957523,351مسافرون

33,81142,891شحن

4,7424,889أمتعة زائدة

6,4805,826بريد جوي

522,990576,957مجموع الخدمات المنتظمة )إيضاح 35(

15,85116,879تأجير طائرات ورحالت خاصة )إيضاح 35(

9,35411,687اإليرادات التجارية الستقبال وترحيل طائرات الشركات األخرى

4,6905,141إيرادات اخلدمات الفنية والصيانة املقدمة للشركات األخرى

11,15910,862إيرادات مستودع الشحن

4,9604,850إيرادات بدل خدمات الدرجة األولى

1,8701,886إيرادات خدمات شركات الطيران األخرى

3,5574,716إيرادات مركز التوزيع الوطني )جاليلو(

6,8257,432إيرادات تغيير حجز

17,01517,645إيرادات متنوعة

598,271658,055

)25( تكاليف اإليرادات

20162015

تكاليف عمليات الطيران
102,374136,700وقود طائرات

73,94872,246تكاليف عمليات الطيران األخرى

176,322208,946مجموع تكاليف عمليات الطيران

82,10476,299صيانة وتصليحات
85,38689,415بدل استئجار طائرات

20,34320,656استهالك الطائرات واحملركات وقطع طائرات ومصاريف حتديث وصيانة مرسملة
61,18359,046احملطات واخلدمات األرضية

22,19221,015 وحدة املناولة األرضية
80,13883,769خدمات املسافرين

527,668559,146
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تتضمن تكاليف اإليرادات منافع املوظفني التالية:

20162015

46,45146,086رواتب وأجور

2,7442,786عمل إضافي

1,6471,436تعويض نهاية اخلدمة

5,8155,526مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

3,3503,348 مساهمة الشركة في صندوق اإلدخار

2,0221,455مصاريف طبية

2,5292,461منافع أخرى

64,55863,098

)26( صافي إيرادات أخرى

20162015

4,3821,829إيراد فوائد

2,8921,177 إيرادات أخرى

7,2743,006

)27( مصاريف إدارية وعمومية

20162015

7,0797,208 رواتب وأجور

616822 منافع موظفني

289289عمل إضافي

592637مصاريف طبية

429611تعويض نهاية اخلدمة

874823مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

562554مساهمة الشركة في صندوق اإلدخار

203269التأمني على احلياة

288278إيجارات

72137صيانة وتنظيفات

629486مياه، كهرباء وتدفئة

2,7112,636مصاريف احلاسب اآللي

1,4071,803استهالكات

4,8394,566أخرى

20,59021,119
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)28( مصاريف بيع و تسويق

20162015

17,07318,466العموالت

11,50611,247 رواتب وأجور

3,2924,036التسويق واإلعالنات

2,5662,439منافع موظفني أخرى

197202عمل إضافي

793663مصاريف طبية

647453تعويض نهاية اخلدمة

1,7971,707مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

316311مساهمة الشركة في صندوق اإلدخار

6734التأمني على احلياة

2,0242,044إيجارات

215241صيانة وتنظيفات

193196مياه، كهرباء وتدفئة

367330مصاريف احلاسب اآللي

229247استهالكات

3,7634,265أخرى

45,04546,881

)29( تكاليف التمويل

20162015

12,7866,356فوائد قروض

540197فوائد عقود استئجار متويلي

1,2952,396فوائد ومصاريف بنكية وفوائد أخرى

14,6218,949

)30( مخصص التسريح االختياري

قامت الشركة بتاريخ 2016/3/27 بتوقيع عقد عمل جماعي مع نقابة العاملني في النقل اجلوي والسياحة بناء على طلب بعض املوظفني 
الراغبني بإنهاء خدماتهم طوعاً. حيث تبدأ هذه االتفاقية من تاريخ 2016/4/1 وتنتهي بتاريخ 2016/10/30. وبناًء على ذلك، قامت الشركة 
بتسجيل مخصص مببلغ 3,501 دينار خالل السنة املنتهية في 2016/12/31 والذي ميثل املبالغ املستحقة للموظفني الراغبني بإنهاء خدماتهم 

والتي متت املوافقة عليها من قبل إدارة الشركة.

إن الحركة على مخصص عقد العمل الجماعي كما يلي:

20162015

--الرصيد في بداية السنة

-3,501املخصص املأخوذ خالل السنة

-(3,362)الدفعات خالل السنة

139-
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)31( عقود استئجار تشغيلية للطائرات

علـى شركة عاليـة – اخلطوط اجلويـة امللكّية األردنّية بتاريخ القوائم املالية املوحدة التزامات مستقبلية تتمثل في عقود استئجار تشغيلية لست 
طائرات ايربص A-320، طائرتي ايربص A-321، أربع طائرات ايربص A-319، طائرتي ايربص A-330 وطائرة امبرير E-175 وخمس 

.B-787 طائرات بوينغ

إن تفاصيل دفعات اإليجار التشغيلي كما يلي:

املبلغالسنـــة
201770,176

201863,304

201951,372

202043,970

236,906وما بعد 2021

)32( حصة السهم من )خسارة( ربح السنة

20162015

16,008(24,605))خسارة( ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة )آالف الدنانير(

146,40546,405املتوسط املرجح لعدد االسهم )آالف األسهم(

0,345(0,1681)حصة السهم األساسية واملخفضة من )خسارة( ربح السنة )دينار(

)33( ضريبة الدخل

متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

20162015

80274ضريبة دخل السنة احلالية

موجودات ضريبة مؤجلة
4,720-تخفيضات تتعلق بالفروقات الزمنية املؤقتة

804,994مصروف ضريبة الدخل

مت احتساب مخصص ضريبة الدخل للمجموعة عن األعوام 2016 و 2015 وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

متثل ضريبة الدخل التي مت تسجيلها في عام 2016 و 2015 والبالغ مجموعها 80 دينار و 274 دينار الضريبة املستحقة على شركة األجنحة 
امللكّية ذات املسؤولية احملدودة )شركة تابعة( للسنة املنتهية في 2016/12/31 و 2015 على التوالي.

قامت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبطالبة الشركة بفروقات ضريبة مبيعات مببلغ 701 دينار عن السنوات 2012, 2013 و2014 وقد قامت 
الشركة بالطعن لدى محكمة البداية الضريبية والتزال القضية منظورة حتى تاريخ إعداد القوائم املالية. بالرغم انه ال ميكن حتديد نتيجة هذه 

القضية بدقة إال إن اإلدارة تعتقد انه لن ينتج عنها أي التزامات مادية.

قامت شركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية األردنّية بتقدمي كشف التقدير الذاتي للعام 2015 ولم تقم دائرة ضريبة الدخل مبراجعة 
السجالت احملاسبية حتى تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.

قامت شركة عالية – اخلطوط اجلوية امللكّية األردنّية بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2014.

قامت شركة األجنحة امللكّية بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2013.

قامت شركة امللكّية األردنّية للسياحة والسفر بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2014.
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فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:

20162015

232224رصيد بداية السنة

80274ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

(266)(249)ضريبة الدخل املدفوعة

63232رصيد نهاية السنة

فيما يلي الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة:

20162015

15,08019,800رصيد بداية السنة

(4,720)-موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

15,08015,080رصيد نهاية السنة

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

20162015

21,027(24,491))اخلسارة( الربح احملاسبية

(2,433)(1,798)أرباح غير خاضعة للضريبة
23,6095,004مصروفات غير مقبولة ضريبياً

(104,294)(126,608)خسائر ضريبية من سنوات سابقة

(80,696)(129,288)اخلسارة الضريبية التراكمية

يعود إلى
(81,621)(129,601)مجموع اخلسارة - للشركة األم

313925مجموع الربح - للشركة التابعة

20%20%نسبة ضريبة الدخل الفعلية للشركة التابعة

20%20%نسبة ضريبة الدخل القانونية

80274ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة – الشركة التابعة

804,994مصروف ضريبة الدخل

)34( معامالت مع جهات ذات عالقة

متثل املعامالت مع جهات ذات عالقة املعامالت التي متت مع الشركات احلليفة، صندوق إدخار موظفي ومستخدمي الشركة وحكومة اململكة 
األردنّية الهاشمية. هذا ويتم اعتماد األسعار والشروط املتعلقة بهذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة.

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

20162015

ذمم دائنةذمم مدينةذمم دائنةذمم مدينة
4,02652,6353,7492,207 حكومة اململكة األردنّية الهاشمية

6,626-5,009- صندوق إدخار موظفي ومستخدمي الشركة

101,179-674الشركة األردنّية لصيانة الطائرات

4,204-1,659-الشركة األردنّية لتموين الطائرات

74572443الشركة األردنّية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي

-733-105املشرق خلدمات الطيران

4,81259,7604,49414,659
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فيما يلي ملخص المعامالت مع الشركات الحليفة الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة:

20162015

الشركة األردنّية لصيانة الطائرات:
166422إيرادات خدمات منتظمة

(5,880)(5,352)مصاريف صيانة وتصليحات

الشركة األردنّية لتموين الطائرات:
(15,651)(15,423) مصاريف خدمات املسافرين

الشركة األردنّية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي:
7980إيرادات خدمات منتظمة

(1,289)(1,525)مصاريف تدريب الطيارين

قامت الشركة خالل شهر كانون الثاني 2005 بتوقيع عقد صيانة مدته 4 سنوات مع الشركة األردنّية لصيانة الطائرات وباملقابل منحت 
الشركة حصة بلغت 20% في الشركة األردنّية لصيانة الطائرات ومت متديد العقد سبع سنوات أخرى لنهاية شهر تشرين أول 2016. مت 

متديد العقد حتى نهاية شهر كانون الثاني 2017 وسيتم االتفاق على جتديد العقد خالل عام 2017.

كما قامت الشركة بتوقيع عقد تدريب مع الشركة األردنّية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي ملدة أربع سنوات ابتداء من شهر متوز 2006، 
وباملقابل منحت الشركة حصة بلغت 20% في الشركة األردنّية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي. مت متديد العقد حتى نهاية شهر كانون 

الثاني 2018.

قامت الشركة خالل عام 2010 بتجديد عقد خدمات متوين املسافرين مع الشركة األردنّية لتموين الطائرات ملدة 11.5 سنة ابتداء من كانون 
الثاني 2010، وباملقابل منحت الشركة حصة إضافية بلغت 10% في الشركة األردنّية لتموين الطائرات ليصبح مجموع نسبة امللكّية %30.

فيما يلي ملخص املعامالت مع اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة:

20162015

493-تأجير طائرات رحالت خاصة- عضو مجلس إدارة

فيما يلي ملخص املعامالت مع حكومة اململكة األردنّية الهاشمية الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة:

20162015

4,7296,693إيرادات خدمات منتظمة - مسافرون

1,4801,700إيرادات خدمات منتظمة - شحن

6,2098,393

9981,428تأجير طائرات ورحالت خاصة

- بلغت مساهمة الشركة في صندوق إدخار موظفي ومستخدمي الشركة 4,127 دينار و4,126 دينار لعامي 2016 و 2015 على التوالي.

منافع اإلدارة التنفيذية العليا:

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

20162015

425541 رواتب ومنافع أخرى

70103مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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)35( التوزيع الجغرافي لإليرادات

إن جميع أعمال املجموعة تتعلق بنشاط الطيران وبالتالي ليس لدى املجموعة أية معلومات قطاعية باستثناء التوزيع اجلغرافي لإليرادات، 
والذي يتم استعماله من قبل اإلدارة التنفيذية لقياس أداء املجموعة: 

20162015

اخلدمات
املنتظمة

تأجير الطائرات
اخلدماتاملجموعوالرحالت اخلاصة

املنتظمة

تأجير الطائرات
املجموعوالرحالت اخلاصة

شحنمسافرونشحنمسافرون
72,2944,6382,12679,05888,1347,0622,02397,219 املشرق

133,2561,357929135,542146,6741,0091,025148,708أوروبا

123,65124121123,796146,9442,191122149,257اخلليج العربي

115,8673,8052,440122,112120,0989482,234123,280أمريكا

54,419-59,65354,39128--59,653آسيا

20,953-18,26924616518,68020,716237أفريقيا

522,99010,0705,781538,841576,95711,4755,404593,836مجموع اإليرادات

)36( القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات املالية في املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم املدينة واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
وبعض األرصدة املدينة األخرى. تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وااللتزامات مبوجب عقود االستئجار 

التمويلي وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

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

)37( مستويات القيمة العادلة

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

المستوى األول: األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفّعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.
المستوى الثاني: تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير 

مباشر.
المستوى الثالث: تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق 

ميكن مالحظتها.

االجمالياملستوى 3املستوى 2املستوى 1
2016/12/31

موجودات مالية:
 املجموع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل

6,022-6,022-الدخل الشامل اآلخر 

2015/12/31

موجودات مالية:
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

6,020-6,020-الشامل اآلخر 



92

)38( إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة

إن املجموعة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي حتمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك وعقود االستئجار التمويلي 
والقروض والبنوك الدائنة.

يوضح اجلدول التالي حساسية قائمة الدخل املوحدة للتغيرات املمكنة املعقولة على أسعار الفائدة كما في 2016/12/31، مع بقاء جميع 
املتغيرات األخرى املؤثرة ثابتة.

تتمثل حساسية قائمة الدخل املوحدة بأثر التغيرات املفترضة املمكنة بأسعار الفوائد على ربح املجموعة لسنة واحدة، ويتم احتسابها على 
املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل سعر فائدة متغير كما في 2016/12/31.

2016 -
العملـــة

الزيادة
بسعر الفائدة

)نقطة(
األثر

على اخلسارة

501,024دوالر أمريكي

العملـــة
النقص

بسعر الفائدة
)نقطة( 

األثر
على اخلسارة

(512)25دوالر أمريكي

2015 -
العملـــة

الزيادة
بسعر الفائدة

)نقطة(
األثر

على اخلسارة

(357)50دوالر أمريكي

العملـــة
النقص

بسعر الفائدة
)نقطة( 

األثر
على الربح

25179دوالر أمريكي
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مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه املجموعة.

وترى املجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة ملخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل 
مستمر. كما حتتفظ املجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.

تقوم املجموعة بتقدمي خدماتها لعدد كبير من العمالء. ال ميثل أي عميل ما نسبته 10% من رصيد الذمم املدينة كما في 2015/12/31 
و2016.

مخاطر السيولة

تعمل املجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات املالية )غير مخصومة( كما في 2015/12/31 و2016 على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي 
وأسعار الفائدة السوقية احلالية:

2016/12/31
أقل من
3 شهور

من 3 شهور
إلى 12 شهر

من سنة حتى
5 سنوات

أكثر من
املجموع5 سنوات

143,448-17,54252,62773,279دائنون وأرصدة دائنة أخرى

187,914-9,27527,826150,813قروض

3,71110,75036,82942,11893,408التزامات مقابل عقود استئجار متويلي

355434789--مطلوبات أخرى طويلة األجل

30,52891,203261,27642,552425,559المجموع

2015/12/31
أقل من
3 شهور

من 3 شهور
إلى 12 شهر

من سنة حتى
5 سنوات

أكثر من
املجموع5 سنوات

206,707--63,066143,641دائنون وأرصدة دائنة أخرى

18,432---18,432بنوك دائنة

60,948-12,59435,41612,938قروض

17,307-1,8695,7549,684التزامات مقابل عقود استئجار تمويلي

4795861,065--مطلوبات أخرى طويلة األجل

95,961184,81123,101586304,459المجموع



94

مخاطر العمالت

يوضح اجلدول التالي مدى تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كما في 31 كانون األول نتيجة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية. يبني اجلدول أثر 
التغير املمكن املعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل املوحدة، مع بقاء جميع املتغيرات األخرى 

املؤثرة ثابتة.

2016 -
العملـــة

 الزيادة في سعر صرف العملة مقابل
الدينار األردني

(%)

األثر
على الخسارة

(30)1يورو
(16)1جنيه إسترليني
(70)1جنيه سوداني

العملـــة
النقص في سعر صرف العملة 

مقابل الدينار األردني
(%)

األثر
على اخلسارة 

130يورو

116جنيه إسترليني

170جنيه سوداني

2015 -
العملـــة

 الزيادة في سعر صرف العملة مقابل
الدينار األردني

(%)

األثر
على الخسارة

(12)1يورو

17جنيه إسترليني

1196جنية سوداني

العملـــة
النقص في سعر صرف العملة 

مقابل الدينار األردني
(%)

األثر
على الربح

112يورو

(7)1جنيه إسترليني

(196)1جنيه سوداني

إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي )41/1 دوالر لكل دينار(.

بلغت خسائر فروقات العملة للسنة املنتهية في 2016/12/31 مبلغ 20,468 دينار منها 19,000 دينار تقريباً نتيجة لتدني سعر الصرف للجنيه 
السوداني واجلنيه املصري نتيجة للقرارات املتخذة في السودان واملتعلقة بفرض حافز على حتويل العملة إضافة لقرار احلكومة املصرية بتعومي سعر 

صرف اجلنيه.
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)39( إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال املجموعة بالتأكد من احملافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط املجموعة 
ويعظم حقوق امللكّية.

تقوم املجموعة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. بلغت خسائر املجموعة 24,571 دينار للسنة 
املنتهية في 2016/12/31 وبلغت خسائر املجموعة املتراكمة 88,749 دينار. مت زيادة رأسمال الشركة خالل عام 2016 ليصبح 146,405 دينار 

)إيضاح 17(.

إن البنود املتضمنة في هيكلة رأس املال تتمثل في رأس املال املدفوع ودفعات على حساب زيادة رأس املال والاحتياطي اإلجباري واخلسائر 
املتراكمة والبالغ مجموعها 71,111 دينار كما في 2016/12/31 مقابل 45,920 دينار كما في 2015/12/31.

)40( االلتزامات المحتملة والرأسمالية

كفاالت بنكية:
على املجموعة بتاريخ 2016/12/31 االتزامات محتملة تتمثل بكفاالت بنكية مببلغ 24,030 دينار )2015: 22,647 دينار(. 

القضايا المقامة على المجموعة:
إن املجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا بلغت قيمتها 15,466 دينار )2015: 13,522 دينار( وتتمثل في مطالبات قانونية متعلقة 

بنشاطاتها. وقد مت حتليل املخاطر املتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها. بالرغم أنه ال ميكن حتديد نتائج هذه القضايا بدقة فإن اإلدارة 
ومستشاريها القانونيون يعتقدون انه لن ينتج عنها أي التزامات مادية.

التزامات رأسمالية
على املجموعة بتاريخ 2016/12/31 التزامات رأسمالية مببلغ 604,326,155 دوالر أمريكي )2015: 737,190,177 دوالر أمريكي( أي ما 

يعادل 428,600 دينار )2015: 522,668 دينار( تتمثل في عقود استئجار متويلي مت توقيعها لطائرات جديدة. 

)41( معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير النافذة بعد

مت إصدار معايير مالية جديدة ومعدلة حتى 2016/12/31 إال أنها غير ملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل الشركة:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( األدوات المالية

قام مجلس معايير احملاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدولي رقم 9 “األدوات املالية” بكامل مراحله خالل متوز 2014، ويبني هذا 
املعيار املعاجلة احملاسبية لتصنيف وقياس املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبعض العقود لبيع أو شراء األدوات غير املالية. وقد مت إصدار 
هذا املعيار الستبدال معيار احملاسبة الدولي رقم 39 “تصنيف وقياس األدوات املالية”. قامت الشركة بتطبيق املرحلة األولى من معيار التقارير 

املالية الدولي رقم 9 كما صدرت خالل العام 2009، وكان التطبيق األولي للمرحلة األولى في 2011/1/1 وستقوم الشركة بتطبيق معيار 
التقارير املالية الدولي رقم 9 اجلديد بتاريخ التطبيق اإللزامي في 2018/1/1 والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس املوجودات املالية.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( اإليرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم )15( املعاجلة احملاسبية لكل أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا املعيار على جميع املنشآت التي تدخل 

في عقود لتوريد اخلدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود اخلاضعة ملعايير أخرى مثل معيار احملاسبة الدولي رقم )17( اإليجارات.

يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

معيار احملاسبة الدولي رقم )11( عقود اإلنشاء
معيار احملاسبة الدولي رقم )18( اإليراد

تفسير جلنة معايير التقارير )13( برامج والء العمالء
تفسير جلنة معايير التقارير )15( اتفاقيات انشاء العقارات

تفسير جلنة معايير التقارير )18( عمليات نقل األصول من العمالء
التفسير )31( اإليراد – عمليات املقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية.

يجب تطبيق املعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 2018/1/1 مع السماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدولي رقم )16( عقود اإليجار 

قام مجلس معايير احملاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير املالية الدولي رقم )16( “عقود اإليجار” خالل كانون الثاني 2016 الذي يحدد 
مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار.

متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم )16( مشابه بشكل جوهري للمتطلبات احملاسبية للمؤجر في معيار احملاسبة الدولي رقم )17(. 
وفقا لذلك، املؤجر يستمر في تصنيف عقود اإليجار على انها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار متويلية، بحيث يقوم مبعاجلة هذان النوعان 

من العقود بشكل مختلف.

يتطلب معيار أعداد التقارير الدولية رقم )16( من املستأجر أن يقوم باالعتراف باألصول وااللتزامات جلميع عقود اإليجار التي تزيد مدتها 
عن 12 شهر، إال إذا كان األصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من املستأجر االعتراف بحقه في استخدام األصل واملتمثل في االعتراف باألصل 

املستأجر وااللتزام الناجت املتمثل بدفعات اإليجار.

سيتم تطبيق هذا املعيار اعتباراً من 2019/1/1، مع السماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )7( – تعديل على اإليضاحات

تأتي التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )7( - قائمة التدفقات النقدية - كجزء من مبادرة مجلس معايير احملاسبة الدولية املتعلقة 
باإليضاحات والتي تتطلب من املنشأة تزويد مستخدمي القوائم املالية بإيضاحات متكنهم من تقييم التغيرات في املطلوبات الناجتة عن 

األنشطة التمويلية التي تشمل التغيرات النقدية وغير النقدية. إن التطبيق األولي لهذا التعديل ال يتطلب من املنشاة إظهار أرقام املقارنة 
للسنوات السابقة. سيتم تطبيق هذه التعديالت للفترات التي تبدأ في أو بعد 2017/1/1، مع السماح بالتطبيق املبكر. 

إن تطبيق هذه التعديالت يتطلب من الشركة إضافة معلومات إيضاحية محدودة.
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تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )2( – تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم 

قام مجلس معايير احملاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )2( - الدفع على أساس األسهم - بحيث تشمل هذه 
التعديالت ثالثة أمور رئيسية: تأثير شروط االستحقاق على قياس املعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد، وتصنيف معاملة الدفع على 
أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير 

تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق امللكّية.

يجب تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد 2018/1/1 مع السماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )40( - حتويالت االستثمارات العقارية.

توضح هذه التعديالت متى يجب على الشركة حتويل )إعادة تصنيف( العقارات مبا فيها العقارات حتت التنفيذ أو التطوير إلى أو من بند االستثمارات العقارية.

تنص التعديالت أن التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية )أو في حال لم تعد متطلبات التعريف متوفرة( 
ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال ميثل دليل على التغير في االستخدام. 

يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد 2018/1/1 مع السماح بالتطبيق املبكر لهذه التعديالت مع ضرورة 
اإلفصاح عنه.

تفسير رقم )22( - جلنة تفسيرات معايير التقارير املالية الدولية – املعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات املقدمة:

يوضح هذا التفسير أنه عند حتديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف األولي املتعلق بأصل أو مصروف أو دخل )أو جزء 
منه( أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه املنشأة باالعتراف 

األولي باألصل أو االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات املقدمة.

ميكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبلي.

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 2018/1/1 مع السماح بالتطبيق املبكر لهذا التفسير مع ضرورة اإلفصاح عنه. 
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تطبيق القواعد اإلرشادية لدليل حوكمة الشركات المدرجة في بورصة عّمان
تلتزم الشركة بتطبيق قانون الشركات النافذ وقانون هيئة األوراق املالية وتعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق املالية. كما عملت الشركة 
خالل العام 2016 على االلتزام بتطبيق معظم القواعد اآلمرة واإلرشادية الواردة في دليل حوكمة الشركات املدرجة في بورصة فيما عدا بعض 

البنود التي لم يتم تطبيقها أو مت تطبيقها جزئياًً ولأسباب التالية:

أسباب عدم التطبيقنص املادةالتسلسل 

1
يتم اإلعالن مسبقاً عن موعد اإلفصاح عن البيانات املالية 

قبل موعد إعالنها مبا ال يقل عن ثالثة أيام عمل.
يتم تطبيق قانون الشركات وتعليمات اإلفصاح اخلاصة بذلك.

2
وضع سياسة اإلفصاح والشفافية اخلاصة بالشركة ومتابعة 
تطبيقها وفقاً ملتطلبات اجلهات الرقابية والتشريعات النافذة.

يتم تطبيق تعليمات اإلفصاح.

3
وضع آلية استقبال الشكاوى واقتراحات املقدمة من قبل 

املساهمني.
ال يوجد سياسة خاصة بذلك ولكن الشركة على استعداد تام 

الستقبال مالحظات واقتراحات املساهمني في مكاتبها.

4
إدراج اقتراحات املساهمني اخلاصة مبواضيع معينة على 
جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن درأستها واتخاذ 

القرارات املناسبة بشأنها خالل فترة زمنية محددة.
يتم تطبيق قانون الشركات في هذا اخلصوص.

5
تقدم جلنتا التدقيق والترشيحات واملكافآت قراراتهما 

وتوصياتهما إلى مجلس اإلدارة وتقريراً حول أعمالهما إلى 
اجتماع الهيئة العامة العادي.

يتم تقدمي قرارات اللجنتني ملجلس اإلدارة فقط.

6
يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد االجتماع الهيئة العامة 

في ثالث صحف يومية محلية وملرتني على األقل وعلى املوقع 
اإللكتروني للشركة.

يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد االجتماع في
صحيفتني يوميتني وملرة واحدة ومبا يتفق مع أحكام املادة ) 145 ( 

من قانون الشركات.

7
يتم االلتزام بعدم إدراج أي مواضيع جديدة في االجتماع 

غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة املرسل مسبقاً 
للمساهمني.

يتم إدراج أي مواضيع أخرى تقترح الهيئة العامة مناقشتها في 
االجتماع حسب قانون الشركات.

8
يقوم املساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة 

بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة املالية للشركة 
والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة 

النتخاب املجلس.

يتم تطبيق أحكام قانون الشركات املتعلقة بهذا املوضوع.

9
يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم 

الراغب بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة بالدعوة املوجهة 
للمساهمني حلضور اجتماع الهيئة العامة.

يتم تطبيق أحكام قانون الشركات املتعلقة بهذا املوضوع.

10
احلصول على األرباح السنوية للشركة خالل ثالثني يوماً من 

يتم تطبيق أحكام قانون الشركات املتعلقة بهذا الشأن.صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.

11
أولوية االكتتاب في أية إصدارات جديدة من األسهم 

يتم تطبيق أحكام قانون الشركات املتعلقة بهذا الشأن.ملساهمني في الشركة قبل طرحها للمستثمرين اآلخرين.

12
تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة اإلفصاح 
املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لتنظيم شؤون اإلفصاح عن 
املعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً ملتطلبات اجلهات الرقابية 

والتشريعات النافذة.

يتم تطبيق تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق املالية
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