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رؤيتنا هي 1

" أن نكون احدى شركات الطيران االقتصادي الرائدة 
عالميًا" من حيث:

• هامش الربح

• االبتكار

• السمعة

• التميز في التشغيل
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مهّمتنا هي

"اعادة صياغة مفهوم السفر الجوي في المنطقة من خالل إسلوب 
العمل المبتكر، وتوفير القيمة المضافة والتشغيل اآلمن الموثوق"

ولتحقيق ذلك سنحرص على:

 • توفير افضل االسعار

• تطوير أعمالنا بشكل مربح

• فريق عمل نشيط ومتعدد المهام

 • االلتزام بأعلى المعايير في التشغيل

• ادارة التكاليف بشكل فَعال
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة2

حرضات املسامهن الكرام،

إنــه ملــن دوايع خفرنــا أن نقــول إن عــام 2016 اكن عامــا ملكــاًل بالنجــاح 
ــة  ــدة يف اكف ــق إجنــازات جدي ــة للطــران حتقي ــه العربي ــث هشــدت في حي
قطاعــات األمعــال مضــن املجموعــة. وانجسامــا مــع رؤيــة صاحــب المســو 
ــى  ــس األع ــو املجل ــي، عض ــن دمحم القامس ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت الش
حــامك الشــارقة، واصــل جملــس اإلدارة وإدارة الرشكــة قيــادة العربيــة 
للطــران إىل آفــاق جديــدة، واالســتمثار يف منــو األمعــال وخدمــة العمــالء 
وحتقيــق عوائــد ثابتــة ومســتدامة عــى اســتمثاراتم، مســامهينا األعــزاء.

ــا عهنــا يف  ــي حتدثن ــة واجليوسياســية ال ــات االقتصادي اســمرت التحدي
ــة عــدم التيقــن  ــة الســابق. واكن الســمرار حال ــة العمومي اجمــاع امجلعي
االقتصــادي والســيايس مــن تأثــر مبــارش عــى ســوق الطــران التجــاري 
العاملــي. لقــد رأينــا أســواقا ماليــة متيقظــة وتدهــور بعض العمــالت وانعداما 
ــع هــذه العوامــل  ــرت مجي ــدول. أث يف االســتقرار الســيايس يف بعــض ال
ــن  ــرمغ م ــى ال ــران، وع ــة للط ــران. إال أن العربي ــى أداء رشاكت الط ع
خمتلــف التحديــات، قــد جسلــت نتــاجئ قويــة عــى مســتوى العــام مدعومــة 

بالمنــو وكفــاءة العمليــات والضوابــط احملمكــة عــى التاكليــف.

لقــد اكن االجتــاه األبــرز الــذي هشــده العــام 2016 هــو تدهــور هوامــش 
الــرحب الــذي هشدتــه صناعــة الطــران بشــل عــام ومنطقــة الرشق األوســط 
عــى وجــه اخلصــوص. وليــس رّسًا أن حالــة عــدم التيقــن الســيايس 
واالقتصــادي تؤثــر عــى الســفر اجلــوي العاملــي. وقــد رأينــا هــذه الصناعــة 
مســمرة يف التعــرض لضغوطــات نتيجــة لبــطء المنــو الــذي تهشــده البيئــة 
االقتصاديــة يف األســواق العامليــة الرئيســية. فقــد هشــدت منطقــة اليــورو 
وأوروبــا الرشقيــة وأجــزاء مــن منطقــة الــرشق األوســط اخنفاضــا يف 
ــدة،  ــه يف ســنة واح ــف قميت ــري ضع ــه امل ــد اجلني قميــة معالهتــا. وفق
وهــو مــا اكن لــه تأثــر عــى االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة وكذلــك عــى 
معلياتنــا يف مــر. تعكــف االقتصــادات الكــرى يف مجيــع أحنــاء العــامل 
خــالل الوقــت الراهــن عــى تطبيــق تدابــر تقشــفية قاســية نتيجــة لتدهــور 
الوضــع املــايل. وواصــل اخنفــاض ســعر النفــط تأثــره وضغوطاتــه عــى 
االقتصــاد اإلقلــي يف منطقــة الــرشق األوســط. ويف دول جملــس التعاون 
اخللــي، حيــث اكن لتقليــص اإلعانــات واالخنفــاض الكبــر يف اإلنفــاق 
ــة. واســمرت احلركــة  ــر عــى األنشــطة غــر النفطي ــر كب احلكــويم تأث
ــا( يف حمدوديهتــا  ــان واألردن وتركي ــة املــرشق )لبن ــة يف منطق االقتصادي
بســبب اآلثــار غــر املبــارشة للحــروب اإلقلمييــة. وحنــن نقــول باســمرار إن 
ــرت ســلبيا بســبب احلــروب السياســية ســوف  ــي تأث ــع األســواق ال مجي
تعــود إىل نشــاطها يف يــوم مــن األيــام. وحنــن واثقــون مــن مــدى رسعــة 

منــو هــذه االســواق عندمــا تعــود اىل طبيعهتــا.

ال تــزال منطقــة الــرشق األوســط أرسع أســواق الطــران منــوًا يف العــامل، 
ــدى  ــى امل ــة ع ــتقبلية لملنطق ــات املس ــة يف التوقع ــة عالي ــا ثق ــن لدين وحن
الطويــل. ويف حــن رأينــا منــو حركــة الســفر اجلــوي يف منطقــة الــرشق 
ــداد  ــاد أع ــة الزدي ــامل نتيج ــو يف الع ــدالت من ــى مع ــل أع ــط يجس األوس
املســافرين، واصلــت هوامــش الــرحب اإلمجاليــة هلــذه الصناعــة اخنفاضهــا 
يف العــام 2016. ولعــل مــن العوامــل األخــرى الــي ســامهت بشــل 
رئيــي يف اخنفــاض هوامــش الــرحب لســوق الطــران هــو الزيــادة املفرطــة 
ــع رشاكت  ــي ســامهت فهيــا مجي ــل اجلــوي وال ــرة للنق يف الســعة املتوف
ــرة  ــا الســعة املتوف ــرات ومعه ــرشاء طائ ــة ل ــات املقدم الطــران. إن الطلبي
ــاض  ــؤدي بالنتيجــة إىل اخنف ــا ي ــع، وهــو م ــة تتجــاوز المنــو املتوق احلالي
هوامــش الــرحب. ومثــة مصــدر آخــر للقلــق حنــرص باســمرار عــى تســليط 
الضــوء هيلع، وهــو ارتفــاع الرضائــب والرســوم الــي تتقاضاهــا املطــارات 
يف مجيــع أحنــاء املنطقــة. وهــذا مــا جعــل هــذه الصناعــة أكــر لكفــة ألنــه 
يرتــب عــى رشاكت الطــران يف هنايــة املطــاف اســتيعاب هــذه الرســوم 
اإلضافيــة. بيمنــا تســمر هــذه التحديــات مجيعهــا يف فــرض ضغــوط عــى 
معلياتنــا اليوميــة، حجننــا حبمــد اهلل وتوفيقــه يف تجسيــل ســنة قويــة 

أخــرى مــن حيــث منــو رشكتنــا ورحبيهتــا.

أضافــت العربيــة للطــران يف العــام 2016 تســع وجهــات جديــدة إىل 
شــبكهتا العامليــة مــن حمطاهتــا الرئيســية امخلــس الواقعــة يف دولــة 
ــة املتحــدة واملغــرب ومــر واألردن. لقــد اســتملنا ســبع  اإلمــارات العربي
طائــرات جديــدة وأهنينــا العــام باســطول طائــرات يضــم 46 طائــرة 
ــة  ــا يف منطق ــى 124 خّط ــل ع ــاص A320 تعم ــن طــراز ايرب ــا م مجيعه
ــدة  ــا رحــالت جدي ــا. وقــد أطلقن ــا وآســيا وأوروب الــرشق األوســط وإفريقي
إىل رساييفــو )البوســنة واهلرســك( واىل باتــويم )جورجيــا( مــن حمطتنــا 
الرئيســية يف الشــارقة باإلمــارات العربيــة املتحــدة. وواصلــت حمطتنــا 
ــا يف إطــالق رحــالت  ــة يف املغــرب منوهــا القــوي وحجنن الرئيســية الثاني
ــوز وبــوردو يف فرنســا، ومــن طنجــة اىل ملقــا  جديــدة مــن فــاس إىل تول
يف إســبانيا وباريــس يف فرنســا، ومــن مراكــش اىل بــاو يف فرنســا. تقــدم 
العربيــة للطــران املغــرب حالّيًــا خدماهتــا إىل شــبكة متناميــة مــن الوجهــات 
يف أوروبــا مــن مخســة مطــارات مغربيــة. مكــا هشــدت حمطتنــا الرئيســية 
يف األردن الــي أنشــأت حديثــا إضافــة خــط جديــد بــن معــان والريــاض 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــا يشــر إىل آفــاق إجيابيــة للمنــو انطالقــا 
مــن األردن. مــن بــن اجلوائــز والتقديــرات العديــدة الــي تلقيناهــا خــالل 
العــام 2016 اكن إدراجنــا مــن قبــل جملــة Airfinance يف املرتبــة الثالثــة 
ــر  بــن أفضــل 50 رشكــة طــران يف العــامل. حنــن خفــورون هبــذا التقدي
ــة كرشكــة الطــران  ــة واالقلميي ــا عــى الســاحة العاملي ــذي يعــزز ماكنتن ال
ــام  ــة للطــران يف الع ــد جــاء منــو العربي ــة يف العــامل العــريب. وق املفضل
2016 مدفوعــا بزيــادة قويــة بنســبة %12 يف حركــة املســافرين، حيث نقلت 
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الرشكــة أكــر مــن 8.4 مليــون مســافر. نقــول اآلن، وبــل خفــر، إن العربيــة 
للطــران ميكهنــا أن تنقلــك إىل أكــر مــن 124 وجهــة يف خمتلــف أحنــاء 
العــامل. ويف ظــل هــذه الظــروف، بقينــا خملصــن أيضــا لفلســفتنا القامئــة 
عــى اللكفــة املنخفضــة وواصلنــا العمــل عــى ختفيــض تاكليفنا التشــغيلية. 
مكــا أننــا زدنــا بشــل ملحــوظ اســتمثاراتنا يف منــو أســطولنا وصيانتــه 
ــدة يف  ــاص A320 جدي ــرات ايرب أيضــا مــن خــالل اســتالمنا لســبع طائ
العــام 2016. وقــد أكــدت العربيــة للطــران أيضــا خيــارات لــرشاء مخــس 
طائــرات إضافيــة مــن نفــس الطــراز. وإضافــة إىل ذلــك، ال تــزال مشــاريعنا 
املســاندة تواصــل زيــادة مســامههتا يف األربــاح الصافيــة لملجموعــة. حنن 
خفــورون لنقــول إن مجيــع رشاكت مجموعتنــا يه رشاكت راحبــة وتقــدم 
مســامهة ماليــة اجيابيــة وكذلــك تقــدم الــدمع واجلــودة الالزمــن لعملياتنــا 
املتناميــة. ونتوقــع منــّوًا وعائــدًا جيِّديــن عــى االســتمثار مــن تلــك الــرشاكت 

جنبــا إىل جنــب مــع المنــو املســمر لملجموعــة.

مت  املــايض،  العــام  الســنوي يف  العموميــة  اجمــاع امجلعيــة  خــالل 
التصديــق عــى اقــراح جملــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 9٪. 
ــاه عــى أنفســنا باســمرار  ــذي قطعن ــد ال ــا هــذا إال برهــان عــى العه م
تقــدمي عوائــد ماليــة ملســتمثرينا. ويف هــذا العــام أيضــا واصلنــا مراثنــا 
كواحــدة مــن رشاكت الطــران األكــر رحبيــة يف العــامل، وجسلنــا أرباحــا 
ــام 2016، بيمنــا  ــارايت للع ــن درمه إم ــت 509 مالي ــًة قياســية بلغ صافي
وصلــت اإليــرادات اإلمجاليــة إىل 8,3 مليــار درمه، مــا يــدل عــى اســمرار 

الرحبيــة وعــى كفــاءة منــوذج األمعــال الــذي تتبعــه العربيــة للطــران.

وعــى الــرمغ مــن أننــا حققنــا جســال ماليــا قويــا للســنة الاكملــة، إال أننــا 
ــا 33  ــغ مقداره ــة بل ــام خســارة صافي ــن الع ــع م ــع الراب ــا يف الرب هشدن
ــران  ــة للط ــا العربي ــا رأين ــن أنن ــرمغ م ــك بال ــارايت، وذل ــون درمه إم ملي
ــع  ــع %80 خــالل الرب ــع بواق ــد مرتف ــظ عــى متوســط   إشــغال مقاع حتاف
األخــر وبزيــادة بنســبة %6 يف حركــة املســافرين. ولكــن تأثــر أداء الرشكة 
باالخنفــاض املســمر يف هوامــش األربــاح الــذي يهشــده القطــاع نتيجــة 
ــرة يف الســوق وانعاكســات المنــو البــيء  ــدة املتوف لســعة العــرض الزائ
يف املراكــز االقتصاديــة الكــرى. إننــا نؤمــن أن ظــروف الســوق احلاليــة 
مــا يه إال ظــروف مؤقتــة ونتوقــع أن يــح الســوق نفســه يف املســتقبل 
القريــب. ولدينــا ثقــة عاليــة يف آفــاق ســوق الطــران يف املنطقــة، وســوف 
نســمر يف قيــادة أمعالنــا مــن خــالل اســراتيجية واحضــة للمنــو مدعومــة 

بتدابــر قويــة ملواصلــة إدارة العمليــات بتاكليــف أقــل.

وأخــرا، نــود أن خنتــم لكمتنــا هــذه باإلعــراب عــن معيــق امتناننــا مجليــع 
موظفينــا عــى مــا أظهــروه خــالل العــام مــن تفــاٍن مســمر ومعــل جــاد، 
وإىل معالئنــا الـــ 65 مليونــا الذيــن اختــاروا الســفر مــع العربيــة للطــران 
ــا أيضــا لــم  ــا األوىل. ومكــا هــو احلــال دامئــا، نقــدم امتنانن منــذ رحلتن

مســامهينا الكــرام عــى الــدمع املســمر الــذي تقدمــوه لنــا. 

املخلصون،

 عبد اهلل بن دمحم آل ثاين
رئيس جملس اإلدارة

 عادل عبداهلل العيل
عضو جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لملجموعة
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انجازات العام 2016 3

A320 للمحاكاة والتدريب إلنتاج محاكي طيران كامل لطائرات TRU العربية للطيران تختار شركة  •

العربية للطيران تمدد اتفاقية برمجيات أنظمة تخطيط الرحالت مع شركة لوفتهانزا في المعرض الدولي     •
للطيران في البحرين  

العربية للطيران تعلن عن ارباح صافية للعام 2015 بلغت 531 مليون درهم إماراتي  •

العربية للطيران تطلق رحالتها إلى سراييفو من الشارقة  •

العربية للطيران توافق، في االجتماع السنوي للجمعية العمومية، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 9 بالمئة  •

العربية للطيران المغرب تطلق رحالت مباشرة من فاس إلى تولوز، فرنسا  •

العربية للطيران المغرب تطلق رحالت مباشرة من مراكش الى باو، فرنسا  •

افتتاح ثاني مركز لتسجيل إجراءات السفر في مدينة الشارقة أمام المسافرين  •

أولى رحالت”العربية للطيران األردن” تحط في الرياض   •

العربية للطيران تحصل على لقب "أفضل شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق األوسط" في حفل توزيع    •
جوائز بزنس ترافيلر ميدل إيست 2016  

العربية للطيران تعلن تحقيق أرباح قوية خالل الربع األول بلغت 114مليون درهم إماراتي بزيادة 34 بالمئة  •

الربع
األول

الربع
الثاني
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العربية للطيران تفوز بجائزة “أفضل قيمة لمنتج ترفيهي” في المعرض التجاري للسفر، بيون في الهند   •

 Airfinace العربية للطيران" تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم حسب مجلة"  •

العربية للطيران المغرب تطلق مركز مبيعات جديًدا في فاس، وهو المركز الخامس لها في المغرب  •

العربية للطيران توسع شبكة خطوطها بإعالنها عن إطالق رحالتها إلى باكو خالل العام 2017   •

العربية للطيران تفوز بجائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي للعام" خالل حفل توزيع جوائز "آفييشن بزنس 2016"   •

“العربية للطيران تفوز بجائزة ”مبادرة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات” عن برنامج “سحاب الخير”  •

العربية للطيران تعلن تحقيق أرباح صافية خالل الربع الثالث، بلغ مقدارها 297 مليون درهم إماراتي،  • 
  بزيادة تبلغ 26 بالمئة

A320  العربية للطيران تؤكد خيارات شراء خمس طائرات إضافية من طراز إيرباص  •

العربية للطيران المغرب ترحب بانضمام طائرة جديدة إلى أسطولها انطالقا من طنجة  •

العربية للطيران المغرب تطلق رحالت مباشرة من فاس وطنجة إلى بوردو وباريس في فرنسا وكذلك إلى  • 
ملقا في إسبانيا   

العربية للطيران المغرب تستحدث خدمة إنهاء إجراءات السفر بواسطة اإلنترنت للمسافرين من الدار البيضاء  •

العربية للطيران توسع شبكة خطوطها األوروبية بإطالق خدمات موسمية جديدة الى باتومي من الشارقة  •

العربية للطيران تطلق خيارات الدفع من خالل EMI للمسافرين من الهند  •

العربية للطيران تعلن تحقيق أرباح صافية خالل النصف األول من عام 2016، بلغت 245 مليون درهم إماراتي،    •
بزيادة تبلغ 5,3 بالمئة  

الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران يحصد لقب "رئيس تنفيذي العام"   •

العربية للطيران المغرب تطلق رحالت جوية من الدار البيضاء الى كاتانيا في إيطاليا  •

الربع
الرابع

الربع
الثالث
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المسؤولية اإلجتماعية للشركة4

اكنــت العربيــة للطــران واحــدة مــن أول الــرشاكت الــي اســتحدثت مبــادرة 
ــر إطــالق مــرشوع ”حســاب اخلــر"  ــة املســتدامة ع املســؤولية االجماعي
بالتعــاون مــع مجعيــة الشــارقة اخلريــة. هيــدف الرنــاجم إىل مجــع 
ــى  ــافرين ع ــات املس ــع ترع ــددة، جكم ــادرات متع ــالل مب ــن خ ــوال م األم
ــك يف  ــد ذل ــاد اســتمثارها بع ــوال ســنويا ويع ــرات. ُتــع األم مــن الطائ
مؤسســات تعلمييــة ومؤسســات الرعايــة الصحيــة يف الــدول الــي يه 
حباجــة ماســة ملثــل هــذه اخلدمــات مضــن شــبكة وجهــات العربيــة للطــران.

للطــران تجشيــع موظفهيــا عــى  العربيــة  العــام 2016، واصلــت  يف 
املشــاركة يف أنشــطة املســؤولية االجماعيــة للــرشاكت ورشعــت يف تنفيــذ 
ــادرة حســاب اخلــر حتســن اخلدمــات  ــت مب مشــاريع هلــذا الغــرض. تول
القامئــة ومســاعدة احملتاجــن عــر القيــام بعدد من املشــاريع خــالل 2016. 
ويف حماولــة لرفــع مســتوى الــويع حــول مستشــىف رسطــان األطفــال يف 

مــر 5757، شــاركت مجموعــة مــن موظــيف العربيــة للطــران مــر يف 
ماراثــون لــدمع املستشــىف. إضافــة إىل ذلــك، قــام متطوعــون مــن خمتلــف 
اإلدارات يف العربيــة للطــران املغــرب بزيــارة قريــة األطفــال SOS  يف 
املغــرب. وهدفــت الزيــارة إىل املســاعدة يف توفــر مالبــس ولــوازم أخــرى 

رضوريــة جديــدة.

ــة،  ــع أحنــاء املنطق ــة يف مجي ــة والتعلميي ــة إىل املشــاريع الصحي باإلضاف
دخلــت حســاب اخلــر يف رشاكــة أيضــا مــع مبــادرات اجماعيــة أخــرى. 
ــت  ــة، تبن ــى البيئ ــاظ ع ــد هيــدف إىل املســامهة يف احلف ــرا، وجكه وأخ
ــدة فقــط إىل  ــرات جدي ــة طائ ــوم عــى إضاف ــة للطــران سياســة تق العربي
أســطوهلا لتجنــب االنبعاثــات غــر املرغــوب هبــا وتقليصهــا إىل احلــد 
األدىن. مكــا اتبعــت الرشكــة سياســة احلــد مــن الطباعــة عــى الــورق 
وتعمــد بشــل كبــر عــى إعــادة التدويــر مــن أجــل احلفــاظ عــى الغابــات.
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املغربزيارة موظيف العربية للطران املغرب إىل قرية األطفال SOS وتقدمي الترعات

بنغالديشعيادة جديدة لألطفال 

رسيالناكمركز جديد إلعادة تأهيل املرأة

مرمركز جديد لغسيل اللكى

بنغالديشمركز تدريب تربوي

البوسنة واهلرسكمرشوع ترممي حديقة لألطفال يف رساييفو 

السودانرشاء قوارب صيد جديدة

املغربمساعدة نساء أرامل من خالل توزيع لوازم رضورية يف الناظور

مرمدرسة حساب خر خرية جديدة لألطفال يف سوهاج 

مرمشاركة موظفن يف ماراثون توعوي ملستشىف رسطان األطفال

البوسنة واهلرسكجتديد شبكة مياه

السودانمحلة توعية طبية

سلطنة معانتوزيع حقائب مدرسية 

فيما يلي عرض للمشاريع التي أنجزت في العام 2016:
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5

الجوائز في عام 2016

"أفضل شركة طيران 
اقتصادي في الشرق األوسط" 
خالل حفل توزيع جوائز بزنس 

ترافيلر الشرق األوسط 2016

الرئيس التنفيذي لمجموعة 
العربية للطيران يحصد لقب 

"رئيس تنفيذي العام لشركات 
الطيران" خالل حفل جوائز مجلة 

"سي إي أو" الشرق األوسط 2016 
في نسخته العاشرة

جائزة "أفضل قيمة لمنتج 
ترفيهي" في المعرض التجاري 

للسفر، بيون في الهند 

العربية للطيران تفوز بالمرتبة 

الثالثة من بين أفضل 50 
شركة طيران في العالم

برنامج "سحاب الخير" يفوز 
بجائزة "مبادرة المسؤولية 

االجتماعية للشركات "
جائزة "أفضل شركة طيران 

اقتصادي في الشرق األوسط"

الجوائز

ال تزال العربية للطيران تلقى الكثير من التقدير على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك ألدائها العالي 
ولجهودها في خدمة المجتمعات.

TOP
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6 معالم إحصائية بارزة

 12 مليار درهم إماراتي
القيمة اإلجمالية ألصول العربية للطيران اليوم

 124 وجهة
إجمالي عدد وجهات العربية للطيران على مستوى العالم 

 5 مراكز عمليات
مراكز العربية للطيران الرئيسية المنتشرة في اإلمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر واألردن

 509 مليون درهم إماراتي
إجمالي األرباح الصافية للعربية للطيران في العام 2016

 65 مليون
عدد المسافرين الذين تم نقلهم حتى اآلن، وال يزال العدد في ازدياد

 46 طائرة
 إجمالي عدد الطائرات التي يتكون منها أسطول العربية للطيران

 3 مليار درهم إماراتي
 إجمالي األرباح الموزعة على مساهمينا حتى اآلن 
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رشكــة العربيــة للطــران يه رشكــة مســامهة عامــة مدرجــة يف ســوق 
)DFM: AIRARABIA( ديب املــايل، وجيــري تــداول أهسمهــا حتــت الرمــز 

مليــار درمه   12 تزيــد قميــة أصوهلــا عــن  ويه اآلن رشكــة قابضــة 
إمــارايت. والعربيــة للطــران، الــي مت تأســيهسا برأمســال متواضــع يف 
أكتوبــر مــن العــام 2003 كأوىل رشاكت الطــران االقتصــادي يف املنطقــة، 
تضــم اليــوم مجموعــة مــن رشاكت الطــران والــرشاكت الــي تقــدم خدمات 

الســياحة والســفر يف مجيــع أحنــاء العــامل. 

مجموعة العربية للطيران

ــع يف  ــات رئيســية تق ــز معلي ــة للطــران مــن مخســة مراك ــل العربي تعم
مطــار الشــارقة الــدويل ومطــار رأس اخلميــة الــدويل باإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، ومطــار دمحم اخلامــس الــدويل يف املغــرب ومطــار بــرج 
ــدويل  ــاء ال ــة علي ــار امللك ــر ومط ــكندرية مب ــدويل يف االس ــرب ال الع

ــاألردن. يف معــان ب

المناولة األرضية والصيانة
• هندسة العربية للطيران

• الشارقة لخدمات الطيران

عمليات الطيران
• مركز تدريب الطيارين
• أكاديمية ألفا للطيران

شركات الطيران
• العربية للطيران )اإلمارات(
• العربية للطيران )المغرب(

• العربية للطيران )مصر(
• العربية للطيران )األردن(

الضيافة
• فندق سنترو الشارقة

• راديسون بلو، مارينا دبي
• ألفا لخدمات الطيران

• أكشن للضيافة

التكنولوجيا
• انفورميشن سيستم أسوشيتس

السياحة
• مقر العالم للسفريات
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تديــر العربيــة للطــران واحــدًا مــن أحــدث األســاطيل يف العــامل يتألــف مــن 
طائــرات إيربــاص مجيعهــا مــن طــراز A320. اختمــت الرشكــة العــام 2016  
بتســم 7 طائــرات جديــدة ، وبالتــايل أصبــح أســطوهلا يضــم مــا مجموعــه 
46 طائــرة. هــذا يعــي أن العربيــة للطــران قــد تســملت حــى اآلن 42 مــن 

إدارة األسطول

ــت  ــد طلبهتــا يف ســنة 2007. مكــا وقام ــت ق ــرة A320 اكن أصــل 44 طائ
الرشكــة بتأكيــد طلــب 5 طائــرات جديــدة وهــو مــا ســزيد مــن جحــم أســطول 
العربيــة للطــران إىل أكــر مــن 50 طائــرة خــالل العــام 2017، األمــر الــذي 

يمــاىش مــع اهلــدف الــذي وضعتــه العربيــة للطــران يف العــام 2007.
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اكن الســراتيجية التوســع المطوحــة لشــبكة العربيــة للطــران دور مركــزي 
يف حتقيــق المنــو الكبــر يف أعــداد املســافرين الذيــن هشدمه العــام 2016 . 

أضافــت العربيــة للطــران خطــن جديديــن ينطلقــان مــن مركزهــا الرئيــي 
واهلرســك  البوســنة  يف  اىل رساجيفــو  الــدويل  الشــارقة  مطــار  يف 

وباتــويم يف جورجيــا. 

تقريب المسافات

مكــا وأضافــت العربيــة للطــران املغــرب 6 خطــوط جديــدة مــن فــاس وطنجــة 
ومراكــش، مــن فــاس إىل تولــوز وباريــس وبــوردو يف فرنســا، ومــن طنجــة إىل 

ملقــا يف إســبانيا وباريــس يف فرنســا، ومــن مراكــش إىل بــاو يف فرنســا. 

وأضافــت العربيــة للطــران األردن خّطــا واحــدًا جديــدًا مــن مركــز معلياهتــا 
يف مّعــان إىل الريــاض يف اململكــة العربيــة الســعودية.
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انجسامــا مــع جهــود العربيــة للطــران ألخــذ زمــام املبــادرة يف مواجهــة 
ــن بشــؤون الطــران بالفــرص  ــع املعني ــات الصناعــة وتعريــف مجي حتدي
املتاحــة، فقــد دمعــت الرشكــة الــدورة السادســة مــن مقــة العــرب للطــران 
حيــث التــى اختصاصيــون ومهمــون بشــؤون الطــران مــن مجيــع أحنــاء 

العــامل العــريب.

إن مقــة العــرب للطــران الــي غالبــا مــا توصــف بأهنــا "الصــوت املتحــدث 
ــام 2011 وجيــري  ــت يف الع ــادرة أطلق ــة الطــران"، يه مب ــامس صناع ب
واهليــات  والســياحة  الصناعــة  قــادة  مــع  بالتعــاون  تنظميهــا ســنويا 
احلكوميــة ووســائل اإلعــالم البــارزة وغرهــا مــن املنمظــات امللزتمــة 
لقيــادة النقــاش حــول مجموعــة متنوعــة مــن املواضيــع الــي هتــم املعنيــن 

ــران. ــدان الط ــرار يف مي ــاع الق ــين وصن الرئيس

عقــدت نخســة  2016 مــن القمــة، الــي اكنــت برعايــة معايل وزير الســياحة 
واآلثــار األردنيــة، لينــا عنــاب، يف منطقــة البحــر امليــت األردن يف اخلامــس 
ــز  والســادس مــن ديمســر 2016 وحتــت شــعار "تواصل الثقافات وحتف
االقتصــادات"، وجهــت القمــة االنتبــاه إىل األدوار املتداخلــة الــي تقــوم هبــا 
قطاعــات الطــران والســياحة يف املســامهة يف إحــداث تمنيــة اقتصاديــة 

أكــر يف املنطقــة.

يف العــام املــايض، عقــدت هــذه القمــة يف املنامــة عامصــة مملكــة البحرين 
ــر املواصــالت  ــن أمحــد دمحم وزي ــة ســعادة الســيد مكــال ب حتــت رعاي
واالتصــاالت يف مملكــة البحريــن، وحرضهــا أكــر مــن 200 مشــارك مــن 
15 بلــدًا. ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه قــد مت تيــع النتــاجئ الرئيســية للقمــة 

ووضعــت يف تقريــر مت نــرشه إىل اهليــات التنظمييــة وصنــاع القــرار يف 
القطاعــن العــام واخلــاص، ومتابعهتــا عــر خطــة معــل.
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1. بيان اإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام 
حوكمة الشركات خالل عام 2016، و كيفية تطبيقها

لقــد اكن لرشكــة العربيــة الســبق يف تطبيــق مبــادئ احلومكــة العامــة 
ــادئ  ــك املب ــق العمــي لتل ــة التطبي ــة بأمهي ــن الرشك ــث تؤم ــرشاكت، حي لل
ــق، واملامرســات مضــن اإلطــار  ــن احلومكــة بشــلكها الدقي ــاة قوان ومراع
ــوق ومصــاحل الرشكــة  ــظ حق ــي حتف ــادئ احلومكــة ال ــن ومب ــام لقوان الع

ــا. ــة هب ــتمثارية احمليط ــة االس ــا والبيئ ــتمثرهيا وإدارهت ومس

لــذا فــإن رشكــة العربيــة للطــران، واكفــة الــرشاكت التابعــة هلــا يف 
املجموعــة، ملزتمــة باكفــة القوانــن واإلجــراءات املفروضــة علهيــا كرشكــة 
طــران عامليــة وكرشكــة مســامهة عامــة وطنيــة ويمشــل ذلــك قانــون 
ــون االحتــادي رمق )8( لســنة 1984 يف شــأن  ــة( القان ــرشاكت التجاري ال
ــالت أو تفســرات أو  ــرارات وتعدي ــن ق ــاله م ــا ت ــة )وم ــرشاكت التجاري ال
ايضاحــات أصدرهتــا هيئــة االوراق املاليــة والســلع واجلهــات الرمسيــة 
املختصــة الحقــا وحــى االن، وكذلــك القانــون اإلحتــادي رمق )2( لعــام 
2015 بشــأن الــرشاكت التجاريــة( وذلــك يف اكفــة أنشــطهتا وتعامالهتــا. 

ــنة 2009،  ــوزاري رمق )518( لس ــرار ال ــة الق ــق الرشك ــزتم وتطب مكــا وتل
والقــرار رمق )7( لعــام 2016 الصــادر عــن وزيــر االقتصــاد ورئيــس جملــس 
إدارة هيئــة األوراق املاليــة والســلع بشــأن ضوابــط احلومكــة ومعايــر 
ــه.  ــه او حتــل حمل ــة قــرارات قــد تصــدر بتعديل ــاط املؤســي، وأي االنضب
وهــو مــا زرع الثقــة يف اجلهــات االســتمثارية الكــرى حــول العــامل لتتبــوأ 

ــة للطــران. ماكهنــا مضــن مــالك العربي

و يف هــذا الصــدد فقــد أصــدرت الرشكــة القواعــد اإلجرائيــة لتطبيــق 
املبــادئ، متضمنــة مايــي:

1. بيان قنوات االتصال مع املسامهن.   

2. ضوابط األخالق والسلوك    

3. سياسة تداول األهسم    

4. سياسة نرش املخالفات    

5. سياسة املسؤولية االجماعية والبيئية للرشكة  

6. سياسة أرباح األهسم ”التوزيعات"

تقرير الحوكمة الصادر عن العربية للطيران عن العام 2016

يــم عــرض هــذه السياســات عــى املوظفــن اجلــدد يف الرشكــة، مكــا و قــد 
ــك القواعــد يف الصفحــة اإللكرونيــة الداخليــة للرشكــة حبيــث  مت نــرش تل

تتــاح لاكفــة املوظفــن لالطــالع علهيــا و للرجــوع إلهيــا يف أي وقــت.

2. تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية

إن جملــس إدارة رشكــة العربيــة للطــران واإلدارة التنفيذيــة عــى اطــالع 
تــام وعــم ودرايــة بأمهيــة القواعــد واإلجــراءات الــي حتــم تعامــالت 
أعضــاء املجلــس وموظــيف الرشكــة ممــن تتوافــر لدهيــم معلومــات حبــم 
وإتاحــة  واإلفصــاح  الشــفافية  االرتقــاء مبســتوى  وهبــدف  مناصهبــم. 
الفرصــة لملســامهن ليكونــو متســاوين يف تعامالهتــم يف هســم الرشكــة 
شــأهنم يف ذلــك شــأن املطلعــن مــن داخــل الرشكــة، فقــد أصــدرت الرشكــة 
ــا و أدرج مضــن دليــل حومكــة الــرشاكت اخلــاص بالرشكــة،  ــا داخلي بيان
يبــن رشوط تعامــالت املطلعــن، ورضورة اإلفصــاح عهنــا يف هــذا التقرير.

ــوق  ــة حق ــة مــن خــالل هــذه اإلجــراءات املتخــذة إىل محاي ــو الرشك  تصب
ــز  ــك احملافظــة عــى مسعــة الرشكــة وتعزي ــة، وكذل ــة األطــراف املعني اكف
ثقــة املســامهن واملســتمثرين هبــا. ومكــا أرشنــا ســابقا، تضمنــت القواعــد 
اإلجرائيــة والتطبيقيــة للحومكــة يف رشكــة العربيــة للطــران سياســة تــداول 
األهســم، والــي تــوحض آليــة و رشوط تــدوال املطلعــن مــن كبــار املوظفــن 
ــل أعضــاء  ــن قب ــات م ــة صفق ــم أي ــذا ومل ت ــس اإلدارة. ه وأعضــاء جمل

جملــس اإلدارة عــى أهســم العربيــة للطــران.
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3. تشكيل مجلس اإلدارة

بيان التشكيل:

يتكــون جملــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء، حســب النظــام األســايس 
للرشكــة، وقــد مت انتخــاب املجلــس احلــايل يف اجمــاع امجلعيــة العموميــة 
العــادي مــن عــام 2014. ويف حينــه، مت فتــح بــاب الــرحش ملجلــس إدارة 
رشكــة العربيــة للطــران يف 22 ينايــر 2014، وملــدة 30 يومــا حســب 

األصــول القانونيــة( يف ذلــك الوقــت، وذلــك مــن خــالل النــرش يف الصحــف 
ــروين  ــع اإللك ــًة إىل املوق ــة )إضاف ــة واإلجنلزي ــن العربي ــة( باللغت احمللي
ــوامئ  اخلــاص بالرشكــة، وموقــع ســوق ديب املــايل. ومــن مث مت نــرش ق
املرحشــن عــى املوقــع اإللكــروين حســب املــدة القانونيــة قبــل امجلعيــة 
العموميــة، مــع نبــذة عــن ســرهتم وخراهتــم العمليــة. ويف امجلعيــة 
املرحشــن  انتخبــت امجلعيــة   ،16/3/2014 بتــارخي  املقامــة  العموميــة 
ــس  ــن املجل ــبعه، وهيلع مت تعي ــس اإلدارة الس ــد جمل ــىء مقاع ــبعه مل الس

ــي أمســاء األعضــاء وصفاهتــم: ــالث ســنوات، وت ــدة ث ــد مل اجلدي

رئيس المجلس الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني

عضو تنفيذي عادل عبد اهلل علي

عضو مستقلد. غانم محمد الهاجري

عضو مستقلالشيخ محمد بن عبد اهلل آل ثاني

عضو مستقلالشيخ خالد بن عصام القاسمي

عضو مستقلعلي سالم المدفع

عضو غير تنفيذيعارف نقفي
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ملخص السير الذاتية لألعضاء :

الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني 
رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران منذ عام 2003

تولــى ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن محمــد آل ثانــي عــدة مناصــب رفيعــة فــي دولــة اإلمــارات، منهــا عضويــة المجلــس 
ــه مســاهمات  ــران المدنــي فــي اإلمــارة. ول ــرة الطي التنفيــذي إلمــارة الشــارقة كمــا شــغل أيضــًا منصــب رئيــس دائ
ــة  ــر بتعزيرالحرك ــكل كبي ــوده بش ــاهمت جه ــارات، وس ــة اإلم ــي دول ــوي ف ــل الج ــاع النق ــة قط ــي تنمي ــة ف معروف

الســياحية و االقتصاديــة والتنمويــة فــي إمــارة الشــارقة.

عادل عبداهلل العلي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 2003 

ــي  ــادي ف ــران االقتص ــوذج الطي ــد نم ــاره رائ ــران باعتب ــاع الطي ــي قط ــرة ف ــة كبي ــي بمكان ــد اهلل العل ــادل عب ــع ع يتمت
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وأحــد أهــم مطــوري قطــاع الطيــران الحديــث فــي العالــم. وتعــّد إنجازاتــه 
ومســاهماته فــي مجــال النقــل الجــوي، وقطــاع الســياحة فــي العالــم العربــي محــل تقديــر واســع مــن قبــل مجتمــع 
ــه  ــد إطالق ــر 2003 عن ــي أكتوب ــي ف ــران العرب ــاع الطي ــار قط ــر مس ــي تغيي ــادل عل ــتطاع ع ــد اس ــي. وق ــران الدول الطي
ــا، ممــا مهــد الطريــق  ــران اقتصــادي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــران"، أول شــركة طي لشــركة "العربيــة للطي

لنشــوء ســوق جديــدة للطيــران فــي المنطقــة لــم تكــن آفاقهــا قــد استكشــفت مــن قبــل.

د. غانم محمد الهاجري 
عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 2003  

شــغل د.غانــم الهاجــري منصــب رئيــس هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي، وقــد تولــى مناصــب عــدة فــي قطــاع النقــل 
 الجــوي محليــًا ودوليــًا، حيــث كان مديــرًا عامــًا لمطــار الشــارقة لمدة تجــاوزت الـــ15 عامًا، وشــغل أيضًا منصــب أمين عام

"إتحــاد خدمــات مطــارات الخليــج" "ومجلــس مطــارات العــرب". إلــى جانــب ذلــك، فــإن الدكتــور غانــم عضــو فــي "مجلس 
المطــارات العالمــي" منــذ العــام 1991. وقــد تــدرج فــي تولــي المناصــب فــي مجلــس المطــارات العالمــي )ACI( حيــث 
انتخــب نائبــًا للرئيــس، ومــن ثــم تــم تعيينــه رئيســًا لمجلــس المطــارات العالمــي. كمــا يعــد الدكتــور غانــم مــن أوائــل 

مواطنــي دولــة اإلمــارات الحائزيــن علــى الدكتــوراه فــي النقــل الجــوي، حيــث أتمهــا بنجــاح فــي المملكــة المتحــدة.

عارف نقفي
عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 2007 والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال 

يشــغل الســيد عــارف النقفــي منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة "أبــراج كابيتــال" 
ــا وآســيا الجنوبيــة،  المؤسســة الرائــدة فــي إدارة الملكيــات الخاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
والتــي تتخــذ مــن دبــي مقــرًا لهــا. وهــو عضــو فــي عــدد كبيــر مــن الشــركات والمؤسســات االجتماعيــة. وقــد تــم 
ــم،  ــتوى العال ــى مس ــة عل ــات الخاص ــال إدارة الملكي ــي مج ــرًا ف ــر تأثي ــي األكث ــخصية ه ــد 50 ش ــي كأح ــز نقف تميي
 وقــد ســبق أن تــم تكريمــه بأعلــى وأرقــى وســام مــن قبــل رئيــس جمهوريــة باكســتان اإلســالمية فــي العــام 2006.

السيد عارف حاصل على الباكالوريوس في التخطيط االقتصادي.
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الشيــخ محمـد بن عبدهلل آل ثاني
والتنميــة  اإلحصــاء  دائــرة  رئيــس  وهــو  مــارس2011،  منــذ  للطيــران  العربيــة  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 

بالشــارقة المجتمعيــة 

ــات  ــه بصم ــث ل ــارقة، حي ــارة الش ــي إم ــن ف ــباب القياديي ــن الش ــي م ــداهلل آل ثان ــن عب ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــد س يع
واضحــة علــى عــدة أصعــدة تجاريــة أهمهــا الســياحة والطيــران. تولــى الشــيخ محمــد إدارة مكتــب صاحــب الســمو 
ــث  ــاء، حي ــز اإلحص ــًا لمرك ــرًا عام ــه مدي ــم تعيين ــم ت ــن ث ــارقة، وم ــة بالش ــة األميركي ــي الجامع ــارقة ف ــم الش حاك
تولــى إعــداد وتأســيس المركــز. واآلن يتولــى منصــب رئيــس دائــرة اإلحصــاء والتنميــة المجتمعيــة فــي الشــارقة، كمــا 
ــورس  ــركة الن ــة، وش ــركة أي أم القابض ــران، وش ــا للطي ــركة جام ــن ش ــس إدارة كل م ــس مجل ــب رئي ــغل منص ويش
للضيافــة، وشــركة ســانتوس الدوليــة، وشــركة أســنت للدعايــة واإلعــالن، والشــركة الدوليــة للســياحة. وهــو نائــب 
ــوس و  ــهادتي الباكالوري ــى ش ــل عل ــد حاص ــيخ محم ــف. الش ــة والجول ــارقة للرماي ــادي الش ــس إدارة ن ــس مجل رئي

ــال. ــي إدارة األعم ــتير ف الماجس

الشيخ خالد بن عصام القاسمي 
 عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 2014، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة

الشــيخ خالــد بــن عصــام القاســمي هــو رئيــس دائــرة الطيــران المدنــي بالشــارقة وعضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
ــة  ــب إداري ــد مناص ــيخ خال ــى الش ــة تول ــيرته المهني ــالل مس ــارقة. خ ــد الش ــي عه ــمو ول ــه س ــذي يترأس ــارقة ال الش
عــدة فــي كل مــن هيئــة مطــار الشــارقة ودائــرة الطيــران المدنــي، وقــد تــدرج حتــى تولــى منصــب مديــر عــام دائــرة 
الطيــران المدنــي فــي عــام 2012، وذلــك قبــل أن يتولــى رئاســة الدائــرة فــي بدايــة 2014. وباإلضافــة للمســؤوليات 
الســابقة، فــإن الشــيخ خالــد عضــو مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وعضــو مجلــس إدارة شــركة الشــارقة لخدمــات الطيــران ش.م.م. ويحمــل الشــيخ خالــد شــهادة الباكالريــوس فــي 

التجــارة وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال الدوليــة.

علي سالم المدفع
رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي وعضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 2014

يعــد ســعادة علــي ســالم المدفــع مــن الشــباب القــادة فــي إمــارة الشــارقة. وقــد انضــم إلــى فريــق عمــل مطــار 
الشــارقة الدولــي فــي عــام 1996، وتــدرج فــي الســلم الوظيفــي وتولــى عــدة مناصــب منهــا مديــر اإلدارة التجاريــة، 
ومــن ثــم مديــرًا للمطــار، و مديــرًا عامــًا لهيئــة مطــار الشــارقة، وأخيــرًا وفــي بدايــة عــام 2014 تولــى منصــب رئيــس 
ــران وإدارة المطــارات،  ــرة واســعة تتجــاوز 20 عامــًا فــي مجــال الطي هيئــة مطــار الشــارقة. يتمتــع الســيد علــي بخب
وباإلضافــة إلــى مســؤولياته فــي المطــار، فهــو عضــو فــي المجلــس التنفيــذي لحكومــة الشــارقة، ورئيــس مجلــس 
ــس  ــو رئي ــي، وه ــون المدن ــة القان ــة لجن ــي عضوي ــيد عل ــى الس ــا يتول ــران. كم ــات الطي ــارقة لخدم ــركة الش إدارة ش
ــي  ــيد عل ــي. الس ــارقة الرياض ــس الش ــس إدارة مجل ــو مجل ــة وعض ــات البحري ــارقة للرياض ــادي الش ــس إدارة ن مجل

حاصــل علــى شــهادة الباكالوريــوس فــي اإلدارة الدوليــة مــن كليــات التقنيــة العليــا.
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4. العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة

باإلضافــة إىل رائســة جملــس إدارة رشكــة العربيــة للطــران، فــإن 
ــة  ــس إدارة رشك ــٌو يف جمل ــاين عض ــن دمحم آل ث ــداهلل ب ــيخ عب الش

ــن. ــرة للتأم البح

بيان متثيل العنرص النسايئ: ب. 

مل بطــرأ تغيــر عــى جملــس منــذ االنتخابــات األخــرة مــع تشــكيل عــام 
ــس اإلدارة احلــايل،  ــر النســايئ يف جمل ــد للعن ــد تواج 2014. ال يوج

ــا للرشكــة. و ستســمر  إال أن للعنــر النســايئ تواجــد يف اإلدارة العلي
الرشكــة يف مســاعهيا أثنــاء فتــح بــاب الرشــيح لعضويــة جملــس اإلدارة 

يف عــام 2017 إىل تجشيــع العنــر النســايئ للــرحش.

بيــان بأســباب عــدم تــرحش أي عنــرص نســايئ لعضويــة  ت. 
اإلدارة: جملــس 

يف رشكــة العربيــة للطــران تعــد اكفــة أنــواع املســاواة دامئــا مــن أجبديات 
العمــل، و عــى رأس تلــك األجبديــات املســاواة بــن اجلنســن و الــي دامئــا 
مــا تكــون مضــن أولوياهتــا. و يف قراراهتــا اخلاصــة بالتعيــن و الرقيــات 
ــة للطــران دامئــاً  عــى املؤهــالت و اخلــرات  و الرشــيح، تعمــد العربي

مكقيــاس رئيــي دون اإللتفــات إىل اجلنــس أو العــرق.

لقــد فتحــت العربيــة للطــران بــاب الرشــيح لعضويــة جملــس اإلدارة يف 
عــايم 2011 و 2014. و خالهلــام متــت دعــوة العامــة لرشــيح أنفهســم 
ــة،  ــة و األجنبي ــة العربي ــف احمللي ــرش يف الصح ــر الن ــس اإلدارة ع ملجل
ــة األوراق  ــي هيئ ــة اإللكــروين و موق ــع الرشك ــرش يف موق ــك بالن و كذل
املاليــة و ســوق ديب املــايل. و قــد القــت تلــك الدعــوات االســتجابة ليــس مــن 
مســامهي الرشكــة حفســب و لكــن مــن العامــة كذلــك. إال أنــه مل تتقــدم أي 

امــرأة برشــيح نفهســا النتخابــات عضويــة جملــس اإلدارة. 

ث.بيان مبا ييل:

مجمــوع املاكفــآت املدفوعــة ألعضــاء جملــس اإلدارة لعــام 2015: مت    .1
ــس اإلدارة  ــس ملجل ــة لملجل ــأة إمجالي ــون درمه ماكف رصف 3.85 ملي

ــم يف 2015. ــر معله نظ

مجمــوع املاكفــآت املقرحــة ألعضــاء جملــس اإلدارة لعــام 2016:    .2
يه %3.85 مليــون درمه، و ســيم عرضهــا عــى امجلعيــة العموميــة 

إلقرارهــا.

بيــان تفاصيــل بــدالت احلضــور: ال يســتم أعضــاء جملــس العربيــة    .3
ــات  ــس اإلدارة أو اجماع ــات جمل ــور إجماع ــن حض ــدال ع ــران ب للط
اللجــان التابعــة، و حســب النظــام األســايس تــم ماكفــأة األعضــاء 
ــره. ــه و تق ــي تنظــر في ــة و ال ــة العمومي ــغ مقتطــع يقــرح عــى امجلعي مببل

جدول اجمتاعات جملس اإلدارة و احلضور: ج.  

اجلدول مرفق يف هناية التقرير، حتت امللحق رمق 1.   

لــإدارة  فوضــت  الــي  املجلــس  اختصاصــات  و  مهــام  ح.  
: يــة لتنفيذ ا

و باإلشــارة إىل دور املجلــس و اختصاصاتــه، يــرشف جملــس اإلدارة    
العــام و اســراتيجيات الرشكــة، و مناقشــهتا مــع  عــى اإلطــار 
ــة مفوضــة يف اإلدارة  ــة، يف حــن أن اإلدارة التنفيذي اإلدارة التنفيذي
اليوميــة للرشكــة. و ترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريرهــا لملجلــس و الــي 
تمشــل خططهــا التوســعية و التحديــات الــي تواجههــا، و توجهاهتــا 

املســتقبلية.

ــر أن  ــا، غ ــة بعيهن ــة ملهم ــس اإلدارة التنفيذي ــوض املجل ــذا و مل يف ه   
اإلدارة التنفيذيــة مفوضــة بــاإلدارة اليوميــة للرشكــة و تســير األمعــال 
التجاريــة و تمنيهتــا، و الرجــوع لملجلــس يف الظــروف االســتثنائية أو 

ــة. ــرارات املهم ــات، أو االســتمثارات و الق التحدي

تعامالت األطراف ذات العالقة: خ.  

)أحصــاب  العالقــة  ذات  األطــراف  مــع  تعامــالت  هنــاك  تكــن  مل    
ــق  ــر املدق ــا تقري ــرق إلهي ــي تط ــة و ال ــك الروتيني ــدا تل املصــاحل(، ع

املدققــة. املاليــة  البيانــات  و  املســتقل 

بيان تفصييل برواتب كبار املوظفني: د.  

الرئيــس التنفيــذي: 3,600,000  مــع ســكن و ســيارة و %2 مــن    
الــرحب. صــايف 

ــة و تتكــون مــن 8 أخشــاص: مجمــوع رواتهبــم مــع اكفــة  اإلدارة التنفيذي
ــتملة  ــة املس ــأة اإلمجالي ــت املاكف ــد اكن ــون درمه. و ق ــدالت 16.11 ملي الب

ــام 2015 يه 544,000. ــن الع ــام 2016 ع ــالل الع خ

اهليل اإلداري يف املرفق رمق 4.

5. مدقق الحسابات الخارجي 

 إن مدقــق احلســابات اخلــاريج لرشكــة العربيــة للطــران يف 2016 يه 
رشكــة "KPMG”. و قــد مت تعييهنــا مــن قبــل امجلعيــة العموميــة خــالل العــام 
.KPMG 2013، و مل تكــن هنــاك أيــة مهــام أخــرى مت اســنادها إىل رشكــة

إن "يك يب إم يج" شــبكة عامليــة مــن رشاكت اخلدمــات املهنيــة الــي تقدم 
خدمــات التدقيــق والرضائــب واالستشــارات يف 155 دولــة ولدهيــا أكر من 
155.000 موظــف يعملــون لــدى الــرشاكت األعضــاء حــول العــامل. إن 

الــرشاكت املســتقلة األعضــاء يف شــبكة يك يب إم يج تابعــة إىل يك 
يب إم يج إنرناشــيونال كوبوريتيــف )"يك يب إم يج إنرناشــيونال"(، 
مؤسســة ســويرسية. متثــل لك رشكــة مــن الــرشاكت األعضــاء يف يك يب 

إم يج كيــان قانــوين منفصــل ومســتقل بذاتــه وتصــف نفهســا بذلــك.

إن يك يب إم يج يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يه رشكة عضو يف 
يك يب إم يج انرناشــيونال. تأسســت يك يب إم يج يف دولــة اإلمــارات 
ــوايل 750 موظــف مبــا  ــام 1973 ويه تضــم اآلن ح ــدة ع ــة املتح العربي
فهيــم 30 رشيــك. باإلضافــة إىل تقــدمي خدمــات التدقيــق واخلدمــات 
ــب يك يب إم يج يف  ــا ماكت ــي تقدمه ــات ال احملاســبية، تشــمل اخلدم
اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى خدمــات التدقيــق الداخــي واالستشــارات 
ــث  ــات البح ــات وخدم ــة املعلوم ــب واستشــارات تقني احملاســبية والرضائ
والتوظيــف والمويــل التجــاري وخدمــات املعامــالت وخدمــات أداء األمعــال 
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وخدمــات التعهيــد ألداء األمعــال وخدمــات التحقيقــات. إن "يك يب إم يج" 
ــل جــزء مــن مجموعــة "يك يب  ــة املتحــدة ومُعــان متث يف اإلمــارات العربي

إم يج لــوار جلــف".

و مــن ناحيــة أخــرى مت التعــاون مــع PKF جكهــة مســتقلة لتقيــمي "الهشــرة 
çو األصــول غــر اململوســة

 KPMG و قــد أوىص جملــس اإلدارة امجلعيــة العموميــة إعــادة تعيــن
.2017 للعــام  درمه   500,000 قدرهــا  برســوم 

6. لجنــة التدقيــق :

أمساء أعضاء اللجنة و اختصاصاهتا: أ.  

تشــلكت هــذه اللجنــة وفقــا ألتمظــة وضوابــط حومكــة الــرشاكت ويه    
ــاء. ــة أعض ــن ثالث ــة م مكون

يشلك جلنة التدقيق يف رشكة العربية للطريان:

ترفع اللجنة تقاريرها و توصياهتا إىل جملس اإلدارة.

أما مهام هذه اللجنة بشلك عام فهي عىل النحو التايل:

تبي سياسة تعين والتعاقد مع مدقق احلسابات اخلارجية. أ.  

مراجعة القوامئ املالية. ب.  

وضع أطر الرقابة الداخلية. ج.  

وضع السياسات املالية و سيايات التدقيق. د.  

اعداد التقارير و التدقيق العام. ه.  

نرش املخالفات و االحتيال. و.  

االرشاف عى تعامالت املطلعن. ز.  

النظر يف املهام الي توىل إىل اللجنة من جملس اإلدارة. ح.  

مكا و حيتوي دليل القواعد االجرائية للحومكة عى مهام اللجنة بشل مفصل.

بيان عدد االجمتاعات و احلضور:

املرفق رمق 2، جيد القارئ جدول بتوارخي االجماعات و احلضور.

7. لجنــة الترشيحات و المكافآت :

أمساء أعضاء اللجنة و اختصاصاهتا:

تشــلكت هــذه اللجنــة وفقــا ألتمظــة وضوابــط حومكــة الــرشاكت ويه مكونة 
مــن ثالثــة أعضاء.

يشل جلنة الرشيحات و املاكفآت يف رشكة العربية للطران:

ترفع اللجنة تقاريرها و توصياهتا إىل جملس اإلدارة. و تتوىل املهام التالية"

اإلدارة  و  اإلدارة  لعضويــة جملــس  بالــرحش  خاصــة  سياســة  وضــع 
ــن اجلنســن مضــن التشــكيل و  ــع ب ــاة التنوي ــة هتــدف إىل مراع التنفيذي

تجشيــع املــرأة.

ــس اإلدارة  ــة جمل ــرحش لعضوي ــة اإلجــراءات اخلاصــة بال تنظــمي و متابع
ــس  ــس جمل ــرار رئي ــول هبــا و ق ــن و األنمظــة املعم ــع القوان ــق م مبــا يتف

إدارة اهليئــة رمق 2016/7.

التأكد من استقالل األعضاء املستقلن بشل مسمر.

إعــداد السياســة اخلاصــة مبنــح املاكفىــت و املزايــا و احلوافــز و الرواتــب 
اخلاصــة بأعضــاء جملــس اإلدارة و العاملــن فهيا، و مراجعهتا بشــل ســنوي.

مراجعة هيل جملس اإلدارة و رفع التوصيات.

حتديــد احتياجــات الرشكــة مــن الكفــاءات عــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة 
العليــا و املوظفــن و أســس اختيــارمه.

ــة و  ــب يف الرشك ــة و التدري ــوارد البرشي ــداد السياســات اخلاصــة بامل اع
مراقبــة تطبيقهــا.

ــة  ــام اللجن ــى مه ــة ع ــة للحومك ــد االجرائي ــل القواع ــوي دلي ــا و حيت مك
ــل. ــل مفص بش

جدول اإلجماعات و احلضور:

يف املرفق رمق 3 جيد القارئ جدول االجماعات مع التوارخي واحلضور.

8. لجنة متابعة و اإلشراف على تعامالت األشخاص 
المتطلعين:

ــة سياســة  ــل احلومكــة اخلــاص بالرشك ــة لدلي ــد اإلجرائي ــن القواع تتضم
ــى  ــاء ع ــم بن ــى األهس ــداول ع ــع أي ت ــددت من ــن. و ح ــالت املطلع تعام
معلومــات غــر متوفــرة للعامــة، أو إطــالع الغــر عــى تلــك املعلومــات. مكــا 
و حــددت السياســة النوافــذ املمســوح مــن خالهلــا التعامــل حســب القوانن. 
و أكــدت عــى رضورة اإلفصــاح عــن مركــز املتعامــل يف الرشكــة للوســيط 

املــايل عنــد أي تــداول.

أسند جملس اإلدارة اإلرشاف عى تعامالت املطلعن إىل جلنة التدقيق. 

رئيساالشيخ دمحم آل ثاين

عضواالشيخ خالد القامسي

عضواالسيد عي املدفع

رئيساد. غامن اهلاجري

عضواالشيخ خالد القامسي

عضواالسيد عي املدفع
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10. تفاصيل المخالفات المرتكبة:

ال توجد خمالفات مرتكبة خالل العام.

11. مساهمة الشركة المجتمعية و البيئية:

ــن أن تنســلخ  ــن املجمــع، و ال ميك ــزء م ــة ج ــه أن الرشك ممــا ال شــك في
ــة للطــران رحــالت سلســة و ذات قميــة  ــر العربي ــا، و هيلع ال توف ــه بتات من
عاليــة حفســب، بــل تكــرس الرشكــة جهــوداً  كبــرة يف ســبيل رفــع مســتوى 
حيــاة مــن مه أقــل حظــا . و ذلــك عــر محتــل املســؤولية مــن االحتياجــات 
االجماعيــة لملجمعــات احملليــة والدوليــة، و مســاعدهتم، و اكن لذلــك دورا 

ً مهــام يف جنــاح الرشكــة.

ــة للطــران برناجمــاً  لملســؤولية  ــة ، خصصــت العربي ــا هلــذه الغاي حتقيق
االجماعيــة هبــدف خلــق التمنيــة املســتدامة مــع الركــز عــى توفــر التعلمي 

والرعايــة الصحيــة األفضــل لملجمعــات احملرومــة.

و قــد اكنــت العربيــة الطــران بــن أوائــل مــن أدخــل مبــادرات املســؤولية 
ــرشوع " حســاب  ــالق م ــالل إط ــن خ ــرشاكت م ــتدامة لل ــة املس االجماعي
اخلــر " بالتعــاون مــع مجعيــة الشــارقة اخلريــة . وهيــدف الرنــاجم إىل 

مجــع األمــوال مــن خــالل مبــادرات عــدة، كترعــات املســافرين عــر رحــالت 
ــة يف  ــات املختلف ــن اجله ــة م ــوال احملصل ــم اســتمثار االم ــة. و ي الرشك
ــدان احملتاجــة عــر  ــة يف البل ــة والطبي ــة التعلميي جمــاالت شــى اكلرعاي

شــبكة العربيــة للطــران .

وقــد أنشــأت مبــادرات "حســاب اخلــر" عيــادات طبيــة يف لك من الســودان 
ــة يف  ــدارس تعلميي ــن أنشــأت م ــا، يف ح ــاك والميــن و تركي ، ورسي الن
ــك ، نفــذ مــرشوع "حســاب  ــد. وعــالوة عــى ذل ــال و اهلن رسيالنــاك والنيب
ــد  ــادرات ض ــودان، ومب ــا يف الس ــاب الحساي ــد الهت ــالت ض ــر" مح اخل

أمــراض القلــب يف الميــن وغرهــا الكثــر.

ــى  ــن ع ــا لملوظف ــة للطــران تجشيعه ــت العربي ــام 2015، واصل و يف ع
املشــاركة يف أنشــطة املســؤولية االجماعيــة و رشعــت يف تنفيــذ مشــاريع 

9. من المسؤوليات الرئيسية إلدارة التدقيق الداخلي :

تطويــر بــراجم ملراجعــة احلســابات لضــامن محايــة أصــول الرشكــة، وتكــون 
مســؤولة عــن مضــان ســالمة املعلومــات؛ اإلذعــان مــع سياســات الرشكــة 
وإجراءاهتــا وأنمظهتــا ، وتقيــمي األداء التنظــي، واالســتفادة املثــى مــن 
الفــرص وتقليــل املخاطــر ، و االســتخدام األمثــل ملــوارد الرشكــة، و خلــق 

نظــام للرقابــة الداخليــة.

و يمت ذلك عرب: 

تطوير و متابعة السياسات و املامرسات عى مستوى الرشكة.    .1

وضع خطط و براجم عى نطاق الرشكة للتدقيق الداخي.   .2

املاليــة  والسياســات  لملامرســات  املتواصــل  التطبيــق  مضــان    .3
الــرشاكت. وإدارة  واحملاســبية 

ــا  ــة، وغره ــغيل و األنمظــة املالي ــة وســالمة التش ــتعراض موثوقي اس   .4
مــن نظــم املعلومــات اإلداريــة والوســائل املســتخدمة لتحديــد األداء، و 

ــات.  ــر هــذه املعلوم ــف و تقري تصني

اســتعراض وســائل احلفــاظ عــى األصــول وحســب مقتــى احلــال    .5
ــق مــن وجــود األصــول املذكــورة. التحق

دراســة الوضــع االقتصــادي و كفــاءة املــوارد الــي توضفهــا الرشكــة،   .6
ــد الفــرص املتاحــة لتحســن األداء التشــغيي.  وحتدي

مراقبــة ومراجعــة اإلجــراءات / وظائــف اللجــان املختلفــة عــى النحــو   .7
ــر عــن رأي مســتقل.  ــك للتعب ــة وذل ــة املراجع ــل جلن ــن قب ــوب م املطل

التنسيق مع مدققو احلسابات القانونين املستقلون.  .8

مراجعــة واملوافقــة عــى مجيــع التغيــرات الكبــرة يف النظــم املاليــة   .9
واحملاســبية واملامرســات واإلجــراءات لضــامن الرقابــة الداخليــة. 

إجــراء التحقيقــات ومراجعــة احلســابات عــى النحــو املقــرح مــن قبــل   .10

اإلدارة العليــا أو مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي / جملــس اإلدارة ، مــن 
أجــل حتديــد احلقائــق واألســباب مــن املخالفــات املشــتبه فهيــا. 

مضــان دراســة و العمــل عــى السياســات القامئــة واملامرســات   .11

واإلجــراءات حبيــث يــم تطويرهــا مــن أجــل حتســن الرقابــة واحلفــاظ 
ــة.  ــى أصــول الرشك ع

ــق  ــة التدقي ــة / جلن ــذي لرشك ــس التنفي ــس / الرئي ــر إىل املجل التقري  .12

ــة  ــبة اإلداري ــام احملاس ــة يف نظ ــة الرشك ــة وفعالي ــدى كفاي ــول م ح
الداخليــة ، والضوابــط املاليــة ، ونوعيــة األداء التشــغيي باملقارنــة مــع 

ــة.  ــر املوضوع املعاي

متابعــة وضــع تقاريــر وتوصيــات مراجعــة احلســابات وتقــدمي تقريــر   .13

متابعــة إىل املجلــس / رئيــس جملــس اإلدارة وجلنــة التدقيــق. 

تصمــمي جــدول زمــي لــإدارة لتطبيــق اخلطــط الســنوية ملراجعــة    .14

احلســابات وتنفيذهــا بعــد إقرارهــا مــن جلنــة التدقيــق الداخــي. 

تقــدمي عــرض عــن أنشــطة مراجعــة احلســابات والدراســات عــى   .15

مســتوى الرشكــة األم و الــرشاكت التابعــة عــى النحــو املطلــوب مــن 
ــق الداخــي. ــة التدقي ــل جلن قب

إعــداد خطــط اإلدارة الســنوية واملزانيــات التشــغيلية، و بعــد املوافقــة   .16

علهيــا ، الرقابــة عــى النفقــات ومــالك املوظفــن لتضــايه هــذه اخلطط 
واملزانيات. 

ممارسة اإلدارة الفعالة ملوظيف اإلدارة، من حيث اختيار وتدريب    .17

وحتفــز وتقيــمي و تأديــب املوظفــن يف اتصــال مــع املــوارد البرشيــة.

التأكد من أن موارد اإلدارات مستخدمة بشل حصيح و فعال.  .18

مسؤولية االستعانة مبصادر خارجية ملهام مراجعة احلسابات.  .19

هــذا، و مل تصــادف الرشكــة أيــة مشــالك كبــرة يتوجــب اإلفصــاح عهنــا 
ــان أســباهبا، مكــا و  ــة تســتوجب بي ــر، أو خمالفــات مرتكب يف هــذا التقري
مل تكــن هنــاك أحــداث جوهريــة، خارجــة عــن املعتــاد، و تســتديع التطــرق 

إلهيــا يف هــذا التقريــر.
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هلــذا الغــرض . و يف حماولــة لتحســن اخلدمــات القامئــة و مســاعدة 
احملتاجــن ، قامــت حســاب اخلــر عــدد مــن املشــاريع هــذا العــام، 
تضمنــت زيــارة داريــن لرعايــة األيتــام يف لك مــن األردن و املغــرب. مكــا 
ــون و  ــد الع ــد ي ــارات و م ــك الزي ــن يف تل ــن املوظف ــة م ــوع مجموع و تط

ــن. ــل الداري ــود متوي ــاون، مكــا و شــاركوا يف جه التع

و جبانــب مشــاريع الصحيــة و الثقافيــة و التعلمييــة، تشــارك "حســاب 
اخلــر يف العديــد مــن املبــادرات املجمعيــة حيــث تعمــل بشــل وثيــق مــع 
مدينــة الشــارقة للخدمــات االنســانية، و ذلــك لتحســن و تطويــر حيــاة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة. و هتــم الرشكــة مــن خــالل هــذه املبــادرة إىل توفــر 
ــة ســفر سلســة  ــر معلي ــن طلهبــا يف ســبيل توف ــة االحتياجــات املمك اكف

للفــات املختلفــة مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

بعض املشاريع الي مت إجنازها خالل 2016:

اململكة املغربيةموظيف رشكة العربية للطران يؤدون زيارة إىل قرية األطفال يف املغرب

بنجالدشإنشاء مستوصف طيب

رسيالناكإنشاء مركز متخصص لعالج النساء

مجهورية مر العربيةإنشاء مركز طيب

البوسنة و اهلرسكإنشاء مركز تعلي و تدرييب

مجهورية مر العربيةمستلزمات لملساجد

السودانتوفر قوارب صيد

اململكة املغربيةدمع األرامل و مساعدهتم

مجهورية مر العربيةإنشاء مدرسة جديدة يف سوهاج

البوسنة و اهلرسكإقامة آبار مياه

سلطنة معانتوفر احلقائب املدرسية للطلبة

البيئــة، تعمــد الرشكــة سياســة  و أخــرا، مســامهًة و حفاظــا عــى 
اســتقطاب طائــرات حديثــة الطــراز و الصنــع، و مل يــم اخسدامهــا مســبقا، 
و ذلــك لتجنــب االنبعاثــات الغــر مرغــوب هبــا و تقليصهــا. و تعمــد الرشكــة 

12. معلومــات عامــة:

أ. بيان سعر هسم رشكة العربية للطران يف لك هشر خالل 2016:

سياســة التقليــص مــن األوراق املطبوعــة و إعــادة تدويــر الــورق و ذلــك للحــد 
مــن اســهتالك الغابــات.

الشهراإلغالقالسعر األعلىالسعر األدنى

2016 يناير 1.091.37

2016 فراير 1.171.34

2016 مارس 1.21.38

2016 ابريل 1.211.28

2016 مايو 1.181.34

2016 يونيو 1.241.35

2016 يوليو 1.31.46

2016 أغسطس1.341.49

2016 سبمر1.351.4

2016 أكتوبر1.251.37

2016 نومفر 1.241.31

2016 ديمسر1.271.37
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ب. بيان األداء مقارنة مبؤرش السوق العام و القطاع:

ج. بيان توزيع ملكية األهسم يف هناية 2016:

*املصدر: سوق ديب املايل.

Jan
2016

Feb 
2016

Mar 
2016

Apr 
2016

May 
2016

Jun
2016

Jul
2016

Aug 
2016

Sep 
2016

Oct 
2016

Nov 
2016

Dec 
2016

النسبة المملوكةالكميةالفئة الوصف

ARAB867,4760.0186مرف

GCC6,697,5940.1435

OTHERS3,080,6920.0660

UAE340,092,3857.2876

ARAB6,135,1380.1315رشكة

GCC339,881,8457.2831

OTHERS721,081,79115.4516

UAE1,783,482,17338.2172

OTHERS621,5130.0133حكومة

UAE8,370,6760.1794

ARAB148,363,7723.1792فرد

GCC82,890,2181.7762

OTHERS91,267,4981.9557

UAE1,103,302,94323.6420

ARAB50,0000.0011مؤسسة فردية

GCC200,0000.0043

OTHERS4,6000.0001

UAE30,309,6860.6495

العربية للطيران

مؤشر السوق

مؤشر القطاع
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د. بيان املسامهني الذين ميلكون %5 أو أكرث من رأس مال الرشكة:

ه . بيان توزيع املسامهني حسب امللكية:

النسبةالكميةاسم المستثمر 

%838,469,04017.57الشارقه الداره االصول ذ م م 

%429,613,5099.21املها القابضة

%276,590,8875.90بنك املرشق ش.م.ع.

عدد األسهم المملوكة 
للمستثم

مجموع عدد األسهم عدد المساهمين
المملوكة للفئة

نسبة الملكية من رأس 
المال

% 12,761170,927,1133.55أقل من 50,000 هسم

% 50,0002,121280,631,2286.01 إىل أقل من 500,000

% 500,000537746,460,66015.99 إىل 5 مليون

% 1243,468,680,99974.33أكر من 5 مليون

% 15,5434,666,700,000100املجموع

و. بيــان باإلجــراءات الــي مت اختاذهــا بشــأن ضوابــط عالقــات 
املســتمثرين.

يــرأس فريــق عالقــات املســتمثرين الســيد عبدالرمحــن بــن طليعــة، إال لــل 
مــن الرئيــس التنفيــذي لملجموعــة و الرئيــس املــايل لملجموعــة دور هــام و 

حمــوري يف نشــاطات اإلدارة. 

منــذ حتــول رشكــة العربيــة للطــران إىل رشكــة مســامهة عامة، أولــت إدارة 
عالقــات املســتمثرين أمهيــة مطلقــة و تمحــور مســؤولية اإلدارة يف شــقن: 
ــة االســتمثار  األول هــو مســاعدة صغــار املســتمثرين مــن خــالل رشح آلي
و الغايــة منــه، و متابعــة حقوقهــم يف األربــاح الســابقة غــر املســتملة، 
ــن  ــة ع ــايل، و اإلجاب ــوق امل ــم يف الس ــث بياناهت ــى حتدي ــم ع و تجشيعه

أســئلهتم العامــة و يــم ذلــك مــن خــالل الريــد االلكــروين 

اهلاتــف)97165088977+(    و   )investorelations@airarabia.com(

مكــا و توفــر الصحــة االلكرونيــة بيانــات حمدثــة بشــل ربــع ســنوي عــن 
الرشكــة و أداهئــا و خططهــا:

http://www.airarabia.com/en/corporate-investor-relations

أمــا الشــق الثــاين فهــو تســويق الرشكــة عند كبــار املســتمثرين و الصناديق 
ــة و  ــرى املنشــآت املالي ــدى ك ــن ل ــن املالي ــة و احمللل االســتمثارية العاملي
املصــارف، و يــم ذلــك عــر املشــاركة يف املؤمتــرات املتخصصــة يف هــذا 
املجــال. و يف العــام 2016 شــاركت العــريب يف مدينــة نيويــورك، لنــدن، و 
مؤمتريــن يف دولــة اإلمــارات. و ميثــل الرشكــة يف هــذه املؤمتــرات الرئيــس 

التنفيــذي أو الرئيــس املــايل أو مديــر إدارة عالقــات املســتمثرين.

باإلضافــة إىل ذلــك، يــم دعــوة مجيــع املجسلــن يف قاعــدة بيانــات عالقــات 
املســتمثرين إىل مؤمتــر هاتــيف عقــب انهتــاء لك ربــع، و يــم مناقشــة 
البيانــات املاليــة و األداء خــالل الربــع املنــرم بوجــود الرئيــس التنفيــذي 
و الرئيــس املــايل، و يفتــح البــاب لألســئلة و احلــوار مــع احملللــن و مــدراء 

احملافــظ، و املســتمثرين.

ز. بيان بالقرارات اخلاصة:

ال توجد أي قرارات خاصة مت عرضها عى امجلعية العمومية.
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العربية للطيران تختار TRU لتصنيع محاكي طيران كامل و عالي الدقة

العربية للطيران تمدد اتفاقية برامج تخطيط الرحالت مع شركة لوفتانزا في معرض البحرين الدولي للطيران

أولى رحالت العربية للطيران –  تنطلق إلى سراييفو من الشارقة

الجمعية العمومية تقر توزيع %9 كأرباح نقدية على المساهمين

أولى رحالت العربية للطيران – المغرب تنطلق من مراكش إلى "بو" الفرنسية

العربية للطيران تفتتح ثاني مركز لها في الشارقة لتوفير خدمة إنهاء إجراءات السفر في المدينة

أولى رحالت العربية للطيران – األردن تنطلق إلى الرياض

"Business Traveler ME Awards" تختار العربية للطيران كأفضل ناقل اقتصادي في منطقة الشرق األوسط

العربية للطيران تحتفل بمرور عشرة سنوات على أولى رحالتها إلى "كوشي"

العربية للطيران تعلن نتائج قوية في الربع األول بنمو %34 و أرباح صافية عند 114 مليون درهم

العربية للطيران – المغرب توفر انهاء إجراءات السفر عبر الموقع االلكتروني للمسافرين من الدار البيضاء

العربية للطيران  توسع خدماتها في أوروبا من خالل إطالق خدماتها إلى باتومي في جورجيا إنطالقًا من الشارقة

األردن تستضيف النسخة السادسة من قمة العرب للطيران

اختيار الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران كـ"الرئيس التنفيذي لشركة طيران في العام 2016"

العربية للطيران تفوز بجائزة أفضل قيمة لمنتج منتج ترفيهي في معرض السفر الفرنسي

العربية للطيران تحتل المركز الثالث في قائمة أفضال شركات الطيران على مستوى العالم

العربية للطيران تعلن عن خط جديد إلى أذربيجان

Aviation Business Awards العربية للطيران تفوز بجائزة أفضل ناقل اقتصادي للعام 2016 من

برنامج "سحاب الخير" يفوز بجائزة أفضل مبادرة خيرية مجتمعية للعام 2016

العربية للطيران تعلن عن نتائج قوية للربع الثالث بنمو %26 و ربحًا صافيًا بلغ 297 مليون

A320 العربية للطيران تؤكد تنفيذ خيارات شراء 5 طائرات من طراز

العربية للطيران – المغرب تطلق رحالتها إلى كل من:

بوردو الفرنسية

باريس الفرنسية

فيز الفرنسية

مالقا االسبانية

هذا و اهلل ولي التوفيق...

عبد اهلل بن محمد آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع:

ح . بيان األحداث اجلوهرية الي صادفت الرشكة خالل 2016: 
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Sheikh Mohammed Al Thani

Chairman of the Board

ملحق رمق 1

جدول توارخي اجماعات جملس إدارة رشكة العربية للطران و احلضور يف 2016:

"Y" أي حارض، و "N" معتذر.

ملحق رمق 2

جدول توارخي اجماعات جلنة التدقيق و احلضور:

"Y" أي حارض، و "N" معتذر.

ملحق رمق 3

جدول توارخي اجماعات جلنة الرشيحات و املاكفآت:

"Y" أي حارض، و "N" معتذر.

ملحق رمق 4

رقم 
التاريخاالجتماع

الشيخ 
د. غانمعبداهلل

عادل 
علي

الشيخ 
محمد

الشيخ 
خالد

علي 
المدفع

عارف 
نقفي

118 - 01 - 2016YYYYYYY

207 - 02 - 2016YYYYYNY

308 - 05 - 2016YYYNYYY

411 - 08 - 2016YYYYYYY

513 - 11 - 2016YYYYYYY

625 - 12 - 2016YYYYYYN

علي المدفعالشيخ خالدالشيخ محمدالتاريخرقم اجتماع لجنة التدقيق

107 - 02 - 2016YYN

206 - 05 - 2016YYY

311 - 08 - 2016YYY

413 - 11 - 2016YYY

علي المدفعالشيخ خالدد. غانمالتاريخرقم اجتماع لجنة الترشيحات

107 - 02 - 2016YYY

الرئيس التنفيذي

مدير الموارد 
البشرية

مدير 
الهندسة و 

الصيانة

مدير الدعم 
التجاري

مدير 
االستراتيجية و 

الشبكة
مدير الشؤون 

التنفيذية

المدير 
التنفيذي 
للشؤون 
التجارية 

المدير 
التنفيذي 
للعمليات

 المدير
المالي
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