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

الموثوق"

لتحقيق ذلك سنحرص على:
• توفير أفضل األسعار

• تطوير أعمالنا بشكل مربح
• فريق عمل نشيط ومتعدد المهام

• اإللتزام باعلى المعايير في التشغيل
• إدارة التكاليف بشكل فّعال

رؤيتنا هي
ــران  ــي ــط ال شـــركـــات  احــــدى  نــكــون  "أن 

اإلقتصادي الرائدة عالميًا"

 من حيث:
• هامش الربح

• اإلبتكار
• السمعة

• التمّيز في التشغيل
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عبداهلل بن حممد اآل ثاين

رئي�ص جمل�ص الإدارة

عادل عبداهلل علي

ع�شو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي للمجموعة

امل�شاهمني، اأعزائي 

كانت  و�شواء  الطريان.  قطاع  على  يوؤثر  اأن  ميكن  العامل  حول  يحدث  ما  كل  اإن 

هذه الأحداث حتديات اقت�شادية، اأو ا�شطرابات �شيا�شية، اأوحتى كوارث طبيعية 

اأن توؤثر على اأعمالنا بطريقة كبرية. مل يكن عام  اأو غريها - ميكن لها جميعًا 

2014 خمتلفًا فقد �شهدت منطقتنا ال�شيناريوهات اجليو�شيا�شية الأكرث حتديًا 

يف العامل، وبالرغم من ذلك، ها نحن نقف اليوم فخورين لرنى اأن منوذج واأداء 

اأعمالنا ل يزال قويًا ومتميزًا باملرونة كما كان دائمًا. ولريب يف اأن ذلك كله يعود 

لعزميتنا ال�شادقة لر�شم طريق خا�شة بنا تف�شي اإىل النجاح. فبدًل من الرتكيز 

على التحديات اخلارجة عن ارادتنا، �شرنكز يف كلمة هذا العام التي نتوجه بها 

اليكم، م�شاهمينا الكرام، على الروؤية البعيدة املدى للعربية للطريان وكيف اأننا 

نقرتب �شنة تلو الخرى من حتقيق هذه الروؤية.

 2014 العام  للطريان قد �شهدت يف  العربية  اأن  نقول  اأن  اإنه ملن دواعي فخرنا 

حتقيق اإجنازات جديدة يف خمتلف مكونات املجموعة. ومتا�شيًا مع روؤية �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ص الأعلى وحاكم 

نحو  للطريان  العربية  اأداء  دفع  ال�شركة  واإدارة  الإدارة  جمل�ص  وا�شل  ال�شارقة، 

اآفاق جديدة، وال�شتثمار يف تنمية الأعمال التجارية، وخدمة العمالء، وحتقيق 

عوائد ثابتة وم�شتدامة على ا�شتثماراتكم، اأيها امل�شاهمني الكرام.

بينما �شهد العام 2014 املزيد من الت�شعيد ال�شيا�شي يف املنطقة املحيطة بنا، 

وهو ما و�شع مزيدًا من ال�شغوطات على عملياتنا يف العديد من الدول املجاورة 

فقد  التيقن.  وعدم  بالغمو�ص  تت�شم  مرحلة  يف  العاملي  القت�شاد  دخل  اأن  بعد 

نتيجة  ال�شفر  �شناعة  على  قوي  تاأثري  الرو�شية  العملة  قيمة  لنخفا�ص  كان 

لرتفاع تكلفة ال�شفر اخلارجي، وبالتايل �شهدنا تباطوؤًا يف حركة الطريان من 

رو�شيا ومنطقة رابطة الدول امل�شتقلة. وفوق ذلك، اأدى �شعف اليورو يف جميع 

اأنحاء منطقة اليورو اإىل اإلقاء عبٍء اإ�شايف على القت�شاد الأوروبي الذي كان 

اأ�شال يواجه العديد من التحديات. وبالطبع، فاإن ما �شهده العامل من تقلبات 

العام  منذ  له  �شعر  اأدنى  م�شجال  ال�شنة،  من  الأخري  اجلزء  يف  النفط  باأ�شعار 

2008 قد اأ�شاف املزيد من ال�شغوط على اقت�شاد املنطقة والذي بدوره يعتمد 

ب�شكل ا�شا�شي على النفط. ويف الوقت الذي ا�شتمرت فيه جميع هذه التحديات 

واحدة  ت�شجيل  من  متكنا  اليومية،  عملياتنا  على  �شغوطات  بفر�ص  اخلارجية 

اقرتبنا  اأننا  كله  هذا  من  والأهم  ال�شركة.  تاريخ  يف  اآداًء  ال�شنوات  اأف�شل  من 

خطوة اأخرى من حتقيق روؤيتنا.

رسالة رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للمجموعة

لقد قلنا دائمًا اأن ا�شم العربية للطريان يعك�ص طموحات ال�شركة يف اأن ت�شبح 

لقد  به.  املحيطة  باملناطق  العربي  العامل  يربط  الذي  املف�شل  اجلوي  الناقل 

دخول   2014 العام  ي�شهد  مل  ذلك.  حتقيق  اإىل  بخطوة  اأقرب  الآن  ا�شبحنا 

اأخرى  وزيادة عدد رحالتها على وجهات  اأ�شواق جديدة  اإىل  للطريان  العربية 

�شهد  واإمنا  فقط،  عملياتها  مراكز  من  ال�شوق  يف  ح�شتها  زيادة  عن  ف�شاًل 

كذلك اإطالق ثاين مراكز عملياتنا الرئي�شية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

فخورون  جدُّ  اإننا  الدويل.  اخليمة  راأ�ص  مطار  من  رحالتنا  اإطالق  خالل  من 

موفرين  ال�شمالية،  الإمارات  يف  الأقوى  الطريان  ك�شركة  مكانتنا  برت�شيخ 

كما  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  يف  مطارين  من  ال�شفر  خيارات  لزبائننا 

�شهدنا اأي�شا اتخاذ املراكز الرئي�شية للعربية للطريان يف كل من املغرب وم�شر 

تدابري قوية ملوا�شلة منو العمليات واحلفاظ على دخٍل �شاٍف اإيجابي، وبالتايل 

للمجموعة ككل. كان من م�شادر دعم منو  الو�شع املايل  اإيجابيًّا يف  امل�شاهمة 

العربية للطريان يف العام 2014 الزيادة الكبرية يف حركة امل�شافرين، اإذ بلغت 

 6.8 جمموعه  ما  ال�شركة  نقلت  %12حيث  امل�شافرين  اأعداد  يف  النمو  ن�شبة 

جميع  من  الوجهات  �شبكة  تو�شيع  جانب  اإىل   ،2014 العام  يف  م�شافر  مليون 

الدول  بني  ال�شفر اجلوي  املزيد من خطوط  توفري  العمليات من خالل  مراكز 

باتت  للطريان  العربية  باأن  اأي�شًا  فخورون  ونحن  املحيطة.  واملنطقة  العربية 

الآن ت�شرّي رحالتها اإىل اأكرث من 100 وجهة عاملية.

 

ووا�شلنا عملنا  التكاليف،  اإدارة  القائمة على  لفل�شفتنا  اأوفياء  اأي�شا  بقينا  لقد 

تنمية  يف  ا�شتثماراتنا  من  زدنا  وقد  فّعال.  ب�شكل  الت�شغيلية  تكاليفنا  باإدارة 

اأ�شطولنا ويف اأعمال ال�شيانة ب�شكل ملحوظ، ويتبني ذلك من خالل ا�شتالمنا 

وجنحنا   .2014 العام  يف   A320 اإيربا�ص  طراز  من  جديدة  طائرات  لت�شع 

وّقعنا  اآخر حيث  بنك حملي  2015 من  العام  لطائرات  تاأمني متويل  اأي�شًا يف 

وبالإ�شافة  اأمريكي.  دولر  مليون   230 قيمتها  الإ�شالمي  دبي  بنك  مع  �شفقة 

ال�شايف  الدخل  امل�شاهمة يف  امل�شاندة م�شتمرة يف  اإىل ذلك، ل تزال �شركاتنا 

التابعة  ال�شركات  جميع  اإن  نقول  اأن  لنا  اآخر  فخر  مل�شدر  واإنه  للمجموعة. 

عن  ف�شاًل  اإيجابية  مالية  م�شاهمات  وتقدم  مربحة  �شركات  هي  ملجموعتنا 

جّيدًا  منوًا  ونتوقع  املتنامية.  لعملياتنا  النوعية  واجلودة  الالزم  الدعم  تقدمي 

امل�شتمر  النمو  اإىل جنب مع  ال�شتثمار جنبًا  وعائدًا جيدًا على  ال�شركات  لهذه 

للطريان. للعربية 

وهو  ال�شني،  يف  اأرورم�شي  مدينة  اىل  عملياتنا  باإطالق  هذا  عامنا  بداأنا  لقد 

اأعلنا  كما  نتبعها.  التي  التو�شع  ا�شرتاتيجية  عن  جدًا  جيدة  فكرة  يعطي  ما 

اأي�شا عن افتتاح مركزنا الرئي�شي العاملي اخلام�ص يف الأردن والذي من املقرر 

فر�شة  بذلك  موفرين  العام،  هذا  من  الأول  الربع  نهاية  يف  عملياته  يبداأ  اأن 

للعبور  بوابًة  نف�شه  الوقت  ويف  العربية،  الدول  بني  وجهاتنا  �شبكة  لنمو  جديدة 

تتفرد بها  والتي  التو�شع هذه،  باتباعنا ل�شرتاتيجية  اإننا  الو�شطى.  اأوروبا  اإىل 

من  معقولة  بكلفة  ال�شفر  املزيد من خيارات  لعمالئنا  نقدم  للطريان،  العربية 

الرئي�شي  الرتكيز  هو  هذا  كان  لقد  العربي.  العامل  يف  املطارات  خمتلف  واإىل 

عملياتنا  تطوير  يف  ن�شتمر  و�شوف  البدء،  منذ  اخرتناه  الذي  العمل  لنموذج 

اأقل. اأكرث مقابل تكلفة  وتنميتها بطريقة ت�شمح لعمالئنا بال�شفر 

الت�شديق  مت  املا�شي،  العام  يف  ال�شنوي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل 

اإل  هذا  وما   .%7.25 بن�شبة  نقدية  اأرباح  توزيع  الإدارة  جمل�ص  اقرتاح  على 

املالية  العوائد  تقدمي  با�شتمرار  اأنف�شنا  على  قطعناه  الذي  العهد  على  برهان 

مل�شتثمرينا. ويف هذا العام وا�شلنا مرياثنا كواحدة من �شركات الطريان الأكرث 

بلغت  والتي  ال�شافية  لالأرباح  جديدًا  قيا�شيًا  رقمًا  م�شجلني  العامل  يف  ربحية 

566 مليون درهم اإماراتي للعام 2014، بينما و�شلت الإيرادات الإجمالية اإىل 

7,3 مليار درهم، مما يدل على ا�شتمرار الربحية وعلى كفاءة منوذج الأعمال 

الذي تتبعه العربية للطريان.

اأخريًا، نود اأن نختتم كلمتنا هذه بالإعراب عن عميق امتناننا جلميع موظفينا 

عمالئنا  واإىل  جاد،  وعمل  م�شتمر  تفاٍن  من  العام  خالل  اأظهروه  ما  على 

مدى  على  للطريان  العربية  مع  ال�شفر  اختاروا  مليونًا   47 عددهم  فاق  الذين 

ال�شنوات الأحدى ع�شر املا�شية؛ وكما هو الأمر دائمًا، نقدم امتناننا اأي�شًا لكم 

م�شاهمينا الكرام على الدعم امل�شتمر الذي تقدموه لنا.

ل تزال التحديات كثرية، غري اأن جمموعة العربية للطريان ل تزال اأقوى.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام
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إنجازات العام 2014
يناير

العربية للطريان ت�شارك يف معر�ص الطريان الدويل يف البحرين   •

فبراير

العربية للطريان تعلن عن اأرباح �شافية للعام 2013 بلغت 435 مليون درهم اإماراتي  •

اأوىل رحالت العربية للطريان حتط يف العا�شمة امل�شرية القاهرة، الوجهة اخلام�شة لها يف م�شر  •

وفد من موظفي العربية للطريان يزور كامتاندو يف نيبال، لالطالع على مبادرة "�شحاب اخلري" �شمن برنامج امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة  •

مارس

العربية للطريان ت�شيف الطائرة رقم 6000 التي ت�شنعها ايربا�ص من طراز A320 اإىل اأ�شطولها  •

العربية للطريان تفتتح مكتب مبيعات جديد يف البحرين  •

عمومية العربية للطريان تقّر توزيع اأرباح بن�شبة 7.25% نقدًا على امل�شاهمني  •

أبريل

العربية للطريان تو�شع من ا�شتثمارها يف التكنولوجيا احلديثة عرب اطالق تطبيقها اخلا�ص لنظام اأندرويد على الهاتف اجلوال  •

مايو

العربية للطريان تبداأ عملياتها من مطار راأ�ص اخليمة الدويل، مركز عملياتها الرئي�شي الثاين يف دولة الإمارات العربية املتحدة  •

العربية للطريان تطلق 7 رحالت جديدة من راأ�ص اخليمة: القاهرة يف م�شر، لهور واإ�شالم اآباد وبي�شاور يف باك�شتان، جدة يف اململكة العربية ال�شعودية، م�شقط   •

يف �شلطنة عمان ودكا يف بنغالدي�ص

الأرباح ال�شافية للعربية للطريان يف الربع الأول من العام 2014 ترتفع اإىل 75 مليون درهم، بزيادة بن�شبة  27 يف املائة  •

يونيو

العربية للطريان تهبط يف اأنطاليا، تركيا، الوجهة الثانية لل�شركة يف تركيا  •

يوليو

الرئي�ص التنفيذي ملجموعة العربية للطريان يفوز بجائزة "اإيرلين بيزن�ص" يف لندن، اململكة املتحدة   •

أغسطس

الأرباح ال�شافية للعربية للطريان ترتفع بن�شبة %128 لت�شل اإىل 173 مليون درهم يف الربع الثاين من العام 2014   •

سبتمبر

العربية للطريان تطلق رحالتها اإىل �شيتاغونغ، بنغالدي�ص من راأ�ص اخليمة  •

قمة "العرب للطريان والإعالم" تعقد يف اإمارة راأ�ص اخليمة حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ص اخليمة  •

أكتوبر

العربية للطريان ت�شنَّف �شمن قائمة "�شركات النمو العاملية"  للعام 2014 من قبل املنتدى القت�شادي العاملي عرب تكرمي خا�ص يف ا�شطنبول، تركيا  •

العربية للطريان تطلق رحالتها اإىل اجلوف، وجهتها احلادية ع�شرة باململكة العربية ال�شعودية  •

اطالق الرحالت اإىل  تبلي�شي، جورجيا ومتثل الوجهة رقم 100 للعربية للطريان  •

العربية للطريان تطلق رحالتها اإىل ابادان، وجهتها اخلام�شة يف اإيران  •

العربية للطريان تطلق رحالتها اإىل �شمارة، رو�شيا  •

نوفمبر

العربية للطريان ت�شجل رقمًا قيا�شيًا لالأرباح ال�شافية لت�شعة اأ�شهر والتي بلغت 498 مليون درهم، بزيادة بن�شبة 46%  •

فوز مزدوج للعربية للطريان يف حفل توزيع جوائز "اأفيي�شن بيزن�ص 2014":  ح�شول ال�شركة على "جائزة اأف�شل �شركة طريان اقت�شادي للعام، وح�شول عادل   •

علي، الرئي�ص التنفيذي للمجموعة على "جائزة اأف�شل اإجناز �شخ�شي للعام"

العربية للطريان وبنك دبي الإ�شالمي يوقعان �شفقة لتمويل طائرات بقيمة 230 مليون دولر اأمريكي  •

ديسمبر

العربية للطريان تختتم العام بت�شلم الطائرة التا�شعة خالل �شنة 2014  •
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المسؤولية االجتماعية 
المستدامة

معقولة،  باأ�شعار  اجلوي  ال�شفر  اإتاحة  على  للطريان  العربية  اإلتزام  يقت�شر  ل 

واإمنا يتعدى ذلك اإىل الإلتزام بال�شعي لرفع م�شتوى حياة الفئات الأقل حظًا يف 

املجتمع. لقد كان لتحمل امل�شوؤولية الجتماعية املحلية والدولية وتقدمي امل�شاعدة 

دورًا يف جناح ال�شركة. ولتحقيق هذا الهدف، نفذت العربية للطريان برناجمًا 

للم�شوؤولية الجتماعية لإحداث تنمية م�شتدامة مع الرتكيز على توفري خدمات 

تعليم ورعاية �شحية اأف�شل مللجتمعات املحرومة.

لقد كانت العربية للطريان من بني اأوائل ال�شركات التي قدمت مبادرة للم�شوؤولية 

مع  بالتعاون  اخلري"  "�شحاب  م�شروع  اإطللالق  خالل  من  امل�شتدامة  الجتماعية 

جمعية ال�شارقة اخلريية. يهدف الربنامج اإىل جمع الأموال من خالل مبادرات 

متعددة، كجمع تربعات امل�شافرين على منت الطائرات. ُتمع الأموال �شنويًا ويعاد 

اإ�شتثمارها بعد ذلك يف موؤ�ش�شات تعليمية وموؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية يف الدول 

التي هي بحاجة ما�شة ملثل هذه اخلدمات �شمن �شبكة وجهات العربية للطريان.

مت اإن�شاء عيادات �شحاب اخلري يف كل من ال�شودان، �شريالنكا، اليمن وتركيا، يف 

حني اأُن�شئت مدار�ص �شحاب اخلري يف �شريالنكا ونيبال والهند. واإىل جانب ذلك، 

التهاب  ملكافحة  اجتماعية  ملبادرات  خططًا  اأي�شا  اخلري  �شحاب  م�شروع  و�شع 

ال�شحايا يف ال�شودان، ومبادرات لعالج اأمرا�ص القلب يف اليمن وغريها الكثري.

على  موظفيها  ت�شجيع  يف  نهجها  للطريان  العربية  وا�شلت   ،2014 العام  يف 

م�شاريع  تنفيذ  يف  و�شرعت  لل�شركة،  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن�شطة  يف  امل�شاركة 

القائمة  اخلللدمللات  لتح�شني  اخلري"  "�شحاب  �شعي  اإطلللار  ويف  الغر�ص.  لهذا 

اأحد هذه  كان  امل�شاريع.  2014 عددًا من  العام  تولت يف  املحتاجني،  وم�شاعدة 

امل�شاريع مبادرة لزيارة موؤ�ش�شتني لرعاية الأيتام يف كامتاندو بنيبال، حيث قام 

املوؤ�ش�شتني  هاتني  بزيارة  للطريان  العربية  يف  الإدارات  خمتلف  من  متطوعون 

و�شاعدوا يف توفري احتياجات يومية اأ�شا�شية.

اإىل جانب ذلك كله، ويف اإطار م�شاهمة العربية للطريان يف رفع م�شتوى الوعي حول 

الق�شايا البيئية والأ�شاليب الإبداعية ملعاجلتها، دخلت العربية للطريان يف �شراكة 

م يف يوم الأر�ص. مع �شركة "بيئة" يف ال�شباق ال�شنوي للم�شي "بيئتي" الذي ُنظِّ

يف  اخلري"  "�شحاب  دخلت  املنطقة،  يف  والتعليم  ال�شحة  م�شاريع  عن  ومبعزل 

�شراكة اأي�شا مع مبادرات اجتماعية اأخرى. فها هي تعمل يف �شراكة مع "مدينة 

ذوي  لالأ�شخا�ص  ال�شفر  امللور  ت�شهيل  بهدف  الإن�شانية"  للخدمات  ال�شارقة 

�شواء يف  الأوقللات  لهم يف جميع  امل�شاعدة  تقدمي  يتم  اإذ  اخلا�شة،  الحتياجات 

املطارات اأواأثناء ال�شفر.

نيبالزيارة موظفي العربية للطريان اإىل موؤ�ش�شتني لالأيتام يف كامتاندو

الإمارات العربية املتحدة�شباق امل�شي "بيئتي"

�شري لنكاقرطا�شية لأربعمائة طالب

م�شرخدمات مياه

بنغالدي�صتهيزات مدر�شية

م�شرتهيزات م�شاجد

قطرمبادرة الأيدي املنتجة

�شريالنكااإن�شاء حديقة لالأطفال

�شريالنكات�شغيل �شيدلية ل�شرف الدواء

م�شراإكمال تهيز مركز للكلى 

لبنانتوفري اأزياء مدر�شية وتهيزات لغرف �شفية

اليمنوقود ل�شهر رم�شان

م�شر/ال�شودان/الهند/�شري لنكا/اليمن/ بنغالدي�صتوفري مالب�ص العيد

فيما يلي قائمة ببع�ص امل�شاريع التي اأُجنزت يف عام 2014:
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الجوائز
ل تزال العربية للطريان تلقى الكثري من التقدير على ال�صعيدين املحلي والدويل، وذلك لأدائها العايل وجهودها يف خدمة املجتمعات.

فازت ال�شركة بالعديد من اجلوائز يف العام 2014 تقديرًا لأعمالها الناجحة ومنتجاتها املبتكرة. فقد ح�شلت العربية للطريان على لقب " �شركة الطريان الإقت�شادي 

ا�شرتاتيجية �شركات  "جوائز  توزيع  "اأعمال �شركات الطريان" يف حفل  ال�شركة بجائزة  العاملية. كما فازت  ال�شفر  توزيع جوائز  الأو�شط" يف حفل  ال�شرق  الرائدة يف 

للمنتدى  الجتماع اخلا�ص  العاملي، خالل  القت�شادي  قبل املنتدى  2014 من  العاملية"  للعام  قائمة "�شركات النمو  للطريان �شمن  العربية  طريان". كما مت ت�شنيف 

العربية  2014"، ح�شلت  بيزن�ص  "اأفيي�شن  توزيع جوائز  واأخريا، ويف حفل  تركيا.  ا�شطنبول،  الذي عقد يف  الإقليمية  للتنمية  املوارد  العاملي حول حترير  القت�شادي 

للطريان على "جائزة اأف�شل �شركة طريان اقت�شادي للعام" ، بينما ح�شل عادل علي، الرئي�ص التنفيذي للمجموعة على جائزة "اأف�شل اإجناز �شخ�شي للعام"

جوائز العام 2014
"�شركة الطريان الإقت�شادي الرائدة يف ال�شرق الأو�شط" يف حفل توزيع جوائز ال�شفر العاملية

"جائزة اأعمال �شركات الطريان" يف حفل توزيع جوائز "ا�شرتاتيجية �شركات الطريان"

2014 من قبل املنتدى القت�شادي العاملي مت ت�شنيفها �شمن قائمة "�شركات النمو العاملية املتميزة" لعام 

جائزة "اأف�شل �شركة طريان اقت�شادي للعام" يف حفل توزيع جوائز "اأفيي�شن بيزن�ص 2014"

"2014 جائزة "اأف�شل اإجناز �شخ�شي للعام" - عادل علي، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة العربية للطريان يف حفل توزيع جوائز "اأفيي�شن بيزن�ص 

إحصائيات
سريعة

10.6 مليار درهم
هي جمموع اأ�شول العربية 

للطريان اليوم

100 وجهة
ت�شري العربية للطريان 

رحالتها اليها يف عقد واحد 

من الزمن

4 مراكز عمليات
للعربية للطريان منت�شرة 

يف كل من دولة الإمارات 

العربية املتحدة واملغرب 

وم�شر

566 مليون 

درهم إماراتي
هو �شايف اأرباح العربية 

2.671 مليار درهم للطريان للعام 2014

إماراتي
هو ما مت توزيعه كاأرباح نقدية 

على امل�شتثمرين حتى الن

40 طائرة حديثة
هي ما يتكون منه اأ�شطول 

العربية للطريان حاليا

47 مليون مسافر
نقلتهم ال�شركة حتى الآن
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مجموعة العربية للطيران
."DFM:AIRARABIA". شركة العربية للطريان هي �شركة م�شاهمة عامة مدرجة يف �شوق دبي املايل ويجري تداول اأ�شهمها حتت الرمز�

�شت العربية للطريان براأ�شمال متوا�شع يف �شهر اأكتوبر  وهي الآن �شركة قاب�شة تزيد قيمة اأ�شولها عن ع�شرة مليارات درهم اإماراتي. اأُ�ِشّ

من العام 2003 كاأول �شركة طريان اقت�شادي يف املنطقة. وهي اليوم �شركة قاب�شة ت�شم جمموعة من �شركات الطريان وال�شركات التي 

تقدم خدمات ال�شفر وال�شياحة يف جميع اأنحاء العامل. متتلك العربية للطريان حاليًا عددًا من امل�شالح التجارية وامل�شاريع الناجحة.

اأربعة مراكز عمليات رئي�شية تقع يف مطار ال�شارقة الدويل ومطار راأ�ص اخليمة الدويل بالإمارات العربية  حتلق العربية للطريان من 

املتحدة ، ومطار حممد اخلام�ص الدويل يف املغرب، ومطار برج العرب الدويل يف ال�شكندرية مب�شر.

العربية للطيران )اإلمارات العربية المتحدة(

اأول �شركة طريان اقت�شادي يف منطقة ال�شرق  انطلقت العربية للطريان لتكون 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف اأكتوبر 2003 من مطار ال�شارقة الدويل. وقد متكنت 

ال�شركة منذ تاأ�شي�شها من اإحداث ثورة يف مفهوم ال�شفر اجلوي من خالل منوذج 

ناجح للطريان القت�شادي يعتمد على تقدمي تربة �شفر قائمة على توفري القيمة 

مقابل املال وعمليات تتميز بالراحة وامل�شداقية.

مالءمة  اأكللرث  اجلللوي  ال�شفر  جعل  يف  للطريان  العربية  اإجنلللازات  اأبللرز  متثلت 

اأعلى  ال�شوق مع  الأ�شعار يف  اأقل  وتقدمي  الإنرتنت  من خالل احلجز عن طريق 

للطريان  العربية  اأعمال  منوذج  ر  ي�شَّ وقد  اخلدمة.  ومعايري  اجلللودة  م�شتويات 

اأكرث  اأكرب من العمالء من قطاعي الأعمال وال�شياحة لل�شفر  اأمام عدد  ال�شبيل 

واإىل اأماكن عديدة.

يف العام 2014، دخلت العربية للطريان وهيئة الطريان املدين يف راأ�ص اخليمة 

الناقل  للطريان  العربية  مبوجبها  ت�شبح  الأمللد  طويلة  ا�شرتاتيجية  �شراكة  يف 

الوطني لالإمارة من خالل مركزها الرئي�شي يف مطار راأ�ص اخليمة الدويل. مت 

اإطالق هذا املركز - وهو الثاين يف دولة الإمارات العربية املتحدة - يف �شهر مايو 

من العام 2014، وهو ميثل اأي�شًا مركز العمليات الرابع لل�شركة يف العامل.

العربية للطيران )المغرب(

الدار  يف  الثاين  الرئي�شي  عملياتها  مركز  اإن�شاء  عن  للطريان  العربية  اأعلنت 

املركز  لإن�شاء  التح�شريي  العمل  ا�شتمر   .2007 نوفمرب  يف  باملغرب  البي�شاء 

الرئي�شي اجلديد على اأ�شده طيلة العام 2008، وانطلقت عمليات �شركة الطريان 

اجلديدة يف مايو 2009.

يوفر املركز الثاين للعربية للطريان يف الدار البي�شاء حمطة مهمة ي�شتطيع عمالء 

�شركة  وتعترب  اأوروبللا.  يف  مدينة   20 من  اأكللرث  اإىل  الو�شول  خاللها  من  ال�شركة 

املغرب  يف  الرائدة  الإقت�شادي  الطريان  �شركة  اليوم  املغرب"  للطريان  "العربية 

وهي توفر اأف�شل و�شيلة �شفر جوي بني املغرب واأوروبا عرب اأربع مطارات يف املغرب.

العربية للطيران )مصر(

م�شرتك  م�شروع  اتفاقية  توقيع  عن   2009 �شبتمرب  يف  للطريان  العربية  اأعلنت 

لإطالق �شركة جديدة للطريان القت�شادي  يكون مقرها يف م�شر.

اإنطلقت رحالت العربية للطريان م�شر يف 1 يونيو 2010 بهدف خدمة اأ�شواق 

اأوروبا وال�شرق الأو�شط واأفريقيا، واأ�شبح بذلك املركز الرئي�شي الثالث للعربية 

للطريان بعد الإمارات العربية املتحدة واملغرب.

الدائم  التطور  يف  الإ�شكندرية  يف  مركزها  من  م�شر  للطريان  العربية  ت�شاهم 

يف قطاع ال�شياحة وال�شفر امل�شري، ف�شاًل عن تقدمي تربة �شفر جوي فريدة 

معتمدة القيمة مقابل املال لقاعدة اأكرب من العمالء.

فندق سنترو الشارقة 

للطريان  العربية  فندق   2011 اأكتوبر  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  افتتح 

الفندق  هذا  يقدم  غرفة.   306 ي�شم  اقت�شادي  فندق  وهو  ال�شارقة"،  "�شنرتو 

الفريد من نوعه خدمة مب�شتوى خم�ص جنوم لالأعداد الكبرية من الزوار كل عام، 

�شواء كانوا من امل�شافرين عرب مطار ال�شارقة اأو اأولئك الذين يبحثون عن خيار 

القيمة مقابل املال يف موقع قريب من كل من ال�شارقة ودبي.

تقدمها  التي  التكاليف  املنخف�شة  اجلللوي  ال�شفر  خدمات  امل�شروع  هذا  يكمل 

قيا�شية،  واأجنحة  غرفًا  ي�شم  الذي  الفندق،  ويوفر  لعمالئها.  للطريان  العربية 

اأ�شرع املطارات  العابرين من خالل واحد من  للم�شافرين  الراحة  جميع و�شائل 

ا يف املنطقة وكذلك لزوار الإمارة. منوًّ

فندق راديسون بلو، دبي مارينا

املنطقة  قلب  يف  الراقية  الأحياء  اأحد  يف  مارينا  دبي  بلو،  رادي�شون  فندق  يقع 

التجارية لدبي وهو بقرب ال�شاطيء واملارينا. يوفر الفندق �شققا اأنيقة بت�شميم 

على  �شريًا  دقائق  م�شافة  اإل  يبعد  ول  الراحة.  و�شائل  بجميع  وجمهزة  اإيطايل 

�شاطيء  ومم�شى  املللرتو،  وحمطة  مللول،  ومارينا  املارينا،  مم�شى  من  الأقلللدام 

اجلمريا وال�شاطئ.

من  تتاألف  فللاخللرة  �شقة   152 مارينا  دبللي  ريزيدن�ص،  بلو  راديلل�للشللون  يوفر 

باحتوائها  ال�شقق  جميع  وتتميز  بغرفتني.  اأو  واحدة  نوم  بغرفة  ا�شتوديوهات 

لل�شيارات  م�شقوف  ومبوقف  بها،  خا�شة  و�شرفة  بالكامل،  جمهز  مطبخ  على 

واإطاللة رائعة على دبي مارينا.

آكشن للضيافة

اآك�شن هو الذراع التجاري للعربية للطريان يف عامل ال�شيافة. وهذه ال�شركة التي 

اأن�شئت حديثا تدير العديد من الفنادق واملطاعم واملقاهي يف ال�شارقة ودبي، كما 

ال�شكني  املجمع  خالل  من  الأوىل  الدرجة  من  اإقامة  اأماكن  ملوظفينا  توفر  اأنها 

اخلا�ص باملوظفني والذي يقع بجوار مطار ال�شارقة الدويل.
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إنفورميشن سيستمز أسوشيتس

العام  يف  م�شرتك  كم�شروع  اأعمالها  اأ�شو�شيت�ص  �شي�شتمز  اإنفرومي�شن  بللداأت 

العربية  ل�شركة  بالكامل  مملوكة   2014 العام  يف  اأ�شبحت  اأنها  اإل   ،2003

اخلا�شة  املعلومات  تكنولوجيا  ميدان  يف  رائللدة  حلوًل  توفر  وهللي  للطريان. 

للطريان  العربية  حجز  نظام  ال�شركة  هللذه  طللورت  وقللد  الللطللريان.  ب�شناعة 

"اآك�شل اإيرو" وهو نظام حجز فريد ومتقدم جدًا اأ�شبح م�شتخدمًا لدى العديد 

الأداء  �شجع  وقد  العامل.  اأرجاء  خمتلف  يف  القت�شادي  الطريان  �شركات  من 

اإم"  اآر  اإيللرو  "اآك�شيل  مثل  مبتكرة  اأخللرى  اأنظمة  اإنتاج  على  لل�شركة  الالفت 

و"اآك�شيل اإيرو اإت�ص اإم بي اآر اإ�ص" و"�شيزار".

الشارقة لخدمات الطيران 

ودائرة  للطريان  العربية  بني  م�شرتك  م�شروع  هي  الطريان  خلدمات  ال�شارقة 

بهدف   2007 العام  يناير من  ال�شركة يف  اأطلقت  ال�شارقة.  املدين يف  الطريان 

بعد  مربحة  واأ�شبحت  الدويل،  ال�شارقة  امل�شتمرة يف مطار  التو�شع  دعم خطط 

ال�شارقة خلدمات الطريان جمموعة �شاملة من  الأوىل من عملها. تقدم  ال�شنة 

خدمات الركاب و�شالمل الطائرات ومناولة الب�شائع ل�شركات خطوط الطريان 

وعمالئهم يف املطار.

ألفا لخدمات الطيران

�شركة األفا خلدمات الطريان هي م�شروع م�شرتك بني العربية للطريان وجمموعة 

�شت ال�شركة يف مايو من العام 2007 لتقدمي الدعم  األفا خلدمات التموين. اأُ�شِّ

وتعزيز نوعية خدمات التغذية على منت الطائرات. 

أكاديمية ألفا للطيران

مع   2007 نوفمرب  يف  اآخر  م�شرتك  كم�شروع  للطريان  األفا  اأكادميية  اجناز  مت 

جمموعة األفا للطريان، وهي �شركة عاملية متخ�ش�شة يف التدريب على الطريان، 

وذلك بهدف اإطالق  اأكادميية دولية جديدة لتعليم الطريان تتخذ من ال�شارقة 

مقرًا لها وبكلفة تقدر بعدة ماليني من الدولرات. ت�شاعد هذه التفاقية العربية 

اأ�شطول طائراتها  للطريان يف تلبية احتياجاتها الداخلية من الطيارين لت�شغيل 

من  العديد  بالفعل  للطريان  األفا  اأكادميية  �شهدت  وقد  با�شتمرار.  ينمو  الذي 

خريجيها من فئة �شابط ثاين ين�شمون اإىل فريق عمل العربية للطريان.

مقر العالم للسفريات

مقر العامل لل�شفريات هي اأ�شرع وكالت ال�شفر منوًا يف دولة الإمارات العربية 

الأفلللراد  ل�شفر  املبتكرة  احللللللول  مللن  وا�شعة  جمموعة  تقدم  وهللي  املللتللحللدة، 

خدماتها  وت�شمل  متكاملة  حمطة  لل�شفريات  العامل  مقر  تعد  وال�شركات. 

ال�شخ�شيات  كبار  خدمات  ذلك  يف  مبا  ال�شفر،  خيارات  من  �شاملة  جمموعة 

من  ذلك  وغري  ال�شيارات  ركن  وخدمة  اخلا�شة،  ال�شالت  اإىل  الدخول  مثل 

ال�شركة كذلك خدمات حجوزات الطريان  توؤدي  املزايا ح�شرية الأخرى. كما 

وتاأجري ال�شيارات والرحالت البحرية الإ�شتجمامية، وحلول ال�شركات وتهيز 

التاأ�شريات للمواطنني وللمقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

حظيرة صيانة العربية للطيران

والتي  التكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  لأحدث  وفقًا  املقامة  الطائرات  حظرية  تقع 

ال�شارقة  مطار  يف   ،2011 اأكتوبر  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  افتتحها 

والرتميم  والإ�شالح  ال�شيانة  متطلبات  جميع  لتلبي  ت�شميمها  مت  وقد  الدويل. 

لأ�شطول العربية للطريان، وهي تقدم يف الوقت ذاته خدمات ال�شيانة ل�شركات 

الطريان الأخرى  وللطائرات التي تهبط يف مطار ال�شارقة الدويل. ويعمل حاليا 

عدد  يت�شاعف  اأن  املتوقع  ومللن  املللهللرة،  املهنيني  من  فنيًّا   165 احلللظللرية   يف 

العاملني فيها بحلول العام 2017.

مركز تدريب الطيارين

افتتح �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة هذا املركز الذي بلغت كلفته 10 مليون دولر 

م�شتوى  من  تدريب  لتقدمي  ي�شتخدم  وهو   ،2011 العام  من  اأكتوبر  يف  اأمريكي 

ومن  للطريان  العربية  من  طيارون  ذلللك  يف  مبا   - �شنويا  طيار   400 لل  عاملي 

الكثري من  الطريان  يوفر حماكي  الأخرى.  والدولية  القليمية  الطريان  �شركات 

العربية  قدرات  يف  ا�شتثمارًا  ميثل  اأي�شا  وهو  الطريان،  �شركات  على  التكاليف 

للطريان وقدرات اإمارة ال�شارقة ككل يف نقل املعرفة على املدى الطويل.

إدارة األسطول
تدير العربية للطريان واحدًا من اأحدث اأ�شاطيل الطريان يف العامل والذي يتاألف 

 9 العام  نهاية  مع  ال�شركة  ت�شلمت  وقد   .A320 ايربا�ص  طائرات  من  بالكامل 

اأن  يعني  وهللذا  طائرة.   40 اىل  الأ�شطول  حجم  و�شل  حيث  جديدة،  طائرات 

  A320 العربية للطريان قد ت�شلمت حتى الآن 30 من اأ�شل 44 طائرة اإيربا�ص

باأكملها  الطلبية  ت�شليم  من  النتهاء  �شيتم   .2007 العام  يف  طلبتها  قد  كانت 

اأكرث  اإىل  للطريان  العربية  اأ�شطول  حجم  �شيزداد  وبذلك   ،2016 العام  بحلول 

من ال�شعف، وهو ما يتما�شى مع الهدف املر�شوم لزيادة اإجمايل حجم الأ�شطول 

العامل اإىل اأكرث من 50 طائرة. ويف العام 2014، وقعت العربية للطريان وبنك 

اإيربا�ص  طائرات  �شت  ت�شليم  لت�شهيل  الطائرات  متويل  �شفقة  الإ�شالمي  دبي 

 230 قيمتها  تبلغ  التي  هذه  الإجللارة  �شفقة  ومبوجب   .2015 العام  يف   A320

مليون دولر اأمريكي، �شيتم متويل ت�شليم طائرة جديدة كل �شهرين بدءًا من يناير 

2015، وينتهي الربنامج بت�شليم الطائرة الأخرية قبل نهاية العام.

مل يكن من املمكن توفري دعم لهذا النمو يف حجم اأ�شطول العربية للطريان لول وجود 

جمموعة من م�شاريع البنية التحتية التي توؤمن دعم الأ�شطول على املدى الطويل. 

لهذا، فقد ا�شتثمرت ال�شركة يف حظرية طائرات خا�شة بها اأن�شاأتها وفقًا لأحدث 

ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا يف مطار ال�شارقة الدويل وقد مت ت�شميمها لتلبية جميع 

متطلبات ال�شيانة والإ�شالح والتجديد لأ�شطول العربية للطريان باأكمله.
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أخذ زمام المبادرةتقريب المسافات

ثقافة الخدمة

2014. لقد اأ�شافت  كانت ال�شرتاتيجية الطموحة لتو�شيع �شبكة العربية للطريان عاماًل مركزيًا يف حتقيق النمو الكبري يف اأعداد امل�شافرين الذي حتقق يف العام 

العربية للطريان �شتة خطوط جديدة من مركزها الرئي�شي يف مطار ال�شارقة الدويل اإىل كل من القاهرة يف م�شر، واأنطاليا يف تركيا، وعبادان يف اإيران و�شمارة 

الرئي�شي اجلديد يف مطار  اأي�شًا ثمانية م�شارات جديدة من مركزها  ال�شركة  اأ�شافت  ال�شعودية وتبلي�شي يف جورجيا. كما  العربية  يف رو�شيا، واجلوف يف اململكة 

ودكا  عمان  �شلطنة  يف  وم�شقط  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  وجدة  باك�شتان  يف  وبي�شاور  اآباد  واإ�شالم  ولهور  م�شر  يف  القاهرة  من  كل  اإىل  الدويل  اخليمة  راأ�ص 

بنغالدي�ص. و�شيتاغونغ يف 

كال  و�شي�شخ  املغرب.  من  مدينة  وع�شرين  من م�شر  مدن  عملياتهما من خالل خدمة خم�ص  اإدارة  للطريان م�شر"  و"العربية  املغرب"  للطريان  "العربية  وا�شلت 

الناقلني مزيدًا من ال�شتثمارات من اأجل تو�شيع نطاق خدماتهما يف العام 2015.

وانطالقًا من مركز العمليات الثاين للعربية للطريان يف راأ�ص اخليمة بدولة الإمارات العربية املتحدة، قدمت ال�شركة خدمات مبا�شرة اإىل ثمانية وجهات من مطار 

ال�شراكة ال�شرتاتيجية طويلة الأمد  اأدت  ال�شياحة يف الإمارة الذي ي�شهد منوًا مت�شارعًا.  اأعطى دفعة فورية لقطاع  2014، وهو ما  العام  راأ�ص اخليمة الدويل يف 

بني العربية للطريان ودائرة الطريان املدين يف راأ�ص اخليمة اإىل زيادة كبرية يف عدد الوجهات املتاحة ل�شكان راأ�ص اخليمة، و�شاعدت على جلب املزيد من الزوار 

اإىل الإمارة. كما اأعطت هذه ال�شراكة، ف�شاًل عن زيادة ت�شهيل و�شول الركاب الدوليني اإىل راأ�ص اخليمة، دفعة مبا�شرة لالإقت�شاد املحلي من خالل دعم حركة 

ال�شياحة اإ�شافة اإىل اإيجاد فر�ص عمل ملوظفي العربية للطريان الذين يتمركزون ب�شكل دائم يف مطار راأ�ص اخليمة الدويل.

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  ا�شرتاتيجية  رئي�شية  مراكز  اأربعة  من  تعمل  وجهة   100 اإىل  للطريان  للعربية  العاملية  الوجهات  �شبكة  و�شلت   ،2014 العام  يف 

واملغرب وم�شر.

املعنية بالطريان  التي تواجه �شناعة الطريان، ولإر�شاد جميع اجلهات  التحديات  القيادة يف مواجهة  العربية للطريان لأخذ موقع  التي تبذلها  متا�شيًا مع اجلهود 

على الفر�ص القائمة، دعمت ال�شركة الن�شخة الرابعة من قمة العرب للطريان والإعالم، التي التقى فيها القيمون على القطاع من خمتلف اأنحاء العامل العربي .

2014 من القمة، التي عقدت يف راأ�ص اخليمة، بني و�شائل الإعالم العربية وكبار امل�شوؤولني التنفيذيني يف قطاع الطريان وال�شياحة، ووفرت منربًا  جمعت ن�شخة 

ملناق�شات معمقة حول التاهات الراهنة والتحديات التي يواجهها القطاع يف العامل العربي واأثرها على التنمية الجتماعية والقت�شادية.

عقدت القمة حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي، ويل العهد، بال�شراكة مع هيئة راأ�ص اخليمة للتنمية ال�شياحية، ولقيت الدعم 

من منظمات رائدة مثل العربية للطريان، وجمموعة ايربا�ص، و�شركة �شي اإف اإم ملحركات الطائرات، ووزارة ال�شياحة يف �شلطنة عمان بالإ�شافة اإىل العديد من 

ال�شركاء الداعمني الآخرين.

وال�شرور  املتعة  من  رائعة  وجبة  للطريان  العربية  طائرات  منت  على  يقدم  الذي  املرح  برنامج  جلب  لقد  الو�شائل.  من  بالعديد  مميزًا  مكانًا  العامل  جلعل  نعمل 

للم�شافرين وزودهم بذكريات تدوم على مر ال�شنني، وذلك بف�شل اأطقم الطيارين وموظفي اخلدمات الذين ياأتون من جن�شيات عديدة. لقد اأ�شبح هذا الربنامج 

مو�شع اإعجاب للكثريين، واأ�شبحت الأ�شر واملجموعات التي ت�شافر ب�شكل متكرر مع العربية للطريان تت�شوق للمتعة التي تنتظرهم و�شغارهم اأثناء ال�شفر. كل واحد 

من امل�شافرين يح�شل على ح�شة من املرح، �شواء كان ذلك بالر�شم على الوجوه، اأو الغناء، اأو الرق�ص، اأو فقرات �شوؤال وجواب! ي�شاعد اأع�شاء طاقم الطائرة يف 

توثيق هذه الذكريات بالتقاط �شور لهذه الأن�شطة التفاعلية املمتعة التي تتم على منت الطائرة.

ثقافتنا متنوعة، ومع منونا وتقدمنا �شن�شتمر يف العمل اجلاد للحفاظ على ثقافة اخلدمة املميزة.
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تقرير الحوكمة
حوكمة  نظام  الستكمال  اتخاذها  تم  التي  ــراءات  اإلجـ بيان   .1

الشركات خالل عام 2014، و كيفية تطبيقها

العامة  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  يف  ال�شبق  للطريان  العربية  ل�شركة  كان  لقد 

لل�شركات، حيث توؤمن ال�شركة باأهمية التطبيق العملي لتلكم املبادئ و مراعاة 

و  لقوانني  العام  الإطللار  �شمن  واملمار�شات  الدقيق،  ب�شكلها  احلوكمة  قوانني 

اإدارتها  و  و م�شتثمريها  ال�شركة  و م�شالح  التي حتفظ حقوق  مبادئ احلوكمة 

بها. املحيطة  ال�شتثمارية  والبيئة 

املجموعة،  يف  لها  التابعة  ال�شركات  وكافة  للطريان،  العربية  �شركة  فاإن  لذا 

عاملية  طللريان  ك�شركة  عليها  املفرو�شة  والإجلللراءات  القوانني  بكافة  ملتزمة 

التجارية  ال�شركات  قللانللون  ذلللك  وي�شمل  وطنية  عللامللة  م�شاهمة  وك�شركة 

)القانون الحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 اخلا�ص بال�شركات التجارية( وما تاله 

من قرارات وتعديالت اأو تف�شريات اأو اي�شاحات اأ�شدرتها هيئة الوراق املالية 

اأن�شطتها  وال�شلع واجلهات الر�شمية املخت�شة لحقًا وحتى الآن وذلك يف كافة 

ل�شنة   )518( رقم  الللوزاري  القرار  ال�شركة  وتطبق  وتلتزم  كما  وتعامالتها. 

اإدارة هيئة الأوراق املالية  2009 ال�شادر عن وزير القت�شاد و رئي�ص جمل�ص 

قرارات  واأيللة  املوؤ�ش�شي،  الن�شباط  ومعايري  احلوكمة  �شوابط  ب�شاأن  وال�شلع 

ال�شتثمارية  اجلهات  يف  الثقة  زرع  ما  هو  و  حمله.  حتل  اأو  بتعديله  ت�شدر  قد 

الكربى حول العامل لتتبوء مكانها �شمن مالك العربية للطريان.

2. تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية

تام  اطالع  على  التنفيذية  والإدارة  للطريان  العربية  �شركة  اإدارة  جمل�ص  اإن 

وعلم و دراية باأهمية القواعد والإجراءات التي حتكم تعامالت اأع�شاء املجل�ص 

وبهدف  منا�شبهم.  بحكم  معلومات  لديهم  تتوافر  ممن  ال�شركة  وموظفي 

ليكونوا  للم�شاهمني  الفر�شة  واإتاحة  والإف�شاح  ال�شفافية  مب�شتوى  الرتقاء 

من  املطلعني  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنهم  ال�شركة  اأ�شهم  يف  تعامالتهم  يف  مت�شاوين 

دليل  �شمن  اإدراجلله  مت  داخليًا  بيانًا  ال�شركة  اأ�للشللدرت  فقد  ال�شركة،  داخللل 

و�شرورة  املطلعني،  تعامالت  �شروط  يبني  بال�شركة،  ال�شركات اخلا�ص  حوكمة 

الإف�شاح عنها يف هذا التقرير.

ت�شبو ال�شركة من خالل هذه الإجراءات املتخذة اإىل حماية حقوق كافة الأطراف 

املعنية، وكذلك املحافظة على �شمعة ال�شركة وتعزيز ثقة امل�شاهمني وامل�شتثمرين 

بها. و كما اأ�شرنا �شابقًا، فقد ت�شمنت القواعد الإجرائية والتطبيقية للحوكمة يف 

�شركة العربية للطريان �شيا�شة تداول الأ�شهم، والتي تو�شح اآلية و�شروط تدوال 

املطلعني من كبار املوظفني و اأع�شاء جمل�ص الإدارة. هذا ومل تتم اأية �شفقات من 

قبل اأع�شاء جمل�ص الإدارة على اأ�شهم العربية للطريان.

3. تشكيل مجلس اإلدارة

أ. بيان التشكيل

لل�شركة،  الأ�شا�شي  النظام  ح�شب  اأع�شاء،  �شبعة  من  الإدارة  جمل�ص  يتكون 

العادي من عام  العمومية  انتخاب املجل�ص احلايل يف اجتماع اجلمعية  وقد مت 

للطريان  العربية  �شركة  اإدارة  ملجل�ص  الرت�شح  باب  فتح  ويف حينه، مت   .2014

وذلك من خالل  القانونية،  الأ�شول  يوما ح�شب   30 ملدة   2014 يناير   22 يف 

املوقع  اإىل  اإ�شافًة  والإجنليزية(  العربية  )باللغتني  املحلية  ال�شحف  يف  الن�شر 

قوائم  ن�شر  ثم مت  املايل. ومن  دبي  �شوق  وموقع  بال�شركة،  الإلكرتوين اخلا�ص 

املر�شحني على املوقع الإلكرتوين ح�شب املدة القانونية قبل اجلمعية العمومية، 

مع نبذة عن �شريتهم الذاتية وخرباتهم العملية. ويف اجلمعية العمومية املقامة 

بتاريخ 16/3/2014، انتخبت اجلمعية املر�شحني ال�شبعه مللىء مقاعد جمل�ص 

وتليه  �شنوات،  ثللالث  ملللدة  اجلديد  املجل�ص  تعيني  مت  وعليه  ال�شبعه،  الإدارة 

اأ�شماء الأع�شاء و �شفاتهم:

املبادئ،  لتطبيق  الإجرائية  القواعد  ال�شركة  اأ�شدرت  فقد  ال�شدد  هذا  ويف 

مت�شمنة ما يلي:

بيان قنوات الت�شال مع امل�شاهمني    •

�شوابط الأخالق وال�شلوك    •

�شيا�شة تداول الأ�شهم    •

املخالفات    ن�شر  �شيا�شة   •

لل�شركة  والبيئية  الجتماعية  امل�شوؤولية  �شيا�شة   •

"التوزيعات" اأرباح الأ�شهم  �شيا�شة   •

يتم عر�ص هذه ال�شيا�شات على املوظفني اجلدد يف ال�شركة، كما و قد مت ن�شر 

لكافة  تتيح  بحيث  لل�شركة  الداخلية  الإلكرتونية  ال�شفحة  يف  القواعد  تلك 

املوظفني الطالع والرجوع اإليها يف اأي وقت.

املجل�صال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل ثاين رئي�ص 

تنفيذيعادل عبداهلل علي ع�شو 

م�شتقلد. غامن حممد الهاجري ع�شو 

م�شتقلال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل ثاين ع�شو 

م�شتقلال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي ع�شو 

م�شتقلعلي �شامل املدفع ع�شو 

نقفي ع�شو غري تنفيذيعارف 
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ملخص السير الذاتية لألعضاء

الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني
رئي�س جمل�س اإدارة �صركة العربية للطريان منذ 2003

منها ع�شوية  الإمارات،  دولة  رفيعة يف  منا�شب  ثاين عدة  اآل  بن حممد  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  توىل 

اأي�شًا من�شب رئي�ص دائرة الطريان املدين يف الإمارة.  ال�شارقة كما �شغل  التنفيذي لإمارة  املجل�ص 

وله م�شاهمات معروفة يف تنمية قطاع النقل اجلوي يف دولة الإمارات، و�شاهمت جهوده ب�شكل كبري 

بتعزيراحلركة ال�شياحية و القت�شادية و التنموية يف اإمارة ال�شارقة.

عادل عبداهلل علي
الرئي�س التنفيذي، و ع�صو جمل�س اإدارة العربية للطريان منذ 2003

عادل علي حائز على جائزة اأف�شل رئي�ص تنفيذي ل�شركة طريان اإقت�شادي خلم�شة �شنوات متتالية  

تقديرا جلهوده يف تاأ�شي�ص اأول �شركة طريان اإقت�شادي يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. وهو حائز 

اأي�شًا على جائزة الجناز ال�شخ�شي العظيم.

ميتلك عادل خربة تتجاوز الل30 عامًا يف عامل الطريان والتخطيط ال�شرتاتيجي، والملام بال�شياحة 

والعمليات التجارية مما انعك�ص على جناح �شركة العربية للطريان منذ بدء العمليات يف عام 2003.

د. غانم محمد الهاجري
ع�صو جمل�س اإدارة العربية للطريان منذ 2003

�شغل د.غامن الهاجري من�شب رئي�ص هيئة مطار ال�شارقة الدويل، وقد توىل منا�شب عدة يف قطاع 

النقل اجلوي حمليًا ودوليًا، حيث كان مديرًا عامًا ملطار ال�شارقة الدويل ملدة تاوزت الل15 عامًا، وقد 

�شغل اأي�شًا من�شب اأمني عام "احتاد خدمات مطارات اخلليج" "وجمل�ص مطارات العرب".

اإىل جانب ذلك، فاإن الدكتور غامن ع�شو يف "جمل�ص املطارات العاملي" منذ العام 1991. و قد تدرج 

يف تويل املنا�شب يف جمل�ص املطارات العاملي )ACI( حيث انتخب نائبًا للرئي�ص، ومن ثم مت تعيينه 

رئي�شًا ملجل�ص املطارات العاملي. و يعد الدكتور غامن من اأوائل مواطني دولة الإمارات احلائزين على 

الدكتوراه يف النقل اجلوي، حيث اأمتها بنجاح يف اململكة املتحدة.

عارف نقفي
ع�صو جمل�س اإدارة العربية للطريان منذ 2007 واملوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي ل�صركة اأبراج كابيتال

ي�شغل ال�شيد عارف نقفي من�شب نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي ل�شركة "اأبراج كابيتال" 

املوؤ�ش�شة الرائدة يف اإدارة امللكيات اخلا�شة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا واآ�شيا اجلنوبية، 

والتي تتخذ من دبي مقرًا لها. وهو ع�شو يف عدد كبري من ال�شركات واملوؤ�ش�شات الأجتماعية.

وقد مت متييز نقفي كاأحد 50 �شخ�شية هي الأكرث تاأثريًا يف جمال اإدارة امللكيات اخلا�شةعلى م�شتوى 

العامل، و قد �شبق اأن مت تكرميه باأعلى و اأرقى و�شام من قبل رئي�ص جمهورية باك�شتان الإ�شالمية يف العام 

2006. ال�شيد عارف حا�شل على الباكالوريو�ص يف التخطيط القت�شادي.

الشيــخ محمـد بن عبدهلل ال ثاني
الإح�صاء  دائرة  رئي�س  وهو   ،2011 مار�س  منذ  للطريان  العربية  �صركة  اإدارة  جمل�س  ع�صو 

املجتمعية والتنمية 

يعد �شمو ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل ثاين من ال�شباب القياديني يف اإمارة ال�شارقة، حيث له ب�شمات 

اإدارة مكتب �شاحب  ال�شيخ حممد  ال�شياحة والطريان. توىل  اأهمها  اأ�شعدة تارية  وا�شحة على عدة 

ال�شمو حاكم ال�شارقة يف اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة، و من ثم مت تعيينه مديرًا عامًا ملركز الإح�شاء، 

تاأ�شي�ص املركز. والآن يتوىل من�شب رئي�ص دائرة الإح�شاء والتنمية املجتمعية يف  اإعداد و  حيث توىل 

ال�شارقة، كما و ي�شغل من�شب رئي�ص جمل�ص اإدارة كل من �شركة جاما للطريان، �شركة اآي اأم القاب�شة، 

الدولية  وال�شركة  والإعالن،  للدعاية  اأ�شنت  و�شركة  الدولية،  �شانتو�ص  �شركة  لل�شيافة،  النور�ص  �شركة 

ال�شيخ حممد حا�شل على  للرماية واجلولف.  ال�شارقة  نادي  اإدارة  نائب رئي�ص جمل�ص  و هو  لل�شياحة. 

�شهادتي الباكالوريو�ص و املاج�شتري يف اإدارة الأعمال.

الشيخ خالد بن عصام القاسمي
ع�صو جمل�س اإدارة العربية للطريان منذ 2014

ال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي هو رئي�ص دائرة الطريان املدين بال�شارقة وع�شو باملجل�ص التنفيذي 

لإمارة ال�شارقة والذي يرتاأ�شه �شمو ويل عهد ال�شارقة. خالل م�شريته املهنية توىل ال�شيخ خالد منا�شب 

اإدارية عدة يف كل من هيئة مطار ال�شارقة ودائرة الطريان املدين، وقد تدرج حتى توىل من�شب مدير عام 

دائرة الطريان املدين يف عام 2012، وذلك قبل اأن يتوىل رئا�شة الدائرة يف بداية 2014. وبالإ�شافة 

للم�شوؤوليات ال�شابقة، فاإن ال�شيخ خالد ع�شو جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين بدولة الإمارات 

اإدارة �شركة ال�شارقة خلدمات الطريان �ص.م.م. ويحمل ال�شيخ خالد  العربية املتحدة، وع�شو جمل�ص 

�شهادة الباكالوريو�ص يف التجارة و �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال الدولية.

علي سالم المدفع
رئي�س هيئة مطار ال�صارقة الدويل ع�صو جمل�س اإدارة العربية للطريان منذ 2014

اإىل فريق عمل مطار  ان�شم  وقد  ال�شارقة.  اإمارة  القادة يف  ال�شباب  املدفع من  �شامل  �شعادة علي  يعد 

الإدارة  مدير  منها  منا�شب  عدة  وتوىل  الوظيفي  ال�شلم  يف  وتدرج   ،1996 عام  يف  الدويل  ال�شارقة 

 2014 بداية عام  واأخريًا ويف  ال�شارقة،  لهيئة مطار  للمطار، ومديرًا عامًا  ثم مديرًا   التجارية، ومن 

توىل من�شب رئي�ص هيئة مطار ال�شارقة. و يتمتع ال�شيد علي بخربة وا�شعة تتجاوز 18 عامًا يف جمال 

الطريان واإدارة املطارات، و بالإ�شافة اإىل م�شوؤولياته يف املطار، فهو ع�شو يف املجل�ص التنفيذي حلكومة 

ال�شارقة، و رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة ال�شارقة خلدمات الطريان. كما يتوىل ال�شيد علي ع�شوية جلنة 

على  حا�شل  علي  ال�شيد  البحرية.  للريا�شات  ال�شارقة  نادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وهو  املدين  القانون 

�شهادة الباكالوريو�ص يف الإدارة الدولية من كليات التقنية العليا.
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العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة

ال�شيخ . 1 فاإن  للطريان،  العربية  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئا�شة  اإىل  بالإ�شافة 

عبداهلل بن حممد اآل ثاين ع�شٌو يف جمل�ص اإدارة �شركة البحرية للتاأمني.

يف . 2 ع�شو  التنفيذي"،  "غري  الإدارة  جمل�ص  ع�شو  نقفي  عللارف  وال�شيد 

جمل�ص اإدارة اأرامك�ص.

ب .البيان:

مت �شرف 3.85 مليون درهم مكافاأة اإجمالية ملجل�ص الإدارة نظري عملهم . 3

يف العام 2013.

املكافاأة املقرتحة ملجل�ص الإدارة لعام 2014 هي 3.85 مليون درهم.. 4

العربية للطريان . 5 اأع�شاء جمل�ص  بيان تفا�شيل بدلت احل�شور: ل ي�شتلم 

اأو اجتماعات اللجان التابعة،  بدًل عن ح�شور اجتماعات جمل�ص الإدارة 

على  يقرتح  مقتطع  الأع�شاء مببلغ  مكافاأة  تتم  الأ�شا�شي  النظام  وح�شب 

اجلمعية العمومية و التي تنظر فيه و تقره.

ت. جدول اجتماعات مجلس اإلدارة و الحضور:

اجلدول مرفق يف نهاية التقرير، حتت امللحق رقم 1.

ث. مهام و اختصاصات المجلس التي فوضت لإلدارة التنفيذية:

الإطار  على  الإدارة  جمل�ص  ي�شرف  واخت�شا�شاته،  املجل�ص  دور  اإىل  بالإ�شارة 

اأن  حني  يف  التنفيذية،  الإدارة  مع  ومناق�شتها  ال�شركة،  وا�شرتاتيجيات  العام 

الإدارة التنفيذية مفو�شة يف الإدارة اليومية لل�شركة. وترفع الإدارة التنفيذية 

تواجهها،  التي  والتحديات  التو�شعية  خططها  ت�شمل  والتي  للمجل�ص  تقاريرها 

ملهمة  التنفيذية  الإدارة  بتفوي�ص  املجل�ص  يقم  ومل  هذا  امل�شتقبلية.  وتوجهاتها 

وبت�شيري  لل�شركة  اليومية  بللالإدارة  مفو�شة  التنفيذية  الإدارة  اأن  غري  بعينها، 

اأو  ال�شتثنائية  الظروف  يف  للمجل�ص  والرجوع  وتنميتها،  التجارية  الأعمال 

التحديات، اأو ال�شتثمارات و القرارات املهمة.

ج. تعامالت األطراف ذات العالقة:

مل تكن هناك تعامالت مع الأطراف ذات العالقة )اأ�شحاب امل�شالح(، عدا تلك 

الروتينية والتي تطرق اإليها تقرير املدقق امل�شتقل و البيانات املالية املدققة.

ح. بيان تفصيلي برواتب كبار الموظفين:

الرئي�ص التنفيذي: 3,600,000 مع �شكن و �شيارة  و %2 من �شايف الربح.

وبدلت  ومكافاآتهم  رواتبهم  جمموع  اأ�شخا�ص:   9 من  وتتكون  التنفيذية  الإدارة 

ال�شكن ودرا�شة الأبناء هو 9.66 مليون درهم.

4. مدقق الحسابات الخارجي

�شركة  هي   2014 يف  للطريان  العربية  ل�شركة  اخلارجي  احل�شابات  مدقق  اإن 

"KPMG". و قد مت تعيينها من قبل اجلمعية العمومية خالل العام 2014 باأتعاب 

و قدرها 455,000 درهم. وكانت هذه ال�شنة الأوىل ل�شركة KPMG مع �شركة 

اإىل  اأخرى مت ا�شنادها  اأي مهام  العربية للطريان �ص.م.ع. هذا ومل تكن هناك 

.KPMG شركة�

اإن "كي بي اإم جي" �شبكة عاملية من �شركات اخلدمات املهنية التي تقدم خدمات 

التدقيق وال�شرائب وال�شت�شارات يف 155 دولة ولديها اأكرث من 155.000 موظف 

يعملون لدى ال�شركات الأع�شاء حول العامل. اإن ال�شركات امل�شتقلة الأع�شاء يف 

�شبكة كي بي اإم جي تابعة اإىل كي بي اإم جي اإنرتنا�شيونال كوبوريتيف )كي بي اإم 

جي اإنرتنا�شيونال(، موؤ�ش�شة �شوي�شرية. متثل كل �شركة من ال�شركات الأع�شاء 

يف كي بي اإم جي كيان قانوين منف�شل وم�شتقل بذاته وت�شف نف�شها بذلك.

اإن كي بي اإم جي يف دولة الإمللارات العربية املتحدة هي �شركة ع�شو يف كي بي 

اإم جي انرتنا�شيونال. تاأ�ش�شت كي بي اإم جي يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

عام 1973 وهي ت�شم الآن حوايل 750 موظف مبا فيهم 30 �شريك. بالإ�شافة 

اإىل تقدمي خدمات التدقيق واخلدمات املحا�شبية، ت�شتمل اخلدمات التي تقدمها 

مكاتب كي بي اإم جي يف الإمارات العربية املتحدة على خدمات التدقيق الداخلي 

وال�شت�شارات املحا�شبية وال�شرائب وا�شت�شارات تقنية املعلومات وخدمات البحث 

والتوظيف والتمويل التجاري وخدمات املعامالت وخدمات اأداء الأعمال وخدمات 

الإمللارات  يف  جي"  اإم  بي  "كي  اإن  التحقيقات.  وخدمات  الأعمال  لأداء  التعهيد 

العربية املتحدة وُعمان متثل جزء من جمموعة "كي بي اإم جي لوار جلف".

و من ناحية اأخرى مت التعاون مع PKF كجهة م�شتقلة لتقييم "ال�شهرة و الأ�شول 

 KPMG غري امللمو�شة" و قد اأو�شى جمل�ص الإدارة اجلمعية العمومية اإعادة تعيني

بر�شوم قدرها 455,000 درهم للعام 2015. 

5. لجنــة التدقيــق:

من  مكونة  وهي  ال�شركات  حوكمة  و�شوابط  لأتظمة  وفقًا  اللجنة  هذه  ت�شكلت 

ثالثة اأع�شاء. ي�شكل جلنة التدقيق يف �شركة العربية للطريان:

رئي�صاً ال�صيخ حممد اآل ثاين 

ع�صواً القا�صمي  ال�صيخ خالد 

ع�صواً ال�صيد علي املدفع 

ترفع اللجنة تقاريرها و تو�شياتها اإىل جمل�ص الإدارة.

اأما مهام هذه اللجنة ب�شكل عام فهي على النحو التايل:

تبني �شيا�شة التعيني والتعاقد مع مدقق احل�شابات اخلارجية اأ. 

القوائم املالية مراجعة  ب. 

و�شع اأطر الرقابة الداخلية ت. 

و�شع ال�شيا�شات املالية و �شيا�شات التدقيق ج. 

اإعداد التقارير والتدقيق العام ح. 

ن�شر املخالفات والحتيال خ. 

النظر يف املهام التي توىل اإىل اللجنة من جمل�ص الإدارة د. 

كما و يحتوي دليل القواعد الجرائية للحوكمة على مهام اللجنة ب�شكل مف�شل.

بيان عدد االجتماعات و الحضور:

املرفق رقم 2، يو�شح جدول بتواريخ الجتماعات و احل�شور.

6 . لجنــة الترشيحات والمكافآت:

من  مكونة  وهي  ال�شركات  حوكمة  و�شوابط  لأتظمة  وفقًا  اللجنة  هذه  ت�شكلت 

ثالثة اأع�شاء. ي�شكل جلنة الرت�شيحات و املكافاآت يف �شركة العربية للطريان:

رئي�صاً د. غامن الهاجري 

ع�صواً القا�صمي  ال�صيخ خالد 

ع�صواً ال�صيد علي املدفع 

ترفع اللجنة تقاريرها و تو�شياتها اإىل جمل�ص الإدارة. و تتوىل املهام التالية:

�شمان احلفاظ على ا�شتقاللية املدراء امل�شتقلني طوال مدة �شغلهم ملنا�شبهم. اأ. 

مراجعة واعتماد الرواتب واملكافاآت والعالوات و�شيا�شات الرواتب ومراجعة ب. 

       هذه ال�شيا�شات �شنويًا يف �شوء اأو�شاع ال�شوق والأو�شاع القت�شادية.

حتديد احتياجات ال�شركة من العاملني يف امل�شتويات العليا لالإدارة التنفيذية، ت. 

       عالوة على اأع�شاء فريق الإدارة الآخرين وحتديد معايري اختيارهم.

القيام �شنويًا مبراجعة واعتماد �شيا�شات املوارد الب�شرية والتدريب ومتابعة  ث. 

       تنفيذها.

وفقًا للقرار الوزاري رقم )518(، على اللجنة التاأكد من ا�شتقاللية الأع�شاء ج. 

قانون  من   )102( املللادة  بن�ص  الخللالل  عللدم  مع  م�شتمر  ب�شكل  امل�شتقلني       

اأو اأ�شباب  انتفاء  الإدارة  جمل�ص  قرار  �شاأن  من  كان  اإذا  التجارية،  ال�شركات       

توافرها الواجب  للن�شبة  الأدنللى  احلد  على  الع�شو  عن  ال�شتقاللية  مللربرات       

الإدارة جمللللل�للص  قلللللام  امللللجللللللل�لللص،  داخللللللل  امللل�للشللتللقلللللني  الأعلللل�للللشللللاء  مللللن       

اأملللر يللعللر�للص  اأن  علللللى  الللعلل�للشللو،  هلللذا  يللحللل حملللل  علل�للشللو م�شتقل  بللتللعلليللني        

       تعيينه على اأول جمعية عمومية لل�شركة للنظر يف اعتماد قرار جمل�ص الإدارة.

والللرواتللب واحلللوافللز  واملللزايللا  املللكللافللاآت  مبنح  اخلا�شة  ال�شيا�شة  اإعلللداد  ح. 

ومراجعتها فيها،  والللعللاملللللني  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  بللاأعلل�للشللاء  اخلللا�للشللة     

املمنوحة واملللزايللا  املكافاآت  اأن  من  تتحقق  اأن  اللجنة  وعلى  �شنوي،  ب�شكل      

ال�شركة. اأداء  مللع  تتنا�شب  و  معقولة  لل�شركة  العليا  التنفيذية  لللللالإدارة     

تللنللظلليللم و مللتللابللعللة الجلللللللراءات اخلللا�للشللة بللالللرت�للشلليللح لللعلل�للشللويللة جمل�ص خ. 

       الإدارة مبا يتفق مع القوانني و الأنظمة املعمول بها و اأحكام هذا القرار.

كما و يحتوي دليل القواعد الجرائية للحوكمة على مهام اللجنة ب�شكل مف�شل.

يف املرفق رقم 3 يجد القارئ جدول الجتماعات مع التواريخ و احل�شور.

7. نظام الرقابة الداخلية:

يعد نظام الرقابة الداخلية نظاما متكامال يفر�ص الجراءات و ال�شروط والقوانني 

الدارية، ويراقب تطبيقها ب�شكل عملي من خالل اأداء ال�شركة. ول يعد هذا النظام 

عائقًا اأو مانعًا لفعالية العمل و �شرعة الجناز والأداء، بل على العك�ص متامًا فهو 

الرقابة  ونظام  املخاطر  اإدارة  فعالية  و  الأداء  فعالية  تطوير  لل�شركة  ي�شمن  ما 

الداخلي بال�شركة. وهو ما يقي�ص ن�شبة اللتزام بال�شيا�شات والإجراءات املو�شوعة، 

وحماية املمتلكات، وال�شتخدام القت�شادي والفعال للموارد. هذا و قد اأقر املجل�ص 

مب�شوؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة وعن مراجعته وفعاليته.

و  البا�شا  ال�شيد حممد  المتثال،  و مهام �شابط  الداخلية،  الرقابة  اإدارة  يتوىل 

هو حما�شب قانوين ومدقق مايل معتمد ذو خربة يف املحا�شبة القانونية والرقابة 

الداخلية تتجاوز خم�شة و ع�شرون عامًا  يف التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي، 

العربية  فريق  اإىل  البا�شا  ال�شيد  ان�شم  وقد  مالية عدة.  وموؤ�ش�شات  �شركات  يف 

الداخلي  التدقيق  معه خربه طويلة يف جمال  2013، حاماًل  بداية  للطريان يف 

وذلك يف م�شارف عاملية، يف مناطق عديدة حول العامل.
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ومن المسؤوليات الرئيسية إلدارة التدقيق الداخلي:

وتكون  ال�شركة،  اأ�للشللول  حماية  ل�شمان  احل�شابات  ملراجعة  بللرامللج   تطوير 

ال�شركة  �شيا�شات  مللع  الإذعللللان  املللعلللللومللات؛  �شالمة  �شمان  عللن  ملل�للشللوؤولللة 

واإجراءاتها واأنظمتها، وتقييم الأداء التنظيمي، وال�شتفادة املثلى من الفر�ص 

للرقابة  نظام  وخلق  ال�شركة،  ملللوارد  الأمثل  وال�شتخدام  املخاطر،  وتقليل 

الداخلية. ويتم ذلك عرب:

تطوير ومتابعة ال�شيا�شات و املمار�شات على م�شتوى ال�شركة. . 1

و�شع خطط و برامج على نطاق ال�شركة للتدقيق الداخلي.. 2

واملحا�شبية . 3 املالية  وال�شيا�شات  للممار�شات  املتوا�شل  التطبيق  �شمان 

واإدارة ال�شركات. 

من . 4 وغريها  املالية،  والأنظمة  الت�شغيل  و�شالمة  موثوقية  ا�شتعرا�ص 

وت�شنيف  الأداء،  لتحديد  امل�شتخدمة  والو�شائل  الإدارية  املعلومات  نظم 

وتقرير هذه املعلومات. 

التحقق . 5 احلال  مقت�شى  وح�شب  الأ�شول  على  احلفاظ  و�شائل  ا�شتعرا�ص 

من وجود الأ�شول املذكورة. 

درا�شة الو�شع القت�شادي وكفاءة املوارد التي تو�شفها ال�شركة،  وحتديد . 6

الت�شغيلي.  الفر�ص املتاحة لتح�شني الأداء 

النحو . 7 على  املختلفة  اللجان  وظائف   / الإجلللراءات  ومراجعة  مراقبة 

املطلوب من قبل جلنة املراجعة وذلك للتعبري عن راأي م�شتقل. 

امل�شتقلني.. 8 القانونيني  التن�شيق مع مدققي احل�شابات 

املالية . 9 النظم  يف  الكبرية  التغيريات  جميع  على  واملللوافللقللة  املللراجللعللة 

واملحا�شبية واملمار�شات والإجراءات ل�شمان الرقابة الداخلية. 

قبل . 10 من  املقرتح  النحو  على  احل�شابات  ومراجعة  التحقيقات  اإجلللراء 

اأجل  من  الإدارة  جمل�ص   / التنفيذي  الرئي�ص  قبل  من  اأو  العليا  الإدارة 

حتديد احلقائق والأ�شباب من املخالفات امل�شتبه فيها. 

�شمان الدرا�شة والعمل على ال�شيا�شات القائمة واملمار�شات والإجراءات . 11

اأ�شول  على  واحلللفللاظ  الرقابة  حت�شني  اأجللل  مللن  تطويرها  يتم  بحيث 

ال�شركة. 

التقرير اإىل املجل�ص / الرئي�ص التنفيذي ل�شركة / جلنة التدقيق حول مدى . 12

وال�شوابط  الداخلية،  الإدارية  املحا�شبة  نظام  ال�شركة يف  وفعالية  كفاية 

املالية، ونوعية الأداء الت�شغيلي باملقارنة مع املعايري املو�شوعة. 

متابعة . 13 تقرير  وتقدمي  وتو�شيات مراجعة احل�شابات  تقارير  و�شع  متابعة 

اإىل املجل�ص / رئي�ص جمل�ص الإدارة وجلنة التدقيق. 

ت�شميم جدول زمني لالإدارة لتطبيق اخلطط ال�شنوية ملراجعة احل�شابات . 14

وتنفيذها بعد اإقرارها من جلنة التدقيق الداخلي. 

م�شتوى . 15 على  والدرا�شات  احل�شابات  مراجعة  اأن�شطة  عن  عر�ص  تقدمي 

جلنة  قبل  مللن  املطلوب  النحو  على  التابعة  وال�شركات  الأم  ال�شركة 

الداخلي.  التدقيق 

املوافقة . 16 وبعد  الت�شغيلية،  وامليزانيات  ال�شنوية  الإدارة  خطط  اإعللداد 

هذه  ت�شاهي  التي  املوظفني  ومالك  النفقات  على  الرقابة  تنفيذ  عليها، 

وامليزانيات.  اخلطط 

وتدريب . 17 اختيار  حيث  من  الإدارة،  ملوظفي  الفعالة  الإدارة  ممار�شة 

وحتفيز وتقييم و تاأديب املوظفني يف ات�شال مع املوارد الب�شرية. 

التاأكد من اأن موارد الإدارات م�شتخدمة ب�شكل �شحيح و فعال. . 18

م�شوؤولية ال�شتعانة مب�شادر خارجية ملهام مراجعة احل�شابات.. 19

هذا  يف  عنها  الإف�شاح  يتوجب  كبرية  م�شاكل  اأية  ال�شركة  ت�شادف  ومل  هذا، 

هناك  تكن  ومل  كما  اأ�شبابها،  بيان  ت�شتوجب  مرتكبة  خمالفات  اأو  التقرير، 

اأحداث جوهرية خارجة عن املعتاد، و ت�شتدعي التطرق اإليها يف هذا التقرير.

8. تفاصيل المخالفات المرتكبة:

ل توجد خمالفات مرتكبة خالل العام.

9. مساهمة الشركة المجتمعية والبيئية:

تكر�ص  بل  فح�شب،  عالية  قيمة  ذات  و  �شل�شة  رحللالت  للطريان  العربية  توفر  ل 

ال�شركة جهودًا كبرية يف �شبيل رفع م�شتوى حياة من هم اأقل حظًا. وذلك عرب حتمل 

امل�شوؤولية من الحتياجات الجتماعية للمجتمعات املحلية والدولية، وم�شاعدتهم، 

و كان لذلك دورًا مهمًا يف جناح ال�شركة. وحتقيقا لهذه الغاية، خ�ش�شت العربية 

للطريان برناجمًا للم�شوؤولية الجتماعية بهدف خلق التنمية امل�شتدامة مع الرتكيز 

على توفري التعليم والرعاية ال�شحية الأف�شل للمجتمعات املحرومة.

امل�شوؤولية  مللبللادرات  اأدخلللل  مللن  اأوائلللل  بللني  مللن  الللطللريان  العربية  كانت  قللد  و 

اخلري"  �شحاب   " م�شروع  اإطللالق  خللالل  من  لل�شركات  امل�شتدامة  الجتماعية 

من  الأمللوال  اإىل جمع  الربنامج  ويهدف  ال�شارقة اخلريية.  مع جمعية  بالتعاون 

ا�شتثمار  ويتم  ال�شركة.  امل�شافرين عرب رحالت  خالل مبادرات عدة، كتربعات 

التعليمية  كالرعاية  �شتى  جمللالت  يف  املختلفة  اجلهات  من  املح�شلة  المللوال 

والطبية يف البلدان املحتاجة عرب �شبكة العربية للطريان . وقد اأن�شاأت مبادرات 

"�شحاب اخلري" عيادات طبية يف كل من ال�شودان ، و�شري لنكا واليمن و تركيا، 

يف حني اأن�شاأت مدار�ص تعليمية يف �شريالنكا ونيبال و الهند. وعالوة على ذلك، 

نفذ م�شروع "�شحاب اخلري" حمالت �شد التهاب ال�شحايا يف ال�شودان، ومبادرات 

�شد اأمرا�ص القلب يف اليمن وغريها الكثري.

امل�شاركة  على  للموظفني  ت�شجيعها   للطريان  العربية  وا�شلت   ،  2014 عام  ويف 

الغر�ص .ويف  تنفيذ م�شاريع لهذا  و �شرعت يف  امل�شوؤولية الجتماعية  اأن�شطة  يف 

حماولة لتح�شني اخلدمات القائمة و م�شاعدة املحتاجني ، اأقامت �شحاب اخلري 

عددًا من امل�شاريع هذا العام. وكانت اإحدى هذه املبادرات زيارة دارين لكفالة 

يف  الإدارات  خمتلف  من  متطوعون  �شارك  قد  و  بنيبال.  كامتاندو،  يف  الأيتام 

ال�شروريات  توفري  يف  امل�شاعدة  و  املوؤ�ش�شات  تلك  زيللارة  يف  للطريان  العربية 

لرفع  حماولة  ويف  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  واملحتاجني.  لالأيتام  الأ�شا�شية  اليومية 

�شركة  دخلت  ملعاجلتها،  املبتكرة  والطرق  البيئية  الق�شايا  حول  الوعي  م�شتوى 

و�شاركت  ال�شارقة،  يف  بيئة  �شركة  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكة  يف  للطريان  العربية 

بيئة.  �شركة  اأقامته  الذي  و  الأر�للص  يوم  الذي عقد يف  ال�شنوي  امل�شي  �شباق  يف 

مبادرات  تعاونت  املنطقة،  يف  والتعليم  ال�شحة  م�شاريع  عن  النظر  وب�شرف 

"�شحاب اخلري"  اأي�شا مع جهات خريية و اجتماعية و عديدة.

مدينة  مع  وطيدة  عالقة  اخلري"  "�شحاب  خالل  من  للطريان  العربية  وتربط 

ال�شارقة للخدمات الإن�شانية، و�شراكة ا�شرتاتيجية بهدف جعل حياة الأ�شخا�ص 

ذوي الحتياجات اخلا�شة اأ�شهل. و تفخر �شركة العربية الطريان كونها �شديقة 

لالأفراد من ذوي الحتياجات اخلا�شة  بحيث يتم توفري كافة امل�شاعدات و الدعم 

املطلوب يف املطارات و اأثناء ال�شفر.

و اأخريًا، م�شاهمًة و حفاظًا على البيئة، تعتمد ال�شركة �شيا�شة ا�شتقطاب طائرات 

النبعاثات  لتجنب  وذلك  م�شبقًا،  ا�شتخدامها  يتم  ومل  وال�شنع،  الطراز  حديثة 

الغري مرغوب بها وتقلي�شها. وتعتمد ال�شركة �شيا�شة التقلي�ص من كمية الأوراق 

املطبوعة و اإعادة تدوير الورق و ذلك للحد من ا�شتهالك الغابات.
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10. معلومـات عـامة

أ. بيان سعر سهم شركة العربية للطيران مقابل كل شهر خالل 2014:

�صعر الإغالق الأعلى ال�صعر  الأدنى ال�صعر  ال�صهر

1.54 1.63 يناير 2014 1.42

1.55 1.68 فرباير 2014 1.50

1.52 1.55 مار�ص 2014 1.39

1.31 1.65 ابريل 2014 1.28

1.31 1.65  مايو 2014 1.28

1.40 1.52 يونيو 2014 1.13

1.27 1.46 يوليو 2014 1.17

1.37 1.44 اأغ�شط�ص 2014 1.36

1.39 1.41 �شبتمرب 2014 1.33

1.39 1.42 1.22 اأكتوبر 2014

1.35 1.49 1.29 نوفمرب 2014

1.50 1.61 1.27 دي�شمرب 2014

ب. بيان األداء مقارنة بمؤشر السوق العام والقطاع:

حركة �شهم العربية للطريان يف 2013 مقارنة بحركة املوؤ�شر العام:
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ت. بيان توزيع ملكية األسهم في نهاية 2014:

النسبة ٪عدد األسهمالجنسيةالفئــةالتصنيف

%119,101,9412.55م�شارف

%2,707,3270.06عرب

%1,094,440,25623.45اأجانب

التعاون %242,310,1435.19جمل�ص 

�شركات

%1,845,848,02639.55الإمارات

3,185,305,75268.26%
%2,891,9850.06اأجانب

ملللة حللكلو

%79,676,9221.71الإمارات

82,568,9071.77%
%50,0000.00عرب

%4,6000.00اأجانب

فللردية موؤ�ش�شة 

%30,309,6860.65الإمارات

موؤ�ش�شات

30,364,2860.65%

%3,417,340,88673.23املجموع
%117,250,3342.51عرب

%79,851,8431.71اأجانب

التعاون %81,872,0251.75جمل�ص 

اأفلللراد

%970,384,91220.79الإمارات

اأفلللراد

1,249,359,11426.77%

%1,249,359,11426.77املجموع

%4,666,700,000100.00املجموعاملجموع

امل�شدر: �شوق دبي املايل

ث. بيان المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة

النسبة ٪عدد األسهماسم المستثمر

%81200000017.40ال�شارقة لإدارة الأ�شول ذ.م.م.

%4296135099.21�شركة املهلللا القاب�شة م.م.ح.

IGCF SPV 42500000005.36% املحدودة

ج. بيان األحداث الهامة التي مرت بها الشركة خالل العام 2014

1. العربية للطيران تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران

�شاركت العربية للطريان يف معر�ص البحرين الدويل للطريان، وقد عر�شت خالله تقنية )�شاركليت( التي تعد �شيحة يف عامل توفري الوقود، كما وعر�شت التقنيات 

امل�شتخدمة يف مق�شورة الطائرة. 

2. العربية للطيران تستلم الطائرة رقم 6000 من شركة إيرباص

ا�شتلمت العربية للطريان خالل 2014 الطائرة رقم 37 يف اأ�شطولها و الطائرة الل 6000 التي مت ت�شنيعها من فئة اإيربا�ص A320. حتمل الطائرة �شعار و عالمة خا�شة 

ت�شري اإىل خ�شو�شية كون الطائرة هي رقم 6000 يف الت�شنيع، وقد مت الت�شليم يف حفل مهيب ح�شره م�شوؤولني من ال�شركتني.

3. العربية للطيران توسع تطبيقاتها الخاصة من خالل أنظمة أندرويد

و�شعت العربية للطريان التطبيقات اخلا�شة لت�شمل الآن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اأندرويد، بالإ�شافة لتوفرها على اأنظمة اآبل، وجوجل بالي. و ي�شمح التطبيق 

للمتعاملني الكرام التوا�شل ب�شكل دائم مع ال�شركة، ومراجعة حجوزاتهم اأو القيام بحجوزات جديدة، بالإ�شافة للح�شول على كافة اأرقام التوا�شل.

4. إطالق مقر عمليات جديد في إمارة رأس الخيمة

برعاية وح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي، ويل عهد راأ�ص اخليمة، وال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل ثاين، رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة العربية للطريان، وال�شيخ 

�شامل بن �شلطان القا�شمي، رئي�ص دائرة الطريان املدين براأ�ص اخليمة، اأطلقت العربية للطريان عملياتها يف 2014 من املقر اجلديد يف مطار راأ�ص اخليمة الدويل.
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5. العربية للطيران على قائمة شركات النمو العالمية

ّنفت "العربية للطريان" �شمن قائمة �شركات النمو العاملية من قبل املنتدى القت�شادي العاملي لعام 2014. وبذلك تن�شم "العربية للطريان" اإىل نخبة من 27 �شركة  �شُ

من �شركات النمو العاملية التي دخلت يف القائمة هذا العام والتي متثل جمموعة متنوعة من القطاعات من خمتلف اأنحاء اأوروبا واآ�شيا وال�شرق الأو�شط.

آفييشن بزنس" 6. العربية للطيران تحصد جائزتين في حفل جوائز "

فازت "العربية للطريان" بجائزتني خالل حفل توزيع جوائز "اآفيي�شن بزن�ص 2014" املرموقة.

وفازت "العربية للطريان" لل�شنة الثانية على التوايل بجائزة "اأف�شل �شركة طريان اقت�شادي للعام" والتي مُتنح تقديرًا ل�شركات الطريان القت�شادي التي تقدم الأداء 

الأف�شل خالل العام، وذلك ا�شتنادًا اإىل عدد من املوؤ�شرات املالية والت�شغيلية املختلفة التي حتدد م�شتوى اأدائها طوال الثني ع�شر �شهرًا التي ت�شبق الرت�شيح للجائزة. 

كما مت تكرمي عادل علي، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة "العربية للطريان" والذي يعد اإحدى ال�شخ�شيات البارزة واملرموقة يف قطاع الطريان يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

التي بذلها لقيادة م�شرية جناح  املتوا�شلة  التي حققها، واجلهود  العديدة  للعام". حيث ح�شل على هذه اجلائزة تقديرًا لالإجنازات  اإجناز �شخ�شي  "اأف�شل  بجائزة 

"العربية للطريان" خالل العام املا�شي. وجاء التكرمي اأي�شًا لالإ�شادة مب�شاهماته الفعالة يف منو قطاع الطريان ب�شكل عام، ورفع م�شتوى املعاييري املعتمدة بهدف تعزيز 

التميز يف قطاع الطريان على امل�شتويني الإقليمي والعاملي.

7. بنك دبي اإلسالمي يوقع صفقة بقيمة 230 مليون دوالر أمريكي لتمويل الطائرات مع العربية للطيران

وقعت "العربية للطريان" مع "بنك دبي الإ�شالمي" �شفقة متويل ل�شراء طائرات تتيح للناقلة ا�شتالم 6 طائرات "اإيربا�ص A320" جديدة خالل عام 2015. وقد اأقيمت 

مرا�شم التوقيع يف املقر الرئي�شي لبنك دبي الإ�شالمي بح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني من كال ال�شركتني. وتوفر �شفقة الإجارة هذه، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 

230 مليون دولر اأمريكي، التمويل الالزم ل�شتالم "العربية للطريان" طائرة جديدة كل �شهرين ابتداًء من �شهر يناير 2015، وحتى انتهاء الربنامج مع ت�شليم الطائرة 

الأخرية يف نهاية العام.

 واهلل ويل التوفيق...

عبداهلل بن حممد اآل ثاين

رئي�ص جمل�ص الإدارة

ملحق رقم 1

جدول تواريخ اجتماعات جمل�ص اإدارة �شركة العربية للطريان واحل�شور يف 2014:

"Y" اأي  حا�شر، و "N" معتذر.

ملحق رقم 2

جدول تواريخ اجتماعات جلنة التدقيق واحل�شور:

"Y" اأي  حا�شر، و "N" معتذر.

ملحق رقم 3

جدول تواريخ اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:

"Y" اأي  حا�شر، و "N" معتذر.

عبد الوهاب الشيخ محمدعادل عليد. غانمالشيخ عبداهللالتاريخرقم االجتماع
عارف نقفيتريم مطرالرومي

120.1.2014YYYYYYY

217.2.2014YYYYYYY

عارف نقفيعلي مدفعالشيخ خالدالشيخ محمدعادل عليد. غانمالشيخ عبداهللالتاريخرقم االجتماع

314.4.2014YYYYYYY

412.5.2014YYYYYYY

515.7.2014YYYYYYY

69.8.2014YYYYYYY

710.11.2014YYYYNYY

تريم مطرعبد الوهاب الروميالشيخ محمدالتاريخرقم اجتماع لجنة التدقيق

116.2.2014YYY
علي مدفعالشيخ خالدالشيخ محمدالتاريخرقم اجتماع لجنة التدقيق

25.8.2014YYY
37.8.2014YYY
49.11.2014YYY

علي مدفعالشيخ خالدد. غانمالتاريخرقم اجتماع لجنة الترشيحات

111.12.2014YYY
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