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رؤيتنا هي
"أن نكــون احــدى شــركات الطيــران 

ــً" ــدة عالميـ ــادي الرائـ اإلقتصـ

من حيث:

• هامش الربح
• اإلبتكـــار
• السمعة

• التمّيز في التشغيل
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مهّمتنا هي
"اعادة صياغة مفهوم السفر الجوي 

في المنطقة من خالل إسلوب العمل 
المبتكـر، وتوفيـر القيمـة المضافـة 

والتشغيل اآلمن 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



 ُينظر د�ئًماأ �إىل تر�جع �أ�شعار �لنفط على �أنه حمرك �إيجابي ل�شركات �لطري�ن 

�شحيًحا  هذ�  يعترب  بينما  �أقل.  ت�شغيلية  تكلفة  على  �حلفاظ  على  ي�شاعد  لأنه 

�إىل حد ما، �إل �أن �نخفا�س �أ�شعار �لنفط، من جهة �أخرى، يوؤدي �إىل بطء منو 

�شركات  على  جدية  �شغوًطات  ي�شيف  فاإنه  وبالتايل  و�لعاملي،  �ملحلي  �لقت�شاد 

بيئة  يف  وبخا�شة   - ربحيتها  على  و�حلفاظ  عائد�تها  هو�م�س  لإد�رة  �لطري�ن 

ت�شهد تناف�ًشا قويًا مثل منطقتنا. لقد ر�أينا متو�شط �أ�شعار �لنفط ينخف�س بن�شبة 

%68 يف �لعام 2015، وكان هذ� م�شحوًبا بت�شعيد خطري يف �ل�شر�ع �ل�شيا�شي 
�ملحيط بنا و�مل�شتمر منذ ما يزيد عن 5 �شنو�ت حتى �لآن، ما ز�د من �ل�شغط على 

ا تباطوؤً� يف �لقت�شاد  عملياتنا �لت�شغيلية يف عدة مناطق. و�شهد �لعام 2015 �أي�شً

�ل�شيني للمرة �لأوىل مع �نخيفا�س قيمة "اليوان" يف �شهر �أغ�شط�س. من ناحية 

�أخرى، و��شلت منطقة �ليورو �أد�ءها �خلجول، بالرغم من �لتح�شن �لهام�شي يف 

معدلت �لبطالة، ونحن ل زلنا نعتقد �أن �لقت�شاد �لأوروبي �أمامه م�شو�ر طويل 

قبل �أن يعود �إىل مرحلة �لتما�شك. ��شتمر �لتباطوؤ �لقت�شادي يف منطقة ر�بطة 

�لعملة  �نهارت  و�أوزبك�شتان، حيث  كاز�خ�شتان  دول  وبخا�شة يف  �مل�شتقلة  �لدول 

ًنا ن�شبيًا، وقد  ب�شبب تاأثري �قت�شاد �لدول �ملجاورة. �شهد �لقت�شاد �لرو�شي حت�شُّ

�أن تزد�د �شرعة �لتعايف يف  �إيجابيًّا على عملياتنا يف رو�شيا. وناأمل  �نعك�س هذ� 

�لنووية بني  �ملفاو�شات  و�شول  �إيجابي مع  تاأثري  كما ح�شل  �لرو�شي.  �لقت�شاد 

�لعقوبات  من  �ملزيد  رفع  �ىل  �دت  �إيجابية  نتيجة  �إىل  و�ير�ن  �ملتحدة  �لوليات 

�إىل  عن �لقت�شاد �لإير�ين. لقد جنحنا يف هذ� �لعام يف زيادة حجم عملياتنا 

�شيجلب  �لنا�شئ  �لقت�شاد  هذ�  �أن  نعتقد  ونحن  تقريًبا،  �ل�شعف  بن�شبة  �إير�ن 

ت�شتمر  وبينما  �لقريب.  �مل�شتقبل  �لتجارية �جلديدة يف  �لفر�س  �لعديد من  معه 

جميع هذه �لتحديات يف فر�س �شغوط على عملياتنا �ليومية، ��شتطعنا ت�شجيل 

عام قوي �آخر. و�لأهم من هذ� كله �ننا �قرتبنا خطوة �أخرى من حتقيق روؤيتنا.

�أ�شافت �لعربية للطري�ن 23 وجهة جديدة �إىل �شبكتها خالل �لعام، حيث دخلت 

زيادة  عن  ف�شال  �أخرى  �أ�شو�ق  �إىل  رحالتها  عدد  من  وز�دت  جديدة  �أ�شو�ًقا 

ح�شتها �ل�شوقية من مر�كزها �حلالية. لقد �أ�شبحنا من �مل�شغليني �لرئي�شيني يف 

�أ�شو�ق ذ�ت �إمكانيات كبرية مثل �لهند و�شبه �لقارة �لهندية و�ل�شعودية و�إير�ن 

و�ملغرب. كما دخلنا �ل�شوق �ل�شينية برحالت �ىل �ورومت�شي، وهي �شوق نعتقد 

ا  �أي�شً �لعام  و�شهد  �لأق�شى.  �ل�شرق  �لنمو يف  �ملزيد من  لنا حتقيق  �شتتيح  �أنها 

"�لعربية  �إطالق  خالل  من  �لعربي  �لعامل  يف  �خلام�س  عملياتنا  مركز  �إطالق 

لتعزيز  فخورون  نحن  عمان.  يف  �لدويل  علياء  �مللكة  مبطار  �لأردن"  للطري�ن 

بخيار�ت  عمالئنا  لتزويد  �لعربي  �لعامل  يف  �ملف�شلة  �لطري�ن  ك�شركة  مكانتنا 

ا مر�كز �لعربية للطري�ن يف كل من �ملغرب وم�شر  عديدة لل�شفر. كما �شهدنا �أي�شً

� مربًحا، ما ي�شاهم �إيجابيًّا لناحية �لو�شع �ملايل للمجموعة. كما  وهي حتقق منوًّ

و�شاعد على منو �لعربية للطري�ن يف �لعام 2015 �لزيادة �لكبرية يف حركة نقل 

�مل�شافرين. فقد �شجلت �ل�شركة زيادة يف �أعد�د �مل�شافرين بن�شبة ٪12، ونقلت 

�لعربية  �أن  بالقول  نفتخر  ونحن   .2015 �لعام  يف  م�شافر  مليون   7.6 من  �أكرث 

للطري�ن ميكنها �لآن �أن ت�شافر بك �إىل �أكرث من 115 وجهة حول �لعامل.

كما  �لتكاليف،  �د�رة  ح�شن  على  �لقائمة  لفل�شفتنا  �أوفياء  ا  �أي�شً بقينا  وقد 

و��شلنا �لعمل على تخفي�س �لكلفة �لت�شغيلية. لقد تو�شعنا يف ��شتثمار�تنا ب�شكل 

 A320 ملحوظ لتنمية �أ�شطولنا و�شيانته من خالل ت�شلمنا 6 طائر�ت �يربا�س

ا عمالءنا �لذين بلغ عددهم 55  جديدة كليًّا يف �لعام 2015. وقد كافاأنا �أي�شً

تاأ�شي�شها، من خالل  منذ  للطري�ن  �لعربية  مع  �ل�شفر  �ختارو�  و�لذين  مليوًنا 

تز�ل  ل  ذلك،  �إىل  وبالإ�شافة   ."Airewards" �لعمالء  ولء  برنامج  �إطالق 

للمجموعة.  �ل�شافية  �لأرباح  يف  م�شاهمتها  زيادة  تو��شل  �مل�شاندة  م�شاريعنا 

ر�بحة  �شركات  هي  جمموعتنا  �شركات  جميع  �إن  بالقول  ا  �أي�شً فخورون  نحن 

لعملياتنا  و�جلودة  �ملطلوب  �لدعم  وكذلك  �يجابية  مالية  م�شاهمة  وتقدم 

� وعائًد� جيِّدين على �ل�شتثمار من تلك �ل�شركات جنًبا  �ملتنامية. ونتوقع منوًّ

�إىل جنب مع �لنمو �مل�شتمر للعربية للطري�ن.

على  �لت�شديق  مت  �ملا�شي،  �لعام  يف  �ل�شنوي  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  خالل 

على  برهان  �إل  هذ�  ما   .٪ 9 بن�شبة  نقدية  �أرباح  بتوزيع  �لإد�رة  �قرت�ح جمل�س 

مل�شتثمرينا. ويف  مالية  عو�ئد  تقدمي  با�شتمر�ر  �أنف�شنا  على  �لذي قطعناه  �لعهد 

ا و��شلنا مري�ثنا كو�حدة من �شركات �لطري�ن �لأكرث ربحية يف  هذ� �لعام �أي�شً

للعام  �إمار�تي  درهم  مليون   531 بلغت  قيا�شية  �شافيًة  �أرباًحا  و�شجلنا  �لعامل، 

ي�شري على  3.8 مليار درهم، ما  �إىل  �لإجمالية  �لإير�د�ت  بينما و�شلت   ،2015

��شتمر�ر �لربحية وعلى كفاءة منوذج �لأعمال �لذي تتبعه �لعربية للطري�ن.

و�أخري�، نود �أن نختتم كلمتنا هذه بالإعر�ب عن عميق �متناننا جلميع موظفينا 

�لذين  و�إىل عمالئنا  تفاٍن م�شتمر وعمل جاد،  �لعام من  �أظهروه خالل  على ما 

�ختارو� �ل�شفر مع �لعربية للطري�ن عاًما بعد �آخر. وكما هو �حلال د�ئًما، نقدم 

ا لكم م�شاهمينا  �لكر�م على �لدعم �مل�شتمر �لذي تقدموه لنا.  �متناننا �أي�شً

وت�شلو� بقبول فائق �لحرت�م

عبد اهلل بن حممد اآل ثاين

رئي�س جمل�س �لإد�رة

عادل عبد اهلل العلي

ع�شو جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة
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�أعز�ئي �مل�شاهمني،

�أن  �لعامل ميكن  �أي حدث يقع يف  �أن  لكم  �ل�شابقة  لقد ذكرنا د�ئًما يف ر�شائلنا 

يوؤثر على �شناعة �لطري�ن. كان �لعام 2015 �شهادة قوية على هذه �حلقيقة. لقد 

كانت �لتحديات �لقت�شادية و�ل�شطر�بات �ل�شيا�شية هي �ل�شبب �ملبا�شر ملعظم 

ما و�جهناه يف �لعام 2015. لقد كان من �ملحتم �أن يخ�شع �لقت�شاد �لعاملي ملا 

�لنفط  �أ�شعار  �أدت  �لنفطي �جلديد"، حيث  "�لنظام  با�شم  �إليه  ي�شار  �أن  ميكن 

�أرجاء  خمتلف  يف  �لقت�شاديون  كان  �لتي  �لتوقعات  جميع  قلب  �إىل  �ملتدهورة 

� عندما نقول �إن �قت�شاد منطقتنا يقوم على  �لعامل قد و�شعوها. �إننا ل نذيع �شرًّ

يف  �لأخرى  �لبلد�ن  من  �لعديد  ك�شاأن  �شاأننا  ونحن،  �لأحو�ل،  معظم  يف  �لنفط 

�أن نتعامل مع هذه �لظاهرة �جلديدة بحر�س �شديد  �أنحاء �لعامل، علينا  جميع 

وبطريقة عملية. كما �شهدنا �أي�شًا �ل�شيناريوهات �جليو�شيا�شية �لأكرث حتدًيا من 

�ندلع حروب يف �ملنطقة �ىل جانب ت�شاعد م�شتمر يف مناطق �ل�شر�ع.  وبالرغم 

من ذلك، نقف �ليوم فخورين مبا حققناه ونحن نرى �أن عملنا ل يز�ل كما عهدناه 

ا �أكرث من �أي وقت م�شى، مع عزم ثابت على �لنجاح. د�ئًما مرًنا وقويًّ

 2015 �لعام  للطري�ن قد �شهدت يف  �لعربية  �إن  نقول  �أن  �إنه ملن دو�عي فخرنا 

حتقيق �إجناز�ت جديدة عرب خمتلف مكونات �ملجموعة. ومتا�شيًا مع روؤية �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى وحاكم 

�إمارة �ل�شارقة، و��شل جمل�س �لإد�رة و�إد�رة �ل�شركة قيادة �لعربية للطري�ن �إىل 

وحتقيق  �لعمالء  وخدمة  �لتجارية  �لأعمال  تنمية  يف  و�ل�شتثمار  جديدة،  �آفاق 

عو�ئد ثابتة وم�شتد�مة على ��شتثمار�تكم، �يها �مل�شاهمني �لكر�م.

رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي 
للمجموعة



الربع الثالث

الربع الرابع

"�لعربية للطري�ن �ملغرب" تطلق رحالتها �إىل مدريد من طنجة، و�إىل مونبيليي من طنجة ومر�ك�س  •
�لعربية للطري�ن تدخل �لوجهة �لثالثة ع�شرة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية مع �نطالق خدمتها �إىل تبوك  •

عان �تفاقية م�شتوى خدمة �لعربية للطري�ن وم�شت�شفى جامعة �ل�شارقة يوقِّ  •
"�لعربية للطري�ن �ملغرب" تطلق خدمة نقل طرق �إىل عدة مطار�ت مغربية  •

"�لعربية للطري�ن �ملغرب" وبنك �لقر�س �لعقاري و�ل�شياحي يطلقان بو�بة دفع جديدة  •
جمموعة �لعربية للطري�ن تعلن عن حتقيق �أرباح �شافية بلغت 237 مليون درهم يف �لن�شف �لأول من �لعام 2015  •

�لعربية للطري�ن �لأردن تطلق رحالت مبا�شرة من عّمان �ىل �لدمام  •

�لعربية للطري�ن ومركز �إك�شبو �ل�شارقة يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز �لنمو �ملتبادل  •
"�لعربية للطري�ن" تفوز بجائزة "�لبتكار يف خدمة �لعمالء" خالل حفل توزيع جو�ئز "�إجناز�ت �لطري�ن" يف دورته �لأوىل، وذلك تقديرً� لإطالقها �أول برنامج   •

."Airewards" ،مكافاآت ل�شركة طري�ن �قت�شادي يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

�لعربية للطري�ن تدعم �إح�شاء �ل�شارقة 2015 بو�شع �شعار �ملبادرة على طائر�تها.  •
في�شل �آباد تن�شم �إىل �شبكة �لعربية للطري�ن �ملتمددة يف �لباك�شتان لتكون �لوجهة �لثامنة لل�شركة يف �لبالد  •

"�لعربية للطري�ن �ملغرب" تطلق رحالت مبا�شرة من مر�ك�س �إىل فر�نكفورت، �أملانيا  •
�لعربية للطري�ن تفوز بلقب "�أف�شل �شركة طري�ن �قت�شادي" و�ف�شل �شركة طري�ن للعام‘‘ خالل حفل توزيع جو�ئز "�آفيي�شن بزن�س 2015"، تقديًر� لنجاحها   •

ين ومنوها �مل�شتمرَّ

جمموعة �لعربية للطري�ن تعلن عن �أرباح �شافية �شخمة بلغت 472 مليون درهم يف �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من �لعام 2015  •
�لعربية للطري�ن تفوز بجائزة "قادة �ل�شفر" �لعاملية �ملرموقة يف �شوق �ل�شفر �لعاملي 2015 بلندن، وذلك تقديرً� لريادتها يف قطاع �لطري�ن �لقت�شادي يف   •

�ل�شرق �لأو�شط 

�لعربية للطري�ن حتيي يوم �ل�شهيد تقديرً� ل�شجاعة �جلنود �لإمار�تيني �لذين �شحو� بحياتهم وهم يد�فعون عن وطنهم  •
"�لعربية للطري�ن �ملغرب" تعلن �أنها �شتطلق قريًبا رحالت مبا�شرة من مر�ك�س �ىل بو، فرن�شا  •

�نعقاد دورة 2015 من قمة �لعرب للطري�ن و�لإعالم يف �ملنامة، �لبحرين، حتت رعاية �شعادة �ملهند�س كمال بن �أحمد حممد وزير �ملو��شالت و�لت�شالت   •
يف مملكة �لبحرين
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إنجازات العام 2015

الربع األول

�لعربية للطري�ن تعلن عن مركز عملياتها �جلديد يف مطار �مللكة علياء �لدويل يف عّمان بالأردن بعد �ل�شتحو�ذ على 49 يف �ملائة من �أ�شهم �لبرت�ء للطري�ن.  •
�لعربية للطري�ن توقع مذكرة تفاهم مع �شركة بيئة.   •

�لعربية للطري�ن تدخل �ل�شوق �ل�شينية مع �إطالق رحالتها �ىل �أورومت�شي.  •
موظفو "�لعربية للطري�ن �ملغرب" ين�شمون �إىل "جمعية �لإح�شان" للتربع ب�شروريات �أ�شا�شية لالأيتام.  •

جمموعة  �لعربية للطري�ن تعلن عن �أرباح �شافية للعام 2014 بلغت 566 مليون درهم �إمار�تي.  •
�لعربية للطري�ن ت�شيف �لدوحة �إىل قائمة �لوجهات �لتي تخدمها مبا�شرة من مركز عملياتها يف ر�أ�س �خليمة.  •

�لعربية للطري�ن ت�شيف وجهتها �لعا�شرة من مركزها يف ر�أ�س �خليمة �ىل كامتاندو - نيبال.  •
�لعربية للطري�ن تو�فق، يف �لإجتماع �ل�شنوي للجمعية �لعمومية، على توزيع �أرباح نقدية بن�شبة %9 عن �لعام 2014.   •

�لعربية للطري�ن و�شروق تعلنان عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز �ل�شياحة و�ل�شفر يف �ل�شارقة.  •
�لعربية للطري�ن تطلق �أول برنامج مكافاآت "Airewards" ل�شركة طري�ن �قت�شادي يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا،.  •

�لعربية للطري�ن تفوز بجائزتني مرموقتني خالل �حلفل �ل�شنوي لتوزيع جو�ئز �ل�شركة �لعمانية لإد�رة �ملطار�ت )OAMC(: "�أف�شل �شركة طري�ن تعمل يف مطار   •
� يف مطار �شاللة". �شاللة" و "�أف�شل �شركة طري�ن منوًّ

الربع الثاني

�لعربية للطري�ن حتتفل بوجهتها �لثانية ع�شر يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية من خالل �إطالق رحالتها �إىل جيز�ن من �ل�شارقة  •
"�لعربية للطري�ن �ملغرب" تو�شع نطاق �أعمالها يف �ل�شوق �لأوروبية من خالل �إطالق رحالتها �إىل نابويل، �إيطاليا  •

�لعربية للطري�ن تعلن عن دخولها يف �شر�كة مع �لإمار�ت �لعربية لل�شر�فة يف ُعمان لتوفري طريقة ب�شيطة للم�شافرين حلجز �لرحالت �جلوية ودفع �أثمانها  •
�لعربية للطري�ن تدخل يف �شر�كة مع "ثقافة بال حدود" لإطالق مبادرة "�ملكتبة �جلوية" وهي �لوىل من نوعها على م�شتوى �لعامل  •

�لعربية للطري�ن تطلق رحالتها �إىل "ملتان" من ر�أ�س �خليمة لي�شل �لعدد �لإجمايل لوجهاتها يف باك�شتان �إىل �شتة وجهات  •
�لعربية للطري�ن تو�شع عملياتها يف �إير�ن باإ�شافة �أ�شفهان �إىل �شبكة خطوطها  •

�رتفاع �لأرباح �ل�شافية ملجموعة �لعربية للطري�ن يف �لربع �لأول من �لعام 2015 بن�شبة %13 لت�شل �إىل 85 مليون درهم   •
�لعربية للطري�ن تعزز عملياتها يف �إمارة ر�أ�س �خليمة من خالل �فتتاح مكتب جديد للمبيعات وحمطة لإجناز معامالت �ل�شفر يف �لإمارة  •

قبل بدء عمل �لعربية للطري�ن �لأردن بيوم، قامت جمموعة ت�شم موظفني وفريق �لقيادة �لعليا لل�شركة بزيارة "�جلمعية �خلريية �لأردنية لتاأهيل ورعاية �لأيتام   •
و�ملحتاجني" يف عّمان

�لعربية للطري�ن �لأردن تبد�أ عملياتها باأول رحلة �إىل �لكويت  •
�لعربية للطري�ن تو�شع �شبكة مكاتبها �ملخ�ش�شة لإجناز �إجر�ء�ت �ل�شفر �شمن �ملدينة مع �فتتاح مكتب جديد يف مركز �لغرير للت�شّوق بدبي  •

�لعربية للطري�ن تطلق بو�بات دفع جديدة يف �لهند، ما ميكن �مل�شافرين من دفع ثمن تذكرة �شفرهم با�شتخد�م بطاقات �ل�شحب �لآيل �لهندية وحلول �ل�شبكة   •
�مل�شرفية �إىل جانب خيار�ت ��شتخد�م بطاقة �لئتمان �ملتاحة من قبل على �ملوقع �لإلكرتوين لل�شركة

طلقت حديًثا
ُ
�ملدينة �ملنورة تن�شم �إىل �شبكة �لعربية للطري�ن �لأردن �لتي �أ  •

�لعربية للطري�ن تفتتح مكتب مبيعات جديًد� يف �أ�شفهان، �إير�ن  •
�لعربية للطري�ن تطلق وجهتها �ل�شابعة يف باك�شتان، كويتا  •

�لعربية للطري�ن تفوز بجائزة "�أف�شل �شركة طري�ن �قت�شادي" خالل منتدى �ل�شياحة �لعاملي يف �أ�شطنبول  •
�لعربية للطري�ن تفوز بجائزة �أف�شل �شركة طري�ن �قت�شادي يف �ل�شرق �لأو�شط خالل حفل توزيع جو�ئز �شكاي تر�ك�س �لعاملية  •
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�طلق موظفو� �لعربية للطري�ن حملة "�إغاثة �لنيبال" حيث مت �شحن �أكرث من 7 

�أطنان من �لتربعات للمت�شررين من جر�ء �لزلز�ل.

يف �لعام 2015، و��شلت �لعربية للطري�ن نهجها يف ت�شجيع موظفيها على 
عدة  م�شاريع  و�أطلقت  لل�شركة،  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  �أن�شطة  يف  �مل�شاركة 

�لقائمة  �خلدمات  لتح�شني  �خلري"  "�شحاب  �شعي  �إطار  �لغر�س. ويف  لهذ� 

�أحدها  كان  �مل�شاريع  من  عدًد�  �لعام  هذ�  يف  تولت  �ملحتاجني،  وم�شاعدة 

قام  حيث  و�ملغرب،  �لأردن  يف  �لأيتام  لرعاية  موؤ�ش�شتني  لزيارة  مبادرة 

متطوعون من خمتلف �لإد�ر�ت يف �لعربية للطري�ن بزيارة هاتني �ملوؤ�ش�شتني 

و�شاعدو� بتقدمي تربعات.

فيما يلي عرض لبعض المشاريع التي أنجزت في العام 2015:

زيارة وتبرعات موظفي العربية للطيران المغرب لجمعية اإلحسان 
المغرب)دار أيتام( في الدار البيضاء 

بنغالديشبناء عيادة جديدة لألطفال في جيسور

السودانحملة القلوب الصغيرة

سريالنكامركز جديد إلعادة تأهيل المرأة في كولومبو

مصرزيارة موظفي العربية للطيران إلى مستشفى 57357 لسرطان األطفال

نيبالمبادرة اإلغاثة لزلزال النيبال

زيارة موظفين وتقديم تبرعات لجمعية خيرية أردنية لتأهيل ورعاية 
األردناأليتام والمحتاجين 

الهنددعم مخيم الكريكيت لألطفال – أكاديمية جيه تي للكريكيت

مصرمشروع ترميم حديقة لألطفال

بنغالديشمركز تدريب تربوي

مصربناء عيادة جديدة لغسيل الكلى

أنشأت مبادرة "سحاب الخير" 
حتى االن العديد من العيادات 

والمدارس في كل من السودان 
واليمن ومصر وبنغالديش 
وسريالنكا والهند ونيبال.
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كانت �لعربية للطري�ن و�حدة من �أول �ل�شركات �لتي ��شتحدثت مبادرة �مل�شوؤولية 

بالتعاون مع جمعية  "�شحاب �خلري"  �إطالق م�شروع  �مل�شتد�مة عرب  �لجتماعية 

�ل�شارقة �خلريية. يهدف �لربنامج �إىل جمع �لأمو�ل من خالل مبادر�ت متعددة، 

ويعاد  �شنويًا  �لأمو�ل  ُتمع  �لطائر�ت.  منت  على  �مل�شافرين  تربعات  كجمع 

�إ�شتثمارها بعد ذلك يف موؤ�ش�شات تعليمية وموؤ�ش�شات �لرعاية �ل�شحية يف �لدول 

�لتي هي بحاجة ما�شة ملثل هذه �خلدمات �شمن �شبكة وجهات �لعربية للطري�ن.

المسؤولية 
اإلجتماعية للشركة
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11.4 مليار درهم
هي القيمة اإلجمالية ألصول

العربية للطيران اليوم

2.67 مليار درهم
هو إجمالي األرباح الموزعة على مساهمينا 

حتى اآلن!

531 مليون درهم
هي األرباح الصافية للعربية للطيران 

في العام 2015!

531 مليون درهم
هي األرباح الصافية للعربية للطيران 

في العام 2015!

43 هو عدد الطائرات
التي يتكون منها أسطول العربية للطيران

115 عدد وجهات
العربية للطيران على مستوى العالم في 

عقد واحد من الزمن

5 مراكز عمليات رئيسية
للعربية للطيران متمركزة في اإلمارات العربية 

المتحدة والمغرب ومصر واألردن!

55 مليون مسافر
تم نقلهم حتى اآلن..
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الجوائز في العام 2015 

� يف مطار  جائزة  "�أف�شل �شركة طري�ن تعمل يف مطار �شاللة" و "�أف�شل �شركة طري�ن منوًّ

)OAMC( شاللة" خالل �حلفل �ل�شنوي لتوزيع جو�ئز �ل�شركة �لعمانية لإد�رة �ملطار�ت�

جائزة "�أف�شل �شركة طري�ن �قت�شادي" يف منتدى �ل�شياحة �لعاملية 2015 يف 

��شطنبول، تركيا

جائزة "�أف�شل �شركة طري�ن �قت�شادي يف �ل�شرق �لأو�شط" خالل حفل توزيع 

جو�ئز �شكاي تر�ك�س �لعاملية 2015

جائزة "�لبتكار يف خدمة �لعمالء" يف حفل توزيع جو�ئز �إجناز�ت �لطري�ن

جائزة "�أف�شل �شركة طري�ن �قت�شادي" يف حفل توزيع جو�ئز �آفيي�شن بزن�س 2015

جائزة "�أف�شل �شركة طري�ن للعام - �ل�شرق �لأو�شط" يف حفل توزيع جو�ئز 

�آفيي�شن بزن�س 2015

جائزة "قادة �ل�شفر" �لعاملية يف حفل �شوق �ل�شفر �لعاملي 2015

الجوائـز
على  التقدير  من  الكثير  تلقى  للطيران  العربية  تزال  ال 
الصعيدين المحلي والدولي، وذلك ألدائها العالي وتميز 

الخدمات التي تقدمها.
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شركات الطيران
العربية للطيران )اإلمارات(
العربية للطيران المغرب

العربية للطيران مصر
العربية للطيران األردن

الضيافةعمليات الطيران
مركز تدريب الطيارين
أكاديمية ألفا للطيران

فندق سنترو الشارقة
راديسون بلو مارينا، دبي

ألفا لخدمات الطيران
أكشن  للضيافة

المناولة األرضية والصيانة 
واإلصالح والتشغيل 

هندسة العربية للطيران
الشارقة لخدمات الطيران

السياحة
مقر العالم للسفريات

التكنولوجيا
Information System Associates - (ISA)
انفورميشن سيستم أسوشيتس
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�شركة �لعربية للطري�ن هي �شركة م�شاهمة عامة مدرجة يف �شوق دبي �ملايل، 

ويجري تد�ول �أ�شهمها حتت �لرمز .)DFM:AIRARABIA(. وهي �لآن �شركة 

قاب�شة تزيد قيمة �أ�شولها عن 11 مليار درهم �إمار�تي. و�لعربية للطري�ن، 

�لتي مت تاأ�شي�شها بر�أ�شمال متو��شع يف �أكتوبر من �لعام 2003 كاأوىل �شركات 

�لطري�ن �لقت�شادي يف �ملنطقة، ت�شم �ليوم جمموعة من �شركات �لطري�ن 

و�ل�شركات �لتي تقدم خدمات �ل�شياحة و�ل�شفر يف جميع �أنحاء �لعامل.

مجموعة 
العربية للطيران
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�ن�شجاًما مع جهود �لعربية للطري�ن لتاأخذ زمام �ملبادرة يف مو�جهة �لتحديات 

بالفر�س  �لطري�ن  ب�شوؤون  �ملعنية  �لأطر�ف  وتعريف  �ل�شناعة  هذه  تو�جه  �لتي 

�ملتاحة، دعمت �ل�شركة �لدورة �خلام�شة لقمة �لعرب للطري�ن و�لإعالم ، حيث 

�لتقى �خت�شا�شيون ومهتمون ب�شوؤون �لطري�ن من جميع �أنحاء �لعامل �لعربي .

قطاع  تطوير  عاتقها  على  تاأخذ  مبادرة  هي  و�لإعالم  للطري�ن  �لعرب  قمة  �إن 

�لقطاعني  بني  يجمع  بًناء  حو�ر  تفعيل  خالل  من  �لعربية  و�ل�شياحة  �لطري�ن 

�ملنامة  يف  و�لإعالم  للطري�ن  �لعرب  لقمة   2015 دورة  عقدت  و�خلا�س.  �لعام 

بالبحرين، بدعم من وز�رة �لنقل و�لت�شالت �لبحرينية و�شركة مطار �لبحرين.

�شمل �لنقا�س يف موؤمتر هذ� �لعام �لذي ح�شره �أكرث من 200 من قادة �ل�شناعة 

�لقوي  �لتاأثري  ذلك  يف  مبا  �لق�شايا،  من  متنوعة  جمموعة  �لإعالم  وو�شائل 

للطري�ن و�ل�شياحة على �لقت�شاد�ت �لعربية. وناق�س قادة �لفكر يف هذ� �مليد�ن 

�قت�شاد�ت  على  و�ل�شياحة  �لطري�ن  لقطاعي  �ملبا�شرة  وغري  �ملبا�شرة  �لفو�ئد 

�ملنطقة، وكيف ميكن توقع منو �لأن�شطة و�لفو�ئد �لناتة عنها يف �مل�شتقبل. كما 

ا �إىل �لأهمية �ملتز�يدة مل�شاهمة �لقطاع �خلا�س و�أهمية فتح هذ�  مت �لتطرق �أي�شً

�لقطاع جلذب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت �لأجنبية.

غالبا ما تو�شف قمة �لعرب للطري�ن و�لإعالم، وهي مبادرة م�شرتكة  تقوم بها 

منظمات ر�ئدة يف هذه  �ل�شناعة مثل �لعربية للطري�ن و�شركة �إيربا�س و�شي �إف 

�إم من بني منظمات �أخرى، على �أنها "�ل�شوت �ملتحدث باأ�شم �شناعة �لطري�ن"، 

�لتنفيذيني يف ميد�ن  �مل�شوؤولني  �لعربية وكبار  �أكرب تمع لو�شائل �لإعالم  وهي 

�شناعة �لطري�ن و�ل�شياحة.

أخـذ زمـام 
المبـادرة
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"23 وجهة جديدة 
تم افتتاحها في 

العام 2015"

يف  مركزي  دور  للطري�ن  �لعربية  ل�شبكة  �لطموحة  �لتو�شع  ل�شرت�تيجية  كانت 

لقد   .2015 �لعام  �شهدهم  �لذين  �مل�شافرين  �أعد�د  يف  �لكبري  �لنمو  حتقيق 

�لرئي�شي  مركزها  من  تنطلق  جديدة  خطوط  �شبعة  للطري�ن  �لعربية  �أ�شافت 

�ململكة  يف  وتبوك  وجيز�ن  �ل�شني  يف  �ورومت�شى  �ىل  �لدويل  �ل�شارقة  مطار  يف 

�لعربية �ل�شعودية ومولتان وكويتا وفي�شل �آباد يف �لباك�شتان و�أ�شفهان يف �إير�ن. 

كما �أ�شافت �ل�شركة خطني جديدين من مركز عملياتها يف مطار ر�أ�س �خليمة 

�إىل �لدوحة يف قطر وكامتاندو يف نيبال.

و�أ�شافت �لعربية للطري�ن �ملغرب ت�شع خطوط جديدة تنطلق من �لد�ر �لبي�شاء 

وطنجة ومر�ك�س. من �لد�ر �لبي�شاء �إىل: مونبلييه يف فرن�شا ونابويل يف �إيطاليا، 

ومن طنجة �إىل: مدريد يف ��شبانيا ومونبلييه يف فرن�شا و��شطنبول يف تركيا، ومن 

مر�ك�س �إىل: مونبلييه يف فرن�شا وفر�نكفورت يف �أملانيا.

ا و�حًد� جديًد� من مركزها يف �ل�شكندرية  و�أ�شافت �لعربية للطري�ن م�شر خطًّ

�إىل �لدوحة يف قطر.

بد�أ عهد جديد من �لطري�ن �لقت�شادي يف �ملنطقة مع مغادرة �أول رحلة للعربية 

رحلة  كانت  عمان.  يف  �لدويل  علياء  �مللكة  مطار  يف  قاعدتها  �لأردن  للطري�ن 

�لعام  �لأردن  للطري�ن  �لعربية  �ختتمت  �لكويت.  مدينة  �إىل  �لفتتاحية  �ل�شركة 

�لكويت يف  �إىل  �لدويل  �مللكة علياء  ب�شتة خطوط جديدة من مركزها يف مطار 

�لكويت و�أربيل يف �لعر�ق و�شرم �ل�شيخ يف م�شر وجدة و�ملدينة �ملنورة و�لدمام 

يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

تدير �لعربية للطري�ن و�حًد� من �أحدث �لأ�شاطيل يف �لعامل ويتاألف من طائر�ت 

يف  جديدة  طائر�ت   6 بت�شلم  �لعام  �ل�شركة  �ختتمت  بالكامل.   A320 �إيربا�س 

�لعام 2015، وبالتايل �أ�شبح �أ�شطولها ي�شم ما جمموعه 41 طائرة. هذ� يعني 

  A320 أن �لعربية للطري�ن قد ت�شلمت حتى �لآن 36 من �أ�شل 44 طائرة �يربا�س�

كانت قد طلبتها يف �شنة 2007. �شيتم �لنتهاء من ت�شليم �لطلبية باأكملها بحلول 

من  �أكرث  �إىل  للطري�ن  �لعربية  �أ�شطول  حجم  �شيزيد  ما  وهو   ،2017 �لعام 

�ل�شعف، �لأمر �لذي يتما�شى مع هدف �ل�شركة �لر�مي �إىل زيادة عدد طائر�تها 

�إىل �أكرث من 50 طائرة.

إدارة األسطول

تقريب 
المسافات
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رئيس مجلس اإلدارةالشيخ عبد اهلل بن محمد آل ثاني

عضو تنفيذيعادل عبد اهلل العلي

عضو مستقلد. غانم محمد الهاجري

عضو غير تنفيذيعارف نقفي

عضو مستقلالشيخ محمد بن عبد اهلل آل ثاني

عضو مستقلالشيخ خالد بن عصام القاسمي

عضو مستقلعلي سالم المدفع

عضو غير تنفيذيعارف نقفي

2. تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية

�إن جمل�س �إد�رة �شركة �لعربية للطري�ن و�لإد�رة �لتنفيذية على �طالع تام وعلم 

ودر�ية باأهمية �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لتي حتكم تعامالت �أع�شاء �ملجل�س وموظفي 

�ل�شركة ممن تتو�فر لديهم معلومات بحكم منا�شبهم. وبهدف �لرتقاء مب�شتوى 

�ل�شفافية و�لإف�شاح و�إتاحة �لفر�شة للم�شاهمني ليكونو مت�شاوين يف تعامالتهم 

يف �شهم �ل�شركة �شاأنهم يف ذلك �شاأن �ملطلعني من د�خل �ل�شركة، فقد �أ�شدرت 

�ل�شركة بيانا د�خليا و�أدرج �شمن دليل حوكمة �ل�شركات �خلا�س بال�شركة، يبني 

�شروط تعامالت �ملطلعني، و�شرورة �لإف�شاح عنها يف هذ� �لتقرير.

 ت�شبو �ل�شركة من خالل هذه �لإجر�ء�ت �ملتخذة �إىل حماية حقوق كافة �لأطر�ف 

�ملعنية، وكذلك �ملحافظة على �شمعة �ل�شركة وتعزيز ثقة �مل�شاهمني و�مل�شتثمرين 

يف  للحوكمة  و�لتطبيقية  �لإجر�ئية  �لقو�عد  ت�شمنت  �شابقا،  �أ�شرنا  وكما  بها. 

�شركة �لعربية للطري�ن �شيا�شة تد�ول �لأ�شهم، و�لتي تو�شح �آلية و�شروط تدو�ل 

�ملطلعني من كبار �ملوظفني و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة. هذ� ومل تتم �أية �شفقات من 

قبل �أع�شاء جمل�س �لإد�رة على �أ�شهم �لعربية للطري�ن.

3. تشكيل مجلس اإلدارة
 

أ. بيان التشكيل:

�لرت�شح  باب  فتح  مت  حينه،  ويف   .2014 عام  من  �لعادي  �لعمومية  �جلمعية 

ملجل�س  �إد�رة �شركة �لعربية للطري�ن يف 22 يناير 2014، وملدة 30 يوما ح�شب 

�لأ�شول �لقانونية، وذلك من خالل �لن�شر يف �ل�شحف �ملحلية )باللغتني �لعربية 

�إىل �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�س بال�شركة، وموقع �شوق دبي  �إ�شافًة  و�لإجنليزية( 

�ملدة  ح�شب  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �ملر�شحني  قو�ئم  ن�شر  مت  ثم  ومن  �ملايل. 

�لقانونية قبل �جلمعية �لعمومية، مع نبذة عن �شريتهم وخرب�تهم �لعملية. ويف 

�جلمعية �لعمومية �ملقامة بتاريخ 16 مار�س 2014، �نتخبت �جلمعية �ملر�شحني 

�ل�شبعه مللىء مقاعد جمل�س �لإد�رة �ل�شبعه، وعليه مت تعيني �ملجل�س �جلديد ملدة 

ثالث �شنو�ت، وتلي �أ�شماء �لأع�شاء و�شفاتهم:
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حوكمة  نظام  الستكمال  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات  بيان   .1
الشركات خالل عام 2015، وكيفية تطبيقها

�لدقيق،  ب�شكلها  �حلوكمة  قو�نني  ومر�عاة  �ملبادئ  لتلكم  �لعملي  �لتطبيق 

حقوق  حتفظ  �لتي  �حلوكمة  ومبادئ  لقو�نني  �لعام  �لإطار  �شمن  و�ملمار�شات 

وم�شالح �ل�شركة وم�شتثمريها و�إد�رتها و�لبيئة �ل�شتثمارية �ملحيطة بها.

�ملجموعة،  يف  لها  �لتابعة  �ل�شركات  وكافة  للطري�ن،  �لعربية  �شركة  فاإن  لذ� 

عاملية  طري�ن  ك�شركة  عليها  �ملفرو�شة  و�لإجر�ء�ت  �لقو�نني  بكافة  ملتزمة 

وك�شركة م�شاهمة عامة وطنية وي�شمل ذلك قانون �ل�شركات �لتجارية )�لقانون 

من  تاله  وما  �لتجارية(  �ل�شركات  �شاأن  يف   1984 ل�شنة  رقم)8(  �لحتادي 

قر�ر�ت وتعديالت �أو تف�شري�ت �أو �ي�شاحات �أ�شدرتها هيئة �لور�ق �ملالية و�ل�شلع 

و�جلهات �لر�شمية �ملخت�شة لحقا وحتى �لن، وكذلك �لقانون �لإحتادي رقم 2 

لعام 2015 ب�شاأن �ل�شركات �لتجارية( وذلك يف كافة �أن�شطتها وتعامالتها. كما 

عن  �ل�شادر   2009 ل�شنة   )518( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  �ل�شركة  وتطبق  وتلتزم 

ب�شاأن �شو�بط  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  �إد�رة هيئة  وزير �لقت�شاد ورئي�س جمل�س 

�و حتل  بتعديله  و�أية قر�ر�ت قد ت�شدر  �ملوؤ�ش�شي،  �لن�شباط  �حلوكمة ومعايري 

لتتبوء  �لعامل  حول  �لكربى  �ل�شتثمارية  �جلهات  يف  �لثقة  زرع  ما  وهو  حمله. 

مكانها �شمن مالك �لعربية للطري�ن.

�ملبادئ،  لتطبيق  �لإجر�ئية  �لقو�عد  �ل�شركة  �أ�شدرت  فقد  �ل�شدد  هذ�  ويف 

مت�شمنة ما يلي:

بيان قنو�ت �لت�شال مع �مل�شاهمني.     •

�شو�بط �لخالق و�ل�شلوك      •

�شيا�شة تد�ول �لأ�شهم      •

�شيا�شة ن�شر �ملخالفات      •

�شيا�شة �مل�شوؤولية �لجتماعية و�لبيئية لل�شركة    •

�شيا�شة �أرباح �لأ�شهم "�لتوزيعات"  •

يتم عر�س هذه �ل�شيا�شات على �ملوظفني �جلدد يف �ل�شركة، كما وقد مت ن�شر تلك 

�ملوظفني  لكافة  تتاح  بحيث  لل�شركة  �لد�خلية  �لإلكرتونية  �ل�شفحة  يف  �لقو�عد 

لالطالع عليها وللرجوع �إليها يف �أي وقت.

تقرير الحوكمة 
عن العام 2015
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الشيخ خالد
بن عصام القاسمي

ع�شو جمل�ص اإدارة العربية للطريان منذ 2014

�شعادة �ل�شيخ خالد بن ع�شام �لقا�شمي هو رئي�س د�ئرة 

�لتنفيذي  باملجل�س  ع�شو  و  بال�شارقة  �ملدين  �لطري�ن 

لإمارة �ل�شارقة و �لذي يرت�أ�شه �شمو ويل عهد �ل�شارقة.

خالل م�شريته �ملهنية توىل �ل�شيخ خالد منا�شب �إد�رية 

�لطري�ن  د�ئرة  و  �ل�شارقة  هيئة مطار  من  كل  عدة يف 

�ملدين، و قد تدرج حتى توىل من�شب مدير عام د�ئرة 

يتوىل  �أن  قبل  ذلك  و   ،2012 عام  يف  �ملدين  �لطري�ن 

رئا�شة �لد�ئرة يف بد�ية 2014.

خالد  �ل�شيخ  فاإن  �ل�شابقة،  للم�شوؤوليات  وبالإ�شافة 

ع�شو جمل�س �إد�رة �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين بدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و ع�شو جمل�س �إد�رة �شركة 

�ل�شارقة خلدمات �لطري�ن �س.م.م.

الشيــخ محمـد
بن عبد هلل آل ثاني

للطيـــــران  العربيــــــة  �شركــــــــة  اإدارة  جملــــ�ص  ع�شــو 

2011 مــــار�ص  منذ 

من  ثاين  �ل  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�شيخ  �شعادة  يعد 

�ل�شباب �لقياديني يف �إمارة �ل�شارقة، حيث له ب�شمات 

و  �ل�شياحة  �أهمها  تارية  ��شعدة  عدة  على  و��شحة 

�لطري�ن. توىل �ل�شيخ حممد �إد�رة مكتب �شاحب �ل�شمو 

حاكم �ل�شارقة يف �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة، و من 

توىل  �لإح�شاء، حيث  ملركز  عامًا  مديرً�  تعيينه  ثم مت 

�إعد�د وتاأ�شي�س �ملركز.

و�لتنمية  �لإح�شاء  د�ئرة  رئي�س  من�شب  يتوىل  و�لآن 

رئي�س  من�شب  وي�شغل  كما  �ل�شارقة،  يف  �ملجتمعية 

�أي  �شركة  للطري�ن،  �شركة جاما  من  كل  �إد�رة  جمل�س 

�شانتو�س  �شركة  لل�شيافة،  �لنور�س  �شركة  �لقاب�شة،  �أم 

و�ل�شركة  و�لإعالن،  للدعاية  �أ�شنت  و�شركة  �لدولية 

نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نائب  وهو  لل�شياحة.  �لدولية 

�ل�شارقة للرماية و�جلولف.  �ل�شيخ حممد حا�شل على 

�شهادتي �لباكالوريو�س و�ملاج�شتري يف �إد�رة �لأعمال.

علي سالم المدفع

ع�شو جمل�ص اإدارة العربية للطريان منذ 2014

يف  �لقادة  �ل�شباب  من  �ملدفع  �شامل  علي  �شعادة  يعد 

مطار  عمل  فريق  �إىل  �ن�شم  وقد  �ل�شارقة.  �إمارة 

�ل�شلم  يف  وتدرج   ،1996 عام  يف  �لدويل  �ل�شارقة 

�لإد�رة  مدير  منها  منا�شب  عدة  وتوىل  �لوظيفي 

�لتجارية، ومن ثم مديرً�  للمطار، ومديرً� عامًا لهيئة 

توىل   2014 عام  بد�ية  ويف  و�أخريً�  �ل�شارقة،  مطار 

�ل�شيد  يتمتع  و  �ل�شارقة.  مطار  هيئة  رئي�س  من�شب 

علي بخربة و��شعة تتجاوز 18 عامًا يف جمال �لطري�ن 

و�إد�رة �ملطار�ت، و بالإ�شافة �إىل م�شوؤولياته يف �ملطار، 

�ل�شارقة،  حلكومة  �لتنفيذي  �ملجل�س  يف  ع�شو  فهو 

ورئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �ل�شارقة خلدمات �لطري�ن. 

كما يتوىل �ل�شيد علي ع�شوية جلنة �لقانون �ملدين وهو 

رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة للريا�شات �لبحرية. 

�ل�شيد علي حا�شل على �شهادة �لباكالوريو�س يف �لإد�رة 

�لدولية من كليات �لتقنية �لعليا.

د. غانم محمد الهاجري

ع�شو جمل�ص اإدارة العربية للطريان منذ 2003

�شغل د.غامن �لهاجري من�شب رئي�س هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل بال�شابق، وقد توىل منا�شب عدة يف قطاع �لنقل 

�جلوي حمليًا ودوليًا، حيث كان مديرً� عامًا ملطار �ل�شارقة �لدويل ملدة تاوزت �لـ15 عامًا، وقد �شغل �أي�شًا من�شب 

�أمني عام "�حتاد خدمات مطار�ت �خلليج" "وجمل�س مطار�ت �لعرب".

�إىل جانب ذلك، فاإن �لدكتور غامن ع�شو يف "جمل�س �ملطار�ت �لعاملي" منذ �لعام 1991. و قد تدرج يف تويل �ملنا�شب 

يف جمل�س �ملطار�ت �لعاملي )ACI( حيث �نتخب نائبًا للرئي�س، ومن ثم مت تعيينه رئي�شًا ملجل�س �ملطار�ت �لعاملي. و 

يعد �لدكتور غامن من �أو�ئل مو�طني دولة �لإمار�ت �حلائزين على �لدكتور�ه يف �لنقل �جلوي، حيث �أمتها بنجاح يف 

�ململكة �ملتحدة.
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ملخص السير 
الذاتية لألعضاء

الشيخ عبد اهلل
بن محمد آل ثاني

رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة العربية للطريان منذ 2003

عدة  ثاين  �آل  حممد  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �شمو  توىل 

منا�شب رفيعة يف دولة �لإمار�ت، منها ع�شوية �ملجل�س 

من�شب  �أي�شًا  �شغل  كما  �ل�شارقة  لإمارة  �لتنفيذي 

رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين يف �لإمارة. وله م�شاهمات 

معروفة يف تنمية قطاع �لنقل �جلوي يف دولة �لإمار�ت، 

�ل�شياحية  بتعزير�حلركة  كبري  ب�شكل  جهوده  و�شاهمت 

و�لإقت�شادية و�لتنموية يف �إمارة �ل�شارقة.

عادل عبد اهلل العلي

الرئيـ�ص التنفيــذي، وع�شـــو جملــــ�ص اإدارة العربيــة 

2003 للطيــران منذ 

حاز �ل�شيد عادل �لعلي على جائزة �أف�شل رئي�س تنفيذي 

تقديرً�  وذلك  مر�ت  عدة  �إقت�شادي  طري�ن  ل�شركة 

يف  �إقت�شادي  طري�ن  �شركة  �أول  تاأ�شي�س  يف  جلهوده 

�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.

 يتمتع �ل�شيد عادل بخربة تتجاوز �لـ30 عامًا يف عامل 

بال�شياحة  و�لإملام  �لإ�شرت�تيجي،  و�لتخطيط  �لطري�ن 

و�لعمليات �لتجارية وهو ما مت عك�شه يف �شركة �لعربية 

للطري�ن منذ بدء �لعمليات يف عام 2003.

�لرئي�س  نائب  �لعلي �شابقًا من�شب  �ل�شيد عادل  و�شغل 

حيث  �خلليج  طري�ن  يف  و�لعمالء  �لتجارية  للخدمات 

و�نتعا�شها.  �ل�شركة  هيكلة  �إعادة  يف  رئي�شيًا  دورً�  لعب 

�خلطوط  مع  عاما  �لـ20  تاوزت  فرتة  �أم�شى  كما 

�ملنا�شب  من  �لعديد  ت�شلم  حيث  �لربيطانية،  �جلوية 

�لإد�رية �لرئي�شية من بينها �ملدير �لعام ملنطقة �ل�شرق 

�شهادتي  على  حا�شل  عادل  �ل�شيد  و�أفريقيا.  �لأو�شط  

�لباكالوريو�س و �ملاج�شتري يف �إد�رة �لأعمال.

عارف نقفي

ع�شو جمل�ص اإدارة العربية للطريان منذ 2007

جمل�س  رئي�س  نائب  من�شب  نقفي  عارف  �ل�شيد  ي�شغل 

كابيتال"  "�أبر�ج  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة 

�ملوؤ�ش�شة �لر�ئدة يف �إد�رة �مللكيات �خلا�شة يف منطقة 

�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا و�آ�شيا �جلنوبية، و�لتي 

من  كبري  عدد  يف  ع�شو  وهو  لها.  مقرً�  دبي  من  تتخذ 

�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لأجتماعية.

�لأكرث  هي  �شخ�شية   50 كاأحد  نقفي  متييز  مت  وقد 

م�شتوى  �خلا�شةعلى  �مللكيات  �إد�رة  جمال  يف  تاأثريً� 

و�شام  و�أرقى  باأعلى  تكرميه  مت  �أن  �شبق  وقد  �لعامل، 

من قبل رئي�س جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية يف �لعام 

يف  �لباكالوريو�س  على  حا�شل  عارف  �ل�شيد   .2006
�لإقت�شادي. �لتخطيط 
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5. لجنــة التدقيــق:

أسماء أعضاء اللجنة و اختصاصاتها:  .1

من  مكونة  وهي  �ل�شركات  حوكمة  و�شو�بط  لأتظمة  وفقًا  �للجنة  هذه  ت�شكلت 

ثالثة �أع�شاء. ي�شكل جلنة �لتدقيق يف �شركة �لعربية للطري�ن:

رئي�شاً ال�شيخ حممد اآل ثاين 

ع�شواً القا�شمي  ال�شيخ خالد 

ع�شواً ال�شيد علي املدفع 

ترفع �للجنة تقاريرها و تو�شياتها �إىل جمل�س �لإد�رة.

�أما مهام هذه �للجنة ب�شكل عام فهي على �لنحو �لتايل:

تبني �شيا�شة �لتعيني و�لتعاقد مع مدقق �حل�شابات �خلارجية �أ. 

�لقو�ئم �ملالية مر�جعة  ب. 

و�شع �أطر �لرقابة �لد�خلية ت. 

�لتدقيق �ملالية و�شيا�شات  �ل�شيا�شات  و�شع  ج. 

�إعد�د �لتقارير و�لتدقيق �لعام ح. 

و�لإحتيال ن�شر �ملخالفات  خ. 

�لنظر يف �ملهام �لتي توىل �إىل �للجنة من جمل�س �لإد�رة د. 

كما و يحتوي دليل �لقو�عد �لجر�ئية للحوكمة على مهام �للجنة ب�شكل مف�شل.

بيان عدد االجتماعات و الحضور:  .2

�ملرفق رقم 2، يجد �لقارئ جدول بتو�ريخ �لجتماعات و�حل�شور.

6 . لجنــة الترشيحات والمكافآت:

من  مكونة  وهي  �ل�شركات  حوكمة  و�شو�بط  لأتظمة  وفقًا  �للجنة  هذه  ت�شكلت 

ثالثة �أع�شاء. ي�شكل جلنة �لرت�شيحات و �ملكافاآت يف �شركة �لعربية للطري�ن:

رئي�شاً د. غامن الهاجري 

ع�شواً القا�شمي  ال�شيخ خالد 

ع�شواً ال�شيد علي املدفع 

ترفع �للجنة تقاريرها و تو�شياتها �إىل جمل�س �لإد�رة. و تتوىل �ملهام �لتالية:

�شمان �حلفاظ على ��شتقاللية �ملديرين �مل�شتقلني طو�ل مدة �شغلهم ملنا�شبهم. �أ. 

مر�جعة و�عتماد �لرو�تب و�ملكافاآت و�لعالو�ت و�شيا�شات �لرو�تب ومر�جعة  ب. 

هذه �ل�شيا�شات �شنوًيا يف �شوء �أو�شاع �ل�شوق و�لأو�شاع �لقت�شادية.

حتديد �حتياجات �ل�شركة من �لعاملني يف �مل�شتويات �لعليا لالإد�رة �لتنفيذية،  ب. 

عالوة على �أع�شاء فريق �لإد�رة �لآخرين وحتديد معايري �ختيارهم.

�لقيام �شنوًيا مبر�جعة و�عتماد �شيا�شات �ملو�رد �لب�شرية و�لتدريب ومتابعة تنفيذها. ث. 

وفقا للقر�ر �لوز�ري رقم )518(، على �للجنة �لتاأكد من ��شتقاللية �لأع�شاء �مل�شتقلني  ج. 

ب�شكل م�شتمر، فاإذ� تبني للجنة �أن �أحد �لأع�شاء فقد �شروط �ل�شتقاللية وجب عليها 

عر�س �لأمر على جمل�س �إد�رة �ل�شركة، وعلى جمل�س �لإد�رة �إخطار �لع�شو بكتاب  ح. 

م�شجل على عنو�نه �لثابت بال�شركة مبربر�ت �نتفاء �شفة �ل�شتقاللية عنه وعلى 

�لع�شو �أن يرد على جمل�س �لإد�رة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �خطاره.

�أول  �أو غري م�شتقل يف  �لع�شو م�شتقاًل  �لإد�رة قر�ر باعتبار  و ي�شدر جمل�س  خ. 

�جتماع يلي رد �لع�شو �أو �نق�شاء �ملدة �مل�شار �إليها يف �لفقرة �ل�شابقة دون رد. 

و �إذ� كان فقد �لع�شو لهذه �ل�شفة لن يرتتب عليه �لإخالل باحلد �لأدنى لعدد 

�لأع�شاء �مل�شتقلني د�خل جمل�س �لإد�رة وجب مر�عاة ذلك يف ت�شكيل �للجان.

�إذ�  و مع عدم �لخالل بن�س �ملادة )102( من قانون �ل�شركات �لتجارية،  د.  

�ل�شتقاللية  مربر�ت  �أو  �أ�شباب  �نتفاء  �لإد�رة  جمل�س  قر�ر  �شاأن  من  كان 

عن �لع�شو �لتاأث�شر على �حلد �لأدنى للن�شبة �لو�جب تو�فرها من �لأع�شاء 

بتعيني  �ل�شركة  ع�شو  بتعيني  �لإد�رة  جمل�س  قام  �ملجل�س،  د�خل  �مل�شتقلني 

�أول  على  تعيينه  �أمر  يعر�س  �أن  على  �لع�شو،  هذ�  حمل  يحل  م�شتقل  ع�شو 

جمعية عمومية لل�شركة للنظر يف �عتماد قر�ر جمل�س �لإد�رة.

�عد�د �ل�شيا�شة �خلا�شة مبنح �ملكافاآت و �ملز�يا و �حلو�فز و �لرو�تب �خلا�شة  ذ. 

و  �شنوي،  ب�شكل  �لعاملني فيها، ومر�جعتها  و  �ل�شركة  �إد�رة  باأع�شاء جمل�س 

�أن �ملكافاآت و �ملز�يا �ملمنوحة لالإد�رة �لتنفيذية  �أن تتحقق من  على �للجنة 

�لعليا لل�شركة معقولة و تتنا�شب مع �أد�ء �ل�شركة.

تنظيم و متابعة �لجر�ء�ت �خلا�شة بالرت�شيح لع�شوية  ر. 

كما و يحتوي دليل �لقو�عد �لإجر�ئية للحوكمة على مهام �للجنة ب�شكل مف�شل.

يف �ملرفق رقم 3 يجد �لقارئ جدول �لجتماعات مع �لتو�ريخ و �حل�شور.

7. نظام الرقابة الداخلية:

يعد نظام �لرقابة �لد�خلية نظاما متكامال يفر�س �لجر�ء�ت و �ل�شروط و �لقو�نني 

هذ�  يعد  ول  �ل�شركة.  �أد�ء  خالل  من  عملي  ب�شكل  تطبيقها  ير�قب  و  �لد�رية، 

�لنظام عائقا و مانعا لفعالية �لعمل و �شرعة �لجناز و �لأد�ء، بل على �لعك�س متاما 

فهو ما ي�شمن لل�شركة تطوير فعالية �لأد�ء و فعالية �إد�رة �ملخاطر ونظام �لرقابة 

�لد�خلي بال�شركة. وهو ما يقي�س ن�شبة �للتز�م بال�شيا�شات و�لإجر�ء�ت �ملو�شوعة، 

حماية �ملمتلكات، �ل�شتخد�م �لقت�شادي و�لفعال للمو�رد. هذ� و قد �قر �ملجل�س 

مب�شوؤوليته عن نظام �لرقابة �لد�خلية يف �ل�شركة وعن مر�جعته وفعاليته.

يتوىل �إد�رة �لرقابة �لد�خلية، و مهام �شابط �لمتثال، �ل�شيد حممد �لبا�شا و هو 

�لرقابة  و  �لقانونية  �ملحا�شبة  ذو خربة يف  معتمد  مايل  و مدقق  قانوين  حما�شب 

�لد�خلية تتجاوز خم�شة و ع�شرون عاما  يف �لتدقيق �لد�خلي و�لتدقيق �خلارجي، 

�لعربية  فريق  �إىل  �لبا�شا  �ل�شيد  �ن�شم  قد  و  مالية عدة.  موؤ�ش�شات  و  �شركات  يف 

و  �لد�خلي  �لتدقيق  2013، حامال معه خربه طويلة يف جمال  بد�ية  للطري�ن يف 

ذلك يف م�شارف عاملية، يف مناطق عديدة من �لعامل.
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العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة

�ل�شيخ  فاإن  للطري�ن،  �لعربية  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئا�شة  �إىل  بالإ�شافة   .1

عبد�هلل بن حممد �آل ثاين ع�شٌو يف جمل�س �إد�رة �شركة �لبحرية للتاأمني.

يف  ع�شو  �لتنفيذي"،  "غري  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  نقفي  عــارف  و�ل�شيد   .2

جمل�س �إد�رة �أر�مك�س.

ب. بيان تمثيل العنصر النسائي:

للعن�شر  �أن  �إل  �حلــايل،  �لإد�رة  جمل�س  يف  �لن�شائي  للعن�شر  تو�جد  يوجد  ل 

�لن�شائي تو�جد يف �لإد�رة �لعليا لل�شركة.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة:

يف �شركة �لعربية للطري�ن تعد كافة �أنو�ع �مل�شاو�ة د�ئما من �أبجديات �لعمل، وعلى 

ر�أ�س تلك �لأبجديات �مل�شاو�ة بني �جلن�شني و�لتي د�ئمًا ما تكون �شمن �أولوياتها. 

ويف قر�ر�تها �خلا�شة بالتعيني و�لرتقيات و�لرت�شيح، تعتمد �لعربية للطري�ن د�ئما 

ً على �ملوؤهالت و�خلرب�ت كمقيا�س رئي�شي دون �لإلتفات �إىل �جلن�س �أو �لعرق.

عامي  يف  �لإد�رة  جمل�س  لع�شوية  �لرت�شيح  باب  للطري�ن  �لعربية  فتحت  لقد 

2011 و 2014. وخاللهما متت دعوة �لعامة لرت�شيح �أنف�شهم ملجل�س �لإد�رة عرب 

�لن�شر يف �ل�شحف �ملحلية �لعربية و �لأجنبية، وكذلك بالن�شر يف موقع �ل�شركة 

�لإلكرتوين وموقعي هيئة �لأور�ق �ملالية و�شوق دبي �ملايل. وقد لقت تلك �لدعو�ت 

�ل�شتجابة لي�س من م�شاهمي �ل�شركة فح�شب ولكن من �لعامة كذلك. �إل �أنه مل 

تتقد �أي �مر�أة برت�شيح نف�شها لع�شوية جمل�س �لإد�رة.

ث .بيان بما يلي:

جمموع �ملكافاآت �ملدفوعة لأع�شاء جمل�س �لإد�رة لعام 2014:  مت �شرف 3.85   .1

مليون درهم مكافاأة �إجمالية للمجل�س ملجل�س �لإد�رة نظري عملهم يف  2014.

هي   :2015 لعام  �لإد�رة  جمل�س  لأع�شاء  �ملقرتحة  �ملكافاآت  جمموع   .2

3.850 مليون درهم.

للطري�ن  �لعربية  جمل�س  �أع�شاء  ي�شتلم  ل  �حل�شور:  بدلت  تفا�شيل  بيان   .3

�لتابعة،  �للجان  �جتماعات  �أو  �لإد�رة  جمل�س  �إجتماعات  ح�شور  عن  بدًل 

على  يقرتح  مقتطع  مببلغ  �لأع�شاء  مكافاأة  تتم  �لأ�شا�شي  �لنظام  وح�شب 

�جلمعية �لعمومية و�لتي تنظر فيه و تقره.

ج. جدول اجتماعات مجلس اإلدارة و الحضور:

�جلدول مرفق يف نهاية �لتقرير، حتت �مللحق رقم 1.

ح. مهام و اختصاصات المجلس التي فوضت لإلدارة التنفيذية:

�لإطار  على  �لإد�رة  جمل�س  ي�شرف  و�خت�شا�شاته،  �ملجل�س  دور  �إىل  وبالإ�شارة 

�أن  حني  يف  �لتنفيذية،  �لإد�رة  مع  ومناق�شتها  �ل�شركة،  و��شرت�تيجيات  �لعام 

�لتنفيذية  �لإد�رة  وترفع  لل�شركة.  �ليومية  �لإد�رة  يف  مفو�شة  �لتنفيذية  �لإد�رة 

تو�جهها،  �لتي  و�لتحديات  �لتو�شعية  خططها  ت�شمل  و�لتي  للمجل�س  تقاريرها 

وتوجهاتها �مل�شتقبلية.

هذ�  مل يفو�س جمل�س �لإد�رة �لتنفيذية ملهمة بعينها، غري �أن �لإد�رة �لتنفيذية 

و�لرجوع  تنميتها،  و  �لتجارية  �لأعمال  وت�شيري  لل�شركة  �ليومية  بالإد�رة  مفو�شة 

للمجل�س يف �لظروف �ل�شتثنائية �أو �لتحديات، �أو �ل�شتثمار�ت و�لقر�ر�ت �ملهمة.

خ. تعامالت األطراف ذات العالقة:

مل تكن هناك تعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة )�أ�شحاب �مل�شالح(، عد� تلك 

�لروتينية و �لتي تطرق �إليها تقرير �ملدقق �مل�شتقل و �لبيانات �ملالية �ملدققة.

ح. بيان تفصيلي برواتب كبار الموظفين:

�لبدلت  كافة  مع  رو�تبهم  جمموع  �أ�شخا�س:   9 من  تتكون  و  �لتنفيذية  �لإد�رة 

10.28 مليون درهم.  و قد كانت �ملكافاأة �لإجمالية �مل�شتلمة خالل �لعام 2015 

عن �لعام 2014 هي 739،000.

4. مدقق الحسابات الخارجي

:KPMG

�شركة  هي   2015 يف  للطري�ن  �لعربية  ل�شركة  �خلارجي  �حل�شابات  مدقق  �إن 

"KPMG". و قد مت تعيينها من قبل �جلمعية �لعمومية خالل �لعام 2013 باأتعاب 

و قدرها 455،000 درهم �شنوياً . و كانت هذه �ل�شنة �لثالثة ل�شركة KPMG مع 

�شركة �لعربية للطري�ن �س.م.ع. هذ� و مل تكن هناك �أي مهام �أخرى مت ��شنادها 

.KPMG إىل �شركة�

�إن "كي بي �إم جي" �شبكة عاملية من �شركات �خلدمات �ملهنية �لتي تقدم خدمات 

�لتدقيق و�ل�شر�ئب و�ل�شت�شار�ت يف 155 دولة ولديها �أكرث من 155.000 موظف 

يعملون لدى �ل�شركات �لأع�شاء حول �لعامل. �إن �ل�شركات �مل�شتقلة �لأع�شاء يف 

�شبكة كي بي �إم جي تابعة �إىل كي بي �إم جي �إنرتنا�شيونال كوبوريتيف )"كي بي �إم 

جي �إنرتنا�شيونال"(، موؤ�ش�شة �شوي�شرية. متثل كل �شركة من �ل�شركات �لأع�شاء 

يف كي بي �إم جي كيان قانوين منف�شل وم�شتقل بذ�ته وت�شف نف�شها بذلك.

�إن كي بي �إم جي يف دولة �لإمــار�ت �لعربية �ملتحدة هي �شركة ع�شو يف كي بي 

�إم جي �نرتنا�شيونال. تاأ�ش�شت كي بي �إم جي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

عام 1973 وهي ت�شم �لآن حو�يل 750 موظف مبا فيهم 30 �شريك. بالإ�شافة 

�إىل تقدمي خدمات �لتدقيق و�خلدمات �ملحا�شبية، ت�شتمل �خلدمات �لتي تقدمها 

مكاتب كي بي �إم جي يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على خدمات �لتدقيق �لد�خلي 

و�ل�شت�شار�ت �ملحا�شبية و�ل�شر�ئب و��شت�شار�ت تقنية �ملعلومات وخدمات �لبحث 

و�لتوظيف و�لتمويل �لتجاري وخدمات �ملعامالت وخدمات �أد�ء �لأعمال وخدمات 

�لإمــار�ت  يف  جي"  �إم  بي  "كي  �إن  �لتحقيقات.  وخدمات  �لأعمال  لأد�ء  �لتعهيد 

�لعربية �ملتحدة وُعمان متثل جزء من جمموعة "كي بي �إم جي لو�ر جلف".

و من ناحية �أخرى مت �لتعاون مع PKF كجهة م�شتقلة لتقييم "�ل�شهرة و �لأ�شول 

غري �مللمو�شة"

و قد �أو�شى جمل�س �لإد�رة �جلمعية �لعمومية �إعادة تعيني KPMG بر�شوم قدرها 

500،000 درهم للعام 2016.



ومن المسؤوليات الرئيسية إلدارة التدقيق الداخلي:

تطوير بر�مج  ملر�جعة �حل�شابات ل�شمان حماية �أ�شول �ل�شركة، وتكون م�شوؤولة 

عن �شمان �شالمة �ملعلومات؛ �لإذعان مع �شيا�شات �ل�شركة و�إجر�ء�تها و�أنظمتها، 

�ملخاطر،  وتقليل  �لفر�س  مــن  �ملثلى  و�ل�شتفادة  �لتنظيمي،  �لأد�ء  وتقييم 

و�ل�شتخد�م �لأمثل ملو�رد �ل�شركة، وخلق نظام للرقابة �لد�خلية. ويتم ذلك عرب:

تطوير ومتابعة �ل�شيا�شات و �ملمار�شات على م�شتوى �ل�شركة.   .1

و�شع خطط و بر�مج على نطاق �ل�شركة للتدقيق �لد�خلي.  .2

�شمان �لتطبيق �ملتو��شل للممار�شات و�ل�شيا�شات �ملالية و�ملحا�شبية و�إد�رة   .3

�ل�شركات. 

نظم  من  وغريها  �ملالية،  و�لأنظمة  �لت�شغيل  و�شالمة  موثوقية  ��شتعر��س   .4

�ملعلومات �لإد�رية و�لو�شائل �مل�شتخدمة لتحديد �لأد�ء، وت�شنيف وتقرير 

هذه �ملعلومات. 

��شتعر��س و�شائل �حلفاظ على �لأ�شول وح�شب مقت�شى �حلال �لتحقق من   .5

وجود �لأ�شول �ملذكورة. 

در��شة �لو�شع �لقت�شادي وكفاءة �ملو�رد �لتي تو�شفها �ل�شركة،  وحتديد   .6

�لفر�س �ملتاحة لتح�شني �لأد�ء �لت�شغيلي. 

مر�قبة ومر�جعة �لإجر�ء�ت / وظائف �للجان �ملختلفة على �لنحو �ملطلوب   .7

من قبل جلنة �ملر�جعة وذلك للتعبري عن ر�أي م�شتقل. 

�لتن�شيق مع مدققي �حل�شابات �لقانونيني �مل�شتقلني.  .8

�ملر�جعة و�ملو�فقة على جميع �لتغيري�ت �لكبرية يف �لنظم �ملالية و�ملحا�شبية   .9

و�ملمار�شات و�لإجر�ء�ت ل�شمان �لرقابة �لد�خلية. 

�إجر�ء �لتحقيقات ومر�جعة �حل�شابات على �لنحو �ملقرتح من قبل �لإد�رة   .10

حتديد  �أجــل  من  �لإد�رة  جمل�س   / �لتنفيذي  �لرئي�س  قبل  من  �أو  �لعليا 

�حلقائق و�لأ�شباب من �ملخالفات �مل�شتبه فيها. 

و�لإجر�ء�ت  و�ملمار�شات  �لقائمة  �ل�شيا�شات  على  و�لعمل  �لدر��شة  �شمان   .11

بحيث يتم تطويرها من �أجل حت�شني �لرقابة و�حلفاظ على �أ�شول �ل�شركة. 

�لتقرير �إىل �ملجل�س / �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة / جلنة �لتدقيق حول مدى   .12

و�ل�شو�بط  �لد�خلية،  �لإد�ريــة  �ملحا�شبة  نظام  يف  �ل�شركة  وفعالية  كفاية 

�ملالية، ونوعية �لأد�ء �لت�شغيلي باملقارنة مع �ملعايري �ملو�شوعة. 

متابعة و�شع تقارير وتو�شيات مر�جعة �حل�شابات وتقدمي تقرير متابعة �إىل   .13

�ملجل�س / رئي�س جمل�س �لإد�رة وجلنة �لتدقيق. 

ت�شميم جدول زمني لالإد�رة لتطبيق �خلطط �ل�شنوية ملر�جعة �حل�شابات   .14

وتنفيذها بعد �إقر�رها من جلنة �لتدقيق �لد�خلي. 

تقدمي عر�س عن �أن�شطة مر�جعة �حل�شابات و�لدر��شات على م�شتوى �ل�شركة   .15

�لأم و�ل�شركات �لتابعة على �لنحو �ملطلوب من قبل جلنة �لتدقيق �لد�خلي. 

�إعد�د خطط �لإد�رة �ل�شنوية و�مليز�نيات �لت�شغيلية، وبعد �ملو�فقة عليها، تنفيذ   .16

�لرقابة على �لنفقات ومالك �ملوظفني �لتي ت�شاهي هذه �خلطط و�مليز�نيات. 

ممار�شة �لإد�رة �لفعالة ملوظفي �لإد�رة، من حيث �ختيار وتدريب وحتفيز   .17

وتقييم و تاأديب �ملوظفني يف �ت�شال مع �ملو�رد �لب�شرية. 

�لتاأكد من �أن مو�رد �لإد�ر�ت م�شتخدمة ب�شكل �شحيح و فعال.   .18

م�شوؤولية �ل�شتعانة مب�شادر خارجية ملهام مر�جعة �حل�شابات.  .19

هذ�  يف  عنها  �لإف�شاح  يتوجب  كبرية  م�شاكل  �أيــة  �ل�شركة  ت�شادف  ومل  هــذ�، 

�لتقرير، �أو خمالفات مرتكبة ت�شتوجب بيان �أ�شبابها، كما ومل تكن هناك �أحد�ث 

جوهرية خارجة عن �ملعتاد، و ت�شتدعي �لتطرق �إليها يف هذ� �لتقرير.

8. تفاصيل المخالفات المرتكبة:

ل توجد خمالفات مرتكبة خالل �لعام.

9. مساهمة الشركة المجتمعية والبيئية:

تكر�س  بل  فح�شب،  عالية  قيمة  ذ�ت  و  �شل�شة  رحــالت  للطري�ن  �لعربية  توفر  ل 

�ل�شركة جهودً� كبرية يف �شبيل رفع م�شتوى حياة من هم �أقل حظًا. وذلك عرب حتمل 

�مل�شوؤولية من �لحتياجات �لجتماعية للمجتمعات �ملحلية و�لدولية، وم�شاعدتهم، 

و كان لذلك دورً� مهمًا يف جناح �ل�شركة. وحتقيقا لهذه �لغاية، خ�ش�شت �لعربية 

للطري�ن برناجمًا للم�شوؤولية �لجتماعية بهدف خلق �لتنمية �مل�شتد�مة مع �لرتكيز 

على توفري �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية �لأف�شل للمجتمعات �ملحرومة.

�مل�شوؤولية  مــبــادر�ت  �أدخـــل  مــن  ــل  �أو�ئـ بــني  مــن  �لــطــري�ن  �لعربية  كانت  قــد  و 

�خلري"  �شحاب   " م�شروع  �إطــالق  خــالل  من  لل�شركات  �مل�شتد�مة  �لجتماعية 

من  �لأمــو�ل  �إىل جمع  �لربنامج  ويهدف  �ل�شارقة �خلريية.  مع جمعية  بالتعاون 

��شتثمار  ويتم  �ل�شركة.  �مل�شافرين عرب رحالت  خالل مبادر�ت عدة، كتربعات 

�لتعليمية  كالرعاية  �شتى  جمــالت  يف  �ملختلفة  �جلهات  من  �ملح�شلة  �لمــو�ل 

و�لطبية يف �لبلد�ن �ملحتاجة عرب �شبكة �لعربية للطري�ن . وقد �أن�شاأت مبادر�ت 

"�شحاب �خلري" عياد�ت طبية يف كل من �ل�شود�ن ، و�شري لنكا و�ليمن و تركيا، 

يف حني �أن�شاأت مد�ر�س تعليمية يف �شريالنكا ونيبال و �لهند. وعالوة على ذلك، 

نفذ م�شروع "�شحاب �خلري" حمالت �شد �لتهاب �ل�شحايا يف �ل�شود�ن، ومبادر�ت 

�شد �أمر��س �لقلب يف �ليمن وغريها �لكثري.

�مل�شاركة  على  للموظفني  ت�شجيعها   للطري�ن  �لعربية  و��شلت   ،  2014 عام  ويف 

�لغر�س .ويف  تنفيذ م�شاريع لهذ�  و �شرعت يف  �مل�شوؤولية �لجتماعية  �أن�شطة  يف 

حماولة لتح�شني �خلدمات �لقائمة و م�شاعدة �ملحتاجني ، �أقامت �شحاب �خلري 

عددً� من �مل�شاريع هذ� �لعام. وكانت �إحدى هذه �ملبادر�ت زيارة د�رين لكفالة 

يف  �لإد�ر�ت  خمتلف  من  متطوعون  �شارك  قد  و  بنيبال.  كامتاندو،  يف  �لأيتام 

�ل�شروريات  توفري  يف  �مل�شاعدة  و  �ملوؤ�ش�شات  تلك  زيــارة  يف  للطري�ن  �لعربية 

لرفع  حماولة  ويف  ذلك،  �إىل  بالإ�شافة  و�ملحتاجني.  لالأيتام  �لأ�شا�شية  �ليومية 

�شركة  دخلت  ملعاجلتها،  �ملبتكرة  و�لطرق  �لبيئية  �لق�شايا  حول  �لوعي  م�شتوى 

و�شاركت  �ل�شارقة،  يف  بيئة  �شركة  مع  ��شرت�تيجية  �شر�كة  يف  للطري�ن  �لعربية 

بيئة.  �شركة  �أقامته  �لذي  و  �لأر�ــس  يوم  �لذي عقد يف  �ل�شنوي  �مل�شي  �شباق  يف 

مبادر�ت  تعاونت  �ملنطقة،  يف  و�لتعليم  �ل�شحة  م�شاريع  عن  �لنظر  وب�شرف 

"�شحاب �خلري"  �أي�شا مع جهات خريية و �جتماعية و عديدة.

مدينة  مع  وطيدة  عالقة  �خلري"  "�شحاب  خالل  من  للطري�ن  �لعربية  وتربط 

�ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية، و�شر�كة ��شرت�تيجية بهدف جعل حياة �لأ�شخا�س 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة �أ�شهل. و تفخر �شركة �لعربية �لطري�ن كونها �شديقة 

لالأفر�د من ذوي �لحتياجات �خلا�شة  بحيث يتم توفري كافة �مل�شاعد�ت و �لدعم 

�ملطلوب يف �ملطار�ت و �أثناء �ل�شفر.

و �أخريً�، م�شاهمًة و حفاظًا على �لبيئة، تعتمد �ل�شركة �شيا�شة ��شتقطاب طائر�ت 

�لنبعاثات  لتجنب  وذلك  م�شبقًا،  ��شتخد�مها  يتم  ومل  و�ل�شنع،  �لطر�ز  حديثة 

�لغري مرغوب بها وتقلي�شها. وتعتمد �ل�شركة �شيا�شة �لتقلي�س من كمية �لأور�ق 

�ملطبوعة و �إعادة تدوير �لورق و ذلك للحد من ��شتهالك �لغابات.

27 العربية للطيران - التقرير السنوي 2015



العربية للطيران - التقرير السنوي 262015



3,
51

4.
4 4,
08

6.
8

3,
59

3.
28

3,
15

1

1.
42

1.
62

1.
4

1.
36

1.7
1.6
1.5
1.4
1.3

77
5.
67

83
5.
64

74
1.
45

74
3.
11

1.
42

1.
62

1.
4

1.
36

1.7
1.6
1.5
1.4
1.3

ب. بيان األداء مقارنة بمؤشر السوق العام والقطاع:

حركة �شهم العربية للطريان يف 2015 مقارنة بحركة املوؤ�شر العام:

ت. بيان توزيع ملكية األسهم في نهاية 2015:

حركة سهم العربية للطيران

حركة سهم العربية للطيران

حركة المؤشر العام

حركة مؤشر القطاع

حركة �شهم العربية للطريان يف 2015 مقارنة بحركة القطاع:

النسبة ٪الملكيةالجنسيةالفئــةتصنيف المستثمر

%217,667,0764.66بنوكموؤ�ش�شات
%5,075,3880.11عرب

%909,702,36219.49�أجانب
�لتعاون �خلليجي %247,758,6615.31جمل�س 

�شركات

%1,895,432,28140.62�لإمار�ت

3,057,968,69265.53%
%748,5880.02�أجانب

مـــة حــكـو

%16,707,9190.36�لإمار�ت

17,456,5070.37%
%50,0000.00عرب

%4,6000.00�أجانب

فــردية موؤ�ش�شة 

%30,309,6860.65�لإمار�ت

موؤ�ش�شات

30,364,2860.65%

%3,323,456,56171.22املجموع
%124,685,9542.67عرب�أفـــر�د

%83,571,3461.79�أجانب
�لتعاون �خلليجي %82,163,2961.76جمل�س 

�أفـــر�د

%1,052,822,84322.56�لإمار�ت

�أفـــر�د

1,343,243,43928.78%
%1,343,243,43928.78املجموع

%4,666,700,000100.00املجموعاملجموع

�مل�شدر: �شوق دبي �ملايل
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10. معلومـات عـامة

أ. بيان سعر سهم شركة العربية للطيران مقابل كل شهر خالل العام 2015:

الأدنى الأعلىال�شعر  ال�شهر�شعر الإغالقال�شعر 

 ينـايـــر 1.731.662015 1.49

 فرب�ير 1.721.632015 1.63

 مـار�س 1.641.422015 1.36

 �إبريــل 1.641.642015 1.44

 مـايــــو 1.611.612015 1.57

 يونـيــو 1.661.622015 1.62

 يـوليـــو 1.621.612015 1.58

�أغ�شط�س 1.611.422015 1.42

�شبتمرب 1.431.402015 1.40

�أكـتوبـر 1.351.451.352015

 نوفمرب 1.211.341.212015

 دي�شمرب 1.361.181.362015

بعض المشاريع التي تم إنجازها خالل العام 2015:

المغربزيارة وتبرعات موظفي العربية للطيران المغرب لجمعية اإلحسان )دار أيتام( في الدار البيضاء 

بنغالديشبناء عيادة جديدة لألطفال في جيسور

السودانحملة القلوب الصغيرة

سريالنكامركز جديد إلعادة تأهيل المرأة في كولومبو

مصرزيارة موظفي العربية للطيران إلى مستشفى 57357 لسرطان األطفال

نيبالمبادرة اإلغاثة لزلزال النيبال

األردنزيارة موظفين وتقديم تبرعات لجمعية خيرية أردنية لتأهيل ورعاية األيتام والمحتاجين 

الهنددعم مخيم الكريكيت لألطفال – أكاديمية جيه تي للكريكيت

مصرمشروع ترميم حديقة لألطفال

بنغالديشمركز تدريب تربوي

مصربناء عيادة جديدة لغسيل الكلى

وأخيرًا، مساهمة ً وحفاظا ً على البيئة، تعتمد الشركة سياسة استقطاب طائرات حديثة الطراز والصنع، و لم يتم اسخدامها مسبقًا، 
وذلك لتجنب اإلنبعاثات الغير مرغوب بها وتقليصها. وتعتمد الشركة سياسة التقليص من األوراق المطبوعة وإعادة تدوير الورق وذلك 

للحد من استهالك الغابات.
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ج. بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2015

1. إطالق مقر جديد للشركة في المملكة األردنية الهاشمية:

يف يناير 2015 �أعلنت �لعربية للطري�ن عن نية تاأ�شي�س مقر للعمليات يف �لعا�شمة 

�لأردنية عّمان، بد�أت عملياتها �لتجارية يف �ملقر �جلديد يف مايو 2015.

2. توقيع مذكرات التفاهم:

جهات  مــع  تفاهم  مــذكــر�ت  عــدة  يف   2015 خــالل  للطري�ن  �لعربية  دخــلــت 

وموؤ�ش�شات حملية و عاملية ذ�ت �أهمية كان �أبرزها مع هيئة �ل�شارقة لالإ�شتثمار 

لل�شر�فة،  �لإمـــار�ت  و�شركة  �ل�شارقة،  يف  "بيئة"  و�شركة  "�شروق"  و�لتطوير 

م�شت�شفى �جلامعة بال�شارقة، ومركز �إك�شيو �ل�شارقة.

3. توسيع شبكة أعمال الشركة:

خالل عام 2015، و�شعت �لعربية للطري�ن �شبكة خطوطها �جلوية �ملنطلقة من 

مقر�تها �خلم�شة، وذلك عرب �لتو�شع �شرقاً  �إىل �ل�شني ويف �شبه �لقارة �لهندية 

مثل باك�شتان و �لنيبال، و يف �ل�شرق �لأو�شط �إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�إير�ن 

وغرباً  �إىل ��شبانيا و�أملانيا .  

4. قمة العرب للطيران و اإلعالم :

��شتمر�ر� ً للجهود �ل�شابقة يف هذ� �ملجال، و حتت رعاية معايل �ملهند�س كمال بن 

�أحمد وزير �ملو��شالت و �لت�شالت مبملكة �لبحرين �ل�شقيقة، �أطلقت �لعربية 

للطري�ن �لن�شخة �خلام�شة من قمة �لعرب للطري�ن و �لإعالم و هذه ن�شخة كانت 

يف �لعا�شمة �لبحرينية �ملنامة.

و�هلل ويل �لتوفيق...

عبد اهلل بن حممد اآل ثاين

رئي�س جمل�س �لإد�رة
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النسبة %عدد األسهمإسم المستثمر

%812,000,00017.40�ل�شارقة لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م.

%429,613,5099.21�شركة �ملهـــا �لقاب�شة م.م.ح.

IGCF SPV 4250,000,0005.36% �ملحدودة

عدد األسهم المملوكة 
للمستثمر

عدد المساهمين
مجموع عدد األهم 

المملوكة للفئة
نسبة الملكية من رأس 

المال

% 185,078,20913,2724.0�أقل من 50،000 �شهم

% 50،000304,724,7692,0056.5 �إىل �أقل من 500،000

% 500،000767,011,30448016.4 �إىل 5 مليون

% 3,409,885,71811773.1�أكرث من 5 مليون

% 4,666,700,00015,874100املجموع

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

5. بيان توزيع المساهمين حسب الملكية:

6.12%
مجلس
التعاون الخليجي

6.22%
أجانب

9.28%
عـرب

78.38%
ا�مارات

المستثمرين اآلفراد - بحسب التوزيع الجغرافي

7.56%
مجلس
التعاون الخليجي

27.49%
أجانب

0.19%
عـرب

64.75%
ا�مارات

المؤسسات المستثمرة - بحسب التوزيع الجغرافي
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• ملحق رقم 1

جدول تو�ريخ �جتماعات جمل�س �إد�رة �شركة �لعربية للطري�ن و�حل�شور يف 2015:

"Y" �أي  حا�شر، و "N" معتذر.

• ملحق رقم 3

جدول تو�ريخ �جتماعات جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت:

"Y" �أي  حا�شر، و "N" معتذر.

عارف نقفيعلي المدفعالشيخ خالدالشيخ محمدعادل عليد. غانمالشيخ عبداهللالتاريخرقم االجتماع

11.2.2015YYYYYYY

212.2.2015YYYYYYY

310.5.2015YYYYYYY

423.7.2015YYYYYYY

55.8.2015YYYYYYY

65.11.2015YYYYYYY

• ملحق رقم 2

جدول تو�ريخ �جتماعات جلنة �لتدقيق و�حل�شور:

"Y" �أي  حا�شر، و "N" معتذر.

علي المدفعالشيخ خالدالشيخ محمدالتاريخرقم اجتماع لجنة التدقيق

112.2.2015YYY
25.6.2015YYY
35.8.2015YYY
44.11.2015YYY

علي مدفعالشيخ خالدد. غانمالتاريخرقم اجتماع لجنة الترشيحات

114.10.2015YYY
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