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رؤيتنا هي
“أن نكون احدى شركات الطيران االقتصادي الرائدة عالميًا” 

من حيث: 

هامش الربح  •
االبتكار  •

السمعة  •
التميز في التشغيل  •
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رسالتنا هي
“ اعادة صياغة مفهوم السفر الجوي في المنطقة من خالل اسلوب العمل 

المبتكر، وتوفير القيمة المضافة والتشغيل اآلمن الموثوق”

ولتحقيق ذلك سنحرص على:

توفير افضل االسعار  •

تطوير أعمالنا بشكل مربح  •
فريق عمل نشيط ومتعدد المهام  •

االلتزام بأعلى المعايير في التشغيل  •
ادارة التكاليف بشكل فَعال  •
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املسامهون األعزاء،

يرسنــا وبــل خفــر ان نقــول لــم إن العــام 2017 شــل عامــا 
متكنــا  للطــران،  العربيــة  مســرة  يف  النجــاح  مــن  إضافيــا 
ــه مــن حتقيــق إجنــازات كثــرة يف اكفــة جمــاالت املجموعــة.  خالل
ــن  ــور ســلطان ب ــة صاحــب مســو الشــيخ الدكت ــن رؤي ــا م فانطالق
ــن  ــارقة، متك ــامك الش ــى ح ــس األع دمحم القامســي عضــو املجل
جملــس اإلدارة وفريــق معــل الرشكــة اإلداري مــن االرتقــاء بــأداء 
العربيــة للطــران اىل مســتويات جديــدة مــن خــالل االســتمثار يف 
منــو الرشكــة وخدمــة العمــالء وحتقيــق عائــد عــى االســتمثار جمــز 

ــزاء.. ــم، مســامهينا االع ــتدام ل ومس

تعملــون جيــدًا، أن مــا منــر بــه عــى الصعيــد العاملــي واالقلــي، 
الســيايس واالقتصــادي مــازال يفــرض عــى قطــاع الطــران 
حتديــات عــدة. فاســمرار عــدم اليقــن اجليوســيايس يف املنطقــة 
ــؤ  ــن التنب ــة وال ميك ــات ملكف ــة التشــغيلية حتدي ــى البيئ ــرض ع يف
هبــا. لقــد تعرضنــا هلــذه الظــروف خــالل العــام 2017 ونتوقــع 
ــن االشــارة إىل أن  ــد م ــت نفســه، ال ب ــن يف الوق اســمرارها. لك
وتــرة المنــو االقتصــادي العاملــي خــالل العــام املــايض تســارعت، 
خاصــة يف قطاعــات االســتمثار والتجــارة واإلنتــاج الصنــايع. 
وحبســب توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل فــان معــدل المنــو يتوقــع 
أن يتســارع بعــرشي النقطــة املوئيــة يف 2018 اىل 3.9% ارتفاعــا 
مــن 3.7% يف 2017 و3.6% يف 2016. منطقــة اليــورو جسلــت 
ــن  ــن الزم ــد م ــى مســتوياته يف عق ــد أع ــا، المنــو عن ــا ملفت تعافي
والبطالــة عنــد ادىن مســتوى يف 9 ســنوات. وترافــق ذلــك مــع 
منــو قــوي يف الصــن جتــاوز نســبة 5.6% املســهتدفة. حــى يف 
ــدى الســنوات  ــى م ــط ع ــوط أســعار النف ــت هب ــي عان روســيا ال
املاضيــة والعقوبــات االقتصاديــة، جسلــت منــوا وإن اكن متواضعــا 
ــي  ــادي العامل ــايف االقتص ــذا التع ــد اكن هل ــام 2017. وق ــالل ع خ
ــا.  ــرشق األوســط ومشــال افريقي ــة ال ــى منطق ــره اإلجيــايب ع أث
ــرب  ــدًا، والمنــو يف املغ ــتقرارًا واع ــري اس هشــد االقتصــاد امل
ــس التعــاون  ــات التجــارة يف دول جمل ــا وديناميكي أيضــا اكن الفت
اخللــي جسلــت حتســنا مملوســا. وقــد متكنــت مجموعــة العربيــة 
للطــران مــن خــالل إدارهتــا الفاعلــة وخطهتــا التوســعية المطوحــة 
ــن  ــن االســتفادة م ــي اعمدهتــا م ــف ال ــط التاكلي وإجــراءات ضب
حتســن املنــاخ االقتصــادي اإلقلــي والعاملــي وحتقيــق أربــاح 

ــا. ــايض يه األعــى يف تارخيه ــام امل قياســية خــالل الع

لقــد اضافــت الرشكــة 21 خطــا جديــدًا إىل شــبكة خطوطهــا 
العامليــة خــالل عــام 2017 مــن مراكــز معلياهتــا الرئيســية يف 

اإلمــارات واملغــرب ومــر واألردن. ولقــد تســملنا 4 طائــرات 
ــطول يتألــف مــن 50 طائــرة إيربــاص  ــدة لنهنــي العــام بأس جدي
A320 تعمــل عــى 145 خــط يف منطقــة الــرشق األوســط وإفريقيــا 

ــة ايضــا  ــت الرشك ــل وّقع ــذا حفســب، ب ــس ه ــا. لي وآســيا وأوروب
 A321 neo long اتفاقيــة تأجــر ســت طائــرات إيربــاص مــن طــراز
range وســتنضم هــذه الطائــرات اىل أســطول الرشكــة بــدءًا مــن 

العــام 2019 وســتهسم خبدمــة شــبكة خطــوط الرشكــة احلاليــة 
وتوســيعها لتصــل اىل وجهــات أطــول يف املســتقبل القريــب. 

ــا مــن  ــدة انطالق ــام املــايض مخســة خطــوط جدي ــا الع ــد أضفن لق
باكــو يف  إىل  الــدويل  الشــارقة  مطــار  الرئيــي يف  مركزنــا 
صوماليــا،  يف  وهرجيســا  تركيــا،  يف  وطرابــزون  أذربيجــان، 
وحصــار يف معــان، وأمســرة يف اريريــا. ولقــد واصــل مركــز 
ــوي وأطلقنــا مــن خاللــه  ــا توســعه الق ــرب ايض معلياتنــا يف املغ
ــايل: مــن  ــا عــى الشــل الت ــرب وأوروب ــن املغ ــدًا ب 15 خطــا جدي

فــاس اىل لنــدن يف اململكــة املتحــدة، وليــون وسراســبورغ يف 
فرنســا، وبروكســيل يف بلجيــاك، ورومــا يف ايطاليــا، وبرشــلونا يف 
اســبانيا، وخــط آخــر داخــي يف املغــرب إىل مراكــش. وافتتحــت 
الرشكــة ايضــا قاعــدة جديــدة يف أغاديــر وأطلقــت مهنــا رحــالت 
بريطانيــا،  يف  ومانشســر  املانيــا،  يف  وكولــون  ميونيــخ  اىل: 
ــتوكهومل يف  ــا، وس ــوز يف فرنس ــارك، وتول ــن يف الدامن وكوبهناغ
الســويد، ودبلــن يف ايرلنــدا. مكــا أطلقــت العربيــة للطــران املغــرب 
ــا. ومــن جهــة  ــا يف إيطالي ــدار البيضــاء اىل اكتاني رحــالت مــن ال
ثانيــة، هشــد العــام املــايض الكثــر مــن العمــل حتضــرًا لتطويــر 
مركــز الرشكــة يف مــر ونتوقــع منــوًا ملحوظــا مــن معلياتنــا 
ــات الرشكــة يف  يف مــر خــالل 2018. أمــا بالنســبة ملركــز معلي
ــايض بتشــغيل رحــالت غــر  ــام امل ــذ نومفــر الع ــدأ من األردن، فب
جمدولــة "تشــارتر"، وقــد اختــذت إدارة الرشكــة هــذا القــرار حلــن 
ــن احلصــول عــى جــدول جمــٍد  ــة للطــران األردن م ــن العربي متك

ــل.   ــدة معالهئــا بالشــل األمث ــا خيــدم قاع جتاري

ــام 2017 اكن  ــي اســتملناها يف الع ــر ال ــز التقدي ــرز جوائ ــن أب م
ــادرات  ــوي واملب ــز – األداء الق ــزة "األداء املم ــة جبائ ــوز الرشك ف
املجمعيــة" الصــادرة عــن جوائــز إجنــازات قطــاع الطــران 2017 
خــالل حفــل العشــاء الســنوي. حنــن خفــورون هبــذا المــز الــذي 
مــن شــأنه ان يعــزز موقعنــا عــى املهشــد العاملــي وأيضــا العــريب 
كأفضــل خيــار للســفر. فمنــو الرشكــة القــوي يف العــام 2017 
ــون  ــراكب مبــا يتجــاوز 8.5 ملي دمعــه االرتفــاع القــوي يف عــدد ال
مســافر وإضافــة 21 خطــا جديــدًا. ونفتخــر بــأن العربيــة للطــران 
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تســر رحالهتــا اليــوم اىل أكــر مــن 145 خطــا حــول العــامل. هــذا 
التوســع يــأيت يف الوقــت الــذي حافظنــا فيــه عــى فلســفة الرشكــة 
ــت  ــة يف الوق ــض التلكف القامئــة عــى الطــران االقتصــادي منخف
الــذي واصلنــا فيــه ختفيــض التلكفــة التشــغيلية، وقــد امثــرت 
اجلهــود املشــركة باخنفــاض التاكليــف املبــارشة بنســبة 6% عــى 
مــدى العــام املــايض. ويف املقابــل، ارتفعــت االســتمثارات بتمنيــة 
ــرات  ــة الطائ ــز صيان ــه خاصــًة يف مرك ــة وصيانت أســطول الرشك
العاملــة يف مطــار الشــارقة الــدويل. إضافــة اىل النتــاجئ التشــغيلية 
ــة  ــة، اســمرت أمعــال الرشكــة الدامعــة باملســامهة يف رحبي القوي
املجموعــة. نفخــر بــأن لك رشاكت املجموعــة يه رشاكت راحبــة 
تســامه ماليــا بشــل اجيــايب وتوفــر الــدمع واجلــودة املطلوبــة لمنــو 
معلياتنــا، ونتوقــع منــوًا مســمرًا يف العائــد عــى االســتمثار مــن 

هــذه األمعــال بالتــوازي مــع المنــو املســمر للرشكــة األم.

إن النظــرة عــى املــدى الطويــل تبــى اجيابيــة بالنســبة لقطــاع 
ــع  ــل الرسي ــل شــبكة النق ــل اجلــوي ميث ــة. فالنق ــران يف املنطق الط
الوحيــدة بالنســبة لألفــراد والبضائــع وكذلــك دعامــة اقتصاديــة قويــة 
ــة الــرشق األوســط  ــاجت احملــي اإلمجــايل. وتســمر منطق لمنــو الن
ومشــال افريقيــا بتحقيــق منــو مســتدام يف قطــاع الطــران مدعومــا 
بالطلــب عــى الســفر اجلــوي واالســتمثارات احليويــة يف البــى 
ــة  ــة اجلوي ــي لملالح ــز رئي ــة مكرك ــع املنطق ــاع وموق ــة للقط التحتي
ــة الســفر  ــث حرك ــن حي ــة م ــة الثالث ــا يف املرتب ــف حالي كوهنــا تصن
ــام  ــا خــالل الع ــي رأيناه ــات ال ــرز االجتاه ــن أب ــا. وم ــة عاملي الدولي
املــايض اكن التحســن يف هوامــش العائــد خــالل الربــع الرابــع مــن 
ــام 2018 اذا اســمر  ــا للع ــر مــؤرشًا اجيابي ــذا يعت ــام 2017 وه الع
هــذا التحســن. وحنــن عــى يقــن بــأن رشاكت الطــران ملزتمــة 
اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى بإجــراءات ضبــط التلكفــة املتاحــة 
مبــا ينعكــس عــى اخنفــاض التلكفــة االمجاليــة هبــدف التكيــف مــع 
التحديــات اخلارجيــة املمثلــة بارتفــاع رســوم املطــارات وتقلب أســعار 
ــية. ــات اجليوسياس ــة اىل التحدي ــواق إضاف ــض األس ــط يف بع النف

ــة جملــس  ــا الســنوي العــام املــايض، أقــرت توصي خــالل إجماعن
ــا  ــل الزتام ــذا ميث ــة . وه ــا نقدي ــع 7% للهســم أرباح اإلدارة بتوزي
بالتعهــد الــذي قطعنــاه عــى انفســنا باحلفــاظ عــى عوائــد جمزيــة 
ملســامهينا. وحافظنــا عــى إرثنــا كأحــد رشاكت الطــران األكــر 
ــالل  ــية خ ــة قياس ــا صافي ــة أرباح ــت الرشك ــا. وجسل ــة عاملي رحبي
 3.8 العائــدات  مليــون درمهــا، فميــا جسلــت   622 بلغــت   2017

مليــار درمه مبــا يثبــت قــدرة فريــق اإلدارة القــوي وفعاليــة منــوذج 
معــل العربيــة للطــران. إن النتــاجئ املاليــة القياســية الــي حققهتــا 
الرشكــة العــام املــايض جسلــت خــالل الربــع الرابــع أرباحــا صافية 
بلغــت 26 مليــون درمه أي مبــا ميثــل ارتفاعــا بنســبة 177%، مقارنة 
خبســائر صافيــة بلغــت 33 مليــون درمه جسلهتــا يف الربــع الرابــع 
مــن العــام 2016. ومــن العوامــل الــي ســامهت بــدمع أربــاح الربــع 
الرابــع مــن العــام املــايض، معايــر التشــغيل القويــة وارتفــاع نســبة 
أشــغال املقاعــد الــي حققهتــا العربيــة للطــران يف الربــع األخــر، 
ــي  ــد وترشــيد الســعة ال ــه حتســن هوامــش العوائ وهــذا أهســم ب
ــع. ومــن بــن املســائل اهلامــة  ــع الراب هشدهــا القطــاع خــالل الرب
أيضــا حتســن اســعار النفــط الــذي رأينــاه مؤخــرًا ونتوقــع ان 

يســمر بــدمع اقتصــاد املنطقــة بشــل اجيــايب. 

حنــن متفائلــون باجتاهــات ســوق الســفر اإلقلــي عــى املــدى 
الطويــل، وسنســمر بــدمع أمعالنــا مــن خــالل اســراتيجية واحضــة 
للمنــو مدعومــة باإلجــراءات الــي مــن شــأهنا أن ختفــض مصاريــف 

الرشكــة التشــغيلية. 

أخــرًا وليــس آخــرًا، احمســوا لنــا أن نعــرب عــن امتناننــا العميــق 
لاكفــة أفــراد فريــق معــل وموظــي العربيــة للطــران عــى جهــدمه 
ووالهئــم الــدامئ ولعمــالء الرشكــة البالــغ عــددمه 75 مليــون والذيــن 
جعلــوا مــن العربيــة للطــران خيــارمه األفضــل منــذ أول رحلــة 
ــى  ــة ع ــامهي الرشك ــا ملس ــكر دامئ ــة. والش ــا الرشك ــت هب انطلق

ــم املتواصــل. دمعه

 عبد اهلل بن دمحم آل ثاين
رئيس جملس اإلدارة

 عادل عبداهلل العيل
عضو جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لملجموعة
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إنجازات العام 2017 

العربية للطيران تطلق رحالتها إلى باكو في أذربيجان من الشارقة

 العربية للطيران تعلن عن أرباح صافية للعام 2016 بلغت 
509 مليون درهم إماراتي

 العربية للطيران المغرب تعزز مركز عملياتها في فاس وتطلق
14 وجهة دولية جديدة ووجهة داخلية جديدة

العربية للطيران توافق في االجتماع السنوي للجمعية العمومية
على توزيع أرباح نقدية بنسبة %7.

العربية للطيران المغرب تطلق رحالتها إلى كاتانيا، سادس وجهه
في إيطاليا

العربية للطيران تضيف طرابزون إلى وجهاتها المتنامية في تركيا 
انطالقا من الشارقة

الربع
األول
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الربع
الثاني

 العربية للطيران المغرب تطلق مركز عمليات جديد بالمغرب
في اكادير

 العربية للطيران تدعم فئة السياحة والسفر لشراع
)مركز الريادة بالشارقة( 

مبادرة المسؤولية االجتماعية للعربية للطيران »سحاب الخير« تحتفل 
بعشر سنوات على بدء أعمالها

العربية للطيران تعلن تحقيق أرباح قوية خالل الربع األول بلغت 103 
مليون درهم إماراتي

 هرجيسا تنضم إلى شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية
في إفريقيا

العربية للطيران المغرب تحتفل بالذكرى الثامنة على بدء عملياتها

العربية للطيران المغرب تطلق رحالت إسبوعية بين باريس ومراكش

العربية للطيران المغرب تطلق رحالتها بين مدينتي روما وفاس

 مبادرة العربية للطيران للمسؤولية االجتماعية »سحاب الخير«
 تتعاون مع مستشفس سرطان األطفال 57357 في مصر

لدعم مبادرة األمل
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العربية للطيران تبدأ رحالتها 
الى طرابزون في تركيا

العربية للطيران 
تطلق رحالت 

جديدة الى 
سوهار في 

سلطنة عمان

العربية للطيران تعلن 
تحقيق أرباح صافية خالل 

الربع الثاني من عام 2017، 
بلغت 158 مليون درهم 

إماراتي، بزيادة بنسبة 21 
في المئة

الربع
الثالث
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الربع
الرابع

العربية للطيران تحصد جائزة التمًيز خالل معرض دبي للطيران

العربية للطيران تفتتح مركز مبيعاتها الجديد في دبي

العربية للطيران المغرب تبدأ بتسيير خطها الجديد من مراكش إلى 
باريس ولندن

العربية للطيران تعلن تحقيق أرباح صافية خالل الربع الثالث، بلغ 
مقدارها 376 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 27 في المائة

العربية للطيران تعلن عن إضافة مطار شيريميتيفو الجديد في 
موسكو لتسيير رحالتها بمعدل رحلتين يوميًا.

العربية للطيران تتوسع في افريقيا وتبدأ رحالتها الى إرتيريا

العربية للطيران تضيف وجهة بودرم الى شبكتها المتنامية في تركيا
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العربية للطيران توقع اتفاقية 
صيانة مع الوحدة الهندسية 

للخطوط الجوية الفرنسية 
والخطوط الهولندية لدعم 

أسطولها المتنامي من 
A320 طائرات

العربية للطيران توقع 
اتفاقية تأجير تمويلي 

لست طائرات إيرباص 
A321neo LR لخدمة 

وجهات طويلة المدى

العربية للطيران 
المغرب تبدأ بتسيير 
رحالتها من مركز 
 عملياتها الجديد

في اكادير

العربية للطيران - التقرير السنوي 2017  |  11  



اكنــت العربيــة للطــران إحــدى أول الــرشاكت الــي اســتحدثت 
مبــادرة املســؤولية االجماعيــة املســتدامة عــر إطــالق مــرشوع 
ــة. هيــدف  ــة الشــارقة اخلري ــاون مــع مجعي "حســاب اخلــر" بالتع

الرنــاجم إىل مجــع األمــوال مــن خــالل مبــادرات متعــددة، جكمــع 
ــوال ســنويا  ــرات. ُتــع األم ــات املســافرين عــى مــن الطائ ترع
ــة ومؤسســات  ــك يف مؤسســات تعلميي ــد ذل ــاد إســتمثارها بع ويع
ــذه  ــل ه ــة ملث ــة ماس ــي يه حباج ــدول ال ــة يف ال ــة الصحي الرعاي

ــة للطــران. ــات العربي ــات مضــن شــبكة وجه اخلدم

يف العــام 2017، واصلــت العربيــة للطــران تجشيــع موظفهيــا عــى 
املشــاركة يف أنشــطة املســؤولية االجماعيــة للــرشاكت ورشعــت 
ــادرة حســاب اخلــر  ــت مب ــرض. تول ــذ مشــاريع هلــذا الغ يف تنفي
حتســن اخلدمــات القامئــة ومســاعدة احملتاجــن عــر القيــام بعــدد 
مــن املشــاريع خــالل 2017. ويف حماولــة لرفــع مســتوى الويع حول 

مستشــى رسطــان األطفــال يف مــر 5757 ، شــاركت مجموعــة 
مــن موظــي العربيــة للطــران مــر يف ماراثون لدمع املستشــى. 
إضافــة إىل ذلــك، مت حتســن عــدد كبــر مــن املســتوصفات وتقــدمي 
الــدمع الاكمــل لتجهزهــا باالضافــة اىل إنشــاء عــدد مــن املــدارس 

عــى امتــداد وجهــات الرشكــة. 

باإلضافــة إىل املشــاريع الصحيــة والتعلمييــة يف مجيــع أحنــاء 
ــادرات  ــع مب ــة م ــت حســاب اخلــر أيضــا يف رشاك ــة، دخل املنطق
اجماعيــة أخــرى. وأخــرًا، وجكهــد هيــدف إىل املســامهة يف 
احلفــاظ عــى البيئــة، تبنــت العربيــة للطــران سياســة تقــوم عــى 
ــات  ــب االنبعاث ــط إىل أســطوهلا لتجن ــدة فق ــرات جدي ــة طائ إضاف
غــر املرغــوب هبــا وتقليصهــا إىل احلــد األدىن. مكــا أن الرشكــة 
تتبــع سياســة احلــد مــن الطباعــة عــى الــورق وتعمــد بشــل كبــر 

ــات. ــر مــن أجــل احلفــاظ عــى الغاب عــى إعــادة التدوي

كينياإنشاء مدرسة تستوعب 350 طالبا

سريالناكإنشاء مستوصف طيب

األردنتوزيع وجبات غذائية لأليتام

بنجالدشإنشاء عيادة طبية

مجهورية مر العربيةتوزيع هدايا ومستلزمات عى األيتام

السودانتوسيع العيادة التابعة ملرشوع حساب اخلر

مجهورية مر العربيةتأسيس غرفة طوارئ يف مستشى الرسطان

مجهورية مر العربيةمبادرة األمل يف مستشى 57357 ألطفال مرىض الرسطان

بنجالديشتأسيس معهد للتدريس والتعلمي

رسيالناكتأسيس عيادة حساب اخلر

فيما يلي عرض للمشاريع التي أنجزت في العام 2017:

المسؤولية اإلجتماعية للشركة
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الجوائز
ال تــزال العربيــة للطــران تلــى الكثــر مــن التقديــر عــى الصعيدين 
احملــي والــدويل، وذلــك ألداهئــا العــايل وجلهودهــا يف خدمــة 

املجمعــات.

جوائــز  مضــن  النوعيــة  االجنــازات  جائــزة  الرشكــة  حصــدت 
إجنــازات قطــاع الطــران الــي أعلنــت خــالل حفلهــا الســنوي 

للعــام 2017. وتــأيت اجلائــزة تقديــرًا لــألداء القــوي الــذي جسلتــه 
الناقلــة خــالل العــام حيــث واصلــت التوســع وحتقيــق معــدالت منــو 
ــح  ــرامس من ــالل م ــارة خ ــا مت اإلش ــام. مك ــدار الع ــى م ــة ع الفت
اجلائــزة إىل دمع والــزتام العربيــة للطــران بالشــؤون اإلنســانية، 
ــؤولية  ــادرة املس ــر"، ويه مب ــاب اخل ــادرة "حس ــا مب ــن مضهن م

ــاًء واســعا.   ــت ثن ــي نال ــة ال االجماعي
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 13 مليار
درهم 

هي القيمة اإلجمالية 
ألصول العربية للطيران 

اليوم

معالم إحصائية بارزة

 3.41
درهم إماراتي

75 
مليون

662 
مليار درهم

 50
طائرة

5 مراكز
عمليات 

145
وجهة

هو إجمالي األرباح 
الموزعة على مساهمينا 

حتى اآلن! 

عدد المسافرين حتى 
اآلن، وال يزال العدد في 

االزدياد!

هي األرباح الصافية 
للعربية للطيران في 

العام 2017

هو عدد الطائرات التي 
يتكون منها أسطول 

العربية للطيران

للعربية للطيران منتشرة 
 في اإلمارات والمغرب

ومصر واألردن!

عدد وجهات العربية 
للطيران على مستوى 

العالم!
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العربيــة للطــران يه رشكــة مســامهة عامــة مدرجــة يف ســوق ديب 
.(DFM:AIRARABIA). املــايل، وجيــري تــداول أهسمها حتت الرمــز

ويه اآلن رشكــة قابضــة تزيــد قميــة أصوهلــا عــن 13 مليــار 
ــي مت تأســيهسا برأمســال  ــة للطــران، ال درمه إمــارايت. والعربي
متواضــع يف أكتوبــر مــن العــام 2003 كأوىل رشاكت الطــران 
رشاكت  مــن  مجموعــة  اليــوم  تضــم  املنطقــة،  يف  االقتصــادي 
ــفر يف  ــات الســياحة والس ــدم خدم ــي تق ــرشاكت ال الطــران وال

ــامل.  ــع أحنــاء الع مجي

تســافر العربيــة للطــران عــر مخــس مراكــز معليــات رئيســية 
تقــع يف مطــار الشــارقة الــدويل ومطــار رأس اخلميــة الــدويل 
ــدويل يف  ــس ال ــة املتحــدة، ومطــار دمحم اخلام ــارات العربي باإلم
الــدويل يف االســكندرية مبــر  العــرب  بــرج  املغــرب ومطــار 

ومطــار امللكــة عليــاء الــدويل يف معــان بــاألردن.

مجموعة العربية للطيران

المناولة األرضية والصيانة
• هندسة العربية للطيران

• الشارقة لخدمات الطيران

عمليات الطيران
• مركز تدريب الطيارين
• أكاديمية ألفا للطيران

الضيافة
• فندق سنترو الشارقة

• راديسون بلو، مارينا دبي
• ألفا لخدمات الطيران

• أكشن للضيافة

التكنولوجيا
• انفورميشن سيستم 

أسوشيتس

السياحة
• مقر العالم للسفريات

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

• العربية للطيران )مصر(
• العربية للطيران )األردن(
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ــامل  ــن أحــدث األســاطيل يف الع ــدًا م ــة للطــران واح ــر العربي تدي
ــد اختمــت  ــراز A320. ولق ــن ط ــاص م ــرات ايرب ــن طائ ــف م يتأل
الرشكــة العــام 2017 باســتالم 4 طائــرات جديــدة، وبالتــايل أصبــح 

ــرة.  ــه 50 طائ ــا مجموع أســطوهلا يضــم م

هــذا يعــي أن العربيــة للطــران قــد تســملت حــى اآلن 50 طائــرة 
ــة  ــت الرشك ــنة 2007. مكــا وقام ــا يف س ــد طلبهت ــت ق A320 اكن

بتأكيــد طلــب 5 طائــرات جديــدة واســتملت 2 مهنــا ممــا يعــي 
ــام 2018. ــة يف الع ــرات متبقي ــة 3 طائ اســتالم الرشك

هذا وقد اعلنت الرشكة عن توقيع اتفاقية تأجر متويي لست طائرات 
 من طراز إيرباص (A321 neo Long Range) مع رشكة المويل 
Air Lease Corporation الي تتخذ من لوس اجنلوس مقرًا هلا. 

وتدخل الطائرات يف اخلدمة مع بداية العام 2019، لتدمع الناقلة 
يف خدمة شبكة وجهاهتا احلالية وإضافة وجهات طويلة املدى يف 

املستقبل القريب. 

إدارة األسطول
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اكن الســراتيجية التوســع المطوحــة لشــبكة العربيــة للطــران دور 
مركــزي يف حتقيــق المنــو الكبــر يف أعــداد املســافرين الذيــن 

ــام 2017.  ــدمه الع هش

شــبكة  إىل  جديــدًا  خطــا   21 للطــران  العربيــة  أضافــت  وقــد 
ــن مراكــز معلياهتــا  ــا م ــام 2017 انطالق ــة يف الع وجهاهتــا العاملي
ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واملغــرب،  الرئيســية امخلــس يف دول

واألردن.  ومــر، 

وأضافــت الرشكــة مخــس وجهــات جديــدة مــن مركزهــا الرئيــي يف 
مطــار الشــارقة الــدويل اىل باكــو يف أذربيجــان وطرابــزون يف تركيــا 

وهرغــزا يف صوماليــا وحصــار يف معــان وامســارا يف ارتريــا.

مكــا أضافــت العربيــة للطــران املغــرب 15 وجهــة جديــدة مــن فــاس 
اىل لنــدن يف اململكــة املتحــدة، وليــون وسراســبورغ يف فرنســا، 
وبروكســل يف بلجيــاك، ورومــا يف ايطاليــا، وبرشــلونا يف اســبانيا، 

وخــط داخــي يف املغــرب.

مكــا وافتتحــت الرشكــة مركــز معليــات جديــد يف أاكديــر وأطلقــت 
ــة  ــا، ومانشســر يف اململك ــون يف املاني ــوخن وكول ــات اىل مي الرح
فرنســا،  يف  وتولــوز  الدامنــارك،  يف  وكوبهناجــن  املتحــدة، 
وســتوكهومل يف الســويد، ودبلــن يف ايرالنــدا. مكــا واطلقــت الرشكة 
ــدار البيضــاء.  ــن ال ــا م ــا يف ايطالي ــدة باجتــاه اكتاني ــة جدي وجه

تقريب المسافات
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ــادرة يف  ــام املب ــذ زم ــران ألخ ــة للط ــود العربي ــع جه ــا م انجسام
بشــؤون  املعنيــن  وتعريــف مجيــع  الصناعــة  مواجهــة حتديــات 
الطــران بالفــرص املتاحــة، دمعــت الرشكــة الــدورة السادســة 
ــون ومهمــون  ــث التــى اختصاصي مــن مقــة العــرب للطــران، حي

بشــؤون الطــران مــن مجيــع أحنــاء العــامل العــريب .

إن مقــة العــرب للطــران الــي غالبــا مــا توصــف بأهنــا "الصــوت 
املتحــدث بــامس صناعــة الطــران"، يه مبــادرة أطلقــت يف العــام  
2011 وجيــري تنظميهــا ســنويا بالتعــاون مــع قــادة الصناعــة والســياحة 

واهليــات احلكوميــة ووســائل اإلعــالم البــارزة وغرهــا مــن املنمظــات 
ــع الــي  ــادة النقــاش حــول مجموعــة متنوعــة مــن املواضي امللزتمــة لقي

ــرار يف قطــاع الطــران. ــاع الق ــن الرئيســين وصن هتــم املعني

ــة وحضــور مســو  ــت برعاي ــي اكن ــام 2017، ال ــدت نخســة الع ُعق
ــة ديب للطــران  ــس هيئ ــوم، رئي ــن ســعيد آل مكت الشــيخ أمحــد ب
املــدين، والرئيــس األعــى، الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة طــران 
اإلمــارات، الــدورة الســابعة لقمــة العــرب للطــران يف ديب، حتــت 
شــعار “وقــت التحــول” ملناقشــة الفــرص والتحديــات املســتدامة 
لقطــاع الطــران عــى مســتوى املنطقــة، وذلــك حبضــور أكــر مــن 

200 مشــارك ميثلــون 15 بلــدًا. 

ــاجئ الرئيســية للقمــة  ــع النت ــه قــد مت تي ــر بالذكــر أن ومــن اجلدي
ووضعــت يف تقريــر مت نــرشه إىل اهليــات التنظمييــة وصنــاع 
القــرار يف القطاعــن العــام واخلــاص، ومتابعهتــا عــر خطــة معــل.

قيادة الصناعة

20  |  العربية للطيران - التقرير السنوي 2017 



العربية للطيران - التقرير السنوي 2017  |  21  



تقرير الحوكمة الصادر عن 
شركة العربية للطيران 

ش.م.ع. عن العام 2017 
بيــان اإلجــراءات الــي مت اختاذهــا الســتمكال نظــام   .1

حومكــة الــراكت خــال عــام 2017، وكيفيــة تطبيقهــا:

لقــد اكن لرشكــة العربيــة الطــران الســبق يف تطبيــق مبــادئ 
احلومكــة العامــة للــرشاكت، حيــث تؤمــن الرشكــة بأمهيــة التطبيــق 
العمــي لتلــك املبــادئ مــع مراعــاة قوانــن احلومكــة بشــلكها الدقيق، 
واملامرســات مضــن اإلطــار العــام لقوانــن ومبــادئ احلومكــة الــي 
حتفــظ حقــوق ومصــاحل الرشكــة ومســتمثرهيا وإدارهتــا والبيئــة 

االســتمثارية احمليطــة هبــا.

لــذا فــإن رشكــة العربيــة للطــران، واكفــة الــرشاكت التابعــة هلــا يف 
ــا  ــراءات املفروضــة علهي ــن واإلج ــة القوان ــة باكف ــة، ملزتم املجموع
ــة ويمشــل  ــة وطني ــة مســامهة عام ــة وكرشك ــران عاملي ــة ط كرشك
ــرشاكت  ــوص ال ــام 2015 خبص ــون اإلحتــادي رمق 2 لع ــك القان ذل
التجاريــة ومــا قــد يليــه مــن قــرارات وتعديــالت أو تفســرات، 
وأيــة ايضاحــات تصدرهــا هيئــة االوراق املاليــة والســلع واجلهــات 
الرمسيــة املختصــة وذلــك يف اكفــة أنشــطهتا وتعامالهتــا. مكــا 
ــن  ــادر ع ــام 2016 الص ــرار رمق 7 لع ــق الق ــة بتطبي ــزتم الرشك وتل
وزيــر االقتصــاد ورئيــس جملــس إدارة هيئــة األوراق املاليــة والســلع 
بشــأن ضوابــط احلومكــة ومعايــر االنضبــاط املؤســي، وأيــة 
قــرارات قــد تصــدر بتعديلــه او حتــل حملــه. وهــو مــا زرع الثقــة يف 
ــوء ماكهنــا مضــن  اجلهــات االســتمثارية الكــرى حــول العــامل لتتب

ــة للطــران. مــالك العربي

ويف هــذا الصــدد فقــد أصــدرت الرشكــة القواعــد اإلجرائيــة لتطبيق 
املبــادئ، متضمنــة مايي:

بيان قنوات االتصال مع املسامهن    .1

ضوابط األخالق والسلوك     2

سياسة تداول األهسم     .3

سياسة نرش املخالفات     .4

سياسة املسؤولية االجماعية والبيئية للرشكة   .5

سياسة أرباح األهسم “التوزيعات”  .6

يــم عــرض هــذه السياســات عــى املوظفــن اجلــدد يف الرشكــة، 
مكــا وقــد مت نــرش تلــك القواعــد يف الصفحــة اإللكرونيــة الداخليــة 
للرشكــة حبيــث يتــاح لاكفــة املوظفــن االطــالع والرجــوع إلهيــا يف 

أي وقــت.

تداوالت أعضاء جملس اإلدارة يف األوراق املالية :  .2

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

املطلعــن، ورضورة اإلفصــاح عهنــا يف هــذا التقريــر.

تصبــو الرشكــة مــن خــالل هــذه اإلجــراءات املتخــذة إىل محايــة 
حقــوق اكفــة األطــراف املعنيــة، وكذلــك احملافظــة عــى مسعــة 
ــا  ــة املســامهن واملســتمثرين هبــا. ومكــا أرشن ــز ثق ــة وتعزي الرشك
ســابقا، تضمنــت القواعــد اإلجرائيــة والتطبيقيــة للحومكــة يف رشكــة 
العربيــة للطــران سياســة تــداول األهســم، والي تــوحض آلية ورشوط 

ــس اإلدارة.  ــن وأعضــاء جمل ــار املوظف ــن كب ــن م ــدوال املطلع ت

هــذا ومل تــم أيــة صفقــات مــن قبــل أعضــاء جملــس اإلدارة عــى 
أهســم العربيــة للطــران.
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رئيس المجلس الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني

عضو تنفيذي عادل عبد اهلل علي

عضو مستقلد. غانم محمد الهاجري

عضو مستقلالشيخ محمد بن عبد اهلل آل ثاني

عضو مستقلالشيخ خالد بن عصام القاسمي

عضو مستقلوليد ابراهيم الصايغ

عضو غير تنفيذيعارف نقفي

تشكيل جملس اإلدارة :  .3

بيان التشكيل: أ. 

يتكــون جملــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء، حســب النظــام األســايس للرشكــة، وقــد مت انتخــاب املجلــس احلــايل يف اجمــاع امجلعيــة العموميــة 
العــادي مــن عــام 2017. وقــد مت فتــح بــاب الــرحش ملجلــس إدارة رشكــة العربيــة للطــران يف 16 فرايــر 2017، وملــدة 10 أيــام حســب األصــول 
القانونيــة ومت إغالقــه يــوم األحــد املوافــق 26 فرايــر 2017. وذلــك مــن خــالل النــرش يف الصحــف احملليــة باللغتــن العربيــة واإلجنلزيــة إضافــًة 
إىل املوقــع اإللكــروين اخلــاص بالرشكــة، وموقــع ســوق ديب املــايل. ومــن مث مت نــرش قــوامئ املرحشــن عــى املوقــع اإللكــروين حســب املــدة 
القانونيــة قبــل امجلعيــة العموميــة، مــع نبــذة عــن ســرهتم وخراهتــم العمليــة. ويف امجلعيــة العموميــة املقامــة بتــارخي 2017/3/5، وبالتصويــت 

الرامكــي الــرسي، مت انتخــاب املجلــس اجلديــد ملــدة ثــالث ســنوات، وتــي أمســاء األعضــاء وصفاهتــم:
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الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني 
رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران منذ عام 2003

ــارات، مهنــا  ــة اإلم ــة يف دول ــدة مناصــب رفيع ــاين ع ــن دمحم آل ث ــداهلل ب ــوىل مســو الشــيخ عب ت
عضويــة املجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة مكــا شــغل أيضــا منصــب رئيــس دائــرة الطــران املــدين 
يف اإلمــارة. ولــه مســامهات معروفــة يف تمنيــة قطــاع النقــل اجلــوي يف دولــة اإلمــارات، وســامهت 

جهــوده بشــل كبــر بتعزيــز احلركــة الســياحية واالقتصاديــة والتمنويــة يف إمــارة الشــارقة.

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

ــد منــوذج الطــران  ــاره رائ ــاع الطــران باعتب ــرة يف قط ــة كب ــي مباكن ــد اهلل الع ــادل عب ــع ع متت
االقتصــادي يف منطقــة الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا، وأحــد أمه مطــوري قطــاع الطــران 
ــاع الســياحة يف  ــل اجلــوي، وقط ــه ومســامهاته يف جمــال النق ــّد إجنازات ــامل. وتع ــث يف الع احلدي
العــامل العــريب حمــل تقديــر واســع مــن قبــل جممــع الطــران الــدويل. وقــد اســتطاع عــادل عــي 
تغيــر مســار قطــاع الطــران العــريب يف أكتوبــر 2003 عنــد إطالقــه لرشكــة العربيــة للطــران، أول 
ــق لنشــوء ســوق  ــا، ممــا مهــد الطري رشكــة طــران اقتصــادي يف الــرشق األوســط ومشــال أفريقي

ــل. ــد استكشــفت مــن قب ــة مل تكــن آفاقهــا ق ــدة للطــران يف املنطق جدي

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

شــغل د.غــامن اهلاجــري منصــب رئيــس هيئــة مطــار الشــارقة الــدويل، وقــد تــوىل مناصــب عــدة يف 
قطــاع النقــل اجلــوي حمليــا ودوليــا، حيــث اكن مديــرا عامــا ملطــار الشــارقة ملــدة جتــاوزت 15 عامــا، 
وشــغل أيضــا منصــب أمــن عــام ”احتــاد خدمــات مطــارات اخلليــج” ”وجملــس مطــارات العــرب”. 
إىل جانــب ذلــك، فــإن الدكتــور غــامن عضــو يف ”جملــس املطــارات العاملــي” منــذ العــام 1991. وقــد 
تــدرج يف تــويل املناصــب يف جملــس املطــارات العاملــي (ACI) حيــث انتخــب نائبــا للرئيــس، ومــن مث 
مت تعيينــه رئيســا ملجلــس املطــارات العاملــي. ويعــد الدكتــور غــامن مــن أوائــل مواطــي دولــة اإلمــارات 

احلائزيــن عــى الدكتــوراه يف النقــل اجلــوي، حيــث أمتهــا بنجــاح يف اململكــة املتحــدة.

عارف نقفي
 عضــو مجلــس إدارة العربيــة للطيــران منــذ عــام 2007 والمؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة

 أبراج كابيتال 

يشــغل الســيد عــارف النقــي منصــب نائــب رئيــس جملــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لرشكــة ”أبــراج 
اكبيتــال” املؤسســة الرائــدة يف إدارة امللكيــات اخلاصــة يف منطقــة الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا 
وآســيا اجلنوبيــة، والــي تتخــذ مــن ديب مقــرًا هلــا. وهــو عضــو يف عــدد كبــر مــن الــرشاكت 
ــرًا يف جمــال  ــر تأث ــة يه األك ــي كأحــد 50 خشصي ــز نق ــد مت متي ــة. وق واملؤسســات األجماعي
إدارة امللكيــات اخلاصةعــى مســتوى العــامل، وقــد ســبق أن مت تكرميــه بأعــى وأرىق وســام مــن قبــل 
رئيــس مجهوريــة باكســتان اإلســالمية يف العــام 2006. الســيد عــارف حاصــل عــى البااكلوريــوس 

يف التخطيــط االقتصــادي.

ملخص السير الذاتية لألعضاء :
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الشيــخ محمـد بن عبدهلل ال ثاني
عضــو مجلــس إدارة شــركة العربيــة للطيــران منــذ مــارس2011، وهــو رئيــس دائــرة اإلحصــاء 

والتنميــة المجتمعيــة بالشــارقة

يعــد الشــيخ دمحم بــن عبــداهلل ال ثــاين مــن الشــباب القياديــن يف إمــارة الشــارقة، حيــث لــه 
بصــامت واحضــة عــى عــدة اصعــدة جتاريــة أمههــا الســياحة والطــران. تــوىل الشــيخ دمحم 
إدارة مكتــب صاحــب المســو حــامك الشــارقة يف اجلامعــة األمركيــة يف الشــارقة، ومــن مث مت 
تعيينــه مديــرا عامــا ملركــز اإلحصــاء، حيــث تــوىل اعــداد وتأســيس املركــز. واآلن يتــوىل منصــب 
رئيــس دائــرة اإلحصــاء والتمنيــة املجمعيــة يف الشــارقة، مكــا ويشــغل منصــب رئيــس جملــس 
إدارة لك مــن رشكــة جامــا للطــران، رشكــة أي أم القابضــة، رشكــة النــورس للضيافــة، رشكــة 
ــة للســياحة. وهــو نائــب  ــة واإلعــالن، والرشكــة الدولي ــة، ورشكــة أســنت للدعاي ســانتوس الدولي
رئيــس جملــس إدارة نــادي الشــارقة للرمايــة واجلولــف. الشــيخ دمحم حاصــل عــى هشــاديت 

البااكلوريــوس واملاجســتر يف إدارة األمعــال.

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

الشــيخ خالــد بــن عصــام القامســي هــو رئيــس دائــرة الطــران املــدين بالشــارقة وعضــو باملجلس 
التنفيــذي إلمــارة الشــارقة والــذي يرأســه مســو ويل عهــد الشــارقة. خــالل مســرته املهنيــة تــوىل 
الشــيخ خالــد مناصــب إداريــة عــدة يف لك مــن هيئــة مطــار الشــارقة ودائــرة الطــران املــدين، 
وقــد تــدرج حــى تــوىل منصــب مديــر عــام دائــرة الطــران املــدين يف عــام 2012، وذلــك قبــل 
ــيخ  ــإن الش ــابقة، ف ــؤوليات الس ــة لملس ــة 2014. وباإلضاف ــرة يف بداي ــة الدائ ــوىل رائس أن يت
ــة املتحــدة،  ــارات العربي ــة اإلم ــدين بدول ــة للطــران امل ــة العام ــس إدارة اهليئ ــد عضــو جمل خال
وعضــو جملــس إدارة رشكــة الشــارقة خلدمــات الطــران ش.م.م. وحيمــل الشــيخ خالــد هشــادة 

البااكلريــوس يف التجــارة وهشــادة املاجســتر يف إدارة األمعــال الدوليــة.

سعادة وليد إبراهيم الصايغ 
عضــو مجلــس إدارة العربيــة للطيــران منــذ 2017، مديــر عــام دائــرة الماليــة المركزيــة فــي 

الشــارقة. حكومــة 

ــس  ــة بالشــارقة، والرئي ــة املركزي ــرة املالي ــام دائ ــر ع ــغ منصــب مدي ــد الصاي شــغل ســعادة ولي
التنفيــذي لرشكــة الشــارقة إلدارة األصــول، الــذراع االســتمثارية حلكومــة الشــارقة، وهــو عضــو 
ــة املتحــدة، ورئيــس جملــس  ــة اإلمــارات العربي ــة بدول ــوزارة املالي ــة ل ــة السياســات املالي يف جلن
إدارة الشــارقة القابضــة، وعضــو جملــس إدارة تــالل العقاريــة، ويمتــع خبــرة طويلــة يف عــامل 
االســتمثار واملــال. ميتلــك الصايــغ خــرات مهنيــة متعــددة، يف جمــاالت حيويــة، تمشل احملاســبة 
احلكوميــة، وإعــداد املزانيــات، والتنظــمي اإلداري، والتخطيــط االســراتي، وإدارة األزمــات، 
وغرهــا،. وســبق لــه العمــل يف عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة والــرشاكت اخلاصــة الرائــدة يف 
دولــة اإلمــارات، مــن بيهنــا هيئــة مطــار الشــارقة الــدويل، وديب القابضــة، ومجموعــة الفطــمي. 
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العضويات يف جمالس إدارة رشاكت مسامهة عامة:  •

باإلضافــة إىل رائســة جملــس إدارة رشكــة العربيــة للطــران، 
ــب رئيــس  ــاين منصــب نائ ــداهلل بــن دمحم آل ث ــوىل الشــيخ عب يت

جملــس إدارة رشكــة البحــرة للتأمــن.

ب .بيان متثيل العنرص النسايئ:

املجلــس احلــايل منتخــب مــن قبــل امجلعيــة العمومية يف عــام 2017، 
وال يوجــد تواجــد للعنــر النســايئ يف جملــس اإلدارة احلــايل، إال 

أن للعنــر النســايئ تواجــد يف اإلدارة العليــا للرشكة. 

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

ــن  ــواع املســاواة دامئــا م ــة أن ــد اكف ــة للطــران تع ــة العربي يف رشك
أجبديــات العمــل، وعــى رأس تلــك األجبديــات املســاواة بــن اجلنســن 
ــا اخلاصــة  ــا. ويف قراراهت ــون مضــن أولوياهت ــا تك ــا م ــي دامئ وال
بالتعيــن والرقيــات والرشــيح، تعمــد العربيــة للطــران دامئــا عــى 
املؤهــالت واخلــرات مكقيــاس رئيــي دون اإللتفــات إىل اجلنــس 
أو العــرق. وقــد مت فتــح بــاب الــرحش ملجلــس اإلدارة للعامــة بشــل 
متســاوي بــن اجلنســن، إال أن مجيــع املرحشــن اكنــوا مــن الرجــال.

ث .بيان مبا ييل:

مجمــوع املاكفــآت املدفوعــة ألعضــاء جملــس اإلدارة   .1
:2016 لعــام 

مت رصف 3.85 مليــون درمه ماكفــأة إمجاليــة لملجلــس ملجلــس 
اإلدارة نظــر معلهــم يف 2016.

مجمــوع املاكفــآت املقرتحــة ألعضــاء جملــس اإلدارة   .2
:2017 لعــام 

إمجاليــة  مكاكفــأة  درمه  مليــون   5.875 يه  املقرحــة  املاكفــأة 
لملجلــس، وســيم عرضهــا عــى امجلعيــة العموميــة إلقرارهــا.

3. بيان تفاصيل بدالت احلضور:

ال يســتم أعضــاء جملــس العربيــة للطــران بــدال عــن حضــور 
إجماعــات جملــس اإلدارة أو اجماعــات اللجــان التابعــة، وحســب 
ــرح  ــع يق ــغ مقتط ــاء مببل ــأة األعض ــم ماكف ــايس ت ــام األس النظ

ــره. ــه وتق ــي تنظــر في ــة وال ــة العمومي عــى امجلعي

ج. جدول اجمتاعات جملس اإلدارة واحلضور:

اجلدول مرفق يف هناية التقرير، حتت امللحق رمق 1.

ح. مهــام واختصاصــات املجلــس الــي فوضــت لــإدارة 
التنفيذيــة:

باإلشــارة إىل دور املجلــس واختصاصاتــه، يــرشف جملــس اإلدارة 
عــى اإلطــار العــام واســراتيجيات الرشكــة ومناقشــهتا مــع اإلدارة 
اإلدارة  مفوضــة يف  التنفيذيــة  اإلدارة  أن  حــن  التنفيذيــة، يف 
تقاريرهــا لملجلــس  التنفيذيــة  اليوميــة للرشكــة. وترفــع اإلدارة 
والــي تمشــل خططهــا التوســعية والتحديــات الــي تواجههــا، 

وتوجهاهتــا املســتقبلية.

هــذا ومل يفــوض املجلــس اإلدارة التنفيذيــة ملهمــة بعيهنــا، غــر 
ــير  ــة وتس ــة للرشك ــاإلدارة اليومي ــة ب ــة مفوض أن اإلدارة التنفيذي
األمعــال التجاريــة وتمنيهتــا، والرجــوع لملجلــس يف الظــروف 
االســتثنائية أو التحديــات، أو االســتمثارات والقــرارات املهمــة.

خ. تعامات األطراف ذات العاقة:

مل تكــن هنــاك تعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة (أحصــاب 
ــر املدقــق  ــة والــي تطــرق إلهيــا تقري ــك الروتيني املصــاحل)، عــدا تل

املســتقل والبيانــات املاليــة املدققــة.

د. بيان تفصييل برواتب كبار املوظفني:

اهليل اإلداري يف املرفق رمق 4.

مالحظات:

ترك مدير تمنية العمليات منصبه يف هشر أغسطس 2017. ترك املدير املايل منصبه بتارخي 2017/12/31 •   •

تاريخ المنصب
التعيين

مجموع الرواتب 
والبدالت لعام 2016

مجموع المكافآت 
المدفوعة في 2018

أي مكافآت أخرى نقدية/
عينية للعام 2017 أو 

تستحق مستقباًل

الرئيس التنفيذي 
لملجموعة

  4,350,000درمهفراير 2003

+ %2 من صايف الرحب
0)عن العام 2017(

1,755,15600ابريل 2016املدير التنفيذي للعمليات

00*1,344,552يوليو 2006املدير املايل

1,487,55600نومفر 2007مدير اهلندسة والصيانة

00* 930,524سبمر 2003مدير تمنية العمليات

1,304,20800يونيو 2012مدير االسراتيجية والشبكة
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مدقق احلسابات اخلاريج :  4

إن مدقــق احلســابات اخلــاريج لرشكــة العربيــة للطــران يف 2017 
يه رشكــة "KPMG". وقــد مت تعييهنــا مــن قبــل امجلعيــة العموميــة 
خــالل العــام 2013، ومل تكــن هنــاك أيــة مهــام أخــرى مت اســنادها 

.KPMG إىل رشكــة

ــة  ــات املهني ــن رشاكت اخلدم ــة م ــبكة عاملي إن "يك يب إم يج" ش
ــب واإلستشــارات يف 155  ــق والرضائ ــات التدقي ــدم خدم ــي تق ال
ــرشاكت  ــدى ال ــون ل ــن 155.000موظــف يعمل ــر م ــة ولدهيــا أك دول
األعضــاء حــول العــامل. إن الــرشاكت املســتقلة األعضــاء يف شــبكة 
يك يب إم يج تابعة إىل يك يب إم يج إنرناشــيونال كوبوريتيف 
("يك يب إم يج إنرناشــيونال")، مؤسســة ســويرسية. متثــل لك 

رشكــة مــن الــرشاكت األعضــاء يف يك يب إم يج كيــان قانــوين 
منفصــل ومســتقل بذاتــه وتصــف نفهســا بذلــك.

إن يك يب إم يج يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يه رشكــة 
عضــو يف يك يب إم يج انرناشــيونال. تأسســت يك يب إم يج 
ــام 1973 ويه تضــم اآلن  ــدة ع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم يف دول
ــة إىل تقــدمي  ــك. باإلضاف حــوايل 750 موظــف مبــا فهيــم 30 رشي
خدمــات التدقيــق واخلدمــات احملاســبية، تشــمل اخلدمــات الــي 
تقدمهــا ماكتــب يك يب إم يج يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى 
خدمــات التدقيــق الداخــي واالستشــارات احملاســبية والرضائــب 
والتوظيــف  البحــث  وخدمــات  املعلومــات  تقنيــة  واستشــارات 
والمويــل التجــاري وخدمــات املعامــالت وخدمــات أداء األمعــال 
وخدمــات التعهيــد ألداء األمعــال وخدمــات التحقيقــات. إن "يك 
يب إم يج" يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومُعــان متثــل جــزء مــن 

ــف." ــوار جل ــة "يك يب إم يج ل مجموع

ــمي  ــتقلة لتقي ــة مس ــع PKF جكه ــاون م ــرى مت التع ــة أخ ــن ناحي وم
"الهشــرة واألصــول غــر اململوســة"

 KPMG وقــد أوىص جملــس اإلدارة امجلعيــة العموميــة إعــادة تعيــن
برســوم قدرهــا 500,000 درمه للعــام 2018.

جلنــة التدقيــق :  5

أ. أمساء أعضاء اللجنة واختصاصاهتا:

ــرشاكت  ــط حومكــة ال ــا ألتمظــة وضواب ــة وفق ــذه اللجن تشــلكت ه
ــة أعضــاء. ــن ثالث ــة م ويه مكون

يشلك جلنة التدقيق يف رشكة العربية للطريان:

رئيساالسيد وليد الصايغ
عضواالشيخ خالد القامسي

عضواد. غامن اهلاجري

ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياهتا إىل جملس اإلدارة.

أما مهام هذه اللجنة بشلك عام فهي عىل النحو التايل:

تبي سياسة تعين والتعاقد مع مدقق احلسابات اخلارجية. أ 

مراجعة القوامئ املالية. ب 

وضع أطر الرقابة الداخلية. ج 

وضع السياسات املالية وسياسات التدقيق. د 

إعداد التقارير والتدقيق العام. ه 

نرش املخالفات واالحتيال. و 

اإلرشاف عى تعامالت املطلعن. ز 

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

مكــا وحيتــوي دليــل القواعــد اإلجرائيــة للحومكــة عــى مهــام اللجنــة 
بشــل مفصــل.

ب.  بيان عدد اإلجماعات واحلضور:

املرفق رمق 2، جيد القارئ جدول بتوارخي اإلجماعات واحلضور.

جلنــة الرتشيحات واملاكفآت :  6

أمساء أعضاء اللجنة واختصاصاهتا: أ. 

ــرشاكت  ــط حومكــة ال ــا ألتمظــة وضواب ــة وفق ــذه اللجن تشــلكت ه
ــة أعضــاء. ــن ثالث ــة م ويه مكون

يشل جلنة الرشيحات واملاكفآت يف رشكة العربية للطران:

رئيساالشيخ دمحم آل ثاين
عضواالشيخ خالد القامسي

عضواالسيد وليد الصايغ

ــوىل  ــس اإلدارة. وتت ــا وتوصياهتــا إىل جمل ــة تقاريره ــع اللجن ترف
ــة: املهــام التالي

تنظــمي ومتابعــة اإلجــراءات اخلاصــة بالــرحش لعضويــة جملــس  ب 
اإلدارة مبــا يتفــق مــع القوانــن واألنمظــة املعمــول هبــا وقــرار 

رئيــس جملــس إدارة اهليئــة رمق 7/2016.

التأكد من استقالل األعضاء املستقلن بشل مسمر. ج 

إعداد السياسة اخلاصة مبنح املاكفىت واملزايا واحلوافز   د 
والرواتب اخلاصة بأعضاء جملس اإلدارة والعاملن فهيا،    

ومراجعهتا بشــل سنوي.  

مراجعة هيل جملس اإلدارة ورفع التوصيات. ه 

حتديد احتياجات الرشكة من الكفاءات عى مستوى   و 
اختيــارمه. وأســس  واملوظفــن  العليــا  التنفيذيــة  اإلدارة   

اعداد السياسات اخلاصة باملوارد البرشية والتدريب يف   ز 
الرشكــة ومراقبة تطبيقها.  

مكــا وحيتــوي دليــل القواعــد االجرائيــة للحومكــة عــى مهــام اللجنــة 
بشــل مفصــل.

جدول اإلجمتاعات واحلضور: ب. 

يف املرفــق رمق 3 جيــد القــارئ جــدول االجماعــات مــع التــوارخي 
واحلضــور.
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جلنــة متابعــة واإلرشاف عــىل تعامــات األخشــاص   7
املتطلعــني:

تتضمــن القواعــد اإلجرائيــة لدليــل احلومكــة اخلــاص بالرشكــة 
سياســة تعامــالت املطلعــن. وحــددت منــع أي تــداول عــى األهســم 
بنــاء عــى معلومــات غــر متوفــرة للعامــة، أو إطــالع الغــر عــى تلك 
املعلومــات. مكــا وحــددت السياســة النوافــذ املمســوح مــن خالهلــا 
التعامــل حســب القوانــن. وأكــدت عــى رضورة اإلفصــاح عــن 

ــداول. ــد أي ت مركــز املتعامــل يف الرشكــة للوســيط املــايل عن

أســند جملــس اإلدارة اإلرشاف عــى تعامــالت املطلعــن إىل جلنــة 
التدقيــق. 

نظام الرقابة الداخلية:  8

مدير الرقابة الداخلية وضابط االمتثال: السيد دمحم الباشا

تارخي التعين: 2013

ــرض االجــراءات  ــال يف ــا متاكم ــة نظام ــة الداخلي ــد نظــام الرقاب يع
والــرشوط والقوانــن االداريــة، ويراقــب تطبيقهــا بشــل معــي مــن 
ــة  ــا لفعالي ــا ومانع ــد هــذا النظــام عائق ــة. وال يع خــالل أداء الرشك
العمــل ورسعــة االجنــاز واألداء، بــل عــى العكــس متامــا فهــو 
ــة إدارة املخاطــر  ــة األداء وفعالي ــر فعالي ــة تطوي ــن للرشك ــا يضم م
ونظــام الرقابــة الداخــي بالرشكــة. وهــو مــا يقيــس نســبة االلــزتام 
بالسياســات واإلجــراءات املوضوعــة، محايــة املمتلــاكت، االســتخدام 
االقتصــادي والفعــال لملــوارد. هــذا وقــد اقــر املجلــس مبســؤوليته 
عــن نظــام الرقابــة الداخليــة يف الرشكــة وعــن مراجعتــه وفعاليتــه.

ــال، الســيد  ــط االمتث ــام ضاب ــة، ومه ــة الداخلي ــوىل إدارة الرقاب يت
دمحم الباشــا وهــو حماســب قانــوين ومدقــق مــايل معمــد ذو 
خــرة يف احملاســبة القانونيــة والرقابــة الداخليــة تتجــاوز مخســة 
وعــرشون عامــا يف التدقيــق الداخــي والتدقيــق اخلــاريج، يف 
ــد انضــم الســيد الباشــا إىل  ــدة. وق ــة ع رشاكت ومؤسســات مالي
فريــق العربيــة للطــران يف بدايــة 2013، حامــال معــه خــره طويلــة 
عامليــة، يف  وذلــك يف مصــارف  الداخــي  التدقيــق  يف جمــال 

ــامل. ــن الع ــدة م مناطــق عدي

و من املسؤوليات الرئيسية إلدارة التدقيق الداخي :

تطويــر بــراجم ملراجعــة احلســابات لضــامن محايــة أصــول الرشكــة، 
وتكــون مســؤولة عــن مضــان ســالمة املعلومــات؛ اإلذعــان مــع 
سياســات الرشكــة وإجراءاهتــا وأنمظهتــا، وتقيــمي األداء التنظي، 
واإلســتفادة املثــى مــن الفــرص وتقليــل املخاطــر، واإلســتخدام 

ــة.  ــة الداخلي ــق نظــام للرقاب األمثــل ملــوارد الرشكــة، وخل

ويم ذلك عر:

• تطوير ومتابعة السياسات واملامرسات عى مستوى الرشكة. 

• وضع خطط وبراجم عى نطاق الرشكة للتدقيق الداخي.

املاليــة  التطبيــق املتواصــل لملامرســات والسياســات  • مضــان 
الــرشاكت.  وإدارة  واحملاســبية 

• اســتعراض موثوقيــة وســالمة التشــغيل واألنمظــة املاليــة ، وغرهــا 
مــن نظــم املعلومــات اإلداريــة والوســائل املســتخدمة لتحديــد األداء ، 

وتصنيــف وتقريــر هــذه املعلومات. 

• اســتعراض وســائل احلفــاظ عــى األصــول وحســب مقتــى 
ــورة.  ــول املذك ــود األص ــن وج ــق م ــال التحق احل

توضفهــا  الــي  املــوارد  وكفــاءة  االقتصــادي  الوضــع  •دراســة 

الرشكــة، وحتديــد الفــرص املتاحــة لتحســن األداء التشــغيي. 

ــى  ــة ع ــان املختلف ــف اللج ــراءات / وظائ ــة اإلج ــة ومراجع • مراقب
ــر عــن رأي  ــك للتعب ــة وذل ــة املراجع ــل جلن ــن قب ــوب م النحــو املطل

مســتقل. 

• التنسيق مع مدققو احلسابات القانونين املستقلون.

• مراجعــة واملوافقــة عــى مجيــع التغيــرات الكبــرة يف النظــم 
املاليــة واحملاســبية واملامرســات واإلجــراءات لضــامن الرقابــة 

الداخليــة. 

• إجــراء التحقيقــات ومراجعــة احلســابات عــى النحــو املقــرح مــن 
قبــل اإلدارة العليــا أو مــن قبــل الرئيــس التنفيذي / جملــس اإلدارة ، 
مــن أجــل حتديــد احلقائــق واألســباب مــن املخالفــات املشــتبه فهيــا. 

ــى السياســات القامئــة واملامرســات  ــل ع • مضــان دراســة والعم
واإلجــراءات حبيــث يــم تطويرهــا مــن أجــل حتســن الرقابــة 

واحلفــاظ عــى أصــول الرشكــة. 

• التقريــر إىل املجلــس / الرئيــس التنفيــذي لرشكــة / جلنــة التدقيــق 
حــول مــدى كفايــة وفعاليــة الرشكــة يف نظــام احملاســبة اإلداريــة 
الداخليــة ، والضوابــط املاليــة ، ونوعيــة األداء التشــغيي باملقارنــة 

مــع املعايــر املوضوعــة. 

• متابعــة وضــع تقاريــر وتوصيــات مراجعــة احلســابات وتقــدمي 
وجلنــة  اإلدارة  جملــس  رئيــس   / املجلــس  إىل  متابعــة  تقريــر 

التدقيــق. 

تصمــمي جــدول زمــي لــإدارة لتطبيــق اخلطــط الســنوية ملراجعــة 
احلســابات وتنفيذهــا بعــد إقرارهــا مــن جلنــة التدقيــق الداخــي. 

• تقــدمي عــرض عــن أنشــطة مراجعــة احلســابات والدراســات عــى 
مســتوى الرشكــة األم والــرشاكت التابعــة عــى النحــو املطلــوب مــن 

قبــل جلنــة التدقيــق الداخــي. 

• إعــداد خطــط اإلدارة الســنوية واملزانيــات التشــغيلية ، وبعــد 
املوافقــة علهيــا ، الرقابــة عــى النفقــات ومــالك املوظفــن لتضــايه 

ــات.  هــذه اخلطــط واملزاني

• ممارســة اإلدارة الفعالــة ملوظــي اإلدارة، مــن حيــث اختيــار 
وتدريــب وحتفــز وتقيــمي وتأديــب املوظفــن يف اتصــال مــع املــوارد 

ــة.  البرشي

• التأكد من أن موارد اإلدارات مستخدمة بشل حصيح وفعال. 

مسؤولية االستعانة مبصادر خارجية ملهام مراجعة احلسابات.
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هــذا، ومل تصــادف الرشكــة أيــة مشــالك كبــرة يتوجــب اإلفصــاح 
عهنــا يف هــذا التقريــر، أو خمالفــات مرتكبــة تســتوجب بيــان 
أســباهبا، مكــا ومل تكــن هنــاك أحــداث جوهريــة، خارجــة عــن 

املعتــاد، وتســتديع التطــرق إلهيــا يف هــذا التقريــر.

تفاصيل املخالفات املرتكبة:  .8

ال توجد خمالفات مرتكبة خالل العام.

مسامهة الركة املجمتعية والبيئية:  .9

ممــا ال شــك فيــه أن الرشكــة جــزء مــن املجمــع، وال ميكــن أن 
تنســلخ منــه بتاتــا، وهيلع ال توفــر العربيــة للطــران رحــالت سلســة 
ــرة  ــوداً  كب ــة جه ــرس الرشك ــل تك ــب، ب ــة حفس ــة عالي وذات قمي
ــر  ــك ع ــا . وذل ــل حظ ــن مه أق ــاة م ــتوى حي ــع مس ــبيل رف يف س
محتــل املســؤولية مــن االحتياجــات االجماعيــة لملجمعــات احملليــة 
والدوليــة، ومســاعدهتم، واكن لذلــك دوراً  مهــام يف جنــاح الرشكــة.

حتقيقــا هلــذه الغايــة ، خصصــت العربيــة للطــران برناجمــا ً 
لملســؤولية االجماعيــة هبــدف خلــق التمنيــة املســتدامة مــع الركــز 
لملجمعــات  األفضــل  الصحيــة  والرعايــة  التعلــمي  توفــر  عــى 
ــل  ــن أدخ ــل م ــن أوائ ــران ب ــة الط ــت العربي ــد اكن ــة. وق احملروم
ــن خــالل  ــرشاكت م ــة املســتدامة لل ــادرات املســؤولية االجماعي مب
إطــالق مــرشوع " حســاب اخلــر " بالتعــاون مــع مجعيــة الشــارقة 
اخلريــة . وهيــدف الرنــاجم إىل مجــع األمــوال مــن خــالل مبــادرات 
عــدة، كترعــات املســافرين عــر رحــالت الرشكــة. ويــم اســتمثار 
االمــوال احملصلــة مــن اجلهــات املختلفــة يف جمــاالت شــى 
اكلرعايــة التعلمييــة والطبيــة يف البلــدان احملتاجــة عــر شــبكة 

ــران . ــة للط العربي

و أخــرا، مســامهًة وحفاظــا عــى البيئــة، تعمــد الرشكــة سياســة 
اســتقطاب طائــرات حديثــة الطــراز والصنــع، ومل يــم اخسدامهــا 
ــك لتجنــب االنبعاثــات الغــر مرغــوب هبــا وتقليصهــا.  مســبقا، وذل

وقــد أنشــأت مبــادرات "حســاب اخلــر" عيــادات طبيــة يف لك 
ــن أنشــأت  ــا، يف ح ــاك والميــن وتركي ــن الســودان ، ورسي الن م
مــدارس تعلمييــة يف رسيالنــاك والنيبــال واهلنــد. وعــالوة عــى 
ذلــك، نفــذ مــرشوع "حســاب اخلــر" محــالت ضــد الهتــاب الحسايــا 
يف الســودان، ومبــادرات ضــد أمــراض القلــب يف الميــن وغرهــا 

الكثــر.

ــن  ــا لملوظف ــران تجشيعه ــة للط ــت العربي ــام 2017، واصل ويف ع
عــى املشــاركة يف أنشــطة املســؤولية االجماعيــة ورشعــت يف 
تنفيــذ مشــاريع هلــذا الغرضــو تبنــت مشــاريع خمتلفــة اكعــادة 
ــة وتوزيــع كســوة العيــد عــى املتعففــن،  تأهيــل عــدة عيــادات طبي
واالهمــام مبشــاريع تعلمييــة وتثقيفيــة لملحتاجــن مــن خــالل 

انشــاء مــدارس ودور تعلــمي.

وإىل جانــب التعلــمي، تبنــت الرشكــة مبــادرات يف جمــاالت خمتلفــة، 
املصابــن  األطفــال  لرعايــة   57357 دار  مــع  العمــل  مهنــا  اكن 
بالرسطــان يف مــر مبشــاركة مجموعــة مــن موظــي العربيــة 
للطــران. وقــد مت خــالل املبــادرة حتقيــق حــم طفلــن مــن املــرىض 
ــد،  ــوم واح ــن لي ــا طياري ــواء وأن يصبح ــاً  يف األج ــق عالي بالتحلي
واكن هلــام ذلــك، واتــت املبــادرة مضــن مبــادرات الرشكــة يف عــام 

الطــاء.

مكــا وتــويل الرشكــة اهمامــاً  بالغــاً  بأحصــاب اهلــم، وتتأكــد مــن 
ــة،  ــى التحتي ــع خطــط الب أخــذ احتياجاهتــم ومتطلباهتــم يف مجي

وتوفــر اخلدمــات الرضوريــة املختلفــة لملســافرين مهنــم.

ســامهت الرشكــة يف عــام 2017 يف املشــاريع واحملافــل احملليــة 
مبــا يقــارب 5.6 مليــون درمه إمــارايت.

وتعمــد الرشكــة سياســة التقليــص مــن األوراق املطبوعــة وإعــادة 
تدويــر الــورق وذلــك للحــد مــن اســهتالك الغابــات.

بعض املشاريع الي مت إجنازها خال 2017:

كينياإنشاء مدرسة تستوعب 350 طالباً 

سريالناكإنشاء مستوصف طيب

األردنتوزيع وجبات غذائية لأليتام

بنجالدشإنشاء عيادة طبية

مجهورية مر العربيةتوزيع هدايا ومستلزمات عى األيتام

السودانتوسيع العيادة التابعة ملرشوع حساب اخلر

مجهورية مر العربيةتأسيس غرفة طوارئ يف مستشى الرسطان

مجهورية مر العربيةمبادرة األمل يف مستشى 57357 لألطفال مرىض الرسطان

بنجالديشتأسيس معهد للتدريس والتعلمي

رسيالناكتأسيس عيادة حساب اخلر
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10. معلومــات عامــة:

بيان سعر هسم رشكة العربية للطريان يف لك هشر خال 2017: أ 

الشهراإلغالقالسعر األعلىالسعر األدنى

2017 يناير 1.3201.4401.380

2017 فراير 1.1901.4001.230

2017 مارس 1.0601.2701.060

2017 ابريل 1.0201.1201.040

2017 مايو 0.9561.0501.000

2017 يونيو 0.9901.0501.020

2017 يوليو 1.0101.0801.060

2017 أغسطس1.0601.1701.120

2017 سبمر1.1101.1401.140

2017 أكتوبر1.1401.2701.240

2017 نومفر 1.2101.2901.240

2017 ديمسر1.2201.2501.240

بيان األداء مقارنة مبؤرش السوق العام والقطاع: ب 
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بيان توزيع ملكية األهسم يف هناية 2017: ج 

*املصدر: سوق ديب املايل.

النسبة المملوكةالكميةالفئة الوصف

ARAB867,4760.0186مرف

GCC6,697,5940.1435

OTHERS3,080,6920.0660

UAE340,092,3857.2876

ARAB6,135,1380.1315رشكة

GCC339,881,8457.2831

OTHERS721,081,79115.4516

UAE1,783,482,17338.2172

OTHERS621,5130.0133حكومة

UAE8,370,6760.1794

ARAB148,363,7723.1792فرد

GCC82,890,2181.7762

OTHERS91,267,4981.9557

UAE1,103,302,94323.6420

ARAB50,0000.0011مؤسسة فردية

GCC200,0000.0043

OTHERS4,6000.0001

UAE30,309,6860.6495

سعر اإلغالق

أعىل سعر خالل الشهر

أد� سعر خالل الشهر

1.5

1.0

0.5

0.0

CLOSE PRICE v/s HIGH v/s LOW CLOSE
HIGH
LOW

Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 May 2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Oct 2017 Nov 2017 Dec 2017
1.28
1.44
1.32

1.23
1.4

1.19

1.06
1.27
1.06

1.04
1.12
1.02

1
1.05

0.956

1.02
1.05
0.99

1.06
1.08
1.01

1.12
1.17
1.06

1.14
1.14
1.11

1.24
1.27
1.14

1.24
1.29
1.21

1.24
1.25
1.22
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د. بيان املسامهن الذين ميلكون %5 أو أكر من رأس مال الرشكة:

النسبةالكمية اسم المستثمر 

%840,819,04018.02الشارقه الداره االصول ذ م م

%429,613,5099.21املها القابضة

%276,438,4595.92بنك املرشق ش.م.ع.

ه. بيان توزيع املسامهني حسب امللكية

عدد األسهم المملوكة 
للمستثمر

مجموع عدد األهم عدد المساهمين
المملوكة للفئة

نسبة الملكية من رأس 
المال

% 12,401166,516,5093.57أقل من 50,000 هسم

% 50,0002,278312,437,0186.70 إىل أقل من 500,000

%500,000584813,654,28117.44 إىل 5 مليون

%72.30 1233,374,092,192أكر من 5 مليون

% 15,3864,666,700,000100املجموع

ــات  ــط عالق ــأن ضواب ــا بش ــي مت اختاذه ــراءات ال ــان باإلج و. بي
املســتمثرين.

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

لملجموعــة دور هــام وحمــوري يف نشــاطات اإلدارة. 

مســامهة  رشكــة  إىل  للطــران  العربيــة  رشكــة  حتــول  منــذ 
مطلقــة  أمهيــة  املســتمثرين  عالقــات  إدارة  أولــت  عامــة، 
مســاعدة  هــو  األول  شــقن:  يف  اإلدارة  مســؤولية  وتمحــور 
صغــار املســتمثرين مــن خــالل رشح آليــة االســتمثار والغايــة 
املســتملة،  غــر  الســابقة  األربــاح  حقوقهــم يف  ومتابعــة  منــه، 
ــة  ــايل، واإلجاب ــث بياناهتــم يف الســوق امل ــم عــى حتدي وتجشيعه
 عــن أســئلهتم العامــة ويــم ذلــك مــن خــالل الريــد االلكــروين
(investorelations@airarabia.com) واهلاتف (97165088977+)

مكــا وتوفــر الصفحــة االلكرونيــة بيانــات حمدثــة بشــل ربــع 
ســنوي عــن الرشكــة وأداهئــا وخططهــا:

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

ــار املســتمثرين  ــد كب ــة عن ــو تســويق الرشك ــاين فه ــا الشــق الث أم
ــدى كــرى  ــن ل ــن املالي ــة واحمللل ــق االســتمثارية العاملي والصنادي
يف  املشــاركة  عــر  ذلــك  ويــم  واملصــارف،  املاليــة  املنشــآت 
املؤمتــرات املتخصصــة يف هــذا املجــال. ويف العــام 2017 شــاركت 
العربيــة للطــران يف مؤمتــرات لملســتمثرين يف لك مــن مدينــة 
ــة  ــل الرشك ــارات. وميث ــة اإلم ــن يف دول ــدن، ومؤمتري ــورك، لن نيوي
يف هــذه املؤمتــرات الرئيــس التنفيــذي أو الرئيــس املــايل أو مديــر 

إدارة عالقــات املســتمثرين.

باإلضافــة إىل ذلــك، يــم دعــوة مجيــع املجسلــن يف قاعــدة بيانــات 
عالقــات املســتمثرين إىل مؤمتــر هاتــي عقــب انهتــاء لك ربــع، ويــم 
مناقشــة البيانــات املاليــة واألداء خــالل الربــع املنــرم بوجــود 
الرئيــس التنفيــذي والرئيــس املــايل، ويفتــح البــاب لألســئلة واحلــوار 

مــع احملللــن ومــدراء احملافــظ، واملســتمثرين.

بيان بالقرارات اخلاصة: ز 

ال توجد أي قرارات خاصة مت عرضها عى امجلعية العمومية.
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العربية للطيران تعلن عن صافي أرباح عام 2016 والتي بلغت 509 مليون درهم

العربية للطيران المغرب تعوو تواجدها في فيز من خالل إضافة 14 وجهة منها.

الجمعية العمةمية تقر توزيع %7 كأرباح نقدية.

العربية للطيران تطلق وجهتعا الجديدة باكو في أذربيجان.

العربية للطيران تطلق وجهتعا الجديدة طرابزون في تركيا.

العربية للطيران تطلق وجهتها السادسة في إيطايا، كاتانيا.

العربية للطيران تعلن اتخاذ مقر جديد للعمليات في أغادير يبدأ أعماله في أوكتوبر المقبل.

العربية للطيران تطلق منصة للسياحة والسفر بالتعاون مع »شراع«

مشروع العربية للطيران الخيري »سحاب الخير« يحتفل بعامه العاشر.

العربية للطيران المغرب تحتفل بعامها الثامن.

العربية للطيران تعلن عن تحقيق 301 مليون درهم صافي في الربع األول من 2017.

العربية للطيران المغرب تطلق رحالتها بين فيز وروما.

العربية للطيران تحقق أمنية طفلين من نزالء مركز »57357« لمرضى السرطان في مصر.

العربية للطيران تطلق رحالتها إلى هرقيسا.

العربية للطيران المغرب تطلق رحالتها من مراكش إلى باريس.

أولى رحالت العربية للطيران تهبط في مطار طرابزون بتركيا.

العربية للطيران تعلن إطالق عملياتها إلى مدينة صحار في سلطنة عمان.

العربية للطيران تعلن عن تحقيق 158 مليون درهم في الربع الثاني من 2017.

العربية للطيران المغرب تطلق عملياتها من أغادير.

العربية للطيران تفتتح مكتبا ً جديدا ً في دبي، مع خاصية تسجيل الدخول المبكر.

العربية للطيران المغرب تطلق عملياتها إلى كل من باريس ولندن من مراكش.

العربية للطيران تعلن عن تحقيق 376 مليون درهم ربحا ً صافيا ً في الربع الثالث من 2017.

العربية للطيران تعلن عن نوقيع اتفاقية استئجار 6 طائرات من طراز A321 لخدمة الخطوط الطويلة.

AFI KLM. العربية للطيران تعلن عن اتفاقية صيانة المحركات مع

العربية للطيران تحصد جائزة »اإلنجاز االستثنائي«.

العربية للطيران تتوسع في إفريقيا بإضافة إيريتريا.

العربية للطيران تعزز تواجدها في موسكو ببدء عملياتها إلى مطار شيميتيوف.

العربية للطيران تطلق وجهة صيفية جديدة هي بودروم في تركيا.

 

ط(  بيان بنسبة المواطنين: 1%

ي(  بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل 2017:

برنامج تعزيز االنتاجية: أطلقت العربية للطيران برنامجا ً متكامال ً لدراسة وتعزيز االنتاجية في أعمالها خالل 
2017، وهو أدى بشكل مباشر إلى خفض الكلفة التشغيلية خالل العام.

صيانة »الست سنوات«: تولى فريق الصيانة الداخلي في شركة العربية للطيران وللمرة األولى صيانة »الست 
سنوات« داخليا، وهو ما يحقق وفورات كبيرة للشركة.

هذا واهلل ولي التوفيق...

عبد اهلل بن محمد آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

ح بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل 2017: 

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع
الثالث

الربع 
الرابع
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الرئيس التنفيذي

مدير الهندسة 
والصيانة

مدير تنمية 
العمليات

مدير االستراتيجية 
والشبكة

المدير التنفيذي 
المدير الماليللعمليات

ملحق رمق :1 

جدول توارخي اجماعات جملس إدارة رشكة العربية للطران واحلضور

"Y" أي حارض، و"N" معتذر.

ملحق رمق 2

جدول توارخي اجماعات جلنة التدقيق واحلضور:

"Y" أي حارض، و"N" معتذر.

ملحق رمق 3

جدول توارخي اجماعات جلنة الرشيحات واملاكفآت:

"Y" أي حارض، و"N" معتذر.

ملحق رمق 4

رقم 
التاريخاالجتماع

الشيخ 
د. غانمعبداهلل

عادل 
علي

الشيخ 
محمد

الشيخ 
خالد

علي 
المدفع

عارف 
نقفي

108 - 02 - 2017YYYYYYN

رقم 
التاريخاالجتماع

الشيخ 
د. غانمعبداهلل

عادل 
علي

الشيخ 
محمد

الشيخ 
خالد

وليد 
الصايغ

عارف 
نقفي

207 - 05 - 2017YYYYYYN

307 - 08 - 2017YYYYYYN

409 - 09 - 2017YYYYYYY

505 - 11 - 2017YNYYYYY

علي المدفعالشيخ خالدالشيخ محمدالتاريخرقم اجتماع لجنة التدقيق

108 - 02 - 2017YYY

د. غانمالشيخ خالدوليد الصايغالتاريخرقم اجتماع لجنة التدقيق

205 - 06 - 2017YYN

307 - 08 - 2017YYY

424 - 08 - 2017YYY

505 - 11 - 2017YYN

وليد الصايغالشيخ خالدالشيخ محمدالتاريخرقم اجتماع لجنة الترشيحات

124 - 09 - 2017YYY

 34  |  العربية للطيران - التقرير السنوي 2017 




