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1  |  Air Arabia Annual Report 2020

“أن نكون احدى شركات الطيران االقتصادي 
الرائدة عالمياً”

من حيث:

هامش الربح  •
االبتكار  •

السمعة  •
التميز في التشغيل  •

رؤيتنا هي 

رسالتنا هي

“اعادة صياغة مفهوم السفر الجوي في المنطقة 
من خالل اسلوب العمل المبتكر، وتوفير القيمة 

المضافة والتشغيل اآلمن الموثوق“

ولتحقيق ذلك سنحرص عىل:

توفير افضل االسعار  •
تطوير أعمالنا بشكل مربح  •

فريق عمل نشيط ومتعدد المهام  •
االلتزام بأعىل المعايير في التشغيل  •

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

أعزائي المساهمين ،

ــام 2020  ــي ع ــدث ف ــا ح ــم مم ــه بالرغ ــول إن ــذه بالق ــالتنا ه ــدأ رس نب

ــة ،  ــران العالمي ــد-19 المباشــر عــىل صناعــة الطي ــر جائحــة كوفي وتأثي

ظــل األداء التشــغيلي والمالــي لشــركة العربيــة للطيــران قويــاً ومتينــاً 

للعمليــات  المــدروس  التوســع  بأساســياته وثابرنــا عــىل مواصلــة 

ــف إىل مســتويات  ــط التكالي ــراءات ضب ــاء بإج ــع االرتق التشــغيلية، م

ــدة. يعكــس هــذا اإلنجــاز ، مــرة أخــرى ، نمــوذج األعمــال القــوي  جدي

الــذي تتبعــه مجموعــة العربيــة للطيــران. ومــن المنصــف ايضــاً 

ــرة  ــرعة كبي ــت وبس ــة انتقل ــران العالمي ــة الطي ــارة اىل ان صناع االش

مــن تســجيل آداًء قــوي فــي عــام 2019  إىل االســوأ فــي تاريخهــا عــام 

2020. وبالرغــم مــن البدايــة القويــة لعــام 2020، والتــي اســتمرت مــع 

ــات  ــد-19 عــىل عملي ــاء كوفي ــر لوب ــر الكبي ــام الســابق، إال أن التأثي الع

ــع  ــي الرب ــل ف ــه بالكام ــى بظل ــد الق ــم ق ــول العال ــران ح ــركات الطي ش

ــع  ــة فــي جمي ــق الرحــالت الجوي ــي نتيجــة إلغــالق الحــدود وتعلي الثان

األســواق الرئيســية. وهــذا التحــول المفاجــئ فــي األحــداث والقــرارات 

ــاء كوفيــد-19 وضــع شــركات الطيــران  الســيادية لمكافحــة انتشــار وب

ــر لهــا فــي تاريخهــا، وفــي الوقــت نفســه  فــي مواجهــة التحــدي األكب

ــود  ــم جه ــالل دع ــن خ ــاً م ــانًيا مهم ــب دوراً إنس ــي لع ــاهمة ف المس

ــة. ــة العالمي اإلغاث

العالمــي  االقتصــاد  عــىل  للوبــاء  والمباشــر  الفــوري  التأثيــر  أدى 

ــض  ــر بع ــة وأجب ــران العالمي ــركات الطي ــن ش ــد م ــالس العدي إىل إف

الحكومــات عــىل ضــخ الســيولة إلنقــاذ شــركاتها الوطنيــة عىل مســتوى 

العالــم. واتخــذ فريــق االدارة فــي العربيــة للطيــران سلســلة مــن 

ــز الســيولة  ــة وتعزي ــة اإلجمالي ــي التكلف ــم ف ــرة للتحك ــرارات  المبك الق

النقديــة وضمــان اســتمرارية األعمــال. وشــملت هــذه االجــراءات 

تأجيــل التكاليــف واإلنفــاق مــن رأس المــال وإعــادة هيكلــة الوظائــف 

ــوات  ــا خط ــاق، وجميعه ــيد االنف ــة إىل ترش ــرية، إضاف ــوادر البش والك

ســاهمت فــي تقليــص التكاليــف اإلجماليــة والحفــاظ عــىل الســيولة. 

وبفضــل نمــوذج األعمــال المــرن الــذي تنتهجــه العربيــة للطيــران، نجــح 

فريــق اإلدارة فــي المبــادرة ســريعاً إىل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة التــي 

ــالت  ــغيل الرح ــي تش ــتمرار ف ــة اىل االس ــيولة، اضاف ــن الس ــززت م ع

ــة حيثمــا أمكــن. وقــد أثمــرت هــذه اإلجــراءات المبكــرة التــي  التجاري

اتخذتهــا الشــركة ايضــاً فــي الحــد من الخســائر الصافيــة للســنة المالية، 

ــود  ــم جه ــالل دع ــن خ ــانية م ــاعدة االنس ــه المس ــت نفس ــي الوق وف

ــم.  ــن إىل اوطانه ــادة المواطني ــية وإع ــع االساس ــل البضائ ــة ونق االغاث

ــود المشــتركة ســاعدت بنجــاح  ــول ان هــذه الجه نحــن فخــورون بالق

جهــود اإلغاثــة التــي تقــوم بهــا الحكومــات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. 

ومــن المهــم أيًضــا اإلشــارة إىل أن الشــركة قــد وضعــت صحة وســالمة 

ــدء  ــع ب ــرة وم ــذه الفت ــة قصــوى طــوال ه ــا كأولوي ــا وعمالءه موظفيه

ــالت. ــي للرح ــتئناف التدريج االس

ــة 2020  ــة للســنة المالي ونجحــت الشــركة بتقليــص الخســائر الصافي

إىل 192 مليــون درهــم، وذلــك بالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهــت 

قطــاع الطيــران نتيجــة تفشــي الوبــاء خــالل العــام. وســجلت »العربيــة 

للطيــران« إيــرادات قدرهــا 1.85 مليــار درهــم خــالل العــام ، وقدمــت 

خدماتهــا إلجمالــي 4.4 مليــون مســافر مــن مراكــز عملياتهــا الخمســة. 

وتجــدر االشــارة هنــا انــه بالرغــم مــن ان العــام 2020 كان االســوء فــي 

ــة  ــة، اال ان العربي ــائر المالي ــة الخس ــا لناحي ــران وخصوص ــخ الطي تاري

ــدرة  ــام. فق ــالل الع ــن خ ــن مربحَي ــجيل ربعَي ــتطاعت تس ــران اس للطي

ــع  ــع األول والراب ــة فــي الرب ــاح مالي ــران عــىل تحقيــق أرب ــة للطي العربي

ــاء، يعــد شــهادة  ــر المســتمر للوب ــم مــن التأثي ــام 2020 بالرغ مــن الع

عــىل قــوة نمــوذج األعمــال الــذي تتبعــه الشــركة.

ــول  ــران ح ــة الطي ــىل  صناع ــد-19 ع ــر كوفي ــتمر تأثي ــن اس ــي حي وف

العالــم، اســتطعنا وبمشــيئة هللا تعــاىل مــن إطــالق عمليــات »العربيــة 

»االتحــاد  وقعتهــا  تعــاون  اتفاقيــة  ثمــرة  هــي  والتــي  أبوظبــي«، 

للطيــران« و«العربيــة للطيــران« لتأســيس أول شــركة طيــران منخفــض 

ــركة إىل  ــالت الش ــت أوىل رح ــي. وأقلع ــة أبوظب ــي العاصم ــة ف التكلف

اإلســكندرية فــي شــهر يوليــو، وتبعهــا إطــالق ثمانيــة وجهــات إضافيــة 

ــة أبوظبــي خــالل هــذه  ــي. إن إطــالق العربي ــي الدول مــن مطــار أبوظب

ــاءة  ــذي نتبعــه وكف ــوة نمــوذج األعمــال ال ــرة هــو شــهادة عــىل ق الفت

ــركة. ــق االداري للش الفري

وبينمــا أجبــر الوبــاء العديــد مــن المطــارات عــىل تعليــق عملياتهــا ومــا 

ــران«  ــة للطي ــت »العربي ــوم، تمكن ــى الي ــة حت ــه متواصل ــت تداعيات زال

ــام  ــي ع ــة ف ــا العالمي ــبكة وجهاته ــدة لش ــة جدي ــة 14 وجه ــن إضاف م

ــرب  ــارات والمغ ــة اإلم ــي دول ــا ف ــز عملياته ــن مراك ــاً م 2020 انطالق
ومصــر. وأضافــت الشــركة رحــالت مباشــرة بيــن الشــارقة وطشــقند 

ــدار البيضــاء إىل  ــا مــن ال ــدأت بتســيير رحالته ــر، وب فــي شــهر نوفمب
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عادل عبدهللا العلي

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

عبدهللا بن محمد آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة 

ــن  ــن جديدتي ــم فــي شــهر ديســمبر، كمــا أطلقــت وجهتي ــن وڭلمي ري

تربــط الــدار البيضــاء والناظــور إىل ملقــا. وأضافــت »العربيــة للطيــران« 

9 وجهــات جديــدة مــن مطــار أبوظبــي الدولي مــن خالل تســيير رحالت 
مباشــرة إىل اإلســكندرية والقاهــرة وســوهاج وكابــول وشــيتاغونغ ودكا 

ــة.  والخرطــوم ومســقط وصالل

 A321 ــاص ــراز ايرب ــن ط ــن م ــران« طائرتي ــة للطي ــلمت »العربي وتس

ــاص  ــرة ايرب ــف مــن 57 طائ neo-LR واختتمــت العــام بأســطول مؤل
انطــالق  عــىل  عامــاً   17 بمــرور  أيضــاً  واحتفلــت   .A321 و   A320
عملياتهــا الناجحــة، التــي ســاهمت فــي االرتقــاء بمشــهد الســفر 

ــالل  ــن خ ــا، م ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــوي ف الج

ــركة.  ــالق الش ــذ انط ــون من ــم  100 ملي ــافر رق ــب بالمس الترحي

ــالل  ــركة خ ــا الش ــازت به ــي ف ــة الت ــر العالمي ــز التقدي ــرز جوائ ــن اب وم

2020 كان فــي شــهر أكتوبــر حيــث حصــدت المركــز األول فــي قائمــة 
مجلــة »ايرفاينانــس« ألفضــل 100 شــركة طيــران عالميــة. نحــــن 

فخــــورون بهــــذا التمـيـــز الــــذي مــــن شــــأنه ان يعــــزز مــن مكانــة 

الشــركة عربيــاً وعالميــاً كأفضــــل خيــــار للســــفر.

ــا  ــي م ــة الت ــات المتواصل ــن التحدي ــم م ــزاء، بالرغ ــاهمين االع المس

زالــت تواجــه قطــاع الطيــران فــي عــام 2021، نحــن عــىل ثقــة 

باألســس المتينــة التــي يعتمــد عليهــا القطــاع وقدرتــه عــىل مواصلــة 

ــة  ــاش االقتصــادي. وتواصــل ’العربي ــة االنتع ــع عجل ــوي لدف دوره الحي

للطيــران‘ تركيزهــا عــىل اتخــاذ المزيــد مــن اإلجــراءات اإلضافيــة التــي 

ــة،  ــة للمجموع ــة التكلف ــين هيكلي ــي تحس ــاهمة ف ــأنها المس ــن ش م

ــن. ــا أمك ــاً حيثم ــا تدريجي ــتئناف عملياته ــة اس ومتابع

وأخيــراً، نختــم باإلعــراب عــن االمتنــان لجميــع موظفينــا عــىل تفانيهــم 

ــرة الــذي  المســتمر وعملهــم الــدؤوب، خصوصــا موظفــو طاقــم الطائ

يعتبــرون مــن خــط الدفــاع االول،  وإىل عمالئنــا الذيــن اختــاروا الســفر 

مــع العربيــة للطيــران ؛ وكالعــادة، لكــم مســاهمينا األفاضــل لدعمكــم 

المســتمر لنــا.

المخلصون،
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العام 2020  - اضاءات بارزة

الربع 

االول

الربع 

الثاني 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

العربية للطيران تشغل الرحالت الخاصة ورحالت الشحن الجوي   •

العربية للطيران تدعم جهود منظمة االغذية العالمية التابعة لالمم المتحدة من خالل برنامج رحالت   •
عارضة خالل فترة توقف الرحالت

العربية أبوظبي تحصل عىل “شهادة المشغل الجوي“  •

العربية أبوظبي تدّشن عملياتها التشغيلية برحلة افتتاحية إىل مصر  •

العربية أبوظبي تسّير رحالت مباشرة اىل القاهرة وكابول ودكا  •

العربية للطيران تتسلم طائرة إضافية جديدة من طراز إيرباص  •

العربية للطيران تسجل خسائر صافية قدرها 44 مليون درهم خالل الربع الثالث 2020 نتيجة   •
تداعيات كوفيد-19

العربية أبوظبي تطلق رحالت جديدة إىل مسقط و الخرطوم و شاتوغرام و كاتماندو  •

العربية للطيران تسّير رحالت مباشرة ما بين الشارقة وطشقند  •

العربية للطيران تحصد المركز األول في تصنيف مجلة ‘ايرفاينانس’ ألفضل 100 شركة طيران عالمية  •

العربية المغرب تُطلق رحالت جوية جديدة تربط ما بين الدار البيضاء و لميم و ريين و مالقة  •

العربية للطيران تفوز بجائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي” خالل حفل توزيع جوائز مجلة  • 
‘آفييشن بزنس’

العربية مصر تطلق رحالت جديدة ما بين أسيوط و عمان و بين القاهرة ومسقط   •

العربية المغرب تُطلق برنامجها الصيفي 2021 بإضافة 5 خطوط جوية جديدة انطالقا من المغرب إىل   •
إسبانيا

العربية للطيران تسجل ارباح صافية قدرها 20 مليون درهم خالل الربع الرابع 2020  •

 A321neo-LR العربية للطيران تتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص  •

جائحة كوفيد19- تلقي بثقلها عىل صناعة الطيران العالمية   •

إدارة العربية للطيران تتخذ سلسلة من القرارات لحماية الموظفين والعمالء و استمرارية األعمال  •

ارتقت العربية للطيران بمستوى االلتزام بخدمة عمالئها، من خالل تقديم خيار االسترداد النقدي،   •
والمرونة في إعادة جدولة الحجوزات، وإعداد تفاصيل معلومات السفر الخاصة بكوفيد-19 عىل 

الموقع اإللكتروني 

إطالق تغطية طبية لكوفيد-19 لجميع المسافرين  •

العربية للطيران تسجل أرباحاً صافية قدرها 71 مليون درهم خالل الربع األول  •
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الجوائز

المســتويات  عــىل  التكريــم  تلقــي  للطيــران«  »العربيــة  تواصــل 

المحليــة والعالميــة بفضــل أدائهــا القــوي وجهودهــا المجتمعيــة. 

ففــي شــهر أكتوبــر، حصــدت الشــركة المركــز األول فــي قائمــة مجلــة 

»ايرفاينانــس« ألفضــل 100 شــركة طيــران عالميــة. وحصــل الرئيــس 

نوفمبــر عــىل  فــي شــهر  للطيــران  العربيــة  لمجموعــة  التنفيــذي 

ــن  ــة »آفييش ــا مجل ــي تقدمه ــة الت ــت 2020« المرموق ــزة »لوريي جائ

ــراً  ويــك نتــوورك« لفئــة »اســتراتيجية شــركة الخطــوط الجويــة«، تقدي

لإلنجــازات االســتثنائية التــي حققهــا وفريــق عملــه عــىل صعيــد إطــالق 

مفهــوم الســفر الجــوي منخفــض التكلفــة فــي منطقة الشــرق األوســط 

ــا، والحــرص فــي الوقــت نفســه عــىل إرســاء نمــوذج  وشــمال أفريقي

عمــل ربحــي ومســتدام. وفــازت »العربيــة للطيــران« في شــهر ديســمبر 

بجائــزة »أفضــل شــركة طيــران اقتصــادي للعــام« خــالل النســخة الرابعة 

ــذي أقيــم  ــة »آفييشــن بزنــس« ال ــز مجل ــع جوائ عشــر مــن حفــل توزي

فــي دبــي.
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اطالق العربية ابوظبي

الطيــران  ، شــركة  أبوظبــي"  "العربيــة  إطــالق  يوليــو 2020  شــهد 

الوحيــدة فــي العالــم التــي تــم إطالقهــا خــالل جائحــة كوفيــد -19. وكان 

مــن المقــرر إطــالق الشــركة فــي مايــو 2020، ولكــن تــم تأجيــل ذلــك 

ــاء عــىل الطيــران، حتــى  ــر المفاجــئ للوب لمــدة شــهرين بســبب التأثي

ــة  ــو برحل تمكنــت الشــركة مــن اطــالق عملياتهــا التشــغيلية فــي يولي

افتتاحيــة إىل مصــر ومــن ثــم اضافــة ثمانــي وجهــات جديــدة اىل 

ــة. ــبكتها المتنامي ش

تعــد "العربيــة أبوظبــي" مركــز العمليــات الثالــث للعربيــة للطيــران فــي 

ــة  ــاً. وتمثــل "العربي ــة المتحــدة والخامــس عالمي ــة االمــارات العربي دول

أبوظبــي" ثمــرة االتفاقيــة الموقعــة بيــن "االتحــاد للطيــران" و"العربيــة 

ــروع  ــة مش ــون بمثاب ــادي تك ــران اقتص ــركة طي ــالق ش ــران" إلط للطي

ــزاً  ــراً ومرك ــي مق ــي الدول مشــترك مســتقل، وتتخــذ مــن مطــار أبوظب

رئيســياً لعملياتهــا. وتهــدف الناقلــة الجديــدة التــي تأتــي اســتكماالً 

ــة  ــي، إىل تلبي ــن أبوظب ــران" م ــاد للطي ــا "االتح ــي تقدمه ــات الت للخدم

الطلــب المتنامــي فــي المنطقــة عىل  الســفر الجــوي منخفــض التكلفة.
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سحاب الخير

اســتمر برنامــج العربيــة للطيــران للمســؤولية االجتماعيــة المســتدامة 

»ســحاب الخيــر«، الــذي يهــدف إىل تنفيــذ مبــادرات فــي مجالــي 

التعليــم والرعايــة الصحيــة فــي المجتمعــات المحتاجــة فــي مختلــف 

أنحــاء العالــم، خــالل العــام  2020 مــن دعــم المشــاريع التابعــة للمبــادرة 

ــحاب  ــادات س ــغيل عي ــتمرار تش ــت اس ــدول وضمن ــف ال ــي مختل ف

الخيــر فــي مصــر وســيريالنكا وبنغــالدش. ومنعــت جائحــة كوفيــد-19 

مبــادرة »ســحاب الخيــر« مــن اطــالق مشــاريع جديــدة فــي عــام 2020، 

ومــع ذلــك، فــي فبرايــر، تــم االنتهــاء مــن مبادرتيــن فــي المغــرب مــع 

ــازة /  ــة ت ــي منطق ــن ف ــىل المحتاجي ــات ع ــس والبطاني ــع المالب توزي

ــاء  ــال والنس ــىل األطف ــارات ع ــع النظ ــم توزي ــا ت ــاردة كم ــرت الب تاوري

ــدار البيضــاء. المحتاجيــن فــي عيــن حــرودة بال
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Service Provision to 
Humanitarian Community
Middle East and CIS Global 
Humanitarian Passenger Air Service 

جهود اإلغاثة ونقل األفراد والبضائع

وتعليــق  المطــارات  إغــالق  فــي  كوفيــد-19  جائحــة  تأثيــر  منــذ 

ــكل  ــدودة وبش ــرة مح ــوي لفت ــل الج ــف النق ــة، توق ــالت الجوي الرح

ــة نقــل  ــة وحرك ــود اإلغاث ــرة لجه ــرك فجــوة كبي ــا ممــا ت كامــل تقريًب

والبضائــع. المســافرين 

ــة  ــي ادارة ازم ــة ف ــت منهمك ــران كان ــركات الطي ــن ان ش ــم م وبالرغ

ــة  ــر العربي ــم تدخ ــا، ل ــىل أعماله ــد-19 ع ــاء كوفي ــئ لوب ــر المفاج التأثي

ــة التــي أطلقتهــا الحكومــات  للطيــران جهــداً فــي دعــم حمــالت اإلغاث

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــم ف ــارج اوطانه ــن خ ــن العالقي ــاعدة المواطني لمس

ــع  ــل البضائ ــوي لنق ــحن الج ــالت الش ــغيل رح ــك تش ــة وكذل المنطق

ــغيل  ــران بتش ــة للطي ــت العربي ــام 2020، قام ــالل الع ــة. وخ الضروري

أكثــر مــن 900 رحلــة خاصــة عبــر مراكــز عملياتهــا التشــغيلية وأســواقها 

ــن مــن  ــات اآلالف مــن األشــخاص العالقي ــة ممــا ســاعد مئ اإلقليمي

ــم  ــل الطاق ــة نق ــي حرك ــا ف ــاعدة أيًض ــع المس ــم م ــودة إىل اوطانه الع

ــة  ــج األغذي ــران برنام ــة للطي ــاعدت العربي ــا س ــاني. كم ــي واإلنس الطب

ــة  ــة عارض ــن 100 رحل ــارب م ــا يق ــغيل م ــي تش ــي )WFP( ف العالم

مخصصــة لنقــل موظفــي برنامــج األغذيــة العالمــي أثنــاء فتــرة حظــر 

ــارب  ــا يق ــغيل م ــران بتش ــة للطي ــت العربي ــا قام ــوي. كم ــفر الج الس

ــن 2.1  ــر م ــل أكث ــها لنق ــرة نفس ــالل الفت ــوي خ ــحن ج ــة ش 200 رحل

ــية. ــع األساس ــن البضائ ــن م ــون ط ملي

يســلط الــدور الداعــم لشــركات الطيــران خــالل فتــرة جائجــة كوفيــد-19

ــه  ــذي تلعب ــي ال ــدور االساس ــوي وال ــفر الج ــة الس ــىل أهمي ــوء ع الض

شــركات الطيــران فــي خدمــة البشــرية.
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إدارة األسطول

تشــغل العربيــة للطيــران واحــًدا مــن أحــدث أســاطيل الطائــرات فــي 

 .A321 و A320 ــرات إيربــاص ــم، وهــو يتألــف بالكامــل مــن طائ العال

ــا  ــن، م ــن جديدتي ــد أنهــت الشــركة ســنة 2020 باســتقبال طائرتي وق

ــرات األســطول إىل 57. رفــع عــدد طائ

وتســلمت الشــركة الطائرتيــن ضمــن اتفاقيــة تــم توقيعهــا فــي العــام 

 )neo Long Range A321( 2018 الســتئجار ســت طائــرِات إيربــاص
واســتلمت 2 منهــا خــالل العــام 2020 ممــا رفــع عــدد طائــرات إيربــاص 

A321 التــي اســتلمتها الشــركة اىل خمــس طائرات. وستتســلم الشــركة 
الطائــرة االخيــرة المتبقيــة مــن طــراز A321 خــالل العــام 2021. 

ــد مــن شــركات الطيــران حــول  ــر العدي ــاء أجب وعــىل الرغــم مــن أن الوب

ــران  ــة للطي ــا ، إال أن العربي ــتالم طائراته ــج اس ــر برنام ــىل تغيي ــم ع العال

لــم تتخــذ مثــل هــذا القــرار فيمــا يتعلــق بطلبيــة الطائــرات ذات الممــر 

ــرة مــن  ــك لشــراء 120 طائ الواحــد التــي وقعتهــا فــي العــام 2019 وذل

ــرات فــي عــام 2024  ــة "إيربــاص A320". ويبــدأ تســليم هــذه الطائ عائل

حيــث سيســتبدل قســم منهــا بعــدد مــن الطائــرات الموجــودة حاليــا في 

االســطول ، والتــي بحلــول ذلــك الوقــت ســيتم تقاعدهــا مــن العمليات ، 

باإلضافــة إىل دعــم اســتراتيجية التوســع العالميــة التــي تنتهجها الشــركة. 

ال توجــد خطــط حاليــة لتســلم طائــرات جديــدة بيــن 2021 و 2024.
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شراكت الطيران
العربية للطيران )اإلمارات(

العربية للطيران )المغرب(

العربية للطيران )مصر(

المناولة األرضية والصيانة

الشارقة لخدمات الطيران

حظيرة طائرات العربية للطيران

عمليات الطيران
مركز تدريب الطيارين

أكاديمية ألفا للطيران

الضيافة
فندق سنترو الشارقة

فندق راديسون بلو مارينا، دبي

ألفا لخدمات الطيران

السياحة
مقر العالم للسفريات

تيون أرابيا

التكنولوجيا
 انفورميشن سيستم

)ASI( أسوشيتس

مجموعة العربية 

العربيــة للطيــران )شــركة مســاهمة عامــة( هــي شــركة مدرجة في ســوق 

 )DFM:AIRARABIA( :دبــي المالــي ويجري تــداول أســهمها تحــت الرمــز

وهــي شــركة قابضــة تمتلــك أصــوالً تزيــد قيمتهــا عــن 13 مليــار درهــم 

إماراتــي. تــم تأســيس العربيــة للطيــران فــي أكتوبــر 2003 بــرأس مــال 

متواضــع، وكانــت أول شــركة طيــران اقتصــادي فــي المنطقــة، وهــي 

تضــم اليــوم مجموعــة مــن شــركات الطيــران والشــركات األخــرى التــي 

تقــدم خدمــات الســياحة والســفر فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

تعمــل العربيــة للطيــران مــن مراكــز عمليــات متعــددة تقــع فــي مطــار 

الشــارقة الدولــي ومطــار رأس الخيمــة الدولــي ومطــار أبوظبــي الدولــي 

فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة أيًضــا، ومطــار محمــد الخامــس الدولــي 

فــي المغــرب، ومطــار بــرج العــرب الدولــي فــي اإلســكندرية فــي مصــر. 
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تقرير الحوكمة

2020
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تقرير الحوكمة الصادر عن شركة العربية للطيران ش.م.ع. عن العام 2020 

بيــان اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا الســتكمال نظــام حوكمــة   .1

الشــركات خــال عــام 2020، و كيفيــة تطبيقهــا:

العربيــة للطيــران الســبق فــي تطبيــق مبــادئ  لقــد كان لشــركة 

ــة التطبيــق  الحوكمــة العامــة للشــركات، حيــث تؤمــن الشــركة بأهمي

العملــي لتلكــم المبــادئ ومراعــاة قوانيــن الحوكمــة بشــكلها الدقيــق، 

و الممارســات ضمــن اإلطــار العــام لقوانيــن و مبــادئ الحوكمــة التــي 

تحفــظ حقــوق و مصالــح الشــركة ومســتثمريها وإدارتهــا والبيئــة 

ــا. ــة به ــتثمارية المحيط االس

لــذا فــإن شــركة العربيــة للطيــران، و كافــة الشــركات التابعــة لهــا فــي 

ــا  ــة عليه ــراءات المفروض ــن و اإلج ــة القواني ــة بكاف ــة، ملتزم المجموع

ــة و يشــمل  ــة وطني ــة و كشــركة مســاهمة عام ــران عالمي كشــركة طي

ــام  ــم 26 لع ــون رق ــام 2015 و قان ــم 2 لع ــادي رق ــون اإلتح ــك القان ذل

ــرارات  ــن ق ــه م ــد يلي ــا ق ــة وم ــركات التجاري ــوص الش 2020، بخص

وتعديــالت أو تفســيرات، و أيــة ايضاحــات تصدرهــا هيئــة االوراق 

الماليــة والســلع والجهــات الرســمية المختصــة وذلــك فــي كافــة 

ــم 7  ــرار رق ــق الق ــركة بتطبي ــزم الش ــا وتلت ــا. كم ــطتها وتعامالته أنش

لعــام 2016 و القــرار رقــم 3 لعــام 2020 الصــادر عــن وزيــر االقتصــاد 

ــط  ــة األوراق الماليــة والســلع بشــأن ضواب و رئيــس مجلــس إدارة هيئ

ــدر  ــد تص ــرارات ق ــة ق ــي، وأي ــاط المؤسس ــر االنضب ــة ومعايي الحوكم

بتعديلــه او تحــل محلــه. و هــو مــا زرع الثقــة فــي الجهــات االســتثمارية 

ــم لتتبــوء مكانهــا ضمــن مــالك العربيــة للطيــران. الكبــرى حــول العال

وفــي هــذا الصــدد فقــد أصــدرت الشــركة القواعــد اإلجرائيــة لتطبيــق 

المبــادئ، متضمنــة مــا يلــي:

بيان قنوات االتصال مع المساهمين.    أ( 

ضوابط االخالق والسلوك     ب( 

سياسة تداول األسهم     ج( 

سياسة نشر المخالفات      د( 

سياسة المسؤولية االجتماعية و البيئية للشركة  ه( 

سياسة أرباح األسهم "التوزيعات"  و( 

ــي الشــركة،  ــن الجــدد ف ــرض هــذه السياســات عــىل الموظفي ــم ع يت

كمــا و قــد تــم نشــر تلــك القواعــد فــي الصفحــة اإللكترونيــة الداخليــة 

للشــركة بحيــث تتــاح لكافــة الموظفيــن لالطــالع عليهــا و للرجــوع إليهــا 

فــي أي وقــت.

2. تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية:

إن مجلــس إدارة شــركة العربيــة للطيــران و اإلدارة التنفيذيــة عــىل اطالع 

تــام و علــم و درايــة بأهميــة القواعــد واإلجــراءات التــي تحكــم تعامــالت 

أعضــاء المجلــس وموظفــي الشــركة ممــن تتوافــر لديهــم معلومــات 

ــاح  ــفافية واإلفص ــتوى الش ــاء بمس ــدف االرتق ــم. وبه ــم مناصبه بحك

ــو متســاوين فــي تعامالتهــم فــي  وإتاحــة الفرصــة للمســاهمين ليكون

ســهم الشــركة شــأنهم فــي ذلــك شــأن المطلعيــن مــن داخــل الشــركة، 

فقــد أصــدرت الشــركة بيانــا داخليــا و أدرج ضمــن دليــل حوكمــة 

ــن، و  ــالت المطلعي ــروط تعام ــن ش ــركة، يبي ــاص بالش ــركات الخ الش

ــر. ضــرورة اإلفصــاح عنهــا فــي هــذا التقري

تصبــو الشــركة مــن خــالل هــذه اإلجــراءات المتخــذة إىل حمايــة حقــوق 

ــركة  ــمعة الش ــىل س ــة ع ــك المحافظ ــة، وكذل ــراف المعني ــة األط كاف

ــابقا،  ــرنا س ــا أش ــا. وكم ــتثمرين به ــاهمين والمس ــة المس ــز ثق وتعزي

تضمنــت القواعــد اإلجرائيــة و التطبيقيــة للحوكمــة فــي شــركة العربيــة 

للطيــران سياســة تــداول األســهم، والتــي توضــح آليــة و شــروط تــدوال 

المطلعيــن مــن كبــار الموظفيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة. 

هذا و لم تكن هناك تداوالت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو عائالتهم 

من الدرجة األوىل عىل سهم شركة العربية للطيران خالل عام 2020.

بيان بملكية أعضاء مجلس اإلدارة و زوجاتهم و أبناؤهم القصر:

8,500,000
700,000

الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني

زوجته

41,464,642
0

عادل عبدهللا علي

زوجته

2,000,000
0

الشيخ خالد القاسمي

زوجته

18,289,407
0

161,705

الشيخ محمد آل ثاني

زوجته

ابنه )قاصر(

0
0

وليد الصايغ 

زوجته

0
0

مطر البلوشي

زوجته

0
0

سامر قاطرجي

زوجته

تشكيل مجلس اإلدارة :  .3

بيان التشكيل: أ . 

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، حسب النظام األساسي 

للشركة، وقد تم انتخاب المجلس الحالي في اجتماع الجمعية العمومية 

العادي من عام 2020. 

1. الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني  
رئيس المجلس

2. عادل عبدهللا العلي 
عضو تنفيذي

3. الشيخ محمد بن عبدهللا آل ثاني 
عضو مستقل

4.الشيخ خالد بن عصام القاسمي 
عضو مستقل

5.وليد ابراهيم الصايغ 
عضو مستقل

6.  مطر محمد البلوشي                 
عضو مستقل

7. سامر قاطرجي 
عضو مستقل
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ملخص السير الذاتية لألعضاء :

 الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني   

رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران منذ 2003

توىل سمو الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني عدة مناصب رفيعة في دولة اإلمارات، منها عضوية المجلس 

وله مساهمات  اإلمارة.  المدني في  الطيران  دائرة  رئيس  أيضاً منصب  الشارقة كما شغل  التنفيذي إلمارة 

معروفة في تنمية قطاع النقل الجوي في دولة اإلمارات، وساهمت جهوده بشكل كبير بتعزيز الحركة السياحية 

و االقتصادية و التنموية في إمارة الشارقة.

عادل عبدهللا العلي 

الرئيس التنفيذي، و عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ  2003

في  االقتصادي  الطيران  نموذج  رائد  باعتباره  الطيران  قطاع  في  كبيرة  بمكانة  العلي  هللا  عبد  عادل  يتمتع 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأحد أهم مطوري قطاع الطيران الحديث في العالم. وتعّد إنجازاته 

ومساهماته في مجال النقل الجوي، وقطاع السياحة في العالم العربي محل تقدير واسع من قبل مجتمع 

الطيران الدولي. وقد استطاع عادل علي تغيير مسار قطاع الطيران العربي في أكتوبر 2003 عند إطالقه لشركة 

"العربية للطيران"، أول شركة طيران اقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مما مهد الطريق لنشوء 
سوق جديدة للطيران في المنطقة لم تكن آفاقها قد استكشفت من قبل

بالسياحة  وااللمام  االستراتيجي،  والتخطيط  الطيران  عالم  في  عاما  الـ30  تتجاوز  بخبرة  عادل  السيد  يتمتع 

والعمليات التجارية وهو ما تم عكسه في شركة العربية للطيران منذ بدء العمليات في عام 2003. وشغل 

السيد عادل علي سابقاً منصب نائب الرئيس للخدمات التجارية والعمالء في طيران الخليج حيث لعب دوراً 

رئيسياً في إعادة هيكلة الشركة وانتعاشها. كما أمضى فترة تجاوزت الـ20 عاما مع الخطوط الجوية البريطانية، 

حيث تسلم العديد من المناصب اإلدارية الرئيسية من بينها المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا. 

السيد عادل حاصل عىل شهادتي الباكالوريوس و الماجستير في إدارة األعمال.

الشيــخ محمـد بن عبدلله ال ثاني 

عضو مجلس إدارة شركة العربية للطيران منذ 2011

يعد الشيخ محمد بن عبدهللا ال ثاني من الشباب القياديين في إمارة الشارقة، حيث له بصمات واضحة عىل 

عدة اصعدة تجارية أهمها السياحة و الطيران. توىل الشيخ محمد إدارة مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة 

في الجامعة األميركية في الشارقة، و من ثم تم تعيينه مديرا عاما لمركز اإلحصاء، حيث توىل اعداد و تأسيس 

المركز، و أخيرا استلم منصب رئيس دائرة اإلحصاء و التنمية المجتمعية في الشارقة حتى 2018.

 و اآلن يتوىل نصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة جاما للطيران، شركة أي أم القابضة، شركة النورس 

نائب  و هو  للسياحة.  الدولية  الشركة  و  واإلعالن،  للدعاية  أسنت  الدولية، وشركة  للضيافة، شركة سانتوس 

و  الباكالوريوس  شهادتي  عىل  حاصل  محمد  الشيخ  الجولف.  و  للرماية  الشارقة  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 

الماجستير في إدارة األعمال

الشيخ خالد بن عصام القاسمي 

عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ 2014، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة.

الشيخ خالد بن عصام القاسمي هو رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة و عضو بالمجلس التنفيذي إلمارة 

الشارقة و الذي يترأسه سمو ولي عهد الشارقة.

خالل مسيرته المهنية توىل الشيخ خالد مناصب إدارية عدة في كل من هيئة مطار الشارقة و دائرة الطيران 

المدني، و قد تدرج حتى توىل منصب مدير عام دائرة الطيران المدني في عام 2012، و ذلك قبل أن يتوىل 

رئاسة الدائرة في بداية 2014.

و باإلضافة للمسؤوليات السابقة، فإن الشيخ خالد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
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سعادة وليد إبراهيم الصايغ   

عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ  2017، مدير عام دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة.

لشركة  التنفيذي  والرئيس  بالشارقة،  المركزية  المالية  دائرة  عام  مدير  منصب  الصايغ  وليد  سعادة  يشغل 

لوزارة  المالية  السياسات  لجنة  الشارقة، وهو عضو في  الذراع االستثمارية لحكومة  الشارقة إلدارة األصول، 

تالل  إدارة  مجلس  وعضو  القابضة،  الشارقة  إدارة  مجلس  ورئيس  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  المالية 

العقارية، ويتمتع بخبرة طويلة في عالم االستثمار والمال. 

يمتلك الصايغ خبرات مهنية متعددة، في مجاالت حيوية، تشمل المحاسبة الحكومية، وإعداد الميزانيات، 

والتنظيم اإلداري، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة األزمات، وغيرها،. وسبق له العمل في عدد من الجهات 

الحكومية والشركات الخاصة الرائدة في دولة اإلمارات، من بينها هيئة مطار الشارقة الدولي، ودبي القابضة، 

ومجموعة الفطيم. 

السيد مطر محمد البلوشي  

عضو مجلس اإلدراة منذ  2019

السيد / مطر البلوشي ، مواطن من اإلمارات العربية المتحدة ، لديه أكثر من اثنين وعشرين عاًما من الخبرة 

لدولة  المركزي  البنك  مع  يناير 1992  المهنية في  حياته  بدأ  االستثمار.  التمويل وصناديق  إدارة  في مجال 

اإلمارات العربية المتحدة كمتداول في قسم الخزينة. في يوليو 5991 انضم إىل شركة أبو ظبي لالستثمار 

كمدير لمحفظة االستثمار ، في يونيو 1998 ، انضم إىل بنك الخليج األول كرئيس قسم الخزينة واالستثمار 

، ثم انتقل إىل بنك أبو ظبي الوطني في مارس 1002 كرئيس قسم العمالت األجنبية والسلع . في فبراير 

2005، أصبح السيد البلوشي رئيًسا لمجموعة أسواق رأس المال المحلية والمدير العام ألبوظبي للخدمات 

المالية (التابعة لبنك أبوظبي الوطني) ، وحصل عىل لقب مدير أول / مجموعة إدارة األصول في أكتوبر 2006. 

يشغل السيد البلوشي حالياً منصب رئيس قسم االستثمار في مجموعة داس القابضة ، وهو عضو مجلس 

إدارة في كل من بنك الطاقة األول في البحرين ، واتصاالت مصر ،وبنك السالم البحرين ورئيس مجلس إدارة 

البلوشي هو قائد جاد لمجموعة العمل، ويتمتع بمهارات ممتازة  البحرين. السيد  القابضة في  شركة معالم 

البلوشي  السيد  المتعددة في مجال االستثمار. يحمل  العالقات  وبناء  المشكالت  المالي وحل  التحليل  في 

بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة أركنساس بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد سامر قاطرجي   

عضو مجلس اإلدراة منذ 2020

يتمتع السيد قاطرجي بخبرات مهنية واسعة في قطاع الخدمات المالية اإلستشارية واإلستثمار لفترة تجاوزت 

22 عاماً. وقد توىل السيد قاطرجي خالل مسيرته المهنية إدارة وهيكلة عمليات إستثمارية وتمويلية معقدة 

الدمج  عمليات  في  خبرات  ولديه  والعالمية.  واإلقليمية  المحلية  المالية  األسواق  في  مختلفة  ميادين  في 

التمويل،  أدوات  المال، وكذلك هيكلة  المالية االستراتيجية، وإعادة هيكلة رأس  واإلستحواذ، واالستشارات 

سواء في األسهم أو منتجات الدين.

العام األولي  الطرح  إذ شارك في  اللوجستية  النقل والخدمات  السيد قاطرجي بخبرات في قطاعي  ويتمتع 

المساهمة  األردنية  الملكية  الجوية  "الخطوط  ألسهم  العام  واإلكتتاب  ش.م.ع"،  للطيران  "العربية  ألسهم 

العامة"، وألسهم "آرامكس"، وكذلك الطرح العام األولي ألسهـــم "موانـــئ دبـــي العالميـــة".

تراسبريدج،  المفوض لشركة  والمدير  التنفيذي  الرئيس  الحاضر منصب  الوقت  السيد قاطرجي في  يتوىل 

وهي شركة استشارية لالستثمار مقرها في مركز دبي المالي العالمي، وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات 

إبرام بعض  إستطاع  تنفيذي قوي  فريق عمل  بقيادة  دوره هذا  قاطرجي من خالل  السيد  قام  وقد  المالية. 

المعامالت البارزة، األمر الذي أهل الشركة للحصول عىل بعض الجوائز المرموقة في حقل صناعة الخدمات 

الراعية لدى  المالية والمؤسسات  الفريق اإلستشاري  للمؤسسات  السيد قاطرجي  المالية. وقبل ذلك قاد 

مجموعة سيتي غروب المصرفية العالمية في منطقة الشرق األوسط، ولعب دوراً  مهماً  في توسع الخدمات 

اإلستشارية للمجموعة في المنطقة. كما توىل مناصب قيادية لدى شركة "شعاع كابيتال" في دبي، "برايم 

كورب فاينانس" و"ميدل إيست كابيتال جروب" في بيروت.

درجة  اىل  باإلضافة  األعمال،  إدارة  في  البكالوريوس  ودرجة  الماجستير  درجة  حائز عىل  قاطرجي  السيد  إّن 

البكالوريوس في علم األحياء من الجامعة األمريكيـــة في بيروت.
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أي مكافآت أخرى نقدية/

عينية للعام 2020 أو 

تستحق مستقبًا

مجموع المكافآت 

المدفوعة عن العام 

2020

مجموع الرواتب 

والبدالت لعام 2020
تاريخ التعيين المنصب

0 0 4,410,000 فبراير 2003 الرئيس التنفيذي للمجموعة

0 0 1,449,204 نوفمبر 2007
مدير استحواذ الطائرات 

والخدمة الفنية

0 0 1,120,224 يونيو 2012 مدير االستراتيجية و الشبكة

0 0 1,079,718 مايو 2004 مدير المبيعات و الشحن

0 0 1,016,722 يوليو 2003 المدير المالي

0 0 1,005,254 أكتوبر 2003 رئيس العمليات الجوية

0 0 970,404 أغسطس 2012 رئيس المعايير الفنية 

العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة: 

1. الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني: باإلضافة إىل رئاسة مجلس إدارة 

شركة العربية للطيران، يتوىل الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني منصب 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة للتأمين. 

2. السيد وليد الصايغ عضو مجلس إدارة بنك االستثمار. 

3. السيد مطر البلوشي عضو في مجلس إدارة مصرف السالم البحريني

ب .بيان تمثيل العنصر النسائي:

المجلس الحالي منتخب من قبل الجمعية العمومية في عام 2020، وال 

يوجد تواجد للعنصر النسائي في مجلس اإلدارة الحالي ،إال أن للعنصر 

النسائي تواجد في اإلدارة العليا للشركة. 

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

في شركة العربية للطيران تعد كافة أنواع المساواة دائما من أبجديات 

العمل، و عىل رأس تلك األبجديات المساواة بين الجنسين والتي دائما 

والترقيات  بالتعيين  الخاصة  قراراتها  وفي  أولوياتها.  ضمن  تكون  ما 

والخبرات  المؤهالت  عىل  دائماً  للطيران  العربية  تعتمد  الترشيح،  و 

كمقياس رئيسي دون اإللتفات إىل الجنس أو العرق. وقد تم فتح باب 

الترشح لمجلس اإلدارة للعامة و بشكل متساوي بين الجنسين، إال أن 

جميع المترشحين كانوا من الرجال.

ث .بيان بما يلي:

1. مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019:

مليون   5.875 بمبلغ  اإلدارة  مجلس  مكافأة  العمومية  الجمعية  أقرت 

درهم عن عام 2019.

2. مجموع المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2020:

 ستنظر الجمعية العمومية لعام 2020 في مقترح مجلس اإلدارة بحجب 

مكافأة المجلس لعام 2020.

3. بيان تفاصيل بدالت الحضور: لم يستلم أعضاء مجلس اإلدارة بدل 

لحضور االجتماعات عن عملهم في 2020.

4. تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب التي تقاضاها عضو مجلس 

اإلدارة: ال توجد.

ج. جدول اجتماعات مجلس اإلدارة و الحضور:

الجدول مرفق في نهاية التقرير، تحت الملحق رقم 1.

ح. عدد قرارات مجلس اإلدارة بالتمرير: ال توجد.

خ. مهام و اختصاصات المجلس التي فوضت لإلدارة التنفيذية:

و باإلشارة إىل دور المجلس و اختصاصاته، يشرف مجلس اإلدارة عىل 

التنفيذية،  اإلدارة  مع  ومناقشتها  الشركة،  استراتيجيات  و  العام  اإلطار 

في حين أن اإلدارة التنفيذية مفوضة في اإلدارة اليومية للشركة. و ترفع 

التوسعية  خططها  تشمل  والتي  للمجلس  تقاريرها  التنفيذية  اإلدارة 

والتحديات التي تواجهها، وتوجهاتها المستقبلية.

هذا ولم يفوض المجلس اإلدارة التنفيذية لمهمة بعينها، غير أن اإلدارة 

التجارية  األعمال  وتسيير  للشركة  اليومية  باإلدارة  مفوضة  التنفيذية 

أو  التحديات،  أو  االستثنائية  الظروف  للمجلس في  والرجوع  وتنميتها، 

االستثمارات والقرارات المهمة.

خ. تعامالت األطراف ذات العالقة:

لم تكن هناك تعامالت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح(.

ذ. الهيكل اإلداري:

الهيكل اإلداري في المرفق رقم 4.

ر. بيان تفصيلي بكبار الموظفين:

مالحظة: اتخذت الشركة قرارا ً بخفض الرواتب خالل السنة نظرا ً للجائحة، و الجدول يوضح المدفوعات الفعلية.



العربية للطيران - التقرير السنوي 2020  16  |  

جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة

د/ أسامة رشدي البكري )منذ 2019(
إسم مكتب التدقيق

واسم المدقق الشريك

منذ عام 2019 عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

465,000 درهم إماراتي0 إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 )درهم(

ال يوجد أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف 

التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 )درهم( إن وجدت وفي 

حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحًة

تم تعيين السادة PKF العادة تقييم الشهرة. تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن وجدت( وفي 

حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحًة

4. مدقق الحسابات الخارجي :

إحدى  وهي   .2020 لعام  الحسابات  كمدقق  ثورنتون  جرانت  تعيين  تم  لقد 

والضرائب  التدقيق  خدمات  تقدم  التي  والمستقلة  الرائدة  الدولية  المنظمات 

واإلستشارات. تقدم جرانت ثورنتون الدولية خدماتها المهنية منذ أكثر من مائة 

عام بأكثر من 130 دولة وأكثر من 700 مكتب حول العالم. لدى جرانت ثورنتون 

الدولية أكثر من 50 الف موظف يعملون بالشركات األعضاء حول العالم.

ثورنتون  جرانت  في  عضو  هي  المتحدة  العربية  اإلمارات  ثورنتون  جرانت  إن 

الدولية المحدودة، وقد تأسست جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة في 

يتعلق  فيما  جيدة  سمعة  تكتسب  أن  ثورنتون  جرانت  استطاعت   .1966 عام 

بتوفير خدمات متميزة للشركات محلياً وإقليمياً وعالميا. تضم جرانت ثورنتون 

اإلمارات العربية المتحدة أكثر من 250 موظف متضمنين 20 شريك.

والضرائب  التدقيق  خدمات  المتحدة  العربية  اإلمارات  ثورنتون  جرانت  تقدم 

واإلستشارات والتدقيق الداخلي وتقصي الحقائق وإستشارات تقنية المعلومات 

من خالل مكاتبها بالدولة.

لم تكن هناك أية تحفظات للمدقق الخارجي في تقريره لعام 2020.

هذا و لم يتم استخدام شركة Grand Thornton ألي خدمات أخرى.

5. لجنــة التدقيــق :

يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، و مراجعته  أ . 

آللية عملها و التأكد من فعاليتها. كما يقر كما يقر بمسؤوليته عن نظام المتابعة 

واإلشراف عىل تعامالت األشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته آللية 

المخاطر« إىل  إناطة »إدارة  عمله والتأكد من فعاليته. كما و قرر مجلس اإلدارة 

لجنة التدقيق.

ب .  أسماء أعضاء اللجنة و اختصاصاتها:

من  مكونة  وهي  الشركات  حوكمة  وضوابط  ألتظمة  وفقاً  اللجنة  هذه  تشكلت 

ثالثة أعضاء.

يشكل لجنة التدقيق في شركة العربية للطيران:  •
ً رئيسا السيد وليد الصايغ 

عضواً السيد مطر البلوشي 

عضواً السيد سامر قاطرجي 

ترفع اللجنة تقاريرها و توصياتها إىل مجلس اإلدارة.

أما مهام هذه اللجنة بشكل عام فهي عىل النحو التالي:

تبني سياسة تعيين والتعاقد مع مدقق الحسابات الخارجية.  أ( 

مراجعة القوائم المالية.  ب( 

وضع أطر الرقابة الداخلية.  ج( 

وضع السياسات المالية و سياسات التدقيق.  د( 

اعداد التقارير و التدقيق العام.  ه( 

نشر المخالفات و االحتيال.  و( 

االشراف عىل تعامالت المطلعين.  ز( 

إدارة المخاطر.  ح( 

النظر في المهام التي توىل إىل اللجنة من مجلس اإلدارة.  ط( 

كما و يحتوي دليل القواعد االجرائية للحوكمة عىل مهام اللجنة بشكل مفصل.

ج. بيان عدد االجتماعات و الحضور:

 المرفق رقم 2، يجد القارئ جدول بتواريخ االجتماعات و الحضور.

6. لجنــة الترشيحات والمكافآت :

يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، و مراجعته  أ . 

آللية عملها و التأكد من فعاليتها. 

أسماء أعضاء اللجنة و اختصاصاتها: ب . 

من  مكونة  وهي  الشركات  حوكمة  وضوابط  ألنظمة  وفقاً  اللجنة  هذه  تشكلت 

ثالثة أعضاء.

يشكل لجنة الترشيحات و المكافآت في شركة العربية للطيران:  •
ً رئيسا الشيخ محمد آل ثاني 

عضواً الشيخ خالد القاسمي 

عضواً السيد وليد الصايغ 

التنفيذية  اإلدارة  و  اإلدارة  مجلس  لعضوية  بالترشح  خاصة  سياسة  وضع   أ( 
تهدف إىل مراعاة التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل و تشجيع المرأة.

تنظيم و متابعة اإلجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق   ب( 

مع القوانين و األنظمة المعمول بها و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2016/7.

التأكد من استقالل األعضاء المستقلين بشكل مستمر.  ج( 

إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب الخاصة   د( 

بأعضاء مجلس اإلدارة و العاملين فيها، و مراجعتها بشكل سنوي.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة و رفع التوصيات.  ه( 

تحديد احتياجات الشركة  من الكفاءات عىل مستوى اإلدارة التنفيذية العليا   و( 

الموظفين و أسس اختيارهم. و  

اعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة و مراقبة   ز( 
تطبيقها.

كما و يحتوي دليل القواعد االجرائية للحوكمة عىل مهام اللجنة بشكل مفصل.

جدول اإلجتماعات و الحضور: ج . 

في المرفق رقم 3 يجد القارئ جدول االجتماعات مع التواريخ و الحضور.

بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، وذلك حسب الجدول التالي:-  أ. 
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7. لجنة متابعة  و اإلشراف عىل تعامات األشخاص المتطلعين:

تعامالت  سياسة  بالشركة  الخاص  الحوكمة  لدليل  اإلجرائية  القواعد  تتضمن 

المطلعين. و حددت منع أي تداول عىل األسهم بناء عىل معلومات غير متوفرة 

النوافذ  السياسة  حددت  و  كما  المعلومات.  تلك  عىل  الغير  إطالع  أو  للعامة، 

المسموح من خاللها التعامل حسب القوانين. و أكدت عىل ضرورة اإلفصاح عن 

مركز المتعامل في الشركة للوسيط المالي عند أي تداول.

أسند مجلس اإلدارة اإلشراف عىل تعامالت المطلعين إىل لجنة التدقيق. 

8. هذا و ال توجد لجان أخرى منبثقة من مجلس اإلدارة.

9. نظام الرقابة الداخلية:

و عن  الشركة  الداخلية في  الرقابة  نظام  اإلدارة بمسؤوليته عن  يقر مجلس  أ . 

مراجعته آللية عمله و التأكد من فعاليته.

مدير الرقابة الداخلية و ضابط االمتثال: السيد محمد الباشا. ب . 

من  مهنية  مالية  شهادة  و   )1989( محاسبة  باكالوريوس  العلمية:  المؤهالت 

الواليات المتحدة األمريكية. 

تاريخ التعيين: 2013

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي 

تم اإلفصاح عنها في التقارير و الحسابات. )في حال عدم وجود أية مشاكل يرجى 

ذكر ذلك(:

ال توجد مشاكل كبيرة أو جوهرية في 2020 خاصة بالشركة، و إنما تأثر الوضع 

العام بالجائحة.

ً، عند وجود مثل تلك المشاكل يتم مناقشتها مع اإلدارة العليا إليجاد  و عموما 

المنبثقة من مجلس  التدقيق  حلول سريعة و فاعلة، و من ثم رفعها إىل لجنة 

تفاصيل  مناقشة  اللجنة  تتوىل  و  إقرارها،  و  المقترحة  الحلول  لمراجعة  اإلدارة 

المشكلة و الخطوات المقترحة و المتخذة لمعالجتها مع مجلس اإلدارة.

 يعد نظام الرقابة الداخلية نظاما متكامال يفرض االجراءات و الشروط و القوانين 

هذا  يعد  ال  و  الشركة.  أداء  خالل  من  عملي  بشكل  تطبيقها  يراقب  و  االدارية، 

العكس  عىل  بل  األداء،  و  االنجاز  سرعة  و  العمل  لفعالية  مانعا  و  عائقا  النظام 

تماما فهو ما يضمن للشركة تطوير فعالية األداء و فعالية إدارة المخاطر ونظام 

بالشركة. و هو ما يقيس نسبة االلتزام بالسياسات واإلجراءات  الداخلي  الرقابة 

و  هذا  للموارد.  والفعال  االقتصادي  االستخدام  الممتلكات،  حماية  الموضوعة، 

قد اقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته 

وفعاليته.

يتوىل إدارة الرقابة الداخلية، و مهام ضابط االمتثال، السيد محمد الباشا و هو 

محاسب قانوني و مدقق مالي معتمد ذو خبرة في المحاسبة القانونية و الرقابة 

الداخلية تتجاوز خمسة و عشرون عاما  في التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، 

في شركات و مؤسسات مالية عدة. و قد انضم السيد الباشا إىل فريق العربية 

للطيران في بداية 2013، حامال معه خبره طويلة في مجال التدقيق الداخلي و 

ذلك في مصارف عالمية، في مناطق عديدة من العالم.

و من المسؤوليات الرئيسية إلدارة التدقيق الداخلي :

 تطوير برامج  لمراجعة الحسابات لضمان حماية أصول الشركة ، وتكون مسؤولة 

عن ضمان سالمة المعلومات؛ اإلذعان مع سياسات الشركة وإجراءاتها وأنظمتها 

 ، المخاطر  وتقليل  الفرص  من  المثىل  واالستفادة  التنظيمي،  األداء  وتقييم   ،

واالستخدام األمثل لموارد الشركة، و خلق نظام للرقابة الداخلية. 

 و يتم ذلك عبر:

• تطوير و متابعة السياسات و الممارسات عىل مستوى الشركة. 

• وضع خطط و برامج عىل نطاق الشركة للتدقيق الداخلي.

• ضمان التطبيق المتواصل للممارسات والسياسات المالية والمحاسبية وإدارة 
الشركات. 

نظم  من  وغيرها   ، المالية  األنظمة  و  التشغيل  وسالمة  موثوقية  استعراض   •
تقرير  و  تصنيف  و   ، األداء  لتحديد  المستخدمة  والوسائل  اإلدارية  المعلومات 

هذه المعلومات. 

• استعراض وسائل الحفاظ عىل األصول وحسب مقتضى الحال التحقق من 
وجود األصول المذكورة. 

• دراسة الوضع االقتصادي و كفاءة الموارد التي توضفها الشركة، وتحديد الفرص 
المتاحة لتحسين األداء التشغيلي. 

• مراقبة ومراجعة اإلجراءات / وظائف  اللجان المختلفة عىل النحو المطلوب من 
قبل لجنة المراجعة وذلك للتعبير عن رأي مستقل. 

• التنسيق مع مدققو الحسابات القانونيين المستقلون.

• مراجعة والموافقة عىل جميع التغييرات الكبيرة في النظم المالية والمحاسبية 
والممارسات واإلجراءات لضمان الرقابة الداخلية. 

اإلدارة  قبل  من  المقترح  النحو  عىل  الحسابات  ومراجعة  التحقيقات  إجراء   •
العليا أو من قبل الرئيس التنفيذي / مجلس اإلدارة ، من أجل تحديد الحقائق 

واألسباب من المخالفات المشتبه فيها. 

عىل  والعمل  واإلجراءات،  والممارسات  القائمة  السياسات  دراسة  ضمان   •
تطويرها من أجل تحسين الرقابة والحفاظ عىل أصول الشركة. 

• التقرير إىل المجلس / الرئيس التنفيذي لشركة / لجنة التدقيق حول مدى كفاية 
وفعالية الشركة في نظام المحاسبة اإلدارية الداخلية ، والضوابط المالية ، ونوعية 

األداء التشغيلي بالمقارنة مع المعايير الموضوعة. 

إىل  متابعة  تقرير  وتقديم  الحسابات  مراجعة  وتوصيات  تقارير  وضع  متابعة   •
المجلس / رئيس مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق. 

الحسابات  لمراجعة  السنوية  الخطط  لتطبيق  لإلدارة  زمني  جدول  تصميم   

وتنفيذها بعد إقرارها من لجنة التدقيق الداخلي. 

• تقديم عرض عن أنشطة مراجعة الحسابات والدراسات عىل مستوى الشركة 
األم  و الشركات التابعة عىل النحو المطلوب من قبل لجنة التدقيق الداخلي. 

عليها،  الموافقة  وبعد  التشغيلية،  والميزانيات  السنوية  اإلدارة  خطط  إعداد   •
الرقابة عىل النفقات ومالك الموظفين لتضاهي هذه الخطط والميزانيات. 

وتحفيز  وتدريب  اختيار  حيث  من  اإلدارة،  لموظفي  الفعالة  اإلدارة  ممارسة   •
وتقييم و تأديب الموظفين في اتصال مع الموارد البشرية. 

• التأكد من أن موارد اإلدارات مستخدمة بشكل صحيح و فعال. 

• مسؤولية االستعانة بمصادر خارجية لمهام مراجعة الحسابات.

هذا  في  عنها  اإلفصاح  يتوجب  كبيرة  مشاكل  أية  الشركة  تصادف  لم  و  هذا، 

التقرير، أو مخالفات مرتكبة تستوجب بيان أسبابها، كما و لم تكن هناك أحداث 

جوهرية، خارجة عن المعتاد، و تستدعي التطرق إليها في هذا التقرير.

تم رفع ستة تقارير إىل لجنة التدقيق خالل العام المنصرم.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة:

ال توجد مخالفات جوهرية. خالفت هيئة األوراق المالية و السلع الشركة بمبلغ 

)و  الهيئة  مع  الشركة  تجديد سجل  رسم  في سداد  للتأخير   ً نظرا  درهم   4,000
في  التجديد  وحان موعد   .2020 يونيو  الذي حان في  و  درهم(،   10,000 البالغ 

ً لجائحة كورونا، وبالرغم  وقت توقفت فيه عمليات الشركة بشكل جذري نظرا 

من ان االنطباع العام أن توجه الحكومة في حينه هو التسهيل عىل الشركات في 

سداد الرسوم الحكومية، إال أن ذلك التوجه لم ينطبق عىل تلك الرسوم و عليه 

فرضت الغرامة.

11. مساهمة الشركة المجتمعية و البيئية:

بتاتاً،  مما ال شك فيه أن الشركة جزء من المجتمع، و ال يمكن أن تنسلخ منه 

و عليه ال توفر العربية للطيران رحالت سلسة و ذات قيمة مضافة فحسب، بل 

 . أقل حظا  حياة من هم  رفع مستوى  كبيرة في سبيل  الشركة جهودا   تكرس 

و ذلك عبر تحمل المسؤولية من االحتياجات االجتماعية للمجتمعات المحلية 

والدولية، و مساعدتهم، و كان لذلك دورا ً مهما في نجاح الشركة.

ً للمسؤولية االجتماعية  تحقيقا لهذه الغاية ، خصصت العربية للطيران برنامجا 

التعليم والرعاية الصحية  التركيز عىل توفير  المستدامة مع  التنمية  بهدف خلق 

األفضل للمجتمعات المحرومة. و قد كانت العربية الطيران بين أوائل من أدخل 

مبادرات المسؤولية االجتماعية المستدامة للشركات من خالل إطالق مشروع 

»سحاب الخير« بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية. 
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ويهدف البرنامج إىل جمع األموال من خالل مبادرات عدة، كتبرعات المسافرين 

عبر رحالت الشركة. ويتم استثمار االموال المحصلة من الجهات المختلفة في 

شبكة  عبر  المحتاجة  البلدان  في  والطبية  التعليمية  كالرعاية  شتى  مجاالت 

للطيران. العربية 

السودان،  من  كل  في  طبية  عيادات  الخير«  »سحاب  مبادرات  أنشأت  وقد 

تعليمية  مدارس  أنشأت  حين  في  وكينيا،  ومصر  تركيا  و  واليمن  وسريالنكا 

نفذ مشروع  ذلك،  وعالوة عىل  وكينيا.  وبنغالدش  والهند  والنيبال  في سريالنكا 

»سحاب الخير« العديد من الحمالت الطبية في مختلف المجتمعات كالحمالت 

اليمن  في  القلب  أمراض  ضد  ومبادرات  السودان،  في  السحايا  التهاب  ضد 

وغيرها الكثير.

منها  كان  مختلفة،  مجاالت  في  مبادرات  الشركة  تبنت  التعليم،  جانب  إىل  و 

مصر  في  بالسرطان  المصابين  األطفال  لرعاية   57357 مستشفى  مع  العمل 

بمشاركة مجموعة من موظفي العربية للطيران. 

كما و تولي الشركة اهتماما ً بالغاً ًبأصحاب الهمم، و تتأكد من أخذ احتياجاتهم و 

متطلباتهم في جميع خطط البنى التحتية، و توفير الخدمات الضرورية المختلفة 

للمسافرين منهم.

وفي الظروف الصحية المحيطة، اتخذت الشركة الخطوات و االجراءات الضرورية 

للحفاظ عىل صحة الموظفين و المسافرين الكرام.

و أخيرا، مساهمًة و حفاظاً عىل البيئة، تعتمد الشركة سياسة استقطاب طائرات 

حديثة الطراز و الصنع، و لم يتم اسخدامها مسبقا، و ذلك لتجنب االنبعاثات الغير 

مرغوب بها و تقليصها. و تعتمد الشركة سياسة التقليص من األوراق المطبوعة 

و إعادة تدوير الورق و ذلك للحد من استهالك الغابات.

السعر األدنى السعر األعىل اإلغالق الشهر

1.51 1.61 1.52 يناير 2020

1.34 1.61 1.4 فبراير 2020

0.867 1.4 0.951 مارس 2020

0.870 1.17 1.14 أبريل 2020

0.990 1.13 1.04 مايو 2020

1.040 1.27 1.23 يونيو 2020

1.11 1.25 1.15 يوليو 2020

1.10 1.2 1.16 أغسطس 2020

1.11 1.19 1.12 سبتمبر 2020

1.07 1.14 1.1 أكتوبر 2020

1.07 1.27 1.24 نوفمبر 2020

1.17 1.31 1.28 ديسمبر 2020

12. معلومات عامة:

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

بيان األداء مقارنة بمؤشر السوق العام والقطاع: ب . 
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 ج( بيان توزيع ملكية األسهم في نهاية 2020:

*المصدر: سوق دبي المالي.

 د( بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

الوصف الفئة  الكمية النسبة المملوكة

مصرف عرب 6,000 0.0001

مصرف مجلس التعاون الخليجي 5,846,000 0.1253

مصرف اآلخرين 958,175 0.0205

مصرف اإلمارات 121,779,263 2.6095

شركة عرب 1,642,996 0.0352

شركة مجلس التعاون الخليجي 120,018,967 2.5718

شركة اآلخرين 530,819,417 11.3746

شركة اإلمارات 2,640,859,206 56.5894

حكومة اإلمارات 5,071,728 0.1087

فرد عرب 92,249,181 1.9768

فرد مجلس التعاون الخليجي 123,014,473 2.6360

فرد اآلخرين 64,805,354 1.3887

فرد اإلمارات 901,414,954 19.3159

مجلس التعاون الخليجي مؤسسة فردية 900,000 0.0193

اآلخرين مؤسسة فردية 304,600 0.0065

اإلمارات مؤسسة فردية 57,009,686 1.2216

الكمية اسم المستثمر النسبة %

الشارقه إلدارة األصول ذ م م       865,904,256 %18.55

(FZE) المها القابضة 429,613,509 %9.21

مجموعه الشرق و الغرب العالميه ذ م م 280,266,779 % 6

بوند لالستثمار ش ذ م م 274,375,982 %5.87 



العربية للطيران - التقرير السنوي 2020  20  |  

نسبة الملكية من رأس المال مجموع عدد األسهم المملوكة للفئة عدد المساهمين عدد األسهم المملوكة للمستثمر

%3.320 154,912,286 11,808 أقل من 50,000 سهم

%5.673 264,729,690 1,895 50,000 إىل أقل من 500,000

%13.682 638,514,638 470 500,000 إىل 5 مليون

%77.325 3,608,543,386 85 أكثر من 5 مليون

%100 4,666,700,000 14,258 المجموع

 ه( بيان توزيع المساهمين حسب الملكية:

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين.  و( 

من  لكل  إال  طليعة،  بن  عبدالرحمن  السيد  المستثمرين  عالقات  فريق  يرأس 

االتصال  مدير  و  للمجموعة،  المالي  الرئيس  و  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

المؤسسي دور هام و محوري في نشاطات اإلدارة. 

إدارة  أولت  عامة،  مساهمة  شركة  إىل  للطيران  العربية  شركة  تحول  منذ 

شقين:  في  اإلدارة  مسؤولية  تتمحور  و  مطلقة  أهمية  المستثمرين  عالقات 

الغاية  و  االستثمار  آلية  خالل شرح  من  المستثمرين  مساعدة صغار  هو  األول 

عىل  تشجيعهم  و  المستلمة،  غير  السابقة  األرباح  في  حقوقهم  متابعة  و  منه، 

ذلك  يتم  و  العامة  أسئلتهم  عن  اإلجابة  و  المالي،  السوق  في  بياناتهم  تحديث 

)investorelations@airarabia.com( و الهاتف   البريد االلكتروني   من خالل 

)97165088977 +( كما و توفر الصفحة االلكترونية بيانات محدثة بشكل ربع 
سنوي عن الشركة و أدائها و خططها:

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

 أمــا الشــق الثانــي فهــو تســويق الشــركة عنــد كبــار المســتثمرين و الصناديــق 

ــة و  ــدى كبــرى المنشــآت المالي ــة و المحلليــن المالييــن ل االســتثمارية العالمي

المصــارف، و يتــم ذلــك عبــر المشــاركة فــي المؤتمــرات المتخصصــة فــي هــذا 

المجــال.

عالقات  بيانات  قاعدة  في  المسجلين  جميع  دعوة  يتم  ذلك،  إىل  باإلضافة 

البيانات  مناقشة  يتم  و  ربع،  كل  انتهاء  عقب  هاتفي  مؤتمر  إىل  المستثمرين 

ادارة عالقات المستثمرين، و  الربع المنصرم بوجود فريق  المالية و األداء خالل 

يفتح الباب لألسئلة و الحوار مع المحللين و مدراء المحافظ، و المستثمرين.

بيان بالقرارات الخاصة:  ز( 

ال توجد أي قرارات خاصة تم عرضها عىل الجمعية العمومية.

مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة:  ح( 

عبدالرحمن بن طليعة 

تاريخ التعيين: 2007
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الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

العربية للطيران تسجل أرباحاً صافية قياسية تجاوزت المليار درهم خالل عام 2019  •

 A321-LR العربية للطيران تتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص  •

جائحة كوفيد-19 تلقي بثقلها عىل صناعة الطيران العالمية حيث توقف السفر الحيوي وقامت العربية    •
للطيران بسرعة بتلبية الطلب عىل رحالت الشحن ورحالت العودة إىل الوطن  

ارتقت العربية للطيران بمستوى االلتزام بخدمة عمالئها، من خالل تقديم خيار االسترداد النقدي، والمرونة    •
في إعادة جدولة الحجوزات، وإعداد تفاصيل معلومات السفر الخاصة بكوفيد-19 عىل الموقع اإللكتروني    

لتوفير آخر تحديثات متطلبات السفر و إطالق تغطية طبية لكوفيد-19 لجميع المسافرين  

اتخذت إدارة العربية للطيران سلسلة من القرارات لحماية الموظفين والعمالء مع الحفاظ عىل  • 
استمرارية األعمال  

العربية للطيران أبوظبي تدّشن عملياتها التشغيلية برحلة افتتاحية إىل مصر  •

العربية للطيران أبوظبي تسّير رحالت مباشرة اىل كابول ودكا  •

العربية للطيران تسجل خسائر صافية قدرها 169 مليون درهم خالل النصف األول 2020 نتيجة تداعيات كوفيد-19  •

العربية للطيران أبوظبي توسع عملياتها إىل مصر وتطلق رحالت جديدة إىل القاهرة   •

A321-LR العربية للطيران تتسلم طائرة إضافية جديدة من طراز إيرباص  •

العربية للطيران أبوظبي تطلق رحالت جديدة إىل مسقط و الخرطوم و شاتوغرام و كاتماندو  •

العربية للطيران تسّير رحالت مباشرة ما بين الشارقة وطشقند  •

العربية للطيران تحصد المركز األول في تصنيف مجلة 'ايرفاينانس' ألفضل 100 شركة طيران عالمية  •

العربية للطيران المغرب تُطلق رحالت جوية جديدة تربط ما بين الدار البيضاء و ڭلميم و ريين و مالقة  •

العربية للطيران تسجل خسائر صافية قدرها 44 مليون درهم خالل الربع الثالث 2020 نتيجة تداعيات كوفيد-19  •

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

العربية مصر تطلق رحالت جديدة ما بين أسيوط و عّمان  •

العربية للطيران أبوظبي تحصل عىل " شهادة المشغل الجوي "  •

العربية للطيران تسجل أرباحاً صافية قدرها 71 مليون درهم خالل الربع األول 2020  •

بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل 2020:   ط( 
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عىل  تشجعهم  و  الوظائف،  كافة  في  اإلمارات  دولة  بمواطيني  الشركة  ترحب 

االنخراط في عالم الطيران الذي يحتوي مجاالت عديدة للمواطنين اليوم. يتركز 

المواطنون في الوظائف اإلدارية بشكل عام، و تحتضن إدارة العمليات مجموعة 

مهندسين  الصيانة  و  الهندسة  إدارة  تحتضن  كما  المواطنين،  الطيارين  من 

مواطنين أكفاء و ذات همة و نشاط.

و عىل الرغم من أن مهنة مضيفي الطيران و فنيي الطيران، و مركز االتصال تشكل 

أكثر 50% من موظفي الشركة، إال أنها ال تعد ضمن دائراة اهتمام المواطنين اليوم.

ملحق رقم 1

جدول تواريخ اجتماعات مجلس إدارة شركة العربية للطيران و الحضور:

“Y“ أي  حاضر، و “N“ معتذر.

بيان بالمشاريع و المبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل 02020:

نظرا  مسبوقة،  غير  و  جمة  صعوبات  ذات  و  استثنائية،  سنة   2020 سنة  تعد 

لتفشي وباء كوفيد-19، و تبعاته عىل قطاع الطيران. كرست اإلدارة جهودها في 

تحديات  أصعب  يعد  ما  خالل  الشركة  استمرارية  إدارة  و  السيولة  الحفاظ عىل 

القطاع عىل اإلطالق.

نسبة التوطين باستثناء المضيفين 

والفنيين
المواطنون مضيفي الطيران والفنيين والتصال عدد الموظفين العام العام

% 2.1 20 1050 2000 2018

% 2.2 22 1100 2100 2019

% 2.95 20 678 1353 2020

عبدهللا بن محمد آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

وليد الصايغ

رئيس لجنة التدقيق

محمــد بن عبدهللا آل ثاني

رئيس لجنة الترشــيحات و المكافآت

محمد الباشا

محمد الباشا

د. غانم مطر البلوشي وليد الصايغ السيد عادل العلي
الشيخ محمد آل 

ثاني
الشيخ خالد القاسمي

الشيخ عبدهللا 

آل ثاني
التاريخ رقم االجتماع

Y Y Y Y (يمثله الشيخ 
Y (خالد

Y Y 9.2.2020 1

سامر قاطرجي مطر البلوشي وليد الصايغ السيد عادل العلي

الشيخ محمد

 آل ثاني

الشيخ خالد القاسمي
الشيخ عبدهللا 

آل ثاني
التاريخ رقم االجتماع

Y Y Y Y Y Y Y 23.3.2020 2

Y Y Y Y Y Y Y 14.5.2020 3

Y Y Y Y Y Y Y 10.8.2020 4

Y Y Y Y N Y Y 10.11.2020 5

 ي( بيان بنسبة المواطنين:

هذا و هللا ولي التوفيق...
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ملحق رقم 2

جدول تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق و الحضور:

“Y“ أي  حاضر، و“N“ معتذر.

ملحق رقم 3

جدول تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت:

“Y“ أي  حاضر، و “N“ معتذر.

د. غانم الشيخ خالد وليد الصايغ التاريخ رقم اجتماع لجنة التدقيق

Y Y Y 9.2.2020 1

د. غانم الشيخ خالد وليد الصايغ التاريخ رقم اجتماع لجنة التدقيق

Y Y Y 1.10.2020 2

Y Y Y 26.10.2020 3

Y Y Y 10.11.2020 4

وليد الصايغ الشيخ خالد الشيخ محمد التاريخ رقم اجتماع لجنة الترشيحات

Y Y Y

(يمثله الشيخ خالد)

9.2.2020 1
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مدير العوائد

والخزينة
4 مدراء إقليميين مدير األمن الجوي

مدير االستراتيجية

وتخطيط

األسطول

المدير المالي
مدير

المبيعات والشحن

مدير استحواذ

الطائرات والخدمات

الفنية

رئيس

المعايير الفنية

رئيس

العمليات الجوية

مدير

تخطيط الشبكة

مدير الحسابات

والضرائب
مدير الشحن

رئيس

الهندسة والصيانة
مدير ضمان الجودة

مدير تدريب

األطقم الجوية

مدير المحاسبة
المدير التجاري

مصر

مدير

السالمة والطواريء
رئيس الطيارين

ملحق رقم 4

الرئيس التنفيذي 

للمجموعة


