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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 ،

فــي رســالتنا لكــم العــام الماضــي، قلنــا بــكل وضــوح  إن 

ــي،  ــيكون تدريج ــة س ــر الجائح ــن تأثي ــي م ــق إىل التعاف الطري

وأن صناعــة الطيــران ســتلعب دورا رائــدا فــي عــودة االنتعــاش 

االقتصــادي. ويســرنا القــول ان عــام 2021 شــهد تطــور ايجابــي 

فــي عــودة حركــة الطيــران ، وباألخــص فــي النصــف الثانــي مــن 

ــي  ــر ف ــكل مباش ــران بش ــركات الطي ــاهمت ش ــد س ــام، وق الع

ــم.  ــدول حــول العال ــر مــن ال ــي لعــدد كبي دعــم االقتصــاد المحل

ومــن المهــم أيضــا الذكــر أن تأثيــر الجائحــة عــىل النقــل الجــوي 

ــهدت  ــك، ش ــن ذل ــم م ــر، وبالرغ ــد كبي ــا إىل ح ــزال ملموس ال ي

شــركات الطيــران تخفيــف قيــود الســفر وتعافــي فــي الطلــب 

عــىل الســفر الجــوي.

للطيــران قــوي  للعربيــة  والمالــي  التشــغيلي  اآلداء  واليــزال 

ــتمرار  ــع االس ــر م ــي آخ ــام قياس ــجيل ع ــن تس ــا م ــداً، وتمكن ج

ــا التوســعية. ويعكــس هــذا اإلنجــاز فعاليــة نمــوذج  فــي خططن

ــع  ــتراتيجية التنوي ــاءة اس ــا اإلداري؛ وكف ــز فريقن ــا؛ وتمي أعمالن

ــا. ــي نتبناه ــو الت والنم

يواجههــا قطــاع  التــي  التحديــات  أن  احــد  وال يخفــى عــىل 

الطيــران حــول العالــم اســتمرت خــال عــام 2021 مــع اســتمرار 

ــاع  ــىل قط ــة ع ــود المفروض ــة والقي ــة العالمي ــات الجائح تداعي

الســفر الجــوي. وعــىل الرغــم مــن هــذه التحديــات، اســتطاعت 

التغيــرات  هــذه  مــع  التأقلــم  للطيــران‘  ’العربيــة  مجموعــة 

وتحقيــق هــذا اآلداء الافــت، والــذي يعــد ايضــاً مؤشــراً واضحــاً 

عــىل الوتيــرة المســتمرة لتعافــي القطــاع بأســره. وقــد دعمــت 

التكلفــة  عــىل  للســيطرة  اتخذناهــا  التــي  المبكــرة  التدابيــر 

اإلجماليــة، وتعزيــز الوضــع النقدي، وضمــان اســتمرارية األعمال 

فــي تحقيــق هــذه النتائــج ، وخاصــة فــي الربــع األخيــر مــن العــام 

حيــث شــهدنا آداء قويــاً وهوامــش ربــح مميــزة جــاءت مدعومــة 

ــا. ــب العمــاء عــىل خدمتن ــادة طل بزي

 720 قدرهــا  صافيــة  أرباحــاً  للطيــران«  »العربيــة  وســجلت 

مليــون درهــم إماراتــي خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2021، بزيــادة نســبتها 475٪ مقارنــة بعــام 2020، 

والــذي شــهد تســجيل صافــي خســارة قــدره 192 مليــون درهــم 

ــىل  ــود ع ــرض قي ــملت ف ــي ش ــة الت ــات الجائح ــة لتداعي كنتيج

الســفر الجــوي. ووصــل حجــم إيــرادات الشــركة للعــام 2021 إىل 

3.17 مليــار درهــم إماراتــي، بزيــادة نســبتها 71٪ وحافــظ معــدل 

ــت  ــث قدم ــغ 73٪ حي ــوي بل ــدل ق ــىل مع ــد ع ــغال المقاع إش

ــر مــن 6.7 مليــون مســافر انطاقــاً مــن  الشــركة خدماتهــا الكث

مراكــز عملياتهــا الخمســة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

والمغــرب ومصــر. وســجل الربــع األخيــر آداء ملحــوظ فــي 

صافــي االربــاح والتــي بلغــت 467 مليــون درهــم، ممثــاً الربــع 

الخامــس المربــح عــىل التوالــي الــذي تســجله العربيــة للطيــران 

منــذ بــدء الجائحــة. وقــد شــجعت النتائــج القويــة مجلــس ادارة 

العربيــة للطيــران التوصيــة بتوزيــع 8.5٪ مــن رأس مــال الشــركة 

ــكل ســهم.   ــس ل ــاح للمســاهمين، أي بمقــدار 8.5 فل كأرب

وخــال عــام 2021، وبالرغــم مــن أســتمرار تداعيــات الجائحــة، 

ــدة مــن  ــة للطيــران مــن اضافــة 44 وجهــة جدي تمكنــت العربي

مراكــز عمليتهــا الخمســة فــي االمــارات والمغــرب ومصــر. 

ــا  ــن مقره ــدة م ــات جدي ــي« 7 وجه ــة أبوظب ــت »العربي وأضاف

فــي مطــار ابوظبــي الدولــي فــي حيــن أضافــت »العربيــة 

المغــرب« 16 وجهــة جديــدة اىل جانــب »العربيــة مصــر« والتــي 

اضافــت 15 وجهــة جديــدة. وأســتمرينا أيضــاً فــي خطــط النمــو 

ــي  ــدد ف ــتركين ج ــروعين مش ــا مش ــث اطلقن ــتراتيجي حي االس

أرمينيــا وباكســتان ، ففــي يوليــو، أعلنــا عــن توقيــع اتفاقيــة مــع 

صنــدوق المصالــح الوطنيــة األرمينــي إلطــاق شــركة الطيــران 

ــة  ــع مجموع ــة م ــا اتفاقي ــا« يليه ــاي أرن ــة »ف ــة األرميني الوطني

ــي  ــدة ف ــال الرائ ــات األعم ــدى مجموع ــروب«، إح ــون ج »الكس

فــي  جديــدة  اقتصــادي  طيــران  شــركة  إلطــاق  باكســتان، 

ــاح«. ــاي جن ــم »ف ــل اس ــتان تحم باكس

رائــدة  كشــركة  مكانتنــا  هــذه  القويــة  النمــو  وتعــزز خطــط 

ومشــغل رئيســي لشــركات الطيــران االقتصاديــة منخفضــة 

التكلفــة فــي المنطقــة متفــردة بنمــوذج اعمــال مميــز يشــمل 

الواضحــة  مقــرات متعــددة. كمــا تمــد هــذه االســتراتيجية 

للنمــو نمــوذج األعمــال الحالــي داخــل منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا وخارجهــا إىل األســواق الناشــئة الرئيســية مــع 

ــة.  ــم المجموع ــن حج ــتفادة م االس

ــدة  ــرة جدي وفــي عــام 2021، تســلمت »العربيــة للطيــران« طائ

مــن طــراز ايربــاص A321 neo-LR لتنضــم إىل أســطولها الــذي 

وصــل إىل 58 طائــرة. وفــي شــهر أكتوبــر أحتفلــت العربيــة 

للطيــران بالذكــرى الســنوية الثامنــة عشــرة لتأسيســها وكشــفت 

عــن الــزي الرســمي الجديــد لكوادرهــا. ومــع احتفالهــا بمــرور 18 

عامــاً عــىل إطــاق عملياتهــا ، تعتبر مجموعــة »العربيــة للطيران« 

شــركة الطيــران االقتصــادي الرائــدة والتــي ســاهمت فــي اعــادة 

ــة مــن خــال  ــوم الســفر الجــوي منخفــض التكلف ــة مفه صياغ

تقديــم خدمــات القيمــة المضافــة الموثوقــة وعاليــة الكفــاءة.

ــوي  ــام 2022 يشــكل تحــدي ق ــزال ع ــا المســاهمين، الي أعزائن

لصناعــة الطيــران حــول العالــم، وفــي حيــن شــركات الطيــران ال 

تــزال تديــر أزمــة التعافــي مــن تداعيــات الوبــاء عــىل الصناعــة، 

إال أنهــا تواجــه اآلن تحديــاً جيوسياســياً مفاجــئ فــي أوروبــا 

والــذي بــدوره يؤثــر عــىل العمليــات التشــغيلية للشــركات 

ــدم  ــن ع ــد م ــا يزي ــط مم ــعار النف ــات أس ــي تقلب ــبب ف ويتس

الثقــة  كل  لدينــا  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  للمســتقبل.  اليقيــن 

بقــوة قطــاع الطيــران ودوره الحيــوي فــي دعــم مســيرة تعافــي 

وانتعــاش االقتصــاد العالمــي. وبالنســبة للعربيــة للطيــران، نحــن 

مســتمرون بتوفيــر افضــل خدمــات القيمــة المضافــة لعمائنــا، 

ــف. ــط التكالي ــغيلية وضب ــاءة التش ــىل الكف ــز ع ــع التركي م

وأخيــرا، نــود أن نختتــم باإلعــراب عــن امتناننــا لجميــع موظفينــا 

ــا التشــغيلية  عــىل تفانيهــم المســتمر، وخاصــة لطاقــم عملياتن

الذيــن اســتمروا فــي العمــل فــي الخطــوط األماميــة خــال هــذا 

ــران  ــة للطي ــاروا العربي ــن اخت ــاء الذي ــن العم ــت، ولمايي الوق

ودائمــا للمســاهمين لدعمكــم المســتمر.

عادل عبدهللا العلي

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

عبدهللا بن محمد آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة

المخلصون،
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العام 2021  - اضاءات بارزة

الربع

األول

استمرار تأثير جائحة كورونا عىل قطاع الطيران   •

استمرار ادارة مجموعة العربية للطيران في اتخاذ قرارات لخفص التكاليف وتحسين السيولة  •

استئناف العربية للطيران عمليتها التشغلية لعدة وجهات من مراكز عملياتها في االمارات   •
والمغرب ومصر.

سجلت العربية للطيران أرباح صافية قدرها 20 مليون درهم خالل الربع األخير من العام 2020  •

عقدت العربية للطيران اتفاقية جديدة مع شركة "أماديوس" لدعم خدماتها األرضية  •

الربع

الثاني

A321 neo LR أستلمت العربية للطيران طائرة جديدة من طراز إيرباص   •

استمرت العربية للطيران في أستئناف رحالتها باالضافة اىل اطالق رحالت جديدة من جميع   •
مراكز عمليتها

توقيع شراكة بين برنامج Air Rewards للعربية للطيران وبرنامج ضيف االتحاد لتقديم مزايا   •
حصرية للعمالء

سجلت العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 34 مليون درهم خالل الربع األول من عام 2021  •

وقعت العربية للطيران اتفاقية مع صندوق المصالح الوطنية األرمني إلطالق شركة طيران    •
وطنية جديدة في أرمنيا بأسم "فالي آرنا"

وقعت "العربية للطيران" و"الكسون جروب" اتفاقية الطالق شركة طيران اقتصادي جديدة في   •
باكستان بأسم "فالى جناح"

سجلت العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 44 مليون درهم خالل الربع الثاني من عام 2021  •

استمرار العربية للطيران في استأناف رحالتها اىل وجهات عديدة  •

الربع 

الثالث

احتفلت العربية للطيران بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لتأسيسها وكشفت عن الزي الرسمي    •
الجديد لكوادرها

استعرضت العربية للطيران أحدث طائرتها المزينة احتفاالَ بالعام الخمسين لدولة االمارت العربية    •
المتحدة خالل معرض دبي للطيران

اطلقت العربية ابوظبي رحالت مباشرة الي أربعة مدن في الهند   •

اطلقت العربية المغرب رحالت جديدة الي مطارين في اسطنبول   •

سجلت العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 209 مليون درهم خالل الربع الثالث من عام 2021   •

الربع

الرابع
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استراتيجية النمو الفَعالة 

بيــن »صنــدوق  اتفاقيــة  توقيــع  يوليــو 2021  شــهد شــهر 

ــران«  ــة للطي ــة العربي ــة« و«مجموع ــة األرمني ــح الوطني المصال

إلطــاق شــركة طيــران وطنيــة جديــدة فــي أرمينيــا تحمــل اســم 

»فــاي آرنــا«، حيــث يرمــز االســم اىل اختصــار كلمــة »الخطــوط 

ــات  ــي قطاع ــاهم ف ــي ستس ــة«، والت ــة األرمني ــة الوطني الجوي

ــة  ــتتخذ الناقل ــاد. وس ــي الب ــال ف ــة واألعم ــياحة والضياف الس

الجديــدة مــن مطــار زفارتنوتــس الدولــي فــي يريفــان مقــر لهــا 

ــره  ــذي تدي ــة ال ــض التكلف ــال المنخف ــوذج األعم ــتتتبع نم وس

ــران. ــة للطي العربي

ــن  ــة بي ــع اتفاقي ــىل توقي ــبتمبر2021 ع ــهر س ــهد ش ــا وش كم

ــروب«،  ــون ج ــة »الكس ــران« ومجموع ــة للطي ــة العربي »مجموع

إحــدى مجموعــات األعمــال الرائــدة فــي باكســتان، الطــاق 

ــاح«  ــدة تحمــل اســم »فــاي جن ــران باكســتانية جدي شــركة طي

وتعتبــر شــركة طيــران اقتصــادي هدفهــا تلبيــة احتياجــات 

الوجهــات الداخليــة والدوليــة انطاقــاً مــن باكســتان. ومــن 

مقرهــا المبدئــي فــي كراتشــي، ســتقوم »فــاي جنــاح« بخدمــة 

ــتعمل  ــتان، وس ــي باكس ــة ف ــات الداخلي ــن الوجه ــة م مجموع

الحقــاً عــىل توســيع شــبكة وجهاتهــا الدوليــة. وســتتبنى الشــركة 

الجديــدة نمــوذج األعمــال االقتصــادي منخفــض التكلفــة الــذي 

تديــره العربيــة للطيــران، لتوفــر لعمائهــا عمليــات موثوقــة 

ــة. ــة المضاف ــات القيم وخدم

ــة  ــة للعربي وتشــير كا االتفاقيتيــن اىل اســتراتيجية النمــو الفعال

ــران  ــركات الطي ــغا لش ــة مش ــت المجموع ــث بات ــران حي للطي

ــوذج  ــع نم ــذي يتب ــة وال ــات التجاري ــدد العام ــادي متع االقتص

األعمــال الناجــح والمدفــوع بالقيمــة المضافــة التــي طورتــه 

ــر  ــا توف ــة. كم ــنوات الماضي ــدى الس ــىل م ــران ع ــة للطي العربي

هــذه االســتراتيجية فرصــة النمــو داخــل منطقة الشــرق األوســط 

ــية. ــئة الرئيس ــواق الناش ــا إىل األس ــا وخارجه ــمال أفريقي وش

ــر  ــي تعتب ــي والت ــة ابوظب ــاق العربي ــي اط ــام الماض ــهد الع وش

ــس  ــارات والخام ــل االم ــران داخ ــة للطي ــث للعربي ــز الثال المرك

عالميــا. وهــي الشــركة الوحيــدة فــي العالــم التــي اطلقــت 

ــذ  ــو 2020. ومن ــي يولي ــة ف ــال الجائح ــغيلية خ ــا التش عملياته

ــع  ــل اىل أرب ــطولها ليص ــيع اس ــة بتوس ــت الناقل ــا قام اطاقه

ــاص 320 تخــدم خمســة عشــر وجهــة  ــرات مــن طــراز إيرب طائ

انطاقــا مــن مطــار ابوظبــي الدولــي. وقــد تــم تأســيس العربيــة 

ابوظبــي بعــد اتفــاق بيــن االتحــاد للطيــران ومجموعــة العربيــة 

للطيــران إلنشــاء شــركة مشــروع مشــترك مســتقلة تعمــل 

كشــركة طيــران منخفــض التكلفــة متخــذة مطــار أبوظبــي 

ــران  ــة للطي ــال العربي ــوذج أعم ــع نم ــا، وتتب ــر له ــي كمق الدول

ــي  ــا تلب ــي، كم ــن أبوظب ــران م ــاد للطي ــات االتح ــل خدم وتكم

احتياجــات قطــاع ســوق الســفر المنخفــض التكلفــة المتنامــي 

ــة. ــي المنطق ف

المسؤولية االجتماعية للشركة

عيادات سحاب الخير مدارس سحاب الخير

السودان سريانكا

اليمن الهند

مصر نيبال

سريانكا تركيا

بنجادش كنيا

مصر

المغرب

توفــر مبــادرة للعربيــة للطيــران للتنميــة االجتماعيــة المســتدامة 

"ســحاب الخيــر" تعليــم عالــي الجــودة ورعايــة صحيــة فــي 
ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــات المحروم المجتمع

ــن 15  ــر م ــغيل أكث ــاء وتش ــم بن ــر، ت ــحاب الخي ــال س ــن خ م

مدرســة وعيــادة فــي 12 بلــد وتعالــج أكثــر مــن 30,000 مريــض 

ســنويا وتوفــر التعليــم ألكثــر مــن 10,000 طالــب ســنويا.
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مجموعة العربية للطيرانإدارة األسطول

تشـغل العربيـة للطيـران واحـدا مـن أحـدث أسـاطيل الطائـرات 

فـــي العالــم، وهــــو يتألــف بالكامــل مــــن طائــرات إيربــاص 

A320 و A321 وقــد أســتلمت الشــركة طائــرة جديــدة مــن 
طــرازA321  خــال عــام 2021، وبالتالــي أصبــح  عــدد طائــرات 

ــرة. األســطول 58 طائ

وعــــى الرغــــم مــــن أن الوبــــاء أجبــــر العديــد مــــن شــركات 

ــتالم  ــج اســ ــر برنامــ ــى تغييــ ــم عــ ــول العالــ ــران حــ الطيــ

طائراتهــــا، اال أن العربيــة للطيــــران لـم تتخـذ مثـل هـذا القـرار 

فيمـــا يتعلـــق بطلبيـــة الطائـــرات ذات الممـــر الواحــــد التــــي 

وقعتهــا فــي العــام 2019 وذلــك لشــراء 120 طائــرة. ويبــدأ 

تســــليم هــــذه الطائــرات فــي عــــام 2024 حيـث سيسـتبدل 

ــي  ــا ف ــودة حاليـ ــرات الموجـ ــن الطائـ ــدد مـ ــا بعـ ــم منهـ قسـ

االســـطول، والتـــي بحلـــول ذلـــك الوقـت ســـيتم تقاعدهـا مـن 

العمليات، باالضافـــة إىل دعـــم أسطولها واســـتراتيجية التوسـع 

العالميـــة التـــي تنتهجهــا الشـــركة.

العربيـــة للطيـــران شـــركة مســـاهمة عامـــة هـي شـــركة مدرجة 

في ســـوق دبـــي المالـــي ويجري تـداول أســـهمها تحـت الرمـز: 

)DFM:AIRARABIA(  وهـــي شـركة قابضـة تمتلـك أصـوالً تزيد 
قيمتهــا عــن 13 مليــار درهــم إماراتـــي. تـــم تأســـيس العربيـــة 

للطيـران فـي أكتوبـر 2003 بـرأس مـال متواضــع، وكانــت أول 

شــــركة طيــران اقتصــادي فــي المنطقــة، وهــي تضـم اليـوم 

مجموعـة مـن شـركات الطيـران والشـركات األخـرى التـي تقـدم 

خدمـــات السـياحة والسـفر فـــي مختلـف أنحـاء العالـم.

تشــغل مجموعــة العربيــة للطيــران نمــوذج أعمــال متعــدد 

ــات اســتراتيجية  ــز عملي ــة باالضافــة اىل مراك العامــات التجاري

تقــع فــي مطــارات مختلفــة فــي الشــرق األوســط، شــمال 

ــيا. ــا وآس أفريقي

شراكت الطيران
العربية للطيران )اإلمارات(

العربية للطيران )المغرب(

العربية للطيران )مصر(

المناولة األرضية والصيانة
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

)ISA( أسوشيتس
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 تقرير حول الخدمات
واالجتماعية  البيئية 
(ESG) والحوكمة  
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1. المؤسسة

1.1 مقدمة

المتعلقــة  والقضايــا  واالجتماعيــة  البيئيــة  القضايــا  تعتبــر 

بالحوكمــة )ESG( جــزًءا أساســًيا مــن حيــاة اإلنســان. وقــد 

ــا فــي  ــا أيًضــا جــزًءا أكثــر إدراًكا ووضوحً أصبحــت هــذه القضاي

الحيــاة التجاريــة. يقــدم هــذا التقريــر لمحــة أوليــة عــن موقــف 

العربيــة للطيــران مــن األداء فــي المجــاالت البيئيــة واالجتماعيــة 

.ESG ومجــال الحوكمــة

العربيــة للطيــران هــي أول شــركة طيــران مدرجــة فــي البورصــة 

ــر  ــذا يوف ــا وه ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ف

للناقــل مســاًرا مســتقاً مــن أجــل النمــو والربحيــة؛ كجــزء مــن 

ــم  عاقــات المســتثمرين، تحــرص العربيــة للطيــران عــىل تقدي

رؤى حــول األداء ليــس فقــط مــن خــال التقاريــر الســنوية ولكن 

مــن خــال تقاريــر حــول القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة والقضايــا 

المتعلقــة بالحوكمــة  ESG، وهــو مــا يســاعد المســتثمرين 

ــران  ــة للطي ــاعد العربي ــتثمارية ويس ــم االس ــاذ قراراته ــىل اتخ ع

ــتثمرين  ــن المس ــع م ــاق أوس ــىل نط ــاح ع ــق انفت ــىل تحقي ع

ــن.  ــن والدوليي اإلقليميي

تحــدد تقاريــر ESG نقــاط القــوة فــي العربيــة للطيــران وفــرص 

التحســين فيهــا. واألهــم مــن ذلــك أنهــم سيســاعدون مجلــس 

اإلدارة واإلدارة فــي تحديــد أولويــات عقانيــة للمضــي قدًمــا 

ــاس التحســن. ــر لقي ووضــع معايي

1.2 رسالة من مجموعة العربية للطيران

العربيــة للطيــران )ش.م.ع(، المدرجــة في ســوق دبــي المالي، هي 

المشــغل الرائــد للنقــل الجــوي االقتصــادي فــي منطقــة الشــرق 

ــا  ــران عملياته ــة للطي ــدأت العربي ــا. ب ــمال إفريقي ــط وش األوس

فــي أكتوبــر مــن العــام 2003 وهــي تشــغل حالًيــا أســطواًل يضــم 

 ،A321 و A320 ــاص ــدة مــن طــراز إيرب ــرة جدي ــا 58 طائ إجمالّي

ــي  ــية ف ــز رئيس ــة مراك ــن خمس ــاًرا م ــي 170 مس ــدم حوال تخ

اإلمــارات العربيــة المتحــدة )أبــو ظبــي والشــارقة ورأس الخيمــة( 

ــد  ــران عــىل العدي ــة للطي ــد حــازت العربي والمغــرب ومصــر. وق

مــن الجوائــز وهــي تركــز عــىل توفيــر الراحــة والموثوقيــة والقيمــة 

مقابــل المــال فــي النقــل الجــوي. تتكــون العربيــة للطيــران اليــوم 

ــدم  ــي تق ــركات الت ــة والش ــوط الجوي ــن الخط ــة م ــن مجموع م

خدمــات الســفر والســياحة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

رؤيتنــا: "أن نكــون إحــدى شــركات الطيــران االقتصاديــة الرائــدة 

فــي العالــم" مــن حيــث:

• هامش الربح
• االبتكار

• السمعة
• التميز التشغيلي

رســالتنا: "إعــادة صياغــة مفهــوم الســفر الجــوي فــي المنطقــة 

مــن خــال أســلوب مبتكــر وتوفيــر القيمــة المضافــة والتشــغيل 

اآلمــن والموثــوق". لتحقيــق ذلــك، ســنحرص عــىل:

• توفير أفضل األسعار
• تنمية أعمالنا بشكل مربح

• بناء فرق عمل متحمسة ومتعددة الوظائف
• تطبيق أعىل معايير التشغيل

• إدارة تكاليفنا بشكل فعال

ــوي  ــفر ج ــر س ــط بتوفي ــة فق ــت ملتزم ــران ليس ــة للطي العربي

بالمســاهمة  أيًضــا  نفســها  تلــزم  ولكنهــا  معقولــة،  بأســعار 

ــا. وقــد كان تحمــل  ــاة األشــخاص األقــل حًظ فــي االرتقــاء بحي

ــات  ــة االحتياج ــي تلبي ــاهمة ف ــي المس ــادة ف ــؤولية والري المس

االجتماعيــة للمجتمعــات المحليــة والدوليــة جــزًءا مــن نجاحنــا.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، نفــذ الناقــل برنامــج مســؤولية اجتماعيــة 

مؤسســية )CSR( للتنميــة المســتدامة مــع التركيــز عــىل توفيــر 

ــا. وقــد  تعليــم ورعايــة صحيــة أفضــل للمجتمعــات األقــل حًظ

حــاز هــذا البرنامــج عــىل العديــد مــن الجوائــز.

1.3 نهجنــا فــي دعــم البيئــة والخدمــات االجتماعيــة 
ESG  - والحوكمــة 

تعمــل العربيــة للطيــران عــىل تأســيس نهــج شــامل لاســتدامة 

فــي مراكزنــا الرئيســية الخمــس للتأكيــد عــىل مــدى أهميــة فهــم 

ــة  ــة بالحوكم ــا المتعلق ــة والقضاي ــة واالجتماعي ــا البيئي القضاي

)ESG( وتوقعهــا وإدارتهــا بفعاليــة فــي ســبيل تحقيــق مهمتنــا 
المتمثلــة فــي خدمــة عمائنــا وزبائننــا ومجتمعاتنــا .

ــة  ــات واضح ــر معلوم ــدة لتوفي ــران جاه ــة للطي ــعى العربي تس

مــن  لمجموعــة  ومعالجتنــا  إدارتنــا  كيفيــة  حــول  وشــفافة 

ــة  ــة بالحوكم ــا المتعلق ــة والقضاي ــة واالجتماعي ــا البيئي القضاي

ــا. ــي أعمالن ــا ف ــي نواجهه الت

نظــًرا إىل أن القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة والقضايــا المتعلقــة 

بالحوكمــة تمــس كل جانــب مــن جوانــب أعمالنــا تقريًبــا، فيتــم 

ــا  ــع عملياتن ــي جمي ــة ف ــر الفردي ــة للعناص ــج اإلدارة اليومي دم

ــاً إلدارة  ــر تكام ــج أكث ــاع نه ــا التب ــن جهودن ــزء م ــا. كج ووظائفن

القضايــا المتعلقــة بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة، اتخذنــا مؤخــًرا 

خطــوات لتعزيــز قيادتنــا وتنســيقنا لجهــود ESG وإعــادة النظــر 

ــذه  ــىل ه ــا ع ــئة مديرين ــا هس ــرف به ــي تش ــة الت ــي الطريق ف

التطــورات  أحــدث  نقــدم مجموعــة واســعة مــن  القضايــا. 

ــادة  ــة إلع ــة العادي ــة العمومي ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهمينا ف لمس

النظــر فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا اإلشــراف عــىل هــذه القضايــا 

المناســب  الوقــت  فــي  اإلفصاحــات  توفيــر  إىل  باإلضافــة 

ــة  ــا المالي ــة بياناته ــن، وإتاح ــن المعنيي ــتثمرين والممولي للمس

دون تأخيــر لجميــع األطــراف المعنيــة، كمــا نعمــل عــىل توســيع 

ــة. ــع والحوكم ــة والمجتم ــا البيئ ــأن قضاي ــا بش تقاريره

يعتنــي  قــوي  هندســي  بفريــق  للطيــران  العربيــة  تحتفــظ 

ــي  ــرات، والت ــغيل للطائ ــاح والتش ــة واإلص ــات الصيان باحتياج

أصبحــت جــزًءا رئيســًيا مــن قصــة النجــاح الرائعــة للشــركة. هذه 

المؤسســة وموظفوهــا ومعداتهــا ومخازنهــا وموادهــا وورشــها 

كلهــا مكرســة بالكامــل ألســرة إيربــاص A320 . تدمــج العربيــة 

للطيــران حلــوالً مســتدامة لتقليــل البصمــة الكربونيــة مــع 

أربعــة مجــاالت تركيــز: تقليــل اســتخدام الطاقــة فــي المرافــق 

ــات  ــر الســفر التجــاري، وإدارة النفاي ــن تأثي )المكاتــب( الحــد م
ــخ. ــة، إل ــهادة البيئي ــاه، والش ــىل المي ــاظ ع ــة، والحف اإللكتروني

يمتثــل نهــج العربيــة للطيــران بشــكل كامل مــع متطلبــات هيئة 

ــر  األوراق الماليــة والســلع وســوق دبــي المالــي إلصــدار التقاري

وفًقــا لمعاييــر GRI وبمــا يتماشــى مــع إرشــادات اإلفصــاح 

بشــأن الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية لســوق دبــي 

ــن  ــة م ــة والحوكم ــة واالجتماعي ــا البيئي ــر القضاي ــي. تعتب المال

االعتبــارات المهمــة فــي كيفيــة قيامنــا باألعمــال، بمــا فــي ذلــك 

أنظمتنــا الخاصــة بالحوكمــة التــي تعمــل عــىل كل مســتوى فــي 

المؤسســة، وإدارة المخاطــر والمنهجيــة لخدمــة العمــاء ودعــم 

المجتمعــات المحليــة. الدافــع الرئيســي لنــا هــو االســتدامة 

والكفــاءة المضمنــة فــي ثقافــة وإدارة الناقــل الجــوي. عــىل 

نفــس القــدر مــن األهميــة، نعتقــد أن العناصــر األساســية 

ــة والمجتمــع  ــا البيئ ــا بشــأن قضاي ــر حاســمة لنهجن ــي تعتب الت

أنشــطة  مختلــف  فــي  ممارســتها  يتــم   ESG والحوكمــة 

ــة  ــات صديق ــة وممارس ــات فعال ــال عملي ــن خ ــة م المؤسس

للبيئــة. بالنســبة للعربيــة للطيــران، هــذا يعنــي أننــا نســتفيد مــن 

خبرتنــا فــي مجــال األعمــال والسياســة ووجودنــا للمســاعدة فــي 

ــة التعافــي الشــامل، والتوســع، وتســريع االســتدامة. دفــع عجل

2. البيئة

ــران بشــكل اســتباقي عــىل عــدة جبهــات  ــة للطي تعمــل العربي

لتقليــل البصمــة البيئيــة لمنشــآتنا وتقليــل اســتهاك المــوارد 

الطبيعيــة. وهــذا يشــمل تلبيــة وتجــاوز متطلبــات جــودة الهــواء 

ــتخدامنا  ــر وإدارة اس ــادة التدوي ــات وإع ــاه والنفاي ــر المي ومعايي

للطاقــة.

تســتخدم العربيــة للطيــران أحــدث التطــورات التكنولوجيــة 

ــح  لتحســين العمليــات والمنتجــات والخدمــات والحلــول لصال

المجتمــع. إننــا نعمــل منــذ ســنوات عديــدة، عــىل تقليــل 

الوقــود كاســتجابة  أقــل مــن  باســتخدام كميــة  االنبعاثــات 

لقانــون الحفــاظ عــىل الطاقــة. تتخــذ العربيــة للطيــران خطــوات 

للتخفيــف مــن انبعاثــات الوقــود، بمــا فــي ذلــك التحويــل 

التدريجــي لقطــع أســطولها بمتوســط عمــر من 4 إىل 5 ســنوات 

إىل أحــدث الطائــرات وأكثرهــا كفــاءة فــي اســتهاك الوقــود فــي 

الســوق اليــوم والتخلــص مــن الطائــرات القديمــة األقــل كفــاءة 

ــود. ــي اســتهاك الوق ف

ــر ألعمــال النقــل الجــوي  ــر الكبي ــران التأثي ــة للطي ــدرك العربي ت

عــىل البيئــة وتعمــل عــىل تقليــل هــذا التأثيــر البيئــي وحمايــة 

ــب  ــع جوان ــر فــي جمي ــة مــن خــال مجموعــة مــن التدابي البيئ

ــران مــع مؤسســات  ــة للطي ــاون العربي ــة. تتع أنشــطتها التجاري

رفــع  إىل  باإلضافــة  المســتدامة  التنميــة  لتعزيــز  مختلفــة 

مســتوى الوعــي حــول االســتدامة فــي أوســاط الموظفيــن مــن 

ــة  ــة واقتصادي ــار اجتماعي ــا آث ــطة له ــي أنش ــراط ف ــال االنخ خ

ــركة. ــة الش ــزز رؤي ــة وتع إيجابي

تســتخدم العربيــة للطيــران بشــكل فعــال مــوارد محــدودة مــن 

خــال الترويــج للشــعار الثاثــي )3Rs( تقليــل، إعــادة االســتخدام، 

التدويــر( عــىل متــن الطائــرات مــن خــال توفيــر أكيــاس 

للمســافرين عــىل جميــع الرحــات وتطبيــق ذلــك فــي المكاتــب. 

إننــا نواصــل ممارســة أنشــطة مثــل تقليــل المــواد المطبوعــة، 

وإعــادة تدويــر علــب المشــروبات المســتهلكة فــي كبائــن 

ــرات والمكاتــب. نحــن نســعى جاهديــن لتقليــل تأثيراتنــا  الطائ

المباشــرة عــىل البيئــة مــع تعزيــز خدماتنــا وحلولنــا فــي الوقــت 

ــق  ــا يتعل ــم فيم نفســه لمســاعدة العمــاء عــىل تحســين أدائه

ــق أهدافهــم فــي مجــال االســتدامة. ــون لتحقي ــة والكرب بالبيئ

 2.1 االنبعاثات وتغير المناخ

فــي حيــن أن صناعــة الطيــران ليســت هــي المســاهم األكبرفــي 

تقــدم مســاهمة كبيــرة فــي  أنهــا  إال  العالميــة،  االنبعاثــات 

االســتجابة العالميــة لتغيــر المنــاخ وكذلــك االنبعاثــات مــن 

ــخنه  ــوي وتس ــاف الج ــي الغ ــى ف ــي تبق ــة الت ــات الجوي الرح

ــق  ــرات تطل ــن الطائ ــات م ــًرا إىل أن االنبعاث ــرون. نظ ــدة ق لع

عالًيــا فــي طبقــة الغــاف الجــوي، فــإن لهــا تأثيــًرا قــويًّا عــىل 

ــرات  ــة وتأثي ــات كيميائي ــؤدي إىل تفاع ــا ت ــث أنه ــاخ، حي المن

ــب. ــخين الكوك ــؤدي إىل تس ــة ت جوي

يعتبــر تغيــر المنــاخ تحديًــا عالمًيــا ملحًــا، وتــدرك العربيــة 

للطيــران أن االســتجابة لتغيــر المنــاخ هــي قضيــة ذات أهميــة 

خاصــة الســتدامة المجتمــع. هــذا هــو الســبب الــذي قمنــا مــن 

أجلــه بدمــج أهــداف تغيــر المنــاخ فــي عملياتنــا مــن خــال تبني 

سياســة تقتضــي إضافــة طائــرات جديــدة تماًمــا فقــط تشــمل 

كل مــن إيربــاص 320 وإيربــاص neo LR 321 إىل أســطولنا 

ــنوات  ــع س ــن أرب ــر م ــط عم ــطول بمتوس ــىل األس ــاظ ع للحف

ــا.  ــر المرغــوب فيه ــات غي لتجنــب االنبعاث

ــو أن  ــم ه ــم أن األه ــا نعل ــم، فإنن ــوح مه ــن أن الطم ــا نؤم بينم

لدينــا خارطــة طريــق واضحــة - مــع رؤيــة طويلــة المــدى ومعالــم 

وســيطة -  لكيفيــة تحقيــق ذلــك.

يمكــن للكفــاءات المكتســبة من خال التحســينات التشــغيلية أن 

تحــدث فرًقــا كبيــرًا. هنــاك فــرص لتقليــل حــرق الوقــود وبالتالــي 

االنبعاثــات، فــي كل خطــوة مــن خطــوات عمليــات الطائــرات.
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2.2 إدارة النفايات وإعادة التدوير

أهــم  مــن  منهــا  والتخلــص  الصلبــة  النفايــات  إدارة  تعتبــر 

القضايــا فــي اإلدارة البيئيــة لصناعــة الطيــران. ويعتبــر التخلــص 

ــا  مــن النفايــات الصلبــة فــي المــدن بطريقــة ســليمة اقتصاديً

ــدان  ــن البل ــد م ــي العدي ــر ف ــق كبي ــدر قل ــا مص ــة بيئًي ومقبول

ــة. الصناعي

فــي العــام 2015، وقعــت العربيــة للطيــران مذكــرة تفاهــم مــع 

"بيئــة" - شــركة اإلدارة البيئيــة الرائــدة فــي الشــارقة. تنــص 
مذكــرة التفاهــم هــذه عــىل التعــاون بيــن العربيــة للطيــران 

وشــركة "بيئــة" وتبــادل المعرفــة والخبــرة فــي العديــد مــن 

ــاريع  ــة ومش ــطة التجاري ــة باألنش ــية المتعلق ــاالت الرئيس المج

.)CSR( المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية 

وكجــزء مــن حــرص العربيــة للطيــران عــىل البيئــة، فإنهــا تعمــل 

مــع "بيئــة" لتعزيــز أوراق اعتمادهــا الخضــراء، وتوســيع برنامجهــا 

إلعــادة التدويــر والتخلــص مــن النفايات. مــن المتوقع أن تشــجع 

مذكــرة التفاهــم هــذه الممارســات البيئية المســتدامة للمســاعدة 

فــي جعــل إمــارة الشــارقة أكثــر ازدهــارًا وأكثــر اخضــراًرا.

ــادة  ــة إلع ــواد القابل ــع الم ــات لجم ــر حاوي ــة" بتوفي ــت "بيئ قام

التدويــر مثــل صناديــق إعــادة التدويــر الزرقــاء التــي تثبــت عــىل 

جانــب المقعــد والتــي ســيتم وضعهــا فــي المكاتــب الرئيســية 

للعربيــة للطيــران لتطويــر وتعزيــز المكاتــب الخضــراء ولتشــجيع 

النــاس عــىل أن يصبحــوا أكثــر صداقــة للبيئــة وتشــجيع إعــادة 

والقواريرالزجاجيــة  والكرتــون،  والصحــف  الــورق  التدويــر: 

والعلــب المعدنيــة والباســتيك وجميــع مــواد القمامــة األخــرى. 

باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم جمــع جميــع النفايــات الصناعيــة التــي 

تنتــج عــن العمــل فــي حظيــرة الصيانــة التابعــة للعربيــة للطيران 

وتتــم إعــادة تدويرهــا فــي منشــأة إدارة النفايــات التابعــة لشــركة 

"بيئــة"، وهــي منشــأة ذات مســتوى عالمــي.

كجــزء مــن مذكــرة التفاهــم، صادقــت "بيئــة" عــىل حملــة 

توعيــة حــول إعــادة التدويــر للترويــج لخفــض االســتخدام وإعــادة 

االســتخدام وإعــادة التدويــر مــع التأكــد مــن اســتام جميــع 

المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر والتعامــل مــع المــواد وفًقــا 

للوائــح والمعاييــر البيئيــة.

عــاوة عــىل ذلــك، تــم تركيــب آلــة للبيــع العكســي )RVM( فــي 

ــذ  ــاز يأخ ــو جه ــران؛ وه ــة للطي ــركة العربي ــي لش ــر الرئيس المق

الزجاجــات أو العلــب الفارغــة والمســتعملة، ثــم يعيــد األمــوال 

أو أشــكال أخــرى مــن التحفيــز إىل القائــم بإعــادة التدويــر، 

ــا. ــاد تدويره ــة المع ــة األوعي ــىل كمي ــاًدا ع اعتم

2.3 جودة البيئة الداخلية

ــودة  ــة الج ــة عالي ــة داخلي ــر بيئ ــم توفي ــي أن يت ــٍد حقيق ــه تح إن

بتكلفــة طاقــة معقولــة. الجهــود الحاليــة لتحســين كفــاءة الطاقــة 

ــتخدام  ــتدامة واس ــداف االس ــك أه ــي ذل ــا ف ــي، بم ــي المبان ف

ــىل  ــز ع ــن التركي ــًدا م ــب مزي ــري، تجل ــي الصف ــة الصاف الطاق

 )IAQ( ــي ــواء الداخل ــودة اله ــة وج ــاءة الطاق ــق كف ــة تحقي كيفي

فــي وقــت واحــد. بينمــا يُنظــر أحيانـًـا إىل كفــاءة الطاقــة وجــودة 

الهــواء الداخلــي IAQ عــىل أنهمــا غيــر متوافقيــن، إال أن هنــاك 

العديــد مــن االســتراتيجيات التــي تدعــم كا الطرفيــن.

تركــز العربيــة للطيــران عــىل جــودة الهــواء الداخلــي، حيــث أنــه 

أساســي للصحــة والعافيــة، مــن خــال دمــج اإلرشــادات البيئيــة 

ومنصــات التشــغيل فــي تصميــم الطائــرات فــي المراحــل 

المبكــرة. تــم تجهيــز أســطولنا بمرشــحات HEPA عاليــة الحمايــة 

ــي  ــا ف ــن الفيروســات والبكتيري ــاءة 99.99٪ م ــل بكف ــي تزي الت

الهــواء. تجمــع العربيــة للطيــران بيــن جميــع التطــورات الجديــدة 

ــات  ــل الممارس ــي أفض ــي تلب ــة الت ــاءات الطاق ــر وكف والمعايي

ــواء  ــبية واله ــة النس ــيح والرطوب ــاة الترش ــع مراع ــا م ــي فئته ف

النقــي والتحكــم فــي درجــة الحــرارة لضمــان مســتويات عاليــة 

باســتمرار مــن جــودة الهــواء.

3. المسؤولية االجتماعية

3.1 األخالق وحقوق اإلنسان

ريــادة  ممارســة  فــي  مهمــان  عنصــران  والنزاهــة  األخــاق 

األعمــال فــي العربيــة للطيــران. إنــه ألمــر واقــع أن تلتــزم 

وأن  الطوعيــة،  وااللتزامــات  الحاليــة  بالقوانيــن  المجموعــة 

تحتــرم بوعــي المبــادئ األخاقيــة. مــن االعتبــارات المهمــة هــو 

ــي  ــرط أساس ــو ش ــة ه ــم بالنزاه ــذي يتس ــل ال ــلوك العم أن س

لنجــاح الشــركة عــىل المــدى الطويــل.

ركــزت العربيــة للطيــران عــىل العديــد مــن مشــاريع ومبــادرات 

ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــية ف ــة المؤسس ــؤولية االجتماعي المس

كجــزء مــن التزامهــا تجــاه المجتمــع والبيئــة. الهــدف الرئيســي 

ــاة  ــة الحي ــين نوعي ــو تحس ــادرات ه ــاريع والمب ــذه المش ــن ه م

لألطفــال، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة لكبــار الســن وجمــع األمــوال 

ــم المجتمعــات. لدع

تــم تنفيــذ مبــادرة "ســحاب  الخيــر  "Charity Cloud فــي 

االجتماعيــة  المســؤولية  برنامــج  مــن  كجــزء   ،2007 العــام 

بالتعــاون مــع  للطيــران  العربيــة  تنفــذه  الــذي  المؤسســية 

التنميــة  دعــم  بهــدف  الدوليــة،  الخيريــة  الشــارقة  جمعيــة 

ــة  ــاء مختلف ــي أنح ــظًّا ف ــل ح ــات األق ــة للمجتمع االقتصادي

ــىل  ــر  "Charity Cloud ع ــحاب  الخي ــوم "س ــم. تق ــن العال م

ــم  ــن. يت ــا والموظفي ــن طائراتن ــىل مت ــافرين ع ــات المس تبرع

إعــادة اســتثمار األمــوال التــي يتــم جمعهــا فــي هــذه المبــادرة 

والصصحيــة  التعليميــة  للرعايــة  مؤسســات  فــي  الخيريــة 

بلــدان مختلفــة حــول العالــم. كمــا تديــر العربيــة للطيــران 

أيًضــا برنامجًــا للرعايــة الرياضيــة وشــراكة مــع "مدينــة الشــارقة 

للخدمــات اإلنســانية" لمســاعدة المجتمعــات األقــل حًظــا.

باإلضافــة إىل ذلــك، عقــدت العربيــة للطيــران شــراكة مــع 

ــل  ــاعدة أه ــانية )SHC( لمس ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش مدين

الهمــم الذيــن يســافرون مــع شــركة الطيــران ومســاعدتهم فــي 

المطــارات.

3.2 بناء الفريق

تعتمــد العربيــة للطيــران عــىل حســن إخــاالص وتفانــي أعضــاء 

فريقنــا الموهوبيــن، والملتزميــن بتقديــم أفضــل الخدمــات 

قيمنــا  خــال  مــن  ثقافتنــا  تظهــر  لعمائنــا.  والموثوقيــة 

األساســية، التــي تؤثــر عــىل كيفيــة تفاعلنــا مــع بعضنــا البعــض، 

ــوم. ــرى كل ي ــة األخ ــراف المعني ــا، واألط ــا، ومجتمعاتن وعمائن

ــرص  ــا، تح ــل مًع ــة تعم ــية مختلف ــم 90 جنس ــة تض وكمنظم

العربيــة للطيــران عــىل توفيــر مــكان عمــل ملهــم ومحفــز 

وقبــل كل شــيء محتــرم. ندمــج مًعــا فــي جميــع مبانينــا 

أســقًفا عاليــة وإضــاءة طبيعيــة وتهويــة جيــدة لدعــم راحــة 

وموظفينــا وصحتهــم. عمائنــا 

ثمــة جانــب آخــر لعمليــة بنــاء الفريــق يتمثــل فــي التعلــم 

المســتمر وتحفيــز الموظفيــن مــن خــال إدراك مــا يحفــز 

الموظفيــن، وتحديــد الفــرص لتحســين العمليــات وأنظمــة 

العمــل. يُنظــر إىل التعليــم المســتمر والتدريــب عــىل أنــه جــزء 

كبيــر مــن تطويــر وتنميــة موظفــي العربيــة للطيــران مــن خــال 

قســم التعلــم والتطويــر )L&D( وكذلــك معاهدنــا التدريبيــة. 

ــق  ــاء الفري ــرص ألعض ــن الف ــة م ــة متنوع ــر مجموع ــن نوف نح

لمواصلــة تطويــر مهاراتهــم والبقــاء عــىل مواكبــة ألحــدث 

توجهــات الصناعــة.

يعتبــر اعتمــاد اســتراتيجية أســطول تتكــون مــن طائــرات جديــدة 

ــر  ــو العنص ــن ه ــم يك ــات، إن ل ــل االنبعاث ــًيا لتقلي ــا رئيس مكونً

األكثــر أهميــة فــي هــذا الصــدد. الطائــرات الجديــدة أكثــر كفــاءة 

ــة،  فــي اســتهاك الوقــود، كمــا أنهــا تقلــل مــن تكاليــف الصيان

مــا يســاهم فــي النهايــة فــي تقليــل االنبعاثــات وزيــادة الكفــاءة. 

كمــا أننــا نوفــر الوقــود مــن خــال إجــراءات أكثر كفــاءة وإجــراءات 

لتخفيــف الــوزن. يمكــن أن تتــراوح هــذه مــا بيــن ضمــان نظافــة 

محــركات الطائــرات إىل وضــع واســتخدام إجــراءات وصــول 

طائــرات جديــدة. عــىل ســبيل المثــال، نتحــرك بســيارة أجــرة إىل 

المــدرج باســتخدام محــرك واحــد فقــط بــدالً مــن محركيــن.

تعمــل المطــارات وشــركات الطيــران ومــزودو خدمــات الماحــة 

الجويــة مًعــا عــىل مــا يســمى "اإلقــاع األخضــر" حيــث يمكــن 

ــر  ــول إىل أكث ــة للوص ــرعة ثابت ــود بس ــاع والصع ــرات اإلق للطائ

مراحــل الرحلــة كفــاءة - الطــواف - بشــكل أســرع.

عــىل الرغــم مــن حجــم الطائــرات، تبقــى الطائــرات التــي تحمــل 

وزنًــا أقــل عــىل متنهــا تحــرق وقــوًدا أقــل، لذلــك تبحــث 

شــركات الطيــران طرًقــا لتقليــل وزن مجموعــة كبيــرة مــن 

العناصــر المحمولــة - كل شــيء ابتــداًء مــن عربات خدمــة تقديم 

الطعــام إىل المقاعــد والســجاد، إىل تمــل الكميــة المناســبة فقط 

مــن المــاء لــكل رحلــة، بــدالً مــن مــلء الخزانــات فــي كل مــرة. 

ــر واحــدة مــن  ــرة، ونحــن نعتب ــورات كبي ــؤدي إىل وف إن هــذا ي

شــركات الطيــران الرائــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم التــي تتبنــى 

مثــل هــذه اإلجــراءات.

ــن  ــتفيد م ــة تس ــة بعناي ــات مصمم ــر تقني ــا تطوي ــري أيًض يج

تقنيــات الماحــة المتطــورة، لتحديــد أنســب مســارات الطيــران 

إىل المطــارات، وتحديــداً تلــك التــي يوجــد فيهــا ســاحات 

ــي  ــا ف ــدارج - إم ــة إىل الم ــراب صعب اقت

المناطــق الجبليــة أو لتجنــب التحليــق فــوق المجتمعــات. 

يمكــن لتقنيــات االقتــراب هــذه أن توفــر ماييــن أطنــان الوقــود 

ــر ضوضــاء  ــل تأثي ــة إىل تقلي ــون ، باإلضاف ــي أكســيد الكرب وثان

ــرات حــول المطــارات. الطائ
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3.3  المشاركة المجتمعية

ــي  ــخاص ف ــرة األش ــو مناص ــران ه ــة للطي ــي العربي ــا ف هدفن

رحلــة حياتهــم - وهــي مهمــة تعيــد صياغــة الســفر الجــوي 

فــي المنطقــة مــن خــال نهــج عمــل مبتكــر يقــدم قيمــة رائعــة 

ــة.  ــة وموثوق ــات آمن ــال وعملي ــل الم مقاب

نعتبــر المشــاركة المجتمعيــة مهمــة وهــي يمكــن أن تــؤدي إىل 

نتائــج عظيمــة، ونحــن فــي العربيــة للطيــران نؤمــن بالمســؤولية 

تجــاه أعضــاء الفريــق والعمــاء، الذيــن بدورهــم يشــتركون فــي 

تطلعاتهــم واهتماماتهــم وقيمهــم.

نحــن نحقــق المشــاركة المجتمعيــة من خــال مبــادرات مختلفة 

ــادرات موظفــون مــن  ــل هــذه المب ــدة. يقــود مث فــي دول عدي

إدارات ومناصــب مختلفــة ضمــن المنظمــة. ومــن األمثلــة عىل 

ــة  ــاون العربي ــة، نشــير إىل تع ــادرات المجتمعي ــل هــذه المب مث

 Sharjah Social للطيــران مــع برنامــج التمكيــن االجتماعــي

ــي  ــي الشــارقة، وهــي مؤسســة تســاعد ف Empowerment ف
صيانــة وتجديــد منــازل الفئــات المحتاجــة مــن المجتمــع. 

ــن  ــا م ــن 14 موظًف ــون م ــق مك ــاعد فري ــار، س ــذا اإلط ــي ه ف

ــة  ــا الثاث ــة وأطفاله ــزل أرمل ــد من ــي تجدي ــران ف ــة للطي العربي

ــن  ــدي األخصائيي ــم بأي ــون أيديه ــع الموظف ــارقة. وض ــي الش ف

االجتماعييــن ومهنييــن آخريــن فــي الموقــع للمضــي قدمــاً 

بالمشــروع وإنجــاز المهمــة. اشــتملت مبــادرة أخــرى رحلــة إىل 

ــة  ــن العربي ــون م ــا موظف ــام فيه ــد ق ــي الهن ــور ف ــة بنغال مدين

للطيــران بزيــارة داريــن لأليتــام ومنــزاًل للمســنين،  قامواخالهــا 

بتوزيــع مابــس وتمــور وضروريــات أساســية أخــرى مــن المــواد 

الغذائيــة ومــواد التنظيــف. كمــا تــم إطــاق مبــادرة أخــرى فــي 

مصــر حيــث حقــق طفــان مصريــان )محمــود وجنــى(، وهمــا 

مــن المرضــى فــي مستشــفى ســرطان األطفــال 57357 فــي 

ــل  ــك بفض ــماء، وذل ــي الس ــق ف ــي التحلي ــم ف ــر، أحامه مص

موظفــو  يشــارك  للطيــران.  العربيــة  موظفــي  مــن  مبــادرة 

العربيــة للطيــران فــي عشــرات المبــادرات كل عــام وققــد غطــوا 

ــة البرنامــج. ــذ بداي ــة من ــر مــن 15 دول ــى اآلن أكث حت

4. الحوكمة

ــي  ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــدة م ــران واح ــة للطي ــت العربي كان

تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات بيــن الشــركات العامــة. تؤمن 

العربيــة للطيــران بقــوة بأهميــة التطبيــق العملــي لممارســات 

الحوكمــة وااللتــزام القــوي بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة 

ــركات  ــة الش ــادئ حوكم ــام لمب ــار الع ــن اإلط ــات ضم والعملي

ــتثمريها،  ــركة ومس ــح الش ــوق ومصال ــىل حق ــظ ع ــي تحاف الت

ــا. ــة به ــتثمارية المحيط ــة االس ــا والبيئ وإدارته

لذلــك، تلتــزم العربيــة للطيــران وكافــة فروعهــا والشــركات 

عليهــا  المفروضــة  واللوائــح  القوانيــن  بجميــع  لهــا  التابعــة 

بصفتهــا شــركة طيــران عالميــة وشــركة مســاهمة عامــة. يشــمل 

ــون  ــة رقــم 2 للعــام 2015 والقان ــون الشــركات التجاري هــذا قان

رقــم 26 للعــام 2020 الخاصيــن بالشــركات التجاريــة. كمــا تلتــزم 

ــم )518(  ــوزاري رق ــرار ال ــارم للق ــق الص ــا بالتطبي ــركة أيًض الش

لســنة 2009 متبوًعــا بالقــرار رقــم 7 لســنة 2016، والقــرار رقــم 

3 لســنة 2020 الصــادر عــن وزيــر االقتصــاد رئيس مجلــس إدارة 

هيئــة األوراق الماليــة والســلع فيمــا يتعلــق بحوكمــة الشــركات 

وانضباطهــا وأيــة قــرارات قــد تصــدر أو تعــدل فــي المســتقبل. 

يــؤدي ذلــك إىل زيــادة ثقــة تلــك الهيئــات االســتثمارية الكبــرى 

ــة  ــي العربي ــن مالك ــا بي ــل موقًع ــم لتحت ــع أنحــاء العال ــي جمي ف

ــران. للطي

4.1  مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس إدارة العربيــة للطيــران مــن 7 أعضــاء. تــم 

ــة  ــة العمومي ــل الجمعي ــن قب ــي م ــس اإلدارة الحال ــن مجل تعيي

لعــام 2020 لمــدة ثــاث ســنوات:

1. الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني - رئيس مجلس اإلدارة
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 البلوشي - عضو مستقل

7. سامر قاطرجي - عضو مستقل

4.2  مدونة أخالقيات مجلس اإلدارة

ــلوك  ــر الس ــىل معايي ــا بأع ــا تاًم ــران التزاًم ــة للطي ــزم العربي تلت

الشــخصي  الســلوك  وفــي  أعمالهــا  إدارة  فــي  األخاقــي 

ــس  ــاء مجل ــا وأعض ــة اإلدارة العلي ــاء مجموع ــا وأعض لموظفيه

اإلدارة، وقــد تــم إأصــدار هــذه المدونــة لتزويــدك 

بإرشادات، بصفتك أحد موظفيها، لتدعم هذه المعايير.

ــة  ــي العربي ــن ف ــراد العاملي ــع األف ــة جمي ــذه المدون ــي ه تغط

ــك  ــي ذل ــا ف ــات بم ــتويات والدرج ــع المس ــىل جمي ــران ع للطي

المديريــن وكبــار المديريــن وأعضــاء مجموعــة اإلدارة العليــا 

ــك الموظفيــن الدائميــن والمؤقتيــن  والموظفيــن )بمــا فــي ذل

ــن  ــن والعاملي ــي( والمتدربي ــدوام جزئ ــن ب ــن العاملي والموظفي

مــن المنــازل وموظفــي الوكالــة والمقاوليــن )يشــار إليهــم 

ــة(. ــذه المدون ــي ه ــن ف ــم الموظفي ــا باس جميًع

تتضمن مدونة أخاقيات العربية للطيران ما يلي:

 أ(  تضارب المصالح
ب(  حماية المعلومات السرية واألصول األخرى

اإلفصاح وااللتزام بقواعد اإلدراج ج( 
االمتثال للقوانين والقواعد واألنظمة الرقابية  د( 

رفع التقارير ه( 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب و ( 
المنافسة والتعامل العادل ز( 

التفاعل مع حملة األسهم من اإلعاميين ح( 
السلوك الشخصي ط( 

4.3  سياسات الحوكمة المؤسسية

ــران عــىل إبقــاء مســاهميها عــىل اطــاع  ــة للطي تحــرص العربي

تــام بالتطــورات والمعلومــات المهمــة التــي تؤثــر عــىل الشــركة. 

وهــي تســعى إىل ضمــان تمكــن جميــع المســاهمين مــن 

ــم  ــاح له ــال الشــركة وأن تت ــات حــول أعم الوصــول إىل معلوم

الفرصــة لالتقــاء وعقــد مناقشــات إيجابيــة مــع مجلــس اإلدارة 

ــة للشــركة. ــة العمومي ــات الجمعي ــاء اجتماع أثن

فــي الوقــت الحاضــر، تســتخدم العربيــة للطيــران القنــوات 

التاليــة لتزويــد مســاهميها بمعلومــات عــن الشــركة:

1 . فــي جــدول األعمــال، والماحظــات التفســيرية وتقاريــر 
البيانــات الماليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمدققيــن المصاحبة 

ــة للشــركة. ــة العمومي إلعــان االجتمــاع الســنوي للجمعي

2 . فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة للشــركة حيــث 
يمكــن للمســاهمين توجيــه أســئلة إىل الرئيــس التنفيــذي 

ورئيــس مجلــس اإلدارة والمدققيــن الخارجييــن حــول أي شــيء 

ــركة. ــال الش ــق بأعم يتعل

3  .فــي اإلفصاحــات التــي تقــدم إىل ســوق دبــي المالــي وهيئــة 
اإلمــارات لــألوراق الماليــة والســلع.

ــة  ــع العربي ــىل موق ــتثمرين" ع ــات المس ــم "عاق ــي قس 4 . ف
المعلومــات  يوفــر  www.airarabia.comالــذي   - للطيــران 

ــة: التالي

البيانات المالية ربع السنوية  •
دراسات ومراجعات حول العربية للطيران  •

معلومات محدثة حول مجلس اإلدارة  •
بيانات صحفية  •

المؤسســية  الحوكمــة  الحوكمــة ومعلومــات حــول  • تقريــر 
ــام ــكل ع بش

للجمعيــة  ســنوي  اجتمــاع  آخــر  بخصــوص  معلومــات   •
. ميــة لعمو ا

ــي  ــرق وف ــىل الط ــروض ع ــن 3 إىل 4 ع ــل ع ــا ال يق ــي م •   ف
ــة إلعــام الجمهــور بأحــدث لتطــورات  ــة ودولي مؤتمــرات محلي

ــا. ــي تخصه الت

ــر الســنوي بنســختيه الورقيــة واإللكترونيــة، وهــو  •  فــي التقري
متــاح عــىل اإلنترنــت للجمهــور

• فــي نهايــة كل ربــع ســنة فــي اجتمــاع عــىل الهاتــف مــع 
التنفيــذي   الرئيــس  يحضــره  للطيــران  العربيــة  مســتثمري 

المالــي. والمديــر 
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 تقرير الحوكمة الصادر
 عن شركة العربية للطيران
 ش.م.ع. عن العام 2021
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ــم اتخاذهــا الســتكمال نظــام  ــي ت ــان اإلجــراءات الت 1. بي

حوكمــة الشــركات خــالل عــام 2021، و كيفيــة تطبيقهــا:

لقــد كان لشــركة العربيــة للطيــران الســبق فــي تطبيــق مبــادئ 

الحوكمــة العامــة للشــركات، حيــث تؤمــن الشــركة بأهميــة 

ــة  ــن الحوكم ــاة قواني ــادئ و مراع ــم المب ــي لتلك ــق العمل التطبي

بشــكلها الدقيــق، و الممارســات ضمــن اإلطــار العــام لقوانيــن 

ــركة و  ــح الش ــوق و مصال ــظ حق ــي تحف ــة الت ــادئ الحوكم و مب

ــا. ــة به ــتثمارية المحيط ــة االس ــا و البيئ ــتثمريها و إدارته مس

لــذا فــإن شــركة العربيــة للطيــران، و كافــة الشــركات التابعــة لهــا 

فــي المجموعــة، ملتزمــة بكافــة القوانين و اإلجــراءات المفروضة 

عليهــا كشــركة طيــران عالميــة و كشــركة مســاهمة عامــة وطنيــة 

و يشــمل ذلــك القانــون اإلتحــادي رقــم 2 لعــام 2015 و قانــون 

ــة و مــا قــد  رقــم 26 لعــام 2020، بخصــوص الشــركات التجاري

ــات  ــة ايضاح ــيرات، و أي ــات أو تفس ــرارات وتعدي ــن ق ــه م يلي

تصدرهــا هيئــة االوراق الماليــة والســلع والجهــات الرســمية 

المختصــة وذلــك فــي كافــة أنشــطتها وتعاماتهــا. كمــا وتلتــزم 

ــم 3  ــرار رق ــام 2016 و الق ــم 7 لع ــرار رق ــق الق ــركة بتطبي الش

لعــام 2020 الصــادر عــن وزيــر االقتصــاد و رئيــس مجلــس إدارة 

هيئــة األوراق الماليــة والســلع بشــأن ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر 

االنضبــاط المؤسســي، وأيــة قــرارات قــد تصــدر بتعديلــه او تحل 

محلــه. و هــو مــا زرع الثقــة فــي الجهــات االســتثمارية الكبــرى 

حــول العالــم لتتبــوء مكانهــا ضمــن مــاك العربيــة للطيــران.

ــة  ــد اإلجرائي ــد أصــدرت الشــركة القواع ــذا الصــدد فق ــي ه و ف

ــي: ــا يل ــة م ــادئ، متضمن ــق المب لتطبي

بيان قنوات االتصال مع المساهمين.  أ( 
ضوابط االخاق والسلوك  ب( 

سياسة تداول األسهم  ج( 

سياسة نشر المخالفات  د( 

سياسة المسؤولية االجتماعية و البيئية للشركة  ه( 

سياسة أرباح األسهم "التوزيعات"  و( 

يتــم عــرض هــذه السياســات عــىل الموظفيــن الجــدد فــي 

الشــركة، كمــا و قــد تــم نشــر تلــك القواعــد فــي الصفحــة 

ــن  ــة الموظفي ــاح لكاف ــث تت ــركة بحي ــة للش ــة الداخلي اإللكتروني

لاطــاع عليهــا و للرجــوع إليهــا فــي أي وقــت.

2. بيــان بملكيــة و تعامــالت أعضــاء مجلــس اإلدارة 

و أزواجهــم و أبناؤهــم فــي األوراق الماليــة للشــركة 

خــالل 2021:

إن مجلــس إدارة شــركة العربيــة للطيــران و اإلدارة التنفيذيــة عىل 

ــي  ــد واإلجــراءات الت ــة القواع ــة بأهمي ــم و دراي ــام و عل اطــاع ت

ــن  ــركة مم ــي الش ــس وموظف ــاء المجل ــات أعض ــم تعام تحك

ــاء  ــدف االرتق ــم. وبه ــم مناصبه ــات بحك ــم معلوم ــر لديه تتواف

بمســتوى الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة الفرصــة للمســاهمين 

ــي ســهم الشــركة شــأنهم  ــم ف ــي تعاماته ــو متســاوين ف ليكون

فــي ذلــك شــأن المطلعيــن مــن داخــل الشــركة، فقــد أصــدرت 

ــركات  ــة الش ــل حوكم ــن دلي ــا و أدرج ضم ــا داخلي ــركة بيان الش

الخــاص بالشــركة، يبيــن شــروط تعامــات المطلعيــن، و ضــرورة 

ــر. اإلفصــاح عنهــا فــي هــذا التقري

 تصبــو الشــركة مــن خــال هــذه اإلجــراءات المتخــذة إىل حمايــة 

حقــوق كافــة األطــراف المعنيــة، و كذلــك المحافظــة عــىل 

ــز ثقــة المســاهمين والمســتثمرين بهــا.  ســمعة الشــركة وتعزي

و كمــا أشــرنا ســابقا، تضمنــت القواعــد اإلجرائيــة و التطبيقيــة 

للحوكمــة فــي شــركة العربيــة للطيــران سياســة تــداول األســهم، 

و التــي توضــح آليــة و شــروط تــدوال المطلعيــن مــن كبــار 

ــس اإلدارة.  ــاء مجل ــن و أعض الموظفي

هــذا و لــم تكــن هنــاك تــداوالت ألي مــن أعضــاء مجلــس 

اإلدارة أو عائاتهــم مــن الدرجــة األوىل عــىل ســهم شــركة العربيــة 

ــام 2021. ــال ع ــران خ للطي

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

3. تشكيل مجلس اإلدارة :

أ . بيان التشكيل:

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء، حســب النظــام 

ــي  ــي ف ــس الحال ــاب المجل ــم انتخ ــد ت ــركة، و ق ــي للش األساس

ــام 2020.  ــن ع ــادي م ــة الع ــة العمومي ــاع الجمعي اجتم

 1. الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني
رئيس المجلس

 2. عادل عبدهللا علي
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



العربية للطيران - التقرير السنوي 2020العربية للطيران - التقرير السنوي 2020 24 |    |  23

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 في 

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

المتحدة كمتداول في قسم الخزينة. في يوليو 1995 انضم إىل شركة أبو ظبي لاستثمار كمدير لمحفظة االستثمار ، 

في يونيو 1998 ، انضم إىل بنك الخليج األول كرئيس قسم الخزينة واالستثمار ، ثم انتقل إىل بنك أبو ظبي الوطني 

في مارس 2001 كرئيس قسم العمات 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 السام البحرين ورئيس مجلس إدارة شركة معالم 

القابضة في البحرين . السيد البلوشي هو قائد جاد لمجموعة العمل ، ويتمتع بمهارات ممتازة في التحليل المالي 

وحل المشكات وبناء العاقات المتعددة في مجال االستثمار . يحمل السيد البلوشي بكالوريوس في العلوم المالية 

والمصرفية من جامعة أركنساس بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد سامر قاطرجي   

عضو مجلس اإلدراة منذ 2002 الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ترسبريدج

يتمتع السيد قاطرجي بخبرات مهنية واسعة في قطاع الخدمات المالية اإلستشارية واإلستثمار لفترة حوالي 25 عاماً. 

وقد توىل السيد قاطرجي خال مسيرته المهنية إدارة وهيكلة عمليات إستثمارية وتمويلية معقدة في ميادين مختلفة 

في األسواق المالية المحلية واإلقليمية والعالمية. ولديه خبرات في عمليات الدمج واإلستحواذ، واالستشارات المالية 

االستراتيجية، وإعادة هيكلة رأس المال، وكذلك هيكلة أدوات التمويل، سواء في األسهم أو منتجات الدين.

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

وألسهم  العامة"،  المساهمة  األردنية  الملكية  الجوية  "الخطوط  ألسهم  العام  واإلكتتاب  ش.م.ع"،  للطيران  "العربية 
"آرامكس"، وكذلك الطرح العام األولي ألسهـــم "موانـــئ دبـــي العالميـــة".

يتوىل السيد قاطرجي في الوقت الحاضر منصب الرئيس التنفيذي والمدير المفوض لشركة ترسبريدج، وهي شركة 

إستشارية لإلستثمار مقرها في مركز دبي المالي العالمي، وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. وقد قام السيد 

قاطرجي من خال دوره هذا بقيادة فريق عمل تنفيذي قوي إستطاع إبرام بعض المعامات البارزة، األمر الذي أهل 

الشركة للحصول عىل بعض الجوائز المرموقة في حقل صناعة الخدمات المالية. وقبل ذلك قاد السيد قاطرجي الفريق 

منطقة  في  العالمية  المصرفية  غروب  سيتي  مجموعة  لدى  الراعية  والمؤسسات  المالية  للمؤسسات  اإلستشاري 

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.

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

في علم األحياء من الجامعة األمريكيـــة في بيروت.  كما إّن السيد قاطرجي عضو في معهد أعضاء مجالس اإلدارات 

.ABANA ومنظمة  )GCCBDI( في دول مجلس التعاون الخليجي

عادل عبدهللا علي 

عضو مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران

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

وخال السنوات التالية، نجح عادل العلي في قيادة مسيرة النمو في مجموعة العربية للطيران، لتصبح أكبر شركة طيران 

اقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، كما أصبحت أول شركة طيران في العالم العربي تدرج أسهمها 

في البورصة، واألكبر من حيث القيمة السوقية. وبخبرته الطويلة التي عمل فيها مع عدد من الشركات الرائدة في 

القطاع مثل طيران الخليج، وبريتش إيروايز، تمكن علي من قيادة العربية للطيران لتصبح من أفضل شركات الطيران 

االقتصادي أداء حول العالم، حيث استطاعت تحقيق أرباح متتالية منذ تأسيس الشركة.

وتحت قيادة عادل العلي، حقق نموذج األعمال الذي تتبناه العربية للطيران النجاح تلو اآلخر، مما مكنها من توسيع 

نطاق عملياتها، والدخول في مشاريع جديدة، وتنويع مصادر دخلها. واليوم، تمتلك المجموعة سجاً حافاً باألعمال 

والمشاريع الناجحة من خدمات السفر والسياحة وخدمات الضيافة في جميع أنحاء العالم.

وإضافة لمنصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة العربية للطيران، يتوىل عادل العلي منصب رئيس مجلس إدارة إنفورميشن 

سيستمز أسوشيتس في الشارقة، وأكاديمية ألفا للطيران، وشركة مقر العالم للسفريات وعضو مجلس إدارة الشارقة 

لخدمات الطيران. 

ونال عادل العلي جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة طيران عدة مرات. كما حصل عىل جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة 

طيران اقتصادي في العالم أثناء فعاليات مؤتمر شركات الطيران االقتصادي العالمية. و تقديراً لمساهمته الفاعلة في 

قطاع الطيران في منطقة الشرق األوسط فقد فاز علي بجائزة قاعة الشهرة في قطاع الطيران،  كما وفاز عادل العلي بجائزة 

مجلة إيرالين بزنس خال حفل توزيع جوائز استراتيجيات شركات الطيران، تقديراً اللتزام العربية للطيران بتوفير أفضل 

حلول السفر الجوي بجودة عالية، وتكلفة منخفضة للمسافرين في العالم العربي وخارجه عىل حد سواء.

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.

واآلن يتوىل نصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة جاما للطيران، شركة أي أم القابضة، شركة النورس للضيافة، 

شركة سانتوس الدولية، وشركة أسنت للدعاية واإلعان، و الشركة الدولية للسياحة. و هو نائب رئيس مجلس إدارة 

نادي الشارقة للرماية والجولف. الشيخ محمد حاصل عىل شهادتي الباكالوريوس و 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.

خال 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. و يحمل الشيخ خالد شهادة الباكالريوس في التجارة و شهادة الماجستير في إدارة األعمال الدولية.

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 التنفيذي 

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

قطاع النقل الجوي في دولة اإلمارات، وساهمت جهوده بشكل كبير بتعزيز الحركة السياحية و االقتصادية و التنموية 

في إمارة الشارقة.

سعادة وليد إبراهيم الصايغ   

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

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

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

العربية المتحدة، ورئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة، وعضو مجلس إدارة تال 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. 
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أ. العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة:

ــران،  ــة للطي ــركة العربي ــس إدارة ش ــة مجل ــة إىل رئاس • باإلضاف
ــب  ــب نائ ــي منص ــد آل ثان ــن محم ــدهللا ب ــيخ عب ــوىل الش يت

ــن. ــرة للتأمي ــركة البحي ــس إدارة ش ــس مجل رئي

• السيد وليد الصايغ عضو مجلس إدارة بنك االستثمار.
• الســيد مطــر البلوشــي عضــو فــي مجلــس إدارة مصــرف 

الســام البحرينــي

ب. بيان تمثيل العنصر النسائي:

المجلــس الحالــي منتخــب مــن قبــل الجمعيــة العموميــة فــي 

ــس  ــي مجل ــام 2020، و ال يوجــد تواجــد للعنصــر النســائي ف ع

اإلدارة الحالــي ،إال أن للعنصــر النســائي تواجــد فــي اإلدارة العليــا 

للشــركة. 

نســائي  عنصــر  أي  ترشــح  عــدم  بأســباب  بيــان  ت. 

اإلدارة: مجلــس  لعضويــة 

فــي شــركة العربيــة للطيــران تعــد كافــة أنــواع المســاواة دائمــا 

مــن أبجديــات العمــل، و عــىل رأس تلــك األبجديــات المســاواة 

بيــن الجنســين و التــي دائمــا مــا تكــون ضمــن أولوياتهــا. و فــي 

قراراتهــا الخاصــة بالتعييــن و الترقيــات و الترشــيح، تعتمــد 

العربيــة للطيــران دائمــا ً عــىل المؤهــات و الخبــرات كمقيــاس 

ــح  ــم فت ــد ت ــرق. و ق ــس أو الع ــات إىل الجن رئيســي دون اإللتف

بــاب الترشــح لمجلــس اإلدارة للعامــة و بشــكل متســاوي بيــن 

ــوا مــن الرجــال. الجنســين، إال أن جميــع المترشــحين كان

ث. بيان بما يلي:

1. مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2020:

لم تصرف مكافأة لألعضاء عن عام 2020.

2. مجموع المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021:

 ســتنظر الجمعيــة العموميــة لعــام 2021 فــي مقتــرح مجلــس 

اإلدارة بكافــأة شــاملة قدرهــا 8,250,000 درهــم.

3. بيــان تفاصيــل بــدالت الحضــور: لــم يســتلم أعضــاء مجلــس 

اإلدارة بــدل لحضــور االجتماعــات عــن عملهــم فــي 2021.

ــا  ــي تقاضاه ــاب الت ــب أو األتع ــدالت أو الروات ــل الب 4. تفاصي

ــد. ــن 2021: ال توج ــس اإلدارة  ع ــو مجل عض

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:

ــس  ــرف مجل ــه، يش ــس و اختصاصات ــارة إىل دور المجل و باإلش

اإلدارة عــىل اإلطــار العــام و اســتراتيجيات الشــركة، و مناقشــتها 

ــة مفوضــة  ــن أن اإلدارة التنفيذي ــة، فــي حي مــع اإلدارة التنفيذي

فــي اإلدارة اليوميــة للشــركة. و ترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريرهــا 

للمجلــس و التــي تشــمل خططهــا التوســعية و التحديــات التــي 

تواجههــا، و توجهاتهــا المســتقبلية.

هــذا و لــم يفــوض المجلــس اإلدارة التنفيذيــة لمهمــة بعينهــا، 

ــركة  ــة للش ــاإلدارة اليومي ــة ب ــة مفوض ــر أن اإلدارة التنفيذي غي

و تســيير األعمــال التجاريــة و تنميتهــا، و الرجــوع للمجلــس 

فــي الظــروف االســتثنائية أو التحديــات، أو االســتثمارات و 

ــة. ــرارات المهم الق

خ. تعامالت األطراف ذات العالقة:

لــم تكــن هنــاك تعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة )أصحــاب 

المصالح(.

ذ. الهيكل اإلداري:

الهيكل اإلداري في المرفق رقم 4.

ر. بيان تفصيلي بكبار الموظفين

مدقق الحسابات الخارجي :

ــام  ــابات لع ــق الحس ــون كمدق ــت ثورنت ــن جران ــم تعيي ــد ت لق

ــتقلة  ــدة والمس ــة الرائ ــات الدولي ــدى المنظم ــي إح 2021. وه

التــي تقــدم خدمــات التدقيــق والضرائــب واإلستشــارات. تقــدم 

جرانــت ثورنتــون الدوليــة خدماتهــا المهنيــة منــذ أكثــر مــن مائــة 

عــام بأكثــر مــن 130 دولــة وأكثــر مــن 700 مكتــب حــول العالــم. 

ــف  ــف موظ ــن 50 ال ــر م ــة أكث ــون الدولي ــت ثورنت ــدى جران ل

ــم. ــون بالشــركات األعضــاء حــول العال يعمل

ــو  ــي عض ــدة ه ــة المتح ــارات العربي ــون اإلم ــت ثورنت إن جران

فــي جرانــت ثورنتــون الدوليــة المحــدودة، و قــد تأسســت 

ــام 1966  ــي ع ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــون اإلم ــت ثورنت جران

. اســتطاعت جرانــت ثورنتــون أن تكتســب ســمعة جيــدة فيمــا 

ــاً  ــاً وإقليمي ــركات محلي ــزة للش ــات متمي ــر خدم ــق بتوفي يتعل

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــون اإلم ــت ثورنت ــم جران ــا. تض وعالمي

ــريك. ــن 20 ش ــف متضمني ــن 250 موظ ــر م أكث

ــات  ــدة خدم ــة المتح ــارات العربي ــون اإلم ــت ثورنت ــدم جران تق

الداخلــي  والتدقيــق  واإلستشــارات  والضرائــب  التدقيــق 

وتقصــي الحقائــق وإستشــارات تقنيــة المعلومــات مــن خــال 

ــة. ــا بالدول مكاتبه

ــره  ــم تكــن هنــاك أيــة تحفظــات للمدقــق الخارجــي فــي تقري ل

ــام 2021. لع

ألي   Grand Thornton شــركة  اســتخدام  يتــم  لــم  و  هــذا 

أخــرى. خدمــات 

لجنــة التدقيــق :

أ . يقــر رئيــس لجنــة التدقيــق بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي 

الشــركة، و مراجعتــه آلليــة عملهــا و التأكــد مــن فعاليتهــا. كمــا 

يقــر كمــا يقــر بمســؤوليته عــن نظــام المتابعــة واإلشــراف عــىل 

تعامــات األشــخاص المتطلعيــن فــي الشــركة وعــن مراجعتــه 

ــس اإلدارة  ــرر مجل ــه. كمــا و ق ــد مــن فعاليت ــه والتأك ــة عمل آللي

إناطــة "إدارة المخاطــر" إىل لجنــة التدقيــق.

ب . أسماء أعضاء اللجنة و اختصاصاتها:

تشــكلت هــذه اللجنــة وفقــاً ألتظمــة وضوابــط حوكمة الشــركات 

وهــي مكونــة مــن ثاثــة 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:

 أ( تبني سياسة تعيين والتعاقد مع مدقق الحسابات الخارجية.

 ب( مراجعة القوائم المالية.

 ج( وضع أطر الرقابة الداخلية.

 د( وضع السياسات المالية و سياسات التدقيق.

 ه( اعداد التقارير و التدقيق العام.

 و( نشر المخالفات و االحتيال.

 ز( االشراف عىل تعامات المطلعين.

 ح( إدارة المخاطر.

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

ــام  ــة للحوكمــة عــىل مه ــد االجرائي ــل القواع ــوي دلي ــا و يحت كم

ــل. ــكل مفص ــة بش اللجن

ج. بيان عدد االجتماعات و الحضور:

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

 أ. بيــان األتعــاب والتكاليــف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحســابات الخارجي ، وذلك حســب 

التالي:- الجدول 

 أي مكافآت أخرى

 نقدية/عينية للعام 1202

أو تستحق مستقبالً

 مجموع المكافآت

 المدفوعة عن العام

1202

 مجموع الرواتب و

البدالت لعام 1202
تاريخ التعيين المنصب

0 2% من صافي الربح فبراير 2003 5,400,000 درهم الرئيس التنفيذي للمجموعة

0 0 1,728,600 نوفمبر 2007 مدير استحواذ الطائرات و الخدمات الفنية

0 0 1,347,564 يونيو 2012  مدير االستراتيجية

0 0 1,282,308 مايو 2004 مدير المبيعات و الشحن

0 0 1,209,588 يوليو 2003 المدير المالي

0 0 1,231,163 أكتوبر 2003 رئيس العمليات الجوية

0 0 1,129,020 أغسطس 2010  رئيس المعايير الفنية

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 2021 )درهم(

ال يوجد

 أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخاف

 التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 )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
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لجنــة الترشيحات و المكافآت :

أ . يقــر رئيــس لجنــة التدقيــق بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي 

الشــركة، و مراجعتــه آلليــة عملهــا و التأكــد مــن فعاليتهــا. 

ب . أسماء أعضاء اللجنة و اختصاصاتها:

تشــكلت هــذه اللجنــة وفقــاً ألنظمــة وضوابــط حوكمة الشــركات 

وهــي مكونــة مــن ثاثــة أعضاء.

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

عضواً الشيخ خالد القاسمي   

عضواً السيد وليد الصايغ   

ترفــع اللجنــة تقاريرهــا و توصياتهــا إىل مجلــس اإلدارة. و تتــوىل 

المهــام التاليــة:

ــس اإلدارة و  ــة مجل ــح لعضوي ــة بالترش ــة خاص ــع سياس  أ( وض
اإلدارة التنفيذيــة تهــدف إىل مراعــاة التنويــع بيــن الجنســين 

ــرأة. ــجيع الم ــكيل و تش ــن التش ضم

ــة  ــح لعضوي ــة بالترش ــراءات الخاص ــة اإلج ــم و متابع  ب( تنظي

ــن و األنظمــة المعمــول  ــع القواني ــس اإلدارة بمــا يتفــق م مجل

ــم 2016/7. ــة رق ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــرار رئي ــا و ق به

 ج( التأكد من استقال األعضاء المستقلين بشكل مستمر.

 د( إعــداد السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت و المزايــا و الحوافز 

و الرواتــب الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة و العامليــن فيهــا، و 

مراجعتها بشــكل ســنوي.

 ه( مراجعة هيكل مجلس اإلدارة و رفع التوصيات.

ــتوى  ــىل مس ــاءات ع ــن الكف ــركة  م ــات الش ــد احتياج  و( تحدي

ــم. ــس اختياره ــن و أس ــا و الموظفي ــة العلي اإلدارة التنفيذي

 ز( اعــداد السياســات الخاصــة بالمــوارد البشــرية و التدريــب فــي 
الشــركة و مراقبــة تطبيقهــا.

ــام  ــة للحوكمــة عــىل مه ــد االجرائي ــل القواع ــوي دلي ــا و يحت كم

ــل. ــكل مفص ــة بش اللجن

ج . جدول اإلجتماعات و الحضور:

فــي المرفــق رقــم 3 يجــد القــارئ جــدول االجتماعــات مــع 

التواريــخ و الحضــور.

لجنة متابعة  و اإلشراف عىل تعامالت األشخاص 

المتطلعين:

تتضمــن القواعــد اإلجرائيــة لدليــل الحوكمــة الخــاص بالشــركة 

ــداول عــىل  ــع أي ت سياســة تعامــات المطلعيــن. و حــددت من

ــاع  ــة، أو إط ــرة للعام ــر متوف ــات غي ــىل معلوم ــاء ع ــهم بن األس

الغيــر عــىل تلــك المعلومــات. كمــا و حــددت السياســة النوافــذ 

ــدت  ــن. و أك ــب القواني ــل حس ــا التعام ــن خاله ــموح م المس

عــىل ضــرورة اإلفصــاح عــن مركــز المتعامــل فــي الشــركة 

ــداول. ــد أي ت ــي عن ــيط المال للوس

أســند مجلــس اإلدارة اإلشــراف عــىل تعامــات المطلعيــن إىل 

لجنــة التدقيــق. 

ــس  ــن مجل ــة م ــرى منبثق ــان أخ ــد لج ــذا و ال توج 8 - ه

اإلدارة.

9 - نظام الرقابة الداخلية:

ــة  ــة الداخلي أ . يقــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عــن نظــام الرقاب

فــي الشــركة و عــن مراجعتــه آلليــة عملــه و التأكــد مــن فعاليتــه.

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

ــهادة  ــبة )1989( و ش ــوس محاس ــة: باكالوري ــات العلمي المؤه

ــة.  ــات المتحــدة األمريكي ــن الوالي ــة م ــة مهني مالي

تاريخ التعيين: 2013

د. كيفيــة تعامــل إدارة الرقابــة الداخليــة مــع أيــة مشــاكل كبيــرة 

بالشــركة أو تلــك التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي التقاريــر و 

الحســابات. )فــي حــال عــدم وجــود أيــة مشــاكل يرجى ذكــر ذلك(:

ال توجــد مشــاكل كبيــرة أو جوهريــة فــي 2020 خاصــة بالشــركة، 

و إنمــا تأثــر الوضــع العــام بالجائحــة.

و عمومــاً ، عنــد وجــود مثــل تلــك المشــاكل يتــم مناقشــتها مــع 

اإلدارة العليــا إليجــاد حلــول ســريعة و فاعلــة، و مــن ثــم رفعهــا 

إىل لجنــة التدقيــق المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة لمراجعــة 

الحلــول المقترحــة و إقرارهــا، و تتــوىل اللجنــة مناقشــة تفاصيــل 

المشــكلة و الخطــوات المقترحــة و المتخــذة لمعالجتهــا مــع 

ــس اإلدارة. مجل

يعــد نظــام الرقابــة الداخليــة نظامــا متكامــا يفــرض االجــراءات 

و الشــروط و القوانيــن االداريــة، و يراقــب تطبيقهــا بشــكل 

ــا  ــام عائق ــذا النظ ــد ه ــركة. و ال يع ــال أداء الش ــن خ ــي م عمل

و مانعــا لفعاليــة العمــل و ســرعة االنجــاز و األداء، بــل عــىل 

ــة األداء  ــر فعالي العكــس تمامــا فهــو مــا يضمــن للشــركة تطوي

و فعاليــة إدارة المخاطــر ونظــام الرقابــة الداخلــي بالشــركة. و هــو 

مــا يقيــس نســبة االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات الموضوعــة، 

حمايــة الممتلــكات، االســتخدام االقتصــادي والفعــال للمــوارد. 

الرقابــة  هــذا و قــد اقــر المجلــس بمســؤوليته عــن نظــام 

ــه. ــه وفعاليت ــن مراجعت ــركة وع ــي الش ــة ف الداخلي

يتــوىل إدارة الرقابــة الداخليــة، و مهــام ضابــط االمتثــال، الســيد 

محمــد الباشــا و هــو محاســب قانونــي و مدقــق مالــي معتمــد 

ــاوز  ــة تتج ــة الداخلي ــة و الرقاب ــبة القانوني ــي المحاس ــرة ف ذو خب

خمســة و عشــرون عامــا  فــي التدقيــق الداخلــي والتدقيــق 

الخارجــي، فــي شــركات و مؤسســات ماليــة عــدة. و قــد انضــم 

ــة 2013،  ــي بداي ــران ف ــة للطي ــق العربي ــا إىل فري ــيد الباش الس

حامــا معــه خبــره طويلــة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي و ذلــك 

فــي مصــارف عالميــة، فــي مناطــق عديــدة مــن العالــم.

ومن المسؤوليات الرئيسية إلدارة التدقيق الداخلي :

ــول  ــة أص ــان حماي ــابات لضم ــة الحس ــج  لمراجع ــر برام  تطوي

ــات؛  ــامة المعلوم ــان س ــن ضم ــؤولة ع ــون مس ــركة ، وتك الش

اإلذعــان مــع سياســات الشــركة وإجراءاتهــا وأنظمتهــا ، وتقييــم 

األداء التنظيمــي، واالســتفادة المثــىل مــن الفــرص وتقليــل 

المخاطــر ، و االســتخدام األمثــل لمــوارد الشــركة، و خلــق نظــام 

ــة.  ــة الداخلي للرقاب

و يتم ذلك عبر:

ــتوى  ــىل مس ــات ع ــات و الممارس ــة السياس ــر و متابع • تطوي
ــركة.  الش

• وضع خطط و برامج عىل نطاق الشركة للتدقيق الداخلي.

والسياســات  للممارســات  المتواصــل  التطبيــق  ضمــان   •
الشــركات.  وإدارة  والمحاســبية  الماليــة 

• اســتعراض موثوقيــة وســامة التشــغيل و األنظمــة الماليــة ، 
وغيرهــا مــن نظــم المعلومــات اإلداريــة والوســائل المســتخدمة 

لتحديــد األداء ، و تصنيــف و تقريــر هــذه المعلومــات. 

• اســتعراض وســائل الحفــاظ عــىل األصــول وحســب مقتضــى 
الحــال التحقــق مــن وجــود األصــول المذكــورة. 

ــا  ــي توضفه ــوارد الت ــاءة الم ــادي و كف ــع االقتص ــة الوض •دراس
الشــركة،  وتحديــد الفــرص المتاحــة لتحســين األداء التشــغيلي. 

ــة  ــان المختلف ــف  اللج ــراءات / وظائ ــة اإلج ــة ومراجع • مراقب
عــىل النحــو المطلــوب مــن قبــل لجنــة المراجعــة وذلــك للتعبيــر 

عــن رأي مســتقل. 

• التنسيق مع مدققو الحسابات القانونيين المستقلون.

• مراجعــة والموافقــة عــىل جميــع التغييــرات الكبيــرة فــي 
النظــم الماليــة والمحاســبية والممارســات واإلجــراءات لضمــان 

ــة.  ــة الداخلي الرقاب

• إجــراء التحقيقــات ومراجعــة الحســابات عــىل النحــو المقتــرح 
مــن قبــل اإلدارة العليــا أو مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي / مجلس 

اإلدارة ، مــن أجــل تحديــد الحقائــق واألســباب مــن المخالفــات 

المشــتبه فيهــا. 

• ضمــان دراســة السياســات القائمــة والممارســات واإلجــراءات 
، و العمــل عــىل تطويرهــا مــن أجــل تحســين الرقابــة والحفــاظ 

عــىل أصــول الشــركة. 

• التقريــر إىل المجلــس / الرئيــس التنفيــذي لشــركة / لجنــة 
التدقيــق حــول مــدى كفايــة وفعاليــة الشــركة فــي نظــام 

المحاســبة اإلداريــة الداخليــة ، والضوابــط الماليــة ، ونوعيــة 

الموضوعــة.  المعاييــر  بالمقارنــة مــع  التشــغيلي  األداء 

• متابعــة وضــع تقاريــر وتوصيــات مراجعــة الحســابات وتقديــم 
تقريــر متابعــة إىل المجلــس / رئيــس مجلــس اإلدارة ولجنــة 

ــق.  التدقي

 تصميــم جــدول زمنــي لــإلدارة لتطبيــق الخطــط الســنوية 

لمراجعــة الحســابات وتنفيذهــا بعــد إقرارهــا مــن لجنــة التدقيــق 

ــي.  الداخل

ــم عــرض عــن أنشــطة مراجعــة الحســابات والدراســات  • تقدي
ــو  ــىل النح ــة ع ــركات التابع ــركة األم  و الش ــتوى الش ــىل مس ع

ــي.  ــق الداخل ــة التدقي ــل لجن ــن قب ــوب م المطل

• إعــداد خطــط اإلدارة الســنوية والميزانيــات التشــغيلية ، و بعــد 
ــن  ــاك الموظفي ــات وم ــىل النفق ــة ع ــا ، الرقاب ــة عليه الموافق

لتضاهــي هــذه الخطــط والميزانيــات. 

ــة لموظفــي اإلدارة، مــن حيــث اختيــار  • ممارســة اإلدارة الفعال
وتدريــب وتحفيــز وتقييــم و تأديــب الموظفيــن فــي اتصــال مــع 

المــوارد البشــرية. 

ــح و  ــد مــن أن مــوارد اإلدارات مســتخدمة بشــكل صحي • التأك
فعــال. 

مراجعــة  لمهــام  خارجيــة  بمصــادر  االســتعانة  مســؤولية   •
الحســابات.

هــذا، و لــم تصــادف الشــركة أيــة مشــاكل كبيــرة يتوجــب 

مرتكبــة  مخالفــات  أو  التقريــر،  هــذا  فــي  عنهــا  اإلفصــاح 

تســتوجب بيــان أســبابها، كمــا و لــم تكــن هنــاك أحــداث 

جوهريــة، خارجــة عــن المعتــاد، و تســتدعي التطــرق إليهــا فــي 

هــذا التقريــر.

يتــم رفــع تقاريــر التدقيــق الداخلــي لمجلــس اإلدارة مــن خــال 

لجنــة التدقيــق، و خــا العــام المنصــرم تــم رفــع ثمانيــة تقاريــر 

إىل لجنــة التدقيــق.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة:

ال توجد مخالفات .

11.  مساهمة الشركة المجتمعية و البيئية:

تعمــل العربيــة للطيــران كذلــك عــىل تطويــر نهجــا ً شــاماً 

أهميــة  يؤكــد  مــا  هــو  و  أعمالهــا،  جميــع  فــي  لاســتدامة 

اســتيعاب و التنبــؤ بالجوانــب البيئيــة و االجتماعيــة و الحوكمــة 

كجــزء مــن دور الشــركة و مهامهــا تجــاه مســافرينا و موردينــا و 

مجتمعاتنــا.

تمثــل المســائل البيئيــة و االجتماعيــة و حوكمــة الشــركات أهــم 

ــة، ابتــداّء مــن  االعتبــارات عنــد اتخــاذ قــرارات األعمــال التجاري

االلتــزام بمبــادئ حوكمــة الشــركات عــىل جميــع األصعــدة فــي 

الشــركة، و إدارة المخاطــر، و خدمــة العمــاء و المجتمعــات. 

ــن  ــي تكوي ــا ً و رئيســيا ً ف ــا ً مهم ــد اســتدامة األعمــال دافع تع

ثقافــة الشــركة و اســتراتيجياتها طويلــة األمــد. و عــىل ذات 

ــة  ــادئ عــىل كاف ــك المب ــق تل ــي تطبي ــة، يأت ــدر مــن األهمي الق

ممارســات الشــركة و المجموعــة، بحيــث تعكــس فعاليــة عاليــة 

ــة.  ــة للبيئ ــات صديق و ممارس

ــس  ــذا أن نعك ــي ه ــران، يعن ــة للطي ــة العربي ــبة لمجموع بالنس

ــي  ــاعدة ف ــال، للمس ــي األعم ــاتنا ف ــا و سياس ــا و خبراتن تواجدن

دفــع عجلــة التعافــي بشــكل واســع و ســريع و مســتدام. و عليــه 

ال توفــر العربيــة للطيــران رحــات سلســة و ذات قيمــة مضافــة 

ــرة فــي ســبيل رفــع  ــل تكــرس الشــركة جهــودا كبي فحســب، ب

ــة،  ــذه الغاي ــا له ــا . و تحقيق ــل حظ ــم أق ــن ه ــاة م ــتوى حي مس

ــة  ــؤولية االجتماعي ــا ً للمس ــران برنامج ــة للطي ــت العربي خصص

بهــدف خلــق التنميــة المســتدامة مــع التركيــز عــىل توفيــر 

ــة. ــات المحروم ــل للمجتمع ــة األفض ــة الصحي ــم والرعاي التعلي

و قــد كانــت العربيــة للطيــران بيــن أوائــل مــن أدخــل مبــادرات 

خالــل  مــن  للشــركات  المســتدامة  االجتماعيــة  المســؤولية 

بالتعــاون مــع جمعيــة   " الخيــر  " ســحاب  إطــاق مشــروع 

ــن  ــوال م ــع األم ــج إىل جم ــدف البرنام ــة . ويه ــارقة الخيري الش

خــال مبــادرات عــدة، كتبرعــات المســافرين عبــر رحالــت 

الشــركة. و يتــم اســتثمار األمــوال المحصلــة مــن الجهــات 

المختلفــة فــي مجــاالت شــتى كالرعايــة التعليميــة والطبيــة فــي 

ــران. ــة للطي ــبكة العربي ــر ش ــة عب ــدان المحتاج البل

ــة فــي  ــادات طبي ــر" عي ــادرات "ســحاب الخي ــد أنشــأت مب وق

كل مــن الســودان ، وســريالنكا واليمــن و تركيــا ومصــر وكينيــا، 

ــال  ــة فــي ســريانكا والنيب ــن أنشــأت مــدارس تعليمي فــي حي

ــذ مشــرو ع  ــك ، نف ــاوة عــىل ذل ــا. ع ــد بنغــادش وكيني و الهن

ــر" . "ســحاب الخي
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العديــد مــن الحمالــت الطبيــة فــي مختلــف المجتمعــات 

ــادرات  ــودان ، ومب ــي الس ــحايا ف ــاب الس ــد الته ــات ض كالحم

ضــد أمــراض القلــب و مبــادرات مســتدامة عديــدة.

ــح و راحــة ذوي الهمــم، و  ــا ً بمصال ــا ً بالغ ــي الشــركة اهتمام تول

ذلــك بصفتهــم زواراً  لمكاتبنــا أو مســافرين عبــر رحالتنــا. و نضــع 

راحتهــم نصــب أعيننــا فــي كافــة البنــى التحتيــة المزمــع إقامتهــا.

ــركة  ــد الش ــة، تعتم ــىل البيئ ــا ً ع ــاهمة ً و حفاظ ــرا ً، مس و أخي

ــم  ــع، و ل ــراز و الصن ــة الط ــرات حديث ــتقطاب طائ ــة اس سياس

ــر  ــات الغي ــب االنبعاث ــك لتجن ــبقاً، و ذل ــتخدامها مس ــم اس يت

مرغــوب بهــا و تقليصهــا. و تعتمــد الشــركة سياســة التقليــص 

مــن األزراق المطبوعــة و إعــادة تدويــر الــورق و ذلــك لللحــد مــن 

ــات. ــتهاك الغاب اس

 ج( بيان توزيع ملكية األسهم في نهاية 2021:

المصدر: سوق دبي المالي.

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

 ب( بيان األداء مقارنة بمؤشر السوق العام و القطاع:

السعر األدنى السعر األعىل اإلغالق الشهر

1.250 1.420 1.25 يناير 2021

1.200 1.290 1.26 فبراير 2021

1.220 1.300 1.26 مارس 2021

1.240 1.340 1.28 أبريل 2021

1.280 1.410 1.37 مايو 2021

1.320 1.400 1.33 يونيو 2021

1.320 1.380 1.36 يوليو 2021

1.320 1.450 1.42 أغسطس 2021

1.330 1.430 1.36 سبتمبر 2021

1.310 1.410 1.4 أكتوبر 2021

1.360 1.750 1.45 نوفمبر 2021

1.400 1.510 1.45 ديسمبر 2021

النسبة المملوكة الكمية الفئة  الوصف

0.00% 26,000 عرب مصرف

0.12% 5,800,500 مجلس التعاون الخليجي مصرف

0.00% 50,000 اآلخرين مصرف

2.84% 132,594,371 اإلمارات مصرف

0.03% 1,485,416 عرب شركة

2.69% 125,367,610 مجلس التعاون الخليجي شركة

12.02% 560,777,524 اآلخرين شركة

59.97% 2,798,609,116 اإلمارات شركة

0.41% 19,309,309 اإلمارات حكومة

1.59% 74,008,903 عرب فرد

2.36% 110,289,818 مجلس التعاون الخليجي فرد

1.21% 56,472,846 اآلخرين فرد

16.53% 771,638,745 اإلمارات فرد

0.02% 900,000 مجلس التعاون الخليجي  مؤسسة فردية

0.01% 304,600 اآلخرين  مؤسسة فردية

0.19% 9,065,242 اإلمارات  مؤسسة فردية

% الكمية اسم المستثمر 

%18.55 865,904,256  الشارقه الداره االصول ذ م م

%9.21 429,613,509 )FZE( المها القابضة

% 7.9 280,266,779    مجموعه الشرق و الغرب العالميه ذ م م

% 8.2 274,375,982 بوند لاستثمار ش .ذ.م.م
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 ي( بيان بنسبة المواطنين: ه( بيان توزيع المساهمين حسب الملكية:

ترحــب الشــركة بمواطينــي دولــة اإلمــارات فــي كافــة الوظائــف، 

ــوي  ــذي يحت ــران ال ــم الطي ــي عال ــراط ف ــىل االنخ ــجعهم ع و تش

مجــاالت عديــدة للمواطنيــن اليــوم. يتركــز المواطنــون فــي 

الوظائــف اإلداريــة بشــكل عــام، و تحتضــن إدارة العمليــات 

مجموعــة مــن الطياريــن المواطنين، كمــا تحتضن إدارة الهندســة 

ــاط. ــة و نش ــاء و ذات هم ــن أكف ــين مواطني ــة مهندس و الصيان

و عــىل الرغــم مــن أن مهنــة مضيفــي الطيــران و فنيــي الطيران، 

ــركة، إال  ــي الش ــن موظف ــر 50٪ م ــكل أكث ــال تش ــز االتص و مرك

أنهــا ال تعــد ضمــن دائــراة اهتمــام المواطنيــن اليــوم.

شــهد العــام 2021 اســنكماال لجهــود احتــواء أزمــة كوفيــد 19، 

ــاء.  ــن الوب ــت ع ــي نجم ــات الت ــات و التحدي ــدي الصعوب و تع

وكّرســت الشــركة جهودهــا فــي إعــادة التشــغيل التدريجــي 

والحفــاظ عــىل ديمومــة األعمــال، و هــو مــا كان لــه أثــر واضــح 

ــق. ــي التوفي ــذا و هللا ول ــركة النهائية.ه ــة الش ــي نتيج ف

بيان بالمشاريع و المبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل 2021:

نسبة الملكية من رأس 

المال

مجموع عدد األهم 

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

ــط  ــأن ضواب ــا بش ــم اتخاذه ــي ت ــراءات الت ــان باإلج  و( بي

عالقــات المســتثمرين.

ــن  ــن ب ــيد عبدالرحم ــتثمرين الس ــات المس ــق عاق ــرأس فري ي

طليعــة، إال لــكل مــن الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة و الرئيــس 

و  هــام  دور  العامــة  العاقــات  مديــر  و  للمجموعــة،  المالــي 

محــوري فــي نشــاطات اإلدارة. 

منــذ تحــول شــركة العربيــة للطيــران إىل شــركة مســاهمة عامــة، 

ــور  ــة و تتمح ــة مطلق ــتثمرين أهمي ــات المس ــت إدارة عاق أول

مســاعدة صغــار  هــو  األول  شــقين:  فــي  اإلدارة  مســؤولية 

ــة منــه،  المســتثمرين مــن خــال شــرح آليــة االســتثمار و الغاي

ــتلمة، و  ــر المس ــابقة غي ــاح الس ــي األرب ــم ف ــة حقوقه و متابع

تشــجيعهم عــىل تحديــث بياناتهــم فــي الســوق المالــي، و 

ــد  ــال البري ــن خ ــك م ــم ذل ــة و يت ــئلتهم العام ــن أس ــة ع اإلجاب

ــف  ــي )investorelations@airarabia.com( و الهات االلكترون

)97165088977)+ كمــا و توفــر الصفحــة االلكترونيــة بيانــات 
ــا: ــا و خططه ــن الشــركة و أدائه ــع ســنوي ع ــة بشــكل رب محدث

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

أمــا الشــق الثانــي فهــو تســويق الشــركة عنــد كبــار المســتثمرين 

المالييــن  المحلليــن  و  العالميــة  االســتثمارية  الصناديــق  و 

ــدى كبــرى المنشــآت الماليــة و المصــارف، و يتــم ذلــك عبــر  ل

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــرات المتخصص ــي المؤتم ــاركة ف المش

باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم دعــوة جميــع المســجلين فــي قاعــدة 

بيانــات عاقــات المســتثمرين إىل مؤتمــر هاتفــي عقــب انتهــاء 

كل ربــع، و يتــم مناقشــة البيانــات الماليــة و األداء خــال الربــع 

المنصــرم بوجــود الرئيــس التنفيــذي و الرئيــس المالــي، و يفتــح 

ــظ، و  ــدراء المحاف ــن و م ــع المحللي ــوار م ــئلة و الح ــاب لألس الب

المســتثمرين.

 ز( بيان بالقرارات الخاصة:

الجمعيــة  عــىل  عرضهــا  تــم  خاصــة  قــرارات  أي  توجــد  ال 

لعموميــة. ا

 ح( مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة:

عبدالرحمن بن طليعة 

تاريخ التعيين: 2007

المؤهات:

المؤهــات: ماجســتير فــي اإلدارة االســتراتيجية و  القيــادة، 

ماجســتير فــي إدارة المشــاريع، باكلريــوس في اإلدارة و الشــؤون 

الماليــة. و قــد أكمــل برنامــج إعــداد أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــع  ــس اإلدارة م ــر مجال ــاء س ــداد أمن ــج إع ــة ورش( و برنام )أربع
مؤسســة "حوكمــة". و قــد أكمــل كذلــك برنامــج القيــادات 

التنفيذيــة لحكومــة اإلمــارات، و برنامــج الشــيخ محمــد بــن 

ــادة. ــداد الق ــد إلع راش

أن  منــه  تتطلــب  اإلدارة  مجلــس  ســر  كأميــن  مســؤولياته 

ــة.  ــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذي ــن مجل ــل بي ــزة الوص ــون هم يك

و التنســيق بيــن األعضــاء فــي الدعــوات، و توزيــع جــداول 

عمليــة  كذلــك  يتــوىل  و  االجتمــاع  محاضــر  و  األعمــال، 

بذلــك. المرتبطــة  االفصاحــات 

و مهامــه كأميــن ســر مجلــس اإلدارة منفصلــة عــن مهامــه 

اإلداريــة اليوميــة و التــي يتــوىل فيهــا العاقــات الدوليــة و 

العاقــات الحكوميــة، و عاقــات المســتثمرين و متابعــة بعــض 

الشــركات التابعــة. 

نسبة التوطين باستثناء 

المضيفين والفنيين
المواطنون

مضيفي الطيران والفنيين 

والتصال
عدد الموظفين العام العام

% 2.2 22 1100 2100 2019

% 2.95 20 678 1353 2020

% 2.39 19 795 1498 2021

محمد الباشا محمد بن عبدهللا آل ثاني وليد الصايغ عبدهللا بن محمد آل ثاني

مدير إدارة الرقابة الداخلية  رئيس لجنة الترشيحات و

المكافآت

رئيس لجنة التدقيق رئيس مجلس اإلدارة



العربية للطيران - التقرير السنوي 2020العربية للطيران - التقرير السنوي 2020 34 |    |  33

الربع األول

العربية مصر أستأنفت رحالتها بين األسكندرية والدوحة  •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها بين الشارقة والدوحة  •

العربية للطيران أختارت شركة "أماديوس" لخدماتها األرضية    •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها إىل كولومبو  •

العربية للطيران سجلت أرباح صافية قدرها 20 مليون درهم خالل الربع األخير لعام 2020  •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها إىل األقصر  •

العربية للطيران مصر أطلقت رحالت مباشرة بين القاهرة ومسقط  •

العربية للطيران المغرب أطلقت 12 وجهة جديدة في صيف 2021  •

العربية للطيران المغرب أطلقت وجهة جديدة بين تولوز ووجدة في المغرب  •

شاركت العربية للطيران في "قمة العرب للطيران 2021"   •

الربع الثالث

أطلقت العربية للطيران أبوظبي رحالت مباشرة إىل باكو  •

وقعت العربية للطيران اتفاقية مع صندوق المصالح الوطنية األرمني إلطالق شركة طيران وطنية جديدة في أرمنيا  •

تسجل العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 44 مليون درهم خالل الربع الثاني لعام 2021  •

العربية للطيران" و"صندوق المصالح الوطنية األرميني" يختاران "فالي أرنا" اسماً لشركة الطيران الوطنية في أرمينيا   •

"العربية للطيران" و"الكسون جروب" يطلقان شركة طيران اقتصادي جديدة في باكستان  •

أستأنفت العربية للطيران رحالتها إىل المملكة العربية السعوديىة  •

أطلقت العربية للطيران مصر رحالت مباشرة بين القاهرة وأسوان  •

الربع الرابع

أطلقت العربية للطيران رحالت مباشرة إىل إنتيبي  •

أطلقت العربية للطيران المغرب رحالت مباشرة بين وجدة وبروكسل  •

أحتفلت العربية للطيران بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لتأسيسها وكشفت عن الزي الرسمي الجديد لكوادرها  •

تسجل العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 209 مليون درهم خالل الربع الثالث لعام 2021  •

أستعرضت "العربية للطيران" أحدث طائراتها "إيرباص A321neo LR"  في معرض دبي للطيران 2021  •

أطلقت العربية للطيران ابوظبي رحالت مباشرة إىل ثالثة مدن في الهند  •

أطلقت العربية للطيران ابوظبي رحالت مباشرة إىل مدينة دلهي  •

أطلقت العربية للطيران المغرب رحالت مباشرة بين فاس و اسطنبول  •

أطلقت العربية للطيران مصر رحالت مباشرة بين القاهرة والخرطوم  •

أعلنت العربية للطيران عن مشاركتها كشريك أستراتيجي في "قمة العرب للطيران" لعام 2022   •

الربع الثاني

العربية للطيران أستأنفت رحالتها إىل طرابزون  •

العربية للطيران ابوظبي أطلقت رحالت مباشرة إىل طشقند  •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها الموسيمية بين الشارقة وباتومي  •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها بين الشارقة وسراييفو  •

صادقت الجمعية العمومية لشركة العربية للطيران عىل نتائج السنة المالية 2020  •

استلمت العربية للطيران طائرة جديدة من طراز إيرباص 200-321 نيو إل آر  •

توقيع شراكة بين برنامج  Air Rewardsللعربية للطيران وبرنامج ضيف االتحاد لتقديم مزايا حصرية  •

العربية للطيران مصر أطلقت رحالت مباشرة بين القاهرة والبحرين  •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها إىل موسكو  •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها إىل بيشكيك  •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها إىل ألماتي  •

العربية للطيران مصر أطلقت رحالت جديدة بين شرم الشيخ وجدة  •

العربية للطيران أستأنفت رحالتها إىل براغ  •

أطلقت العربية للطيران رحالت مباشرة ين الشارقة وشرم الشيخ  •

أستأنفت العربية للطيران رحالتها إىل فيينا  •

سجلت العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 34 مليون درهم خالل الربع األول لعام 2021  •

أطلقت العربية للطيران مصر رحاالت مباشرة إىل 3 مدن في إيطاليا إنطالقاً من شرم الشيخ  •

أطلقت العربية للطيران أبوظبي رحالت مباشرة إىل سراييفو، تبليسي، طرابزون، ويريفان   •

العربية للطيران  مصر أطلقت رحالت مباشرة جديدة بين القاهرة والجوف  •

العربية للطيران مصر أطلقت 3 رحالت داخلية؛ القاهرة إىل شرم الشيخ، األسكندرية إىل الغردقة، القاهرة إىل الغردقة.  •

أستأنفت العربية للطيران رحالتها إىل باكو  •

أستأنفت العربية للطيران رحالتها إىل مطارين في اسطنبول  •

أطلقت العربية للطيران رحالت مباشرة إىل تيرانا  •

أطلقت العربية للطيران رحالت مباشرة إىل بوكيت  •

أستأنفت العربية المغرب رحالتها بين المغرب وأوروبا )جنيف، آيندهوفن وُمرِسَية(  •

أطلقت العربية للطيران رحالت مباشرة بين شرم الشيخ وأرمنيا  •
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ملحق رقم 4

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 14.1.2021 1

Y Y Y Y Y Y Y 10.2.2021 2

Y Y Y Y Y Y Y 9.5.2021 3

Y Y Y Y Y Y Y 12.7.2021 4

Y Y Y Y Y Y Y 9.8.2021 5

Y Y Y Y N Y Y 10.11.2021 6

Y Y Y Y Y Y Y 29.12.2021 7

سامر الشيخ خالد وليد الصايغ التاريخ رقم اجتماع لجنة التدقيق

Y Y Y 10.2.2021 1

Y Y Y 9.5.2021 2

Y Y Y 9.8.2021 3

Y Y Y 10.11.2021 4

وليد الصايغ الشيخ خالد الشيخ محمد التاريخ
رقم اجتماع لجنة 

الترشيحات

Y Y Y 10.2.2021 1

ملحق رقم 1

جدول تواريخ اجتماعات مجلس إدارة شركة العربية للطيران و الحضور:

"Y" أي  حاضر، و "N" معتذر.

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.

مدير العوائد

والخزينة
مدير األمن الجوي4 مدراء إقليميين

مدير

االستراتيجية 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

الرئيس التنفيذي 

للمجموعة



الموحدة المالية   البيانات 
 31 ديسمبر 2021


