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رؤيتنا هي 
“أن نكون احدى شراكت الطيران االقتصادي الرائدة عالميًا“ 

من حيث:

• هامش الربح
• االبتاكر

• السمعة
• التميز في التشغيل

رسالتنا هي
“اعادة صياغة مفهوم السفر الجوي في المنطقة من 

خالل اسلوب العمل المبتكر، وتوفير القيمة المضافة 
والتشغيل اآلمن الموثوق“

ولتحقيق ذلك سنحرص على:
• توفير أفضل األسعار

• تطوير أعمالنا بشلك مربح
• فريق عمل نشيط ومتعدد المهام

• االلتزام بأعلى المعايير في التشغيل
• إدارة التاكليف بشلك فَعال
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أعزائي المساهمين ،

ــوية وآداء  ــو قـ ــدالت نم ــران" مع ــة للطي ــت "العربي حقق

مالــي متمَيــز ومســتدام عــى مــدار العــام 2019، مدفوعــاً 

باســتراتيجية الشــركة الفاعلــة فــي توســيع شــبكة وجهاتها، 

ــب  ــف، والطل ــط التكالي ــا لضب ــي اتخذته ــراءات الت واإلج

ــون  ــج بع ــاءت النتائ ــي ج ــا وبالتال ــى خدماته ــد ع المتزاي

ــدالت  ــن مع ــركة م ــه الش ــا حققت ــس م ــاىل لتعك هللا تع

ــاح والنمــو المتواصــل. قياســية فــي األرب

مــن  بالكثيــر  حافــاً  كان   2019 العــام  ان  يخفــى  وال 

التحديــات لقطــاع الطيــران حــول العالــم. فقــد واجــه 

االقتصــاد العالمــي تباطــؤاً فــي عــدة أســواق رئيســية 

الضغوطــات  وواصلــت  االوروبيــة  االســواق  منهــا 

منظومــة  عــى  تأثيرهــا  المتصاعــدة  الجيوسياســية 

التبــادل التجــاري. وشــهد العــام 2019 ايضــاً اشــهار اكثــر 

مــن 17 شــركة طيــران حــول العالــم افاســها ، واســتمرت 

ــى آداء  ــا ع ــن تأثيره ــود م ــعار الوق ــات باس ــاً التقلب ايض

الشــركات. ورغــم ذلــك كلــه، نفخــر فــي "العربيــة للطيــران" 

بقدرتنــا عــى التأقلــم مــع هــذه الظــروف وتحقيــق نتائــج 

ــام. ــة للع ــة قوي مالي

وارتفعــت إيــرادات الشــركة خــال الســنة الماليــة الكاملــة 

ــة  ــم، مقارن ــار دره ــغ 4.75 ملي ــبة 15% لتبل 2019 بنس

 .2018 الماليــة  الســنة  خــال  المســجلة  باإليــرادات 

ــة  ــال 2019 مدفوع ــة خ ــة القوي ــج المالي ــاءت النتائ وج

بالطلــب المرتفــع عــى رحــات الشــركة، حيــث قدمــت 

مليــون   12 مــن  للطيــران" خدماتهــا ألكثــر  "العربيــة 
مســافر انطاقــاً مــن مراكــز عملياتهــا األربعــة فــي دولــة 

ــة المتحــدة والمغــرب ومصــر، مســجلة  اإلمــارات العربي

بذلــك زيــادة قدرهــا %10 فــي عــدد المســافرين مقارنــة 

 11 والبالــغ  الماضــي  العــام  فــي  المســافرين  بعــدد 

ــام  ــد للع ــع معــدل إشــغال المقاع ــون مســافر. وارتف ملي

بنســبة 2% ليبلــغ %83.

ويســعدنا ايضــاً التنويــه بــأن العربيــة للطيران اســتطاعت 

مــن تحقيــق صافــي اربــاح قياســي للعــام 2019 تجــاوز، 

وللمــرة االوىل منــذ تأســيس الشــركة، عتبــة المليــار 

ــزل  ــام 2018 )بمع ــة بع ــادة نســبتها 80% مقارن درهــم بزي

ــه العربيــة  عــن اإلجــراء المحاســبي المتعلــق بالمخصصــات الــذي اتخذت

للطيــران فــي عــام 2018(.  هنالــك العديــد مــن العوامــل 

التــي ســاهمت فــي تحقيــق هــذه النتائــج القويــة منهــا 

ــة  ــر باالضاف ــع األخي ــال الرب ــود خ ــة الوق ــاض كلف انخف

ــي  ــات الت ــة بالتقلب ــات مقارن ــة العم ــتقرار حرك إىل اس

ــت ايضــاً  شــهدناها العــام الماضــي. وهــذه العوامــل كان

مدعومــة بزيــادة الطلــب عــى رحــات الشــركة، وتحســن 

حســن  إىل  باالضافــة  اإليــرادات  هامــش  فــي  قــوي 

اســتخدام فعاليــة االســطول واجــراءات ضبــط التكاليــف 

ــذا اآلداء  ــة ه ــي بالنهاي ــق اإلدارة. ويأت ــا فري ــي تبناه الت

القــوي فــي عــام 2019 ليؤكــد عــى قــوة نمــوذج أعمــال 

ــق اإلدارة. ــاءة فري ــركة وكف الش

واضافــت "العربيــة للطيــران" 16 وجهــة جديدة إىل شــبكة 

ــز  ــن مراك ــاً م ــام 2019 انطاق ــي ع ــة ف ــا العالمي وجهاته

عملياتهــا الرئيســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

والمغــرب، ومصــر. كمــا وشــهد العــام 2019 دخــول اوىل 

ــاث  ــتلمنا ث ــث اس ــة حي ــرات A321neo LR الخدم طائ

طائــرات جديــدة مــن الطــراز نفســه  خــال العــام ليصــل 

ــاص  ــرة ايرب ــرة. تســاعد طائ حجــم االســطول إىل 55 طائ

A321 الشــركة فــي توســيع شــبكة وجهاتنــا لتمكننــا مــن 

دخــول اســواق يصــل مداهــا إىل ثمــان ســاعات مــن 

الســفر المباشــر وبالتالــي دخــول اســواق جديــدة لــم تكــن 

ــا بالتأكيــد فــي  ــا ســابقاً. ولقــد بدأن ضمــن نطــاق وجهاتن

تطبيــق هــذه االســتراتيجية التوســعية مــن خــال اطــاق 

رحــات جديــدة متوســطة المــدى إىل كوااللومبــور وبــراغ 

وفيينــا انطاقــا مــن مطــار الشــارقة الدولــي. 

أكبــر  مــن  واحــدة  عــن  اعلنــا   ،2019 نوفمبــر  وفــي 

طلبيــات الطائــرات ذات الممــر الواحــد فــي المنطقــة 

بقيمــة دفتريــة تتجــاوز 14 مليــار دوالر وذلــك لشــراء 120 

طائــرة مــن عائلــة "إيربــاص A320". وستســاهم هــذه 

الصفقــة بتعزيــز قــوة األســطول الحالــي لشــركة "العربيــة 
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للطيــران" بمقــدار ثاثــة أضعــاف؛ فضــاً عــن دعمهــا 

ــا  ــبكة وجهاته ــيع ش ــة لتوس ــركة الرامي ــتراتيجية الش الس

العالميــة. وتشــمل الطلبــات الجديــدة: 73 طائــرة مــن 

طــراز A320neo، و27 طائــرة مــن طــراز A321neo، و20 

.A321XLR ــراز ــن ط ــرة م طائ

وفــي الربــع الرابــع 2019 اقدمنــا ايضــاً عــى خطــوة 

ــدى  ــعي ل ــج التوس ــة النه ــي خدم ــاهم ف ــتراتيجية تس اس

االتحــاد  "مجموعــة  مــع  اتفاقيــة  ابــرام  عبــر  الشــركة 

للطيــران" إلطــاق "العربيــة للطيــران أبوظبــي" أول شــركة 

ــة  ــا العاصم ــة مقره ــض التكلف ــادي منخف ــران اقتص طي

أبوظبــي. ســتتبع الشــركة الجديــدة نمــوذج عمــل الطيــران 

ــي مقــراً  االقتصــادي وســتتخذ مــن مطــار أبوظبــي الدول

ــدة  ــراكة الجدي ــتقوم الش ــا. وس ــياً لعملياته ــزاً رئيس ومرك

بدعــم شــبكة الوجهــات والخدمــات التــي تقدمهــا االتحــاد 

للطيــران، وســتلبي بدورهــا احتياجــات قطــاع الســفر 

كانــت  والــذي  المنطقــة  فــي  المتنامــي  االقتصــادي 

"العربيــة للطيــران" اول مــن اطلقــه فــي الشــرق االوســط 
ــاً.  ــر عام ــتة عش ــذ س ــا من ــمال افريقي وش

المتواصــل عــى  تركيزنــا  أثمــر  االعــزاء،  المســاهمين 

التوســع فــي األســواق الجديــدة واالســتمرار فــي تحســين 

الكفــآة التشــغيلية عــن خــوص عــام جديــٍد حافــٍل بالربحيــة 

ــام  ــي ع ــوي ف ــذا اآلداء الق ــي ه ــتدام. ويأت ــو المس والنم

2019 تأكيــداً عــى قــوة نمــوذج أعمــال الشــركة وكفــاءة 

فريــق االدارة. ونحــن مــن جهتنــا ســنواصل تركيزنــا عــى 

ــا،  ــل عملن ــتى مفاص ــي ش ــغيلية ف ــاءة التش ــز الكف تعزي

ــاريع  ــي مش ــول ف ــدة والدخ ــرص الجدي ــاف الف واستكش

ــت  ــي الوق ــركة، وف ــة للش ــو الطموح ــط النم ــدم خط تخ

ــل  ــر افض ــا وتوف ــة لعماءن ــة المضاف ــدم القيم ــه تق نفس

ــاهمينا. ــتثمار لمس ــى االس ــد ع عائ

ومــن ابــرز جوائــز التقديــر التــي فــازت بهــا الشــركة خــال 

"أفضــل شــركة طيــران اقتصــادي"  لقــب  2019 كان 

قبــل  مــن  وأفريقيــا  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 

موقــع AirlineRating.com العالمــي للتميــز فــي قطــاع 

ــذي  ــس التنفي ــي، الرئي ــادل العل ــا حصــل ع ــران، كم الطي

المرموقــة   "2020 "لورييــت  جائــزة  عــى  للمجموعــة 

مــن مجموعــة "آفييشــن ويــك نتــوورك"، وذلــك تكريمــاً 

ــن  ــا الشــركة. نحــ ــي تتبعه لاســتراتيجية االســتثنائية الت

فخــــورون بهــذا التمـيـز الــذي مــن شــأنه ان يعــزز من 

مكانــة الشــركة عربيــاً وعالميــاً كأفضــــل خيــــار للســــفر.

وأخيــراً، نختــم باإلعــراب عــن االمتنــان لجميــع موظفينــا 

ــا  ــدؤوب وإىل عمائن عــى تفانيهــم المســتمر وعملهــم ال

الذيــن اختــاروا الســفر مــع "العربيــة للطيــران" منــذ رحلتها 

ــادة،  ــاً؛ وكالع ــم 100 مليون ــى عدده ــن تخط األوىل والذي

لكــم مســاهمينا األفاضــل لدعمكــم المســتمر لنــا.

المخلصون

عادل عبدهللا العلي

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

عبدهللا بن محمد آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة 
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العربية للطيران مصر تطلق 
مركز عمليات جديد انطالقًا 
من مطار القاهرة الدولي 

العربية للطيران تضيف 
إلى أسطولها 3 طائرات 

جديدة من طراز إيرباص 
.A321 neo LR

العربية للطيران تطلق نظامها 
الترفيهي المجاني الجديد 

SkyTime والمبتكر

العربية للطيران تعلن عن 
طلبية لشراء 120 طائرة من 

عائلة "إيرباص A320" بقيمة 
14 مليار دوالر

العربية للطيران تختار 
Honeywell لتوسيع خدمات 

الصيانة وتزويد وحدات الطاقة 
اإلضافية السطولها

العربية للطيران تختار برنامج 
AMOS إلدارة عمليات 

الصيانة سعيًا منها لمواكبة 
متطلبات قطاع الطيران 

الحيوي وسريع التغير

العربية للطيران تنال لقب 
"أفضل شركة طيران اقتصادي" 

في الشرق األوسط وأفريقيا

الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة 
العربية للطيران" ينال جائزة 
"لورييت 2020" المرموقة 

تكريمًا الستراتيجة الشركة 
االستثنائية

إنجازات العام 2019 
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16 وجهة جديدة 
للعام 2019

من الشارقة، اإلمارات

 الشارقة – فيينا
الشارقة – كوااللومبور

الشارقة – تونس
الشارقة – بيشكك

من المغرب

الدار البيضاء – بيس
الدار البيضاء – تونس

الدار البيضاء – براغ
الدار البيضاء – لشبونة

من مصـر

أسيوط – الرياض
سوهاج – الرياض

شرم الشيخ – نابولي
القاهرة – ميالن
القاهرة – تبوك

القاهرة – القصيم
القاهرة – ينبع

القاهرة – الطائف

نتائج السنة المالية 2019 
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"العربيــة للطيــران" بتقديــر متواصــل محليــاً  تحظــى 

ــة،  ــا المجتمعي ــوي وجهوده ــا الق ــل آدائه ــاً بفض وعالمي

"أفضــل شــركة  بلقــب  وفــازت فــي ديســمبر 2019 

األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  اقتصــادي"  طيــران 

ــز  ــل موقــع AirlineRating.com للتمي ــا مــن قب وأفريقي

ــز التميــز فــي  فــي قطــاع الطيــران. ويقــوم بتحكيــم جوائ

ــعة  ــرات واس ــون بخب ــن يتمتع ــران 7 محرري ــاع الطي قط

ــمل  ــاراً يش ــاً لـــ 12 معي ــك وفق ــال؛ وذل ــذا المج ــي ه ف

عمــر األســطول، وآراء المســافرين، والربحيــة، والتصنيــف 

طاقــم  وعاقــات  المنتجــات،  وعــروض  االســتثماري، 

العمــل. ويؤكــد هــذا التكريــم عــى مكانــة الشــركة كخيــار 

مفضــل فــي المنطقــة للســفر الجــوي منخفــض التكلفــة. 

وقبــل ذلــك، حــازت "العربيــة للطيــران عــى تقديــراً 

ــة  ــذي للمجموع ــس التنفي ــول الرئي ــداً بحص ــاً جدي عالمي

عــادل العلــي عــى جائــزة "لورييــت 2020" مــن مجموعــة 

ــتراتيجية  ــاً لاس ــك تكريم ــوورك"، وذل ــك نت ــن وي "آفييش
ــازت  ــر ف ــي اكتوب ــركة. وف ــا الش ــي تتبعه ــتثنائية الت االس

ــران اقتصــادي  ــزة "أفضــل شــركة طي الشــركة ايضــاً بجائ

للعــام" خــال الــدورة الثالثــة عشــر مــن حفــل توزيــع جوائــز 

مجلــة "آفييشــن بزنــس" الــذي أقيــم فــي دبــي. وحصلــت 

ــن  ــا م ــب اختياره ــزة عق ــى الجائ ــران" ع ــة للطي "العربي
قبــل لجنــة تضــم نخبــة مــن خبــراء القطــاع تكريمــاً 

القــوي  وآدائهــا   تقدمهــا،  التــي  المبتكــرة  للخدمــات 

المســتدام، ونموهــا المســتمر.

الجوائز
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ــة  ــران للمســؤولية االجتماعي ــة للطي ــق برنامــج العربي أطل

ــذ  ــدف إىل تنفي ــذي يه ــر"، ال ــحاب الخي ــتدامة "س المس

ــي  ــة ف ــة الصحي ــم والرعاي ــي التعلي ــي مجال ــادرات ف مب

ــم، خــال  ــرة فــي مختلــف أنحــاء العال المجتمعــات الفقي

العــام  2019 حوالــي 9 مشــاريع جديــدة موزعــة عبــر 

ــعة  ــاريع توس ــذه المش ــم ه ــن اه ــة. وم ــبكتها العالمي ش

عيــادة ســحاب الخيــر فــي الهنــد لتســتوعب فصليــن 

عيــادات  توســعة  إىل  باالضافــة  اضافييــن  دراســيين 

ســحاب الخيــر فــي ســريانكا وبنغــادش ومصــر وكينيــا.

سحاب الخير
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ــران" باســتثمارين  ــة للطي ــام 2019 ، قامــت "العربي ــي ع ف

رئيســيين يشــيران إىل التوســع المســتقبلي للشــركة. فــي 

الربــع الرابــع مــن عــام 2019 ، وقعــت الشــركة اتفاقيــة 

مــع مجموعــة االتحــاد للطيــران إلطــاق "العربيــة للطيــران 

ــي  ــة ف ــة التكلف ــران منخفض ــركة طي ــي" ، أول ش ــو ظب أب

ــة 14  ــرات بقيم ــة طائ ــى طلبي ــت ع ــا وقع ــة، كم العاصم

ــرة. ــاص لـــ 120 طائ ــار دوالر مــع إيرب ملي

ولدعــم خطــط التوســع المســتقبلية بأحــدث التقنيــات 

والبنيــة التحتيــة المحدثــة ، أطلــق فريــق اإلدارة العديــد 

ــت أحــدث  ــي تضمن ــة الت ــات االنظمــة االكتروني مــن ترقي

التقنيــات مــن أنظمــة ذكاء األعمــال التــي تدعــم التواصــل 

والتحليــات بشــكل متطــور فــي جميــع الوحــدات ، إىل 

اعتمــاد AMOS إلدارة عمليــات الصيانــة وSAP المــوارد 

ــي. ــز الرئيس ــام الحج ــز نظ ــك تعزي ــرية وكذل البش

وفــي ابريــل، أعلنــت الشــركة عــن إطــاق نظامهــا الترفيهــي 

يتيــح  الــذي   SkyTime والمبتكــر  الجديــد  المجانــي 

للمســافرين مشــاهدة محتــوى البــث الرقمــي المباشــر 

عــى هواتفهــم الذكيــة، واألجهــزة اللوحيــة، والحواســب 

المحمولــة. ويعكــس هــذا النظــام المتوفــر عــى متــن جميــع 

طائــرات الشــركة التــزام "العربيــة للطيــران" بتطبيــق الحلول 

المبتكــرة التــي تهــدف إىل توفيــر القيمــة الحقيقيــة والراحــة 

للعمــاء.

االستثمار في المستقبل



     | 10العربية للطيران - التقرير السنوي 2019

ــركة  ــي ش ــة( ه ــاهمة عام ــركة مس ــران )ش ــة للطي العربي

مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي ويجــري تــداول أســهمها 

تحــت الرمــز: )DFM:AIRARABIA(، وهــي شــركة قابضــة 

درهــم  مليــار   14 عــن  قيمتهــا  تزيــد  أصــوالً  تمتلــك 

إماراتــي. تــم تأســيس العربيــة للطيــران فــي أكتوبــر 

2003 بــرأس مــال متواضــع، وكانــت أول شــركة طيــران 

ــة  ــوم مجموع ــم الي ــي تض ــة، وه ــي المنطق ــادي ف اقتص

ــدم  ــي تق ــرى الت ــركات األخ ــران والش ــركات الطي ــن ش م

ــم. ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــفر ف ــياحة والس ــات الس خدم

ــددة  ــات متع ــز عملي ــن مراك ــران م ــة للطي ــل العربي تعم

ــة  ــار رأس الخيم ــي ومط ــارقة الدول ــار الش ــي مط ــع ف تق

ــار  ــا، ومط ــدة أيًض ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــي ف الدول

محمــد الخامــس الدولــي فــي المغــرب، ومطــار بــرج 

ــر.  ــي مص ــكندرية ف ــي اإلس ــي ف ــرب الدول الع

مجموعة العربية للطيران

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

)ISA( أسوشيتس
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ــاطيل  ــدث أس ــن أح ــًدا م ــران واح ــة للطي ــغل العربي تش

الطائــرات فــي العالــم، وهــو يتألــف بالكامــل مــن طائــرات 

إيربــاص A320 وA321. وقــد أنهــت الشــركة ســنة 2019 

باســتقبال 3 طائــرات جديــدة، مــا رفــع عــدد طائــرات 

األســطول إىل 55.

ــن  ــران ع ــة للطي ــت العربي ــام 2019 اعلن ــة الع ــع نهاي وم

واحــدة مــن أكبــر طلبيــات الطائــرات ذات الممــر الواحــد 

فــي المنطقــة وذلــك لشــراء 120 طائــرة مــن عائلــة 

التــي  الصفقــة،  هــذه  وستســاهم   ."A320 "إيربــاص 
يتجــاوز إجمالــي قيمتهــا الشــرائية 14 مليــار دوالر أمريكــي 

)القيمــة الدفتريــة(، بتعزيــز قــوة األســطول الحالــي لشــركة 
ــن  ــاً ع ــاف؛ فض ــة أضع ــدار ثاث ــران" بمق ــة للطي "العربي
دعمهــا الســتراتيجية الشــركة الراميــة لتوســيع شــبكة 

وجهاتهــا العالميــة. وتشــمل الطلبــات الجديــدة: 73 طائــرة 

 ،A321neo و27 طائــرة مــن طــراز ،A320neo مــن طــراز

و20 طائــرة مــن طــراز A321XLR. وفيمــا تنتمــي جميعهــا 

بقيمــة  ينفــرد كل منهــا   ،"A320 إيربــاص" عائلــة  إىل 

اســتثنائية تدعــم مســاعي الشــركة لتحقيــق أهــداف النمــو 

الخاصــة بهــا. عــاوة عــى ذلــك، كانــت العربيــة للطيــران 

ــت  ــتئجار س ــام 2018 الس ــي الع ــة ف ــت اتفاقي ــد وقع ق

طائــرِات إيربــاص )A321 neo Long Range( واســتلمت 

ثاثــة منهــا خــال العــام 2019 ممــا ســاعد الشــركة عــى 

اطــاق رحــات جديــدة إىل وجهــات متوســطة المــدى 

ــر.  ــتيعابية اكب ــدرة اس ــرات ذات ق ــطول بطائ ــم االس ودع

وستتســلم الشــركة الثــاث طائــرات المتبقيــة مــن طــراز 

ــام 2020.  ــال الع A321 خ

إدارة األسطول
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تقرير الحوكمة 

2019
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تقرير الحوكمة الصادر عن شركة
العربية للطيران ش.م.ع. عن العام 2019 
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1. بيــان اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا الســتكمال نظــام 

حوكمــة الشــركات خــال عــام 2019، وكيفيــة تطبيقهــا:

ــق  ــي تطبي ــبق ف ــران الس ــة للطي ــركة العربي ــد كان لش لق

مبــادئ الحوكمــة العامــة للشــركات، حيــث تؤمــن الشــركة 

ومراعــاة  المبــادئ  لتلكــم  العملــي  التطبيــق  بأهميــة 

قوانيــن الحوكمــة بشــكلها الدقيــق، والممارســات ضمــن 

ــظ  ــي تحف ــة الت ــادئ الحوكم ــن ومب ــام لقواني ــار الع اإلط

ــح الشــركة ومســتثمريها وإدارتهــا والبيئــة  حقــوق ومصال

ــا. ــة به ــتثمارية المحيط االس

لــذا فــإن شــركة العربيــة للطيــران، وكافــة الشــركات التابعة 

لهــا فــي المجموعــة، ملتزمــة بكافــة القوانيــن واإلجــراءات 

وكشــركة  عالميــة  طيــران  كشــركة  عليهــا  المفروضــة 

مســاهمة عامــة وطنيــة ويشــمل ذلــك القانــون اإلتحــادي 

ــا  ــة وم ــركات التجاري ــوص الش ــام 2015 بخص ــم 2 لع رق

قــد يليــه مــن قــرارات وتعديــات أو تفســيرات، وأيــة 

والســلع  الماليــة  االوراق  هيئــة  تصدرهــا  ايضاحــات 

والجهــات الرســمية المختصــة وذلــك فــي كافــة أنشــطتها 

ــم 7  ــرار رق ــق الق ــزم الشــركة بتطبي ــا. كمــا وتلت وتعاماته

لعــام 2016 الصــادر عــن وزيــر االقتصــاد ورئيــس مجلــس 

ضوابــط  بشــأن  والســلع  الماليــة  األوراق  هيئــة  إدارة 

ــرارات  ــة ق ــاط المؤسســي، وأي ــر االنضب الحوكمــة ومعايي

ــة  ــا زرع الثق ــو م ــه. وه ــل محل ــه او تح ــدر بتعديل ــد تص ق

ــوء  ــم لتتب ــرى حــول العال ــات االســتثمارية الكب ــي الجه ف

ــران. ــة للطي ــاك العربي ــن م ــا ضم مكانه

و فــي هــذا الصــدد فقــد أصــدرت الشــركة القواعــد 

يلــي: مــا  متضمنــة  المبــادئ،  لتطبيــق  اإلجرائيــة 

بيان قنوات االتصال مع المساهمين. أ. 

ضوابط االخاق والسلوك  ب. 

سياسة تداول األسهم  ج. 

سياسة نشر المخالفات د. 

سياسة المسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة ه. 

سياسة أرباح األسهم "التوزيعات"و. 

يتــم عــرض هــذه السياســات عــى الموظفيــن الجــدد فــي 

الشــركة، كمــا وقــد تــم نشــر تلــك القواعــد فــي الصفحــة 

لكافــة  تتــاح  بحيــث  للشــركة  الداخليــة  اإللكترونيــة 

الموظفيــن لاطــاع عليهــا وللرجــوع إليهــا فــي أي وقــت.

2. تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية:

إن مجلس إدارة شركة العربية للطيران واإلدارة التنفيذية 

عى اطاع تام وعلم ودراية بأهمية القواعد واإلجراءات 

التي تحكم تعامات أعضاء المجلس وموظفي الشركة 

ممن تتوافر لديهم معلومات بحكم مناصبهم. وبهدف 

االرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاح وإتاحة الفرصة 

للمساهمين ليكونو متساوين في تعاماتهم في سهم 

الشركة شأنهم في ذلك شأن المطلعين من داخل الشركة، 

فقد أصدرت الشركة بيانا داخليا وأدرج ضمن دليل 

حوكمة الشركات الخاص بالشركة، يبين شروط تعامات 

المطلعين، وضرورة اإلفصاح عنها في هذا التقرير.

 تصبو الشركة من خال هذه اإلجراءات المتخذة 

إىل حماية حقوق كافة األطراف المعنية، وكذلك 

المحافظة عى سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين 

والمستثمرين بها. وكما أشرنا سابقا، تضمنت القواعد 

اإلجرائية والتطبيقية للحوكمة في شركة العربية للطيران 

سياسة تداول األسهم، والتي توضح آلية وشروط تدوال 

المطلعين من كبار الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة.

التداوالت في 2019:

الكمية طبيعة التداول االسم

817,801 شراء د. غانم الهاجري

16,380,239 شراء عادل عبدهللا العلي

تشكيل مجلس اإلدارة:  .3

١. بيان التشكيل:

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، حسب النظام 

األساسي للشركة، وقد تم انتخاب المجلس الحالي 

في اجتماع الجمعية العمومية العادي من عام 2017. 

وستنتخب الجمعية العمومية القادمة مجلس إدارة جديد 

لمدة 3 سنوات.

1. الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني  
رئيس المجلس

2. عادل عبدهللا العلي 
عضو تنفيذي

3. د. غانم محمد الهاجري 
عضو مستقل

4. الشيخ محمد بن عبدهللا آل ثاني 
عضو مستقل

5. الشيخ خالد بن عصام القاسمي 
عضو مستقل

6. وليد ابراهيم الصايغ 
عضو مستقل

7. مطر محمد البلوشي 
عضو مستقل
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ملخص السير الذاتية لألعضاء

الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني 

رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران منذ عام 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  منصب  أيضاً  كما شغل  الشارقة  التنفيذي إلمارة 

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

السياحية واالقتصادية والتنموية في إمارة الشارقة.

عادل عبدهللا العلي

الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 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 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.

بالسياحة  وااللمام  االستراتيجي،  والتخطيط  الطيران  عالم  عاما في  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 والعماء 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 عى شهادتي الباكالوريوس والماجستير في إدارة األعمال.

د. غانم محمد الهاجري

عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 2003

النقل  الدولي، وقد توىل مناصب عدة في قطاع  الشارقة  الهاجري منصب رئيس هيئة مطار  شغل د.غانم 

الجوي محلياً ودولياً، حيث كان مديراً عاماً لمطار الشارقة لمدة تجاوزت 15 عاما، وشغل أيضا منصب أمين 

عام »اتحاد خدمات مطارات الخليج« »ومجلس مطارات العرب«.

إىل جانب ذلك، فإن الدكتور غانم عضو في »مجلس المطارات العالمي« منذ العام 1991. وقد تدرج في تولي 

المناصب في مجلس المطارات العالمي )ACI( حيث انتخب نائباً للرئيس، ومن ثم تم تعيينه رئيسا لمجلس 

النقل  الدكتوراه في  الحائزين عى  اإلمارات  أوائل مواطني دولة  غانم من  الدكتور  العالمي. ويعد  المطارات 

الجوي، حيث أتمها بنجاح في المملكة المتحدة.

الشيــخ محمـد بن عبدلله آل ثاني

 - المجتمعية  والتنمية  اإلحصاء  دائرة  رئيس  للطيران منذ عام 2011،  العربية  إدارة شركة  عضـو مجلس 

حكومة الشارقة

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

عدة أصعدة تجارية أهمها السياحة والطيران. توىل الشيخ محمد إدارة مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في 

الجامعة األميركية في الشارقة، وتوىل أيضاً تأسيس وإدارة مركز اإلحصاء بالشارقة.

واآلن يتوىل الشيخ محمد منصب رئيس دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، كما يشغل منصب 

وشركة  للضيافة،  النورس  وشركة  القابضة،  أم  أي  وشركة  للطيران،  جاما  من شركة  كل  إدارة  مجلس  رئيس 

إدارة  الدولية للسياحة. وهو نائب رئيس مجلس  للدعاية واإلعان، والشركة  الدولية، وشركة أسنت  سانتوس 

نادي الشارقة للرماية والجولف. الشيخ محمد حاصل عى شهادتي الباكالوريوس والماجستير في إدارة األعمال.
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الشيخ خالد بن عصام القاسمي

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

الشيخ خالد بن عصام القاسمي هو رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة وهو عضو في المجلس التنفيذي 

إلمارة الشارقة والذي يترأسه سمو ولي عهد الشارقة. خال مسيرته المهنية توىل الشيخ خالد مناصب 

إدارية عدة في كل من هيئة مطار الشارقة ودائرة الطيران المدني، وقد تدرج حتى توىل منصب مدير عام 

دائرة الطيران المدني في عام 2012، وذلك قبل أن يتوىل رئاسة الدائرة في بداية 2014.

وباإلضافة للمسؤوليات السابقة، فإن الشيخ خالد هو عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 

الطيران ش.م.م. ويحمل  الشارقة لخدمات  إدارة شركة  المتحدة، وعضو مجلس  العربية  بدولة اإلمارات 

الشيخ خالد شهادة الباكالريوس في التجارة وشهادة الماجستير في إدارة األعمال الدولية.

سعادة وليد إبراهيم الصايغ

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

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

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 

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

القابضة، ومجموعة الفطيم. 

السيد مطر محمد البلوشي

عضو مجلس اإلدراة منذ عام 2018

السيد  مطر البلوشي، مواطن من اإلمارات العربية المتحدة ، لديه أكثر من اثنين وعشرين عاماً 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، وفي 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 رئيساً لمجموعة أسواق رأس المال المحلية والمدير العام ألبوظبي للخدمات 

المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني، وحصل عى 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.
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• العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة:

ــة إىل  ــي: باإلضاف ــد آل ثان ــن محم ــدهللا ب ــيخ عب الش  .1
رئاســة مجلــس إدارة شــركة العربيــة للطيــران، يتــوىل 

الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد آل ثانــي منصــب نائــب رئيس 

ــن. ــرة للتأمي ــركة البحي ــس إدارة ش مجل

بنــك  إدارة  مجلــس  عضــو  الصايــغ:  وليــد  الســيد   .2

االســتثمار.

3.  الســيد مطــر البلوشــي: عضــو فــي مجلــس إدارة 

البحرينــي. الســام  مصــرف 

ب. بيان تمثيل العنصر النسائي:

المجلــس الحالــي منتخــب مــن قبــل الجمعيــة العموميــة 

فــي عــام 2017، وال يوجــد تواجــد للعنصــر النســائي فــي 

ــد  ــائي تواج ــر النس ــي، إال أن للعنص ــس اإلدارة الحال مجل

فــي اإلدارة العليــا للشــركة. 

نســائي  عنصــر  أي  ترشــح  عــدم  بأســباب  بيــان  ت. 

اإلدارة: مجلــس  لعضويــة 

ــواع المســاواة  فــي شــركة العربيــة للطيــران تعــد كافــة أن

دائمــا مــن أبجديــات العمــل، وعــى رأس تلــك األبجديــات 

المســاواة بيــن الجنســين والتــي دائمــا مــا تكــون ضمــن 

ــات  ــن والترقي ــة بالتعيي ــا الخاص ــي قراراته ــا. وف أولوياته

والترشــيح، تعتمــد العربيــة للطيــران دائماً  عــى المؤهات 

والخبــرات كمقيــاس رئيســي دون اإللتفــات إىل الجنــس 

ــس اإلدارة  ــح لمجل ــاب الترش ــح ب ــم فت ــد ت ــرق. وق أو الع

ــع  ــن الجنســين، إال أن جمي للعامــة وبشــكل متســاوي بي

المترشــحين كانــوا مــن الرجــال.

ث. بيان بما يلي:

مجمــوع المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة   .1

لعــام 2018:

ــام  ــي ع ــم ف ــن عمله ــس ع ــآت للمجل ــرف مكاف ــم تص ل

.2018

مجمــوع المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة   .2

لعــام 2019:

ــرح  ــي مقت ــام 2020 ف ــة لع ــة العمومي ــتنظر الجمعي  س

مجلــس اإلدارة بمكافــأة أعضائــه بـــ 5.875 مليــون درهــم.

ــم يســتلم أعضــاء  ــدالت الحضــور: ل ــل ب ــان تفاصي بي  .3

ــم  ــن عمله ــات ع ــور االجتماع ــدل لحض ــس اإلدارة ب مجل

ــي 2019. ف

التــي  األتعــاب  أو  الرواتــب  أو  البــدالت  تفاصيــل   .4

توجــد. ال  اإلدارة:  مجلــس  عضــو  تقاضاهــا 

ج. جدول اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور:

الجدول مرفق في نهاية التقرير، تحت الملحق رقم 1.

ح. عدد قرارات مجلس اإلدارة بالتمرير: ال توجد.

خ. مهــام واختصاصــات المجلــس التــي فوضــت لــإدارة 

التنفيذيــة:

يشــرف  واختصاصاتــه،  المجلــس  دور  إىل  باإلشــارة  و 

واســتراتيجيات  العــام  اإلطــار  عــى  اإلدارة  مجلــس 

الشــركة، ومناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة، فــي حيــن أن 

ــركة.  ــة للش ــي اإلدارة اليومي ــة ف ــة مفوض اإلدارة التنفيذي

وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريرهــا للمجلــس والتــي تشــمل 

خططهــا التوســعية والتحديــات التــي تواجههــا، وتوجهاتهــا 

المســتقبلية.

هــذا ولــم يفــوض المجلــس اإلدارة التنفيذيــة لمهمــة 

بعينهــا، غيــر أن اإلدارة التنفيذيــة مفوضــة بــاإلدارة اليومية 

ــوع  ــا، والرج ــة وتنميته ــال التجاري ــيير األعم ــركة وتس للش

للمجلــس فــي الظــروف االســتثنائية أو التحديــات، أو 

ــة. ــرارات المهم ــتثمارات والق االس

خ. تعامالت األطراف ذات العالقة:

لــم تكــن هنــاك تعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة 

المصالــح(. )أصحــاب 

ذ. الهيكل اإلداري:

الهيكل اإلداري في المرفق رقم 4

ر. بيان تفصيلي بكبار الموظفين:

أي مكافآت أخرى نقدية/

عينية للعام 2019 أو 

تستحق مستقبالً

مجموع المكافآت 

المدفوعة عن العام 

2019

مجموع الرواتب 

والبدالت لعام 

2019

تاريخ التعيين المنصب

0 0
5,400,000 درهم + 

2% من صافي الربح
فبراير 2003 الرئيس التنفيذي للمجموعة

0 0 *781,200 أبريل 2016 المدير التنفيذي للعمليات

0 0 1,140,000 يوليو 2003 المدير المالي

0 0 1,608,000 نوفمبر 2007 مدير الهندسة والصيانة

0 0 1,339,200 يونيو 2012 مدير االستراتيجية والشبكة

*استقال من منصبه في نهاية يوليو 2019.

*سيتم تحديث بند مكافآت 2019 بعد إقراره.

4.  مدقق الحسابات الخارجي :

لقــد تــم تعييــن جرانــت ثورنتــون كمدقــق الحســابات   

ــدة  ــة الرائ ــات الدولي ــدى المنظم ــي إح ــام 2019. وه لع

ــب  ــق والضرائ ــات التدقي ــدم خدم ــي تق ــتقلة الت والمس

واإلستشــارات. تقــدم جرانــت ثورنتــون الدوليــة خدماتهــا 

المهنيــة منــذ أكثــر مــن مائــة عــام بأكثــر مــن 130 دولــة 

وأكثــر مــن 700 مكتــب حــول العالــم. لــدى جرانــت 

ــون  ــف يعمل ــف موظ ــن 50 ال ــر م ــة أكث ــون الدولي ثورنت

ــم. ــول العال ــاء ح ــركات األعض بالش

إن جرانــت ثورنتــون اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي 

ــد  ــدودة، وق ــة المح ــون الدولي ــت ثورنت ــي جران ــو ف عض
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5. لجنــة التدقيــق:

ــام  ــن نظ ــؤوليته ع ــق بمس ــة التدقي ــس لجن ــر رئي يق  .١

ــد  ــا والتأك ــة عمله ــه آللي ــركة، ومراجعت ــي الش ــة ف اللجن

مــن فعاليتهــا. كمــا يقــر كمــا يقــر بمســؤوليته عــن 

ــخاص  ــات األش ــى تعام ــراف ع ــة واإلش ــام المتابع نظ

ــه  ــة عمل ــه آللي ــن مراجعت ــركة وع ــي الش ــن ف المتطلعي

ــه. ــن فعاليت ــد م والتأك

ب. أسماء أعضاء اللجنة واختصاصاتها:

ــط حوكمــة  ــاً ألتظمــة وضواب ــة وفق تشــكلت هــذه اللجن

ــة أعضــاء. ــة مــن ثاث الشــركات وهــي مكون

ً رئيسا السيد وليد الصايغ

عضواً الشيخ خالد القاسمي

عضواً د. غانم الهاجري

ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إىل مجلس اإلدارة.

أمــا مهــام هــذه اللجنــة بشــكل عــام فهــي عــى النحــو 

ــي: التال

تبني سياسة تعيين والتعاقد مع مدقق الحسابات أ. 

الخارجية.

مراجعة القوائم المالية.ب. 

وضع أطر الرقابة الداخلية.ج. 

وضع السياسات المالية وسياسات التدقيق.د. 

اعداد التقارير والتدقيق العام.ه. 

نشر المخالفات واالحتيال.و. 

االشراف عى تعامات المطلعين.ز. 

النظــر فــي المهام التي توىل إىل اللجنة من مجلس ح. 

اإلدارة.

ــى  ــة ع ــة للحوكم ــد االجرائي ــل القواع ــوي دلي ــا ويحت كم

ــل. ــكل مفص ــة بش ــام اللجن مه

ج. بيان عدد االجتماعات والحضور:

ــخ  ــدول بتواري ــارئ جـ ــد الق ــم 2، يجـ ــق رق ــي المرف ف

والحضــور. االجتماعــات 

6.  لجنــة الترشيحات والمكافآت:

ــام أ.  ــن نظ ــؤوليته ع ــق بمس ــة التدقي ــس لجن ــر رئي يق

اللجنــة فــي الشــركة، ومراجعتــه آلليــة عملهــا والتأكــد 

مــن فعاليتهــا. 

أسماء أعضاء اللجنة واختصاصاتها:ب. 

وضوابــط ج.  ألنظمــة  وفقــاً  اللجنــة  هــذه  تشــكلت 

حوكمــة الشــركات وهــي مكونــة مــن ثاثــة أعضــاء.

ً رئيسا السيد وليد الصايغ

عضواً الشيخ خالد القاسمي

عضواً د. غانم الهاجري

بيــان األتعــاب والتكاليــف الخاصــة بالتدقيــق أو الخدمــات التــي قدمهــا مدقــق الحســابات الخارجــي ، وذلــك حســب   .١

الجــدول التالــي:-

جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة

د/ أسامة رشدي البكري
إسم مكتب التدقيق

واسم المدقق الشريك

العام األول عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

465,000 درهم إماراتي إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019 )درهم(

ال يوجد

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخاف 

التدقيق للبيانات المالية لعام 20١9 )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

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــون اإلم ــت ثورنت ــت جران تأسس

أن  ثورنتــون  جرانــت  اســتطاعت   .  1966 عــام  فــي 

ــات  ــر خدم ــق بتوفي ــا يتعل ــدة فيم ــمعة جي ــب س تكتس

تضــم  وعالميــا.  وإقليميــاً  محليــاً  للشــركات  متميــزة 

ــن  ــر م ــدة أكث ــة المتح ــارات العربي ــون اإلم ــت ثورنت جران

250 موظــف متضمنيــن 20 شــريك.

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ثورنتــون  جرانــت  تقــدم 

ــق  ــب واإلستشــارات والتدقي ــق والضرائ ــات التدقي خدم

تقنيــة  وإستشــارات  الحقائــق  وتقصــي  الداخلــي 

بالدولــة. مكاتبهــا  خــال  مــن  المعلومــات 

ــي  ــي ف ــق الخارج ــات للمدق ــة تحفظ ــاك أي ــن هن ــم تك ل

تقريــره لعــام 2019.

ــم اســتخدام شــركة Grand Thornton ألي  ــم يت هــذا ول

خدمــات أخــرى.
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ترفــع اللجنــة تقاريرهــا وتوصياتهــا إىل مجلــس اإلدارة. 

وتتــوىل المهــام التاليــة:

ــس أ.  ــة مجل ــح لعضوي ــة بالترش ــة خاص ــع سياس وض

ــع  ــاة التنوي ــة تهــدف إىل مراع اإلدارة واإلدارة التنفيذي

ــرأة. ــجيع الم ــكيل وتش ــن التش ــين ضم ــن الجنس بي

بالترشــح ب.  الخاصــة  اإلجــراءات  ومتابعــة  تنظيــم 

لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا يتفــق مــع القوانيــن 

واألنظمــة المعمــول بهــا وقــرار رئيــس مجلــس إدارة 

الهيئــة رقــم 7/2016.

التأكد من استقال األعضاء المستقلين بشكل مستمر.ج. 

ــا د.  ــآت والمزاي ــح المكاف ــداد السياســة الخاصــة بمن إع

والحوافــز والرواتــب الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة 

والعامليــن فيهــا، ومراجعتهــا بشــكل ســنوي.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات.ه. 

تحديــد احتياجــات الشــركة  مــن الكفــاءات عــى و. 

والموظفيــن  العليــا  التنفيذيــة  اإلدارة  مســتوى 

اختيارهــم. وأســس 

البشــرية ز.  بالمــوارد  الخاصــة  السياســات  اعــداد 

تطبيقهــا. ومراقبــة  الشــركة  فــي  والتدريــب 

ــى  ــة ع ــة للحوكم ــد االجرائي ــل القواع ــوي دلي ــا ويحت كم

ــل. ــكل مفص ــة بش ــام اللجن مه

ج. جدول اإلجتماعات والحضور:

فــي المرفــق رقــم 3 يجــد القــارئ جــدول االجتماعــات مــع 

ــخ والحضور. التواري

7- لجنــة متابعــة  واإلشــراف عــى تعامــالت األشــخاص 

المتطلعيــن:

تتضمــن القواعــد اإلجرائيــة لدليــل الحوكمــة الخــاص 

ــع  ــددت من ــن. وح ــات المطلعي ــة تعام ــركة سياس بالش

بنــاء عــى معلومــات غيــر  تــداول عــى األســهم  أي 

متوفــرة للعامــة، أو إطــاع الغيــر عــى تلــك المعلومــات. 

ــا  ــذ المســموح مــن خاله كمــا وحــددت السياســة النواف

ضــرورة  عــى  وأكــدت  القوانيــن.  حســب  التعامــل 

ــيط  ــركة للوس ــي الش ــل ف ــز المتعام ــن مرك ــاح ع اإلفص

المالــي عنــد أي تــداول.

أســند مجلــس اإلدارة اإلشــراف عــى تعامــات المطلعيــن 

إىل لجنــة التدقيــق. 

هذا وال توجد لجان أخرى منبثقة من مجلس اإلدارة.

8 - نظام الرقابة الداخلية:

يقــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عــن نظــام الرقابــة  أ. 

الداخليــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة عملــه والتأكــد 

ــه. ــن فعاليت م

ب. مديــر الرقابــة الداخليــة وضابــط االمتثــال: الســيد 

ــا. ــد الباش محم

 )1989( محاســبة  باكالوريــوس  العلميــة:  المؤهــات 

وشــهادة ماليــة مهنيــة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

تاريخ التعيين: 2013

د. كيفيــة تعامــل إدارة الرقابــة الداخليــة مــع أيــة مشــاكل 

ــي  ــا ف ــاح عنه ــم اإلفص ــي ت ــك الت ــركة أو تل ــرة بالش كبي

التقاريــر والحســابات. )فــي حــال عــدم وجــود أيــة مشــاكل 

يرجــى ذكــر ذلــك(:

ال توجد مشاكل كبيرة في 2019.

و عمومــاً ، عنــد وجــود مثــل تلك المشــاكل يتم مناقشــتها 

مــع اإلدارة العليــا إليجــاد حلــول ســريعة وفاعلــة، ومــن ثــم 

ــة التدقيــق المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة  رفعهــا إىل لجن

لمراجعــة الحلــول المقترحــة وإقرارهــا، وتتــوىل اللجنــة 

المقترحــة  والخطــوات  المشــكلة  تفاصيــل  مناقشــة 

ــس اإلدارة. ــع مجل ــا م ــذة لمعالجته والمتخ

 

يعــد نظــام الرقابــة الداخليــة نظامــا متكامــا يفــرض 

ويراقــب  االداريــة،  والقوانيــن  والشــروط  االجــراءات 

تطبيقهــا بشــكل عملــي مــن خــال أداء الشــركة. وال 

ــة العمــل وســرعة  يعــد هــذا النظــام عائقــا ومانعــا لفعالي

االنجــاز واألداء، بــل عــى العكــس تمامــا فهــو مــا يضمــن 

إدارة المخاطــر  للشــركة تطويــر فعاليــة األداء وفعاليــة 

ونظــام الرقابــة الداخلــي بالشــركة. وهــو مــا يقيــس نســبة 

االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات الموضوعــة، حمايــة 

ــوارد.  ــال للم ــادي والفع ــتخدام االقتص ــكات، االس الممتل

ــة  ــر المجلــس بمســؤوليته عــن نظــام الرقاب ــد اق هــذا وق

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

ــال،  ــط االمتث ــام ضاب ــة، ومه ــة الداخلي ــوىل إدارة الرقاب يت

ــق  ــي ومدق ــب قانون ــو محاس ــا وه ــد الباش ــيد محم الس

مالــي معتمــد ذو خبــرة فــي المحاســبة القانونيــة والرقابــة 

ــة تتجــاوز خمســة وعشــرون عامــا  فــي التدقيــق  الداخلي

الداخلــي والتدقيــق الخارجــي، فــي شــركات ومؤسســات 

ماليــة عــدة. وقــد انضــم الســيد الباشــا إىل فريــق العربيــة 

للطيــران فــي بدايــة 2013، حامــا معــه خبــره طويلــة فــي 

ــة،  ــي مصــارف عالمي ــك ف ــي وذل ــق الداخل مجــال التدقي

فــي مناطــق عديــدة مــن العالــم.

ومن المسؤوليات الرئيسية إلدارة التدقيق الداخلي :

 تطويــر برامــج  لمراجعــة الحســابات لضمــان حمايــة 

ــامة  ــان س ــن ضم ــؤولة ع ــون مس ــركة ، وتك ــول الش أص

المعلومــات؛ اإلذعــان مــع سياســات الشــركة وإجراءاتهــا 

وأنظمتهــا ، وتقييــم األداء التنظيمــي، واالســتفادة المثــى 

مــن الفــرص وتقليــل المخاطــر ، واالســتخدام األمثــل 

ــة.  ــة الداخلي ــام للرقاب ــق نظ ــركة، وخل ــوارد الش لم

 ويتم ذلك عبر:

عــى  والممارســات  السياســات  ومتابعــة  تطويــر   •
الشــركة.  مســتوى 

ــق  ــركة للتدقي ــاق الش ــى نط ــج ع ــط وبرام ــع خط • وض
الداخلــي.

• ضمــان التطبيــق المتواصــل للممارســات والسياســات 
الماليــة والمحاســبية وإدارة الشــركات. 

واألنظمــة  التشــغيل  وســامة  موثوقيــة  اســتعراض   •
اإلداريــة  المعلومــات  نظــم  مــن  وغيرهــا   ، الماليــة 

والوســائل المســتخدمة لتحديــد األداء ، وتصنيــف وتقريــر 

هــذه المعلومــات. 

ــب  ــول وحس ــى األص ــاظ ع ــائل الحف ــتعراض وس • اس
مقتضــى الحــال التحقــق مــن وجــود األصــول المذكــورة. 

التــي  المــوارد  وكفــاءة  االقتصــادي  الوضــع  •دراســة 
ــين  ــة لتحس ــرص المتاح ــد الف ــركة،  وتحدي ــا الش توضفه

التشــغيلي.  األداء 

• مراقبــة ومراجعــة اإلجــراءات / وظائف  اللجــان المختلفة 
عــى النحــو المطلــوب مــن قبــل لجنــة المراجعــة وذلــك 
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للتعبيــر عــن رأي مســتقل. 

القانونييــن  الحســابات  مدققــو  مــع  التنســيق   •
. ن لمســتقلو ا

• مراجعــة والموافقــة عــى جميــع التغييــرات الكبيــرة في 
ــراءات  ــات واإلج ــبية والممارس ــة والمحاس ــم المالي النظ

لضمــان الرقابــة الداخليــة. 

ــو  ــى النح ــابات ع ــة الحس ــات ومراجع ــراء التحقيق • إج
ــس  ــل الرئي ــن قب ــا أو م ــل اإلدارة العلي ــن قب ــرح م المقت

التنفيــذي / مجلــس اإلدارة ، مــن أجــل تحديــد الحقائــق 

ــا.  ــتبه فيه ــات المش ــن المخالف ــباب م واألس

القائمــة والممارســات  السياســات  • ضمــان دراســة 
واإلجــراءات ، والعمــل عــى تطويرهــا مــن أجــل تحســين 

ــاظ عــى أصــول الشــركة.  ــة والحف الرقاب

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

ــة الداخليــة ، والضوابــط الماليــة  نظــام المحاســبة اإلداري

المعاييــر  مــع  بالمقارنــة  التشــغيلي  األداء  ونوعيــة   ،

الموضوعــة. 

ــة الحســابات  ــات مراجع ــر وتوصي ــة وضــع تقاري • متابع
ــس  ــس مجل ــس / رئي ــة إىل المجل ــر متابع ــم تقري وتقدي

ــق.  ــة التدقي اإلدارة ولجن

 تصميــم جــدول زمنــي لــإدارة لتطبيــق الخطــط الســنوية 

ــة  لمراجعــة الحســابات وتنفيذهــا بعــد إقرارهــا مــن لجن

التدقيــق الداخلــي. 

الحســابات  مراجعــة  أنشــطة  عــن  عــرض  تقديــم   •
والدراســات عــى مســتوى الشــركة األم  والشــركات 

التابعــة عــى النحــو المطلــوب مــن قبــل لجنــة التدقيــق 

الداخلــي. 

• إعــداد خطــط اإلدارة الســنوية والميزانيــات التشــغيلية 
، وبعــد الموافقــة عليهــا ، الرقابــة عــى النفقــات ومــاك 

الموظفيــن لتضاهــي هــذه الخطــط والميزانيــات. 

ــث  ــن حي ــي اإلدارة، م ــة لموظف ــة اإلدارة الفعال • ممارس
ــن  ــب الموظفي ــم وتأدي ــز وتقيي ــب وتحفي ــار وتدري اختي

فــي اتصــال مــع المــوارد البشــرية. 

التأكــد مــن أن مــوارد اإلدارات مســتخدمة بشــكل   •
صحيــح وفعــال. 

• مســؤولية االســتعانة بمصــادر خارجيــة لمهــام مراجعــة 
الحســابات.

هــذا، ولــم تصــادف الشــركة أيــة مشــاكل كبيــرة يتوجــب 

ــر، أو مخالفــات مرتكبــة  اإلفصــاح عنهــا فــي هــذا التقري

تســتوجب بيــان أســبابها، كمــا ولــم تكــن هنــاك أحــداث 

جوهريــة، خارجــة عــن المعتــاد، وتســتدعي التطــرق إليهــا 

فــي هــذا التقريــر.

9. تفاصيل المخالفات المرتكبة:

ال توجد مخالفات.

10.  مساهمة الشركة المجتمعية والبيئية:

ــع، وال  ــن المجتم ــزء م ــركة ج ــه أن الش ــك في ــا ال ش مم

يمكــن أن تنســلخ منــه بتاتــاً، وعليــه ال توفــر العربيــة 

للطيــران رحــات سلســة وذات قيمــة مضافــة فحســب، 

بــل تكــرس الشــركة جهــودا  كبيــرة فــي ســبيل رفــع 

مســتوى حيــاة مــن هــم أقــل حظــا . وذلــك عبــر تحمــل 

ــات  ــة للمجتمع ــات االجتماعي ــن االحتياج ــؤولية م المس

المحليــة والدوليــة، ومســاعدتهم، وكان لذلــك دوراً  مهمــا 

فــي نجــاح الشــركة.

للطيــران  العربيــة  ، خصصــت  الغايــة  لهــذه  تحقيقــا 

ــة  ــق التنمي ــة بهــدف خل برنامجــا ً للمســؤولية االجتماعي

ــة  ــم والرعاي ــر التعلي ــى توفي ــز ع ــع التركي ــتدامة م المس

الصحيــة األفضــل للمجتمعــات المحرومــة. وقــد كانــت 

أدخــل مبــادرات  أوائــل مــن  بيــن  الطيــران  العربيــة 

المســؤولية االجتماعيــة المســتدامة للشــركات مــن خال 

إطــاق مشــروع " ســحاب الخيــر " بالتعــاون مــع جمعيــة 

الشــارقة الخيريــة . ويهــدف البرنامــج إىل جمــع األمــوال 

ــر  ــافرين عب ــات المس ــدة، كتبرع ــادرات ع ــال مب ــن خ م

رحــات الشــركة. ويتــم اســتثمار االمــوال المحصلــة 

ــة  ــتى كالرعاي ــاالت ش ــي مج ــة ف ــات المختلف ــن الجه م

ــر شــبكة  ــدان المحتاجــة عب ــة فــي البل ــة والطبي التعليمي

ــران . ــة للطي العربي

وقــد أنشــأت مبــادرات "ســحاب الخيــر" عيــادات طبيــة 

فــي كل مــن الســودان ، وســريانكا واليمــن وتركيــا 

ومصــر وكينيــا، فــي حيــن أنشــأت مــدارس تعليميــة فــي 

ــاوة  ــا. وع ــادش وكيني ــد وبنغ ــال والهن ــريانكا والنيب س

عــى ذلــك ، نفــذ مشــروع "ســحاب الخيــر" العديــد مــن 

الحمــات الطبيــة فــي مختلــف المجتمعــات كالحمــات 

ــادرات ضــد  ضــد التهــاب الســحايا فــي الســودان ، ومب

أمــراض القلــب فــي اليمــن وغيرهــا الكثيــر.

وإىل جانــب التعليــم، تبنــت الشــركة مبــادرات فــي 

مجــاالت مختلفــة، كان منهــا العمــل مــع مستشــفى 

بالســرطان فــي  المصابيــن  لرعايــة األطفــال   57357

العربيــة  موظفــي  مــن  مجموعــة  بمشــاركة  مصــر 

للطيــران. وقــد تــم خــال المبــادرة تحقيــق حلــم طفليــن 

مــن المرضــى بالتحليــق عاليــا ً فــي األجــواء وأن يصبحــا 

ــادرة  ــك، وأتــت المب ــن ليــوم واحــد، وكان لهمــا ذل طياري

ضمــن مبــادرات الشــركة فــي عــام العطــاء. كمــا وقامــت 

الشــركة بمناســبة عــام زايــد بتحقيــق حلــم الطفــل زايــد 

ــران مــن خــال تبنــى  ــم الطي ــه للتعــرف عــى عال بتأهيل

ــارة  ــن زي ــد م ــل زاي ــن الطف ــل مك ــي كام ــج تعريف برنام

مقــر الشــركة وقســم الطيارييــن واســتخدام جهــاز محاكاة 

ــركة. ــاص بالش ــران الخ الطي

و فــي عــام 2019، واصلــت العربيــة للطيــران تشــجيعها  

للموظفيــن عــى المشــاركة فــي أنشــطة المســؤولية 

لهــذا  مشــاريع  تنفيــذ  فــي  وشــرعت  االجتماعيــة 

ــل عــدة  ــادة تأهي الغــرض وتبنــت مشــاريع مختلفــة كاع

عيــادات طبيــة وتوزيــع كســوة العيــد عــى المتعففيــن ، 

واالهتمــام بمشــاريع تعليميــة وتثقيفيــة للمحتاجيــن مــن 

ــم. ــدارس ودور تعلي ــاء م ــال إنش خ

ــم،  ــاب الهم ــاً ًبأصح ــا ً بالغ ــركة اهتمام ــي الش ــا وتول كم

ــع  ــي جمي ــم ف ــم ومتطلباته ــذ احتياجاته ــن أخ ــد م وتتأك

خطــط البنــى التحتيــة، وتوفيــر الخدمــات الضروريــة 

ــم. ــافرين منه ــة للمس المختلف

المشــاريع  فــي  عــام 2019   فــي  الشــركة  ســاهمت 

والمحافــل المحليــة بمــا يقــارب 5 مليــون درهــم إماراتي.
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تطوير فصول دراسية بمدارس في الهند الهند

تطوير قسم الوالدة في مستشفى بكينيا كينيا

دعم وتطوير مبادرات تعليمية باكستان

توزيع تمور عى أسر محتاجة في مجموعة من الدول عدة دول

كسوة عيد ألسر محتاجة الهند

ضمن اليوم العالمي للقلب: إجراء عمليات جراحية لمرضى القلب الهند

إنشاء مدرسة ابتدائية مجهزة بالكامل بنغالديش

بعض المشاريع التي تم إنجازها خال 2019:

وأخيــرا، مســاهمًة وحفاظــاً عــى البيئــة، تعتمــد الشــركة 

سياســة اســتقطاب طائــرات حديثــة الطــراز والصنــع، 

ولــم يتــم اســخدامها مســبقا، وذلــك لتجنــب االنبعاثــات 

الغيــر مرغــوب بهــا وتقليصهــا. وتعتمــد الشــركة سياســة 

ــورق  ــر ال ــادة تدوي ــة وإع ــن األوراق المطبوع ــص م التقلي

ــات. ــك للحــد مــن اســتهاك الغاب وذل

السعر األدنى السعر األعىل اإلغاق الشهر

0.975 1.060 1.000 يناير 2019

0.900 1.020 0.948 فبراير 2019

0.900 0.950 0.940 مارس 2019

0.930 1.030 1.020 أبريل 2019

0.970 1.050 1.030 مايو 2019

1.020 1.080 1.050 يونيو 2019

1.050 1.150 1.120 يوليو 2019

1.110 1.230 1.200 أغسطس 2019

1.180 1.260 1.250 سبتمبر 2019

1.230 1.440 1.360 أكتوبر 2019

1.350 1.510 1.450 نوفمبر 2019

1.430 1.610 1.610 ديسمبر 2019

12. معلومــات عامــة:
١( بيان سعر سهم شركة العربية للطيران في كل شهر خالل العام:
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ب. بيان األداء مقارنة بمؤشر السوق العام والقطاع:

قطاع النقلDFM GIالعربية للطيران

وسائل النقل DFMGI العربية للطيران شهر ـ سنة

725.9 2567.59 1 يناير 2019

721.71 2635.78 0.948 فبراير 2019

753.41 2634.86 0.94 مارس 2019

778.34 2767.1 1.02 أبريل 2019

735.45 2620.33 1.03 مايو 2019

737.05 2658.63 1.05 يونيو 2019

773.31 2918.38 1.12 يوليو 2019

771.34 2758.6 1.2 أغسطس 2019

760.88 2781.07 1.25 سبتمبر 2019

777.38 2746.93 1.36 أكتوبر 2019

776.48 2678.7 1.45 نوفمبر 2019

798.73 2764.86 1.61 ديسمبر 2019

أغسطس       سبتمبر         أكتوبر          نوفمبر         ديسمبر يوليو        يونيو         مايو         أبريل         مارس         فبراير         يناير        
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ج( بيان توزيع ملكية األسهم في نهاية 2019:

*المصدر: سوق دبي المالي.

النسبة المملوكة الكمية الفئة  الوصف

0.0026 119,000 عرب مصرف

0.0936 4,369,421 مجلس التعاون الخليجي مصرف

0.1679 7,835,394 اآلخرين مصرف

2.5656 119,727,184 اإلمارات مصرف

0.0367 1,714,344 عرب شركة

2.6896 125,513,744 مجلس التعاون الخليجي شركة

13.7650 642,372,928 اآلخرين شركة

48.8996 2,281,997,818 اإلمارات شركة

0.1087 5,071,728 اإلمارات حكومة

2.1329 99,535,665 عرب فرد

2.6438 123,376,965 مجلس التعاون الخليجي فرد

1.5635 72,965,465 اآلخرين فرد

24.6617 1,150,886,058 اإلمارات فرد

0.0193 900,000 مجلس التعاون الخليجي  مؤسسة فردية

0.0065 304,600 اآلخرين  مؤسسة فردية

0.6431 30,009,686 اإلمارات  مؤسسة فردية

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

% الكمية اسم المستثمر 

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

%9.21 429,613,509 )FZE( المها القابضة
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٥( بيان توزيع المساهمين حسب الملكية:

نسبة الملكية من 

رأس المال
مجموع عدد األهم المملوكة للفئة

عدد 

المساهمين
عدد األسهم المملوكة للمستثمر

%3.296 153,813,766 11,704 أقل من 50,000 سهم

%5.552 259,115,485 1,868 50,000 إىل أقل من 500,000

%14.455 674,576,125 508 500,000 إىل 5 مليون

%76.697 3,579,194,624 103 أكثر من 5 مليون

%100 4,666,700,000 14,183 المجموع

و( بيــان باإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا بشــأن ضوابــط 
عاقــات المســتثمرين.

ــرأس فريــق عاقــات المســتثمرين الســيد عبدالرحمــن  ي

ــكل مــن الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  بــن طليعــة، إال ل

ــة  ــات العام ــر العاق ــة، ومدي ــي للمجموع ــس المال والرئي

ــاطات اإلدارة.  ــي نش ــوري ف ــام ومح دور ه

منــذ تحــول شــركة العربيــة للطيــران إىل شــركة مســاهمة 

عامــة، أولــت إدارة عاقــات المســتثمرين أهميــة مطلقــة 

وتتمحــور مســؤولية اإلدارة في شــقين: األول هو مســاعدة 

ــتثمار  ــة االس ــرح آلي ــال ش ــن خ ــتثمرين م ــار المس صغ

ــابقة  ــاح الس ــي األرب ــم ف ــة حقوقه ــه، ومتابع ــة من والغاي

غيــر المســتلمة، وتشــجيعهم عــى تحديــث بياناتهــم فــي 

ــم  ــة ويت ــئلتهم العام ــن أس ــة ع ــي، واإلجاب ــوق المال الس

investorelations@( ذلك مــن خــال البريــد االلكترونــي

كمــا   +(97165088977( والهاتــف   )airarabia.com
وتوفــر الصفحــة االلكترونيــة بيانــات محدثــة بشــكل ربــع 

ســنوي عــن الشــركة وأدائهــا وخططهــا:

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

investor-relations

 

أمــا الشــق الثانــي فهــو تســويق الشــركة عنــد كبــار 

العالميــة  االســتثمارية  والصناديــق  المســتثمرين 

الماليــة  المالييــن لــدى كبــرى المنشــآت  والمحلليــن 

والمصــارف، ويتــم ذلــك عبــر المشــاركة فــي المؤتمــرات 

 2019 العــام  وفــي  المجــال.  هــذا  فــي  المتخصصــة 

مؤتمــرات  عــدة  فــي  للطيــران  العربيــة  تواجــدت 

للمســتثمرين. ويمثــل الشــركة فــي هــذه المؤتمــرات 

إدارة  مديــر  أو  المالــي  الرئيــس  أو  التنفيــذي  الرئيــس 

العامــة. العاقــات  ومديــر  المســتثمرين  عاقــات 

ــي  ــجلين ف ــع المس ــوة جمي ــم دع ــك، يت ــة إىل ذل باإلضاف

قاعــدة بيانــات عاقــات المســتثمرين إىل مؤتمــر هاتفــي 

ــة  ــات المالي ــم مناقشــة البيان ــع، ويت ــاء كل رب عقــب انته

ــذي  ــع المنصــرم بوجــود الرئيــس التنفي واألداء خــال الرب

ــع  ــوار م ــئلة والح ــاب لألس ــح الب ــي، ويفت ــس المال والرئي

ــتثمرين. ــظ، والمس ــدراء المحاف ــن وم المحللي

بيان بالقرارات الخاصة: ز( 

ــة  ــى الجمعي ــا ع ــم عرضه ــة ت ــرارات خاص ــد أي ق ال توج

ــة. العمومي

ح( مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة:

يتــوىل مديــر الشــؤون التنفيذيــة الســيد عبدالرحمــن بــن 

طليعــة مهــام اميــن ســر مجلــس اإلدارة.

تاريخ التعيين: 2007

المؤهــات: ماجســتير فــي اإلدارة االســتراتيجية والقيــادة، 

ماجســتير فــي إدارة المشــاريع، باكلريــوس فــي اإلدارة 

والشــؤون الماليــة. وقــد أكمــل برنامــج إعــداد أعضــاء 

ــر  ــاء س ــداد أمن ــج إع ــة ورش( وبرنام ــس اإلدارة )أربع مجل

مجالــس اإلدارة مــع مؤسســة "حوكمــة". وقــد أكمــل 

ــارات،  ــة اإلم ــة لحكوم ــادات التنفيذي ــج القي ــك برنام كذل

ــادة. ــداد الق ــد إلع ــن راش ــد ب ــيخ محم ــج الش وبرنام

مســؤولياته كأميــن ســر مجلــس اإلدارة تتطلــب منــه 

أن يكــون همــزة الوصــل بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة 

الدعــوات،  فــي  بيــن األعضــاء  والتنســيق  التنفيذيــة. 

وتوزيــع جــداول األعمــال، ومحاضــر االجتمــاع ويتــوىل 

كذلــك عمليــة االفصاحــات المرتبطــة بذلــك.

و مهامــه كأميــن ســر مجلــس اإلدارة منفصلــة عــن مهامه 

ــة  ــات الدولي ــا العاق ــوىل فيه ــي يت ــة والت ــة اليومي اإلداري

ــة  ــتثمرين ومتابع ــات المس ــة، وعاق ــات الحكومي والعاق

بعــض الشــركات التابعــة. 
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"العربية للطيران مصر" تطلق رحالت جديدة بين شرم الشيخ وعمان.  .2
العربية للطيران مصر" تطلق رحالت مباشرة بين سوهاج والرياض.  .3

"العربية للطيران" تطلق رحالت مباشرة إلى تونس العاصمة من الشارقة.  .4
العربية للطيران" تحقق صافي أرباح قدرها 26  مليون درهم إماراتي خالل الربع األخير من 2018.  .5

"العربية للطيران" تطلق خطا جديدا يربط بين لشبونة والدار البيضاء وبين ليون وطنجة من مقر عملياتها بالمغرب.  .6
"العربية للطيران" تصادق على بيانات السنة المالية 2018 خالل اإلجتماع العام السنوي.  .7

"العربية للطيران" تسّير رحالت مباشرة بين الشارقة وكوااللمبور.  .8

ط( بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل 2019: 

"العربية للطيران" تطلق رحالت مباشرة بين براغ والدار البيضاء، وثم بين بيزا والدار البيضاء، وبين ليون وطنجة.  .1
"العربية للطيران" تضم أول طائرة من طراز A321neo LR إلى أسطولها.  .2

"العربية للطيران" تطلق برنامجها الترفيهي الجديد والمبتكر SkyTime  على متن جميع رحالتها.  .3
4.  "العربية للطيران" تحقق 128 مليون درهم صافي أرباح خالل الربع األول بارتفاع قدره %16.   .

"العربية للطيران" توقع شراكة مع مجلس السياحة الماليزي.  .5
"العربية للطيران" تختار برنامج AMOS إلدارة عمليات الصيانة.   .6

"العربية للطيران" تطلق رحالت مباشرة إلى بيشكيك، عاصمة  قيرغيزستان انطالقا من الشارقة.  .7
العربية للطيران" تطلق رحالت مباشرة بين شرم الشيخ ونابولي.  .8

"العربية للطيران" تعزز مركزها بإطالق خط موسمي بين طنجة وإسطنبول.  .9
"العربية للطيران" تطلق رحالت مباشرة بين الشارقة وفيينا.  .10

 A321neo LR. العربية للطيران" تستلم ثاني طائراتها من طراز إيرباص"  .1
"العربية للطيران" تبدأ بتسيير رحالتها المباشرة إلى مطار كوااللمبور الدولي انطالقا من الشارقة.  .2

"العربية للطيران" تسجل أرباحا صافية قياسية قدرها 210 مليون درهم خالل الربع الثاني بزيادة نسبتها %75.  .3
"العربية للطيران" تدّشن رحالتها المباشرة بين الشارقة وفيينا.  .4

"موارد الشارقة" و"العربية للطيران" يعززان تعاونهما من خالل عدة برامج وعلى رأسها برنامج "وفر"   .5
لخصومات موظفي حكومة الشارقة.

"العربية للطيران المغرب" تفتتح واكلتها التجارية العاشرة بتطوان في المغرب.  .6

"العربية للطيران" تحصل على جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي" خالل حفل توزيع جوائزقطاع مجلة   .1
"آفيشن بزنس 2019" 

"العربية للطيران" تعلن عن طلبية لشراء 120 طائرة من عائلة "إيرباص A320" بقيمة 14 مليار دوالر خالل   .2
"معرض دبي للطيران"

"العربية للطيران" تنال لقب "أفضل شركة طيران اقتصادي" في الشرق األوسط وإفريقيا.  .3
الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة العربية للطيران" ينال جائزة "لورييت 2020" المرموقة تكريمًا الستراتيجية   .4

الشركة االستثنائية. 
العربية للطيران مصر تطلق رحالت جديدة من مطار القاهرة الدولي.  .5

الربع الثاني

الربع األول

الربع الثالث

الربع الرابع
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ي( بيان بنسبة المواطنين:

ترحــب الشــركة بمواطينــي دولــة اإلمــارات فــي كافــة 

الوظائــف، وتشــجعهم عــى االنخــراط فــي عالــم الطيــران 

الــذي يحتــوي مجــاالت عديــدة للمواطنيــن اليــوم. يتركــز 

المواطنــون فــي الوظائــف اإلداريــة بشــكل عــام، وتحتضن 

إدارة العمليــات مجموعــة مــن الطياريــن المواطنيــن، كمــا 

ــة مهندســين مواطنيــن  تحتضــن إدارة الهندســة والصيان

أكفــاء وذات همــة ونشــاط.

ــي  ــران وفني ــي الطي ــة مضيف ــن أن مهن ــم م ــى الرغ و ع

الطيــران، ومركــز االتصــال تشــكل أكثــر 50٪ مــن موظفــي 

الشــركة، إال أنهــا ال تعــد ضمــن دائــراة اهتمــام المواطنيــن 

اليــوم.

ــت  ــي قام ــة الت ــادرات االبتكاري ــاريع والمب ــان بالمش بي

ــالل 2019: ــركة خ ــا الش به

العربيــة  أطلقــت  االنتاجيــة:  تعزيــز  برنامــج   .1  

للطيــران برنامجــاً  متكامــاً  لدراســة وتعزيــز االنتاجيــة فــي 

أعمالهــا فــي وقــٍت ســابق، واســتمر البرنامــج خــال عــام 

2019 وأدى بشــكل مباشــر إىل خفــض الكلفــة التشــغيلية 

ــام. ــال الع خ

لقــد قــام فريــق ادارة طاقــم الطائــرة وبالتعــاون   .2  

مــع فريــق الهندســة بابتــكار جهــاز محــاكاة للتدريــب عــى 

ــدة التــي ستســتلمها  ــرات الجدي مخــارج الطــوارىء للطائ

ــة الترخيــص  الشــركة مــن طــراز A321. واســتكمل عملي

ــي. ــام الحال ــال الع خ

ــركة  ــركة "SAP" – الش ــع ش ــة م ــع اتفاقي توقي  .3  

التطبيقيــة  البرمجيــات  تطويــر  فــي  عالميــاً  الرائــدة 

المخصصــة للشــركات، وذلــك بهــدف تطويــر نظــام جديــد 

ــبة  ــات الحوس ــى تطبيق ــم ع ــرية قائ ــوارد البش إلدارة الم

الســحابية. وســيعمل النظــام الجديــد الــذي يحمــل اســم 

“SAP SuccessFactors” عــى تزويــد "العربيــة للطيــران" 
ــاالت إدارة  ــف مج ــي مختل ــورة ف ــدة ومتط ــدرات جدي بق

التقنيــات  أحــدث  اســتخدام  عبــر  البشــرية،  المــوارد 

والحلــول الفائقــة فــي إدارة رأس المــال البشــري. 

ــة  ــام حقيب ــس" إلدارة نظ ــزة "تالي ــاد أجه اعتم  .4  

ــد  ــوك" )Aviobook( الجدي ــو ب ــة "آفي ــران اإللكتروني الطي

الــذي يتيــح للطياريــن فــي قمــرة القيــادة إمكانيــة التعامل 

بكفــاءة مــع الكتيبــات والمخططــات الرقميــة.

اطلقــت الشــركة برنامــج "الحلــول الذكيــة"   .5  

ــزز مــن الدراســات  BI وهــو نظــام تكنولوجــي متطــور يع
التحليليــة لمختلــف االقســام فــي الشــركة ويــزود الفريــق 

القــرارت  واتخــاذ  للتحليــل  متطــورة  بتقنيــة  االداري 

الفعالــة. والبراهيــن  بالرقــا  المدعومــة  المناســبة 

للطيــران  العربيــة  اطلقــت  تايــم"  "ســكاي   .6  

نظامــا ترفيهيــاً  مبتكــراً  عــى متــن رحاتهــا، ممــا يضفــي 

الراحــة واالســتجمام فــي تجربــة المســافرين، بطريقــة 

مرنــه وكلفــة فعالــة.

هذا وهللا ولي التوفيق...

 نسبة التوطين باستثناء

المضيفين والفنيين
المواطنون

 مضيفي الطيران والفنيين

والتصال
عدد الموظفين العام العام

1.9% 17 1000 1900 2017

2.1% 20 1050 2000 2018

2.2% 22 1100 2100 2019

عبدهللا بن محمد آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

وليد الصايغ

رئيس لجنة التدقيق

محمد بن عبدهللا آل ثاني

 رئيس لجنة الترشــيحات

والمكافآت

محمد الباشا

 مدير إدارة الرقابة

الداخلية
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ملحق رقم 2

جدول تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق والحضور:

"Y" أي  حاضر، و"N" معتذر.

ملحق رقم 3

جدول تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

"Y" أي  حاضر، و"N" معتذر.

ملحق رقم 1

جدول تواريخ اجتماعات مجلس إدارة شركة العربية للطيران والحضور:

"Y" أي  حاضر، و"N" معتذر.

مطر البلوششي وليد الصايغ
د. غانم 

الهاجري

السيد عادل 

العلي

الشيخ 

محمد

الشيخ خالد 

القاسمي

الشيخ 

عبدهللا 

آل ثاني

التاريخ
رقم 

االجتماع

 Y Y )يمثله الشيخ 
خالد(

Y Y Y آل ثاني Y 16.1.2019 1

Y Y Y Y Y Y N 13.2.2019 2

Y Y Y Y Y Y Y 5.5.2019 3

Y Y )يمثله الشيخ 
خالد(

Y Y Y Y Y 7.8.2019 4

Y Y Y Y Y Y Y 13.10.2019 5

Y Y Y Y Y Y Y 10.11.2019 6

Y Y Y Y Y Y Y 11.12.2019 7

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

Y Y Y 8.1.2019 1

Y Y Y 13.2.2019 2

Y Y Y 5.5.2019 3

Y Y Y )يمثله الشيخ خالد( 7.8.2019 4

Y Y Y 10.11.2019 5

وليد الصايغ الشيخ خالد الشيخ محمد التاريخ رقم اجتماع لجنة الترشيحات

Y Y Y 13.2.2019 1
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ملحق رقم 4

 مدير الشبكة

واإلستراتيجة

مدير تخطيط الشبكة مدير التكاليف

مدير حسابات العوائد

مدير حسابات الشحن

مدير الحسابات اإلدارية

المدير المالي

مدير الهندسة

مدير الصيانة

 مدير الضمانات

ومراقبة التكاليف

مدير المشاريع الهندسية

 مدير عام الصيانة

والهندسة

مدير العمليات الجوية

مدير العمليات األرضية

مدير تدريب طاقم الطائرة

مدير جهاز محاكاة الطيران

مدير معايير الطيران

مدير تميز العمليات

مدير السالمة والطوارئ

مدير ضمان الجودة

مدير أمن الطيران

 المدير التنفيذي

للعمليات

 الرئيس التنفيذي

للمجموعة





البيانات المالية 
الموحدة

31 ديسمبر 2019


