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صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة - حفظه هللا



صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة



قائمة المحتويات

02 الرؤية	والرسالة	

	04 رسالة	رئيس	مجلس	اإلدارة	والرئيس	التنفيذي	للمجموعة	

	06 انجازات	العام	2018 

	09 المسؤولية	اإلجتماعية	للشركة	

	10 15	عاماً	من	النجاح	

	12 مجموعة	العربية	للطيران	

	13 إدارة	األسطول	

14 تقرير	الحوكمة	

	30 البيانات	المالية	الموحدة	





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 األسعار

- تطوير أعمالنا بشكل مربح

- فريق عمل نشيط ومتعدد المهام

- االلتزام بأعىل المعايير في التشغيل

- ادارة التكاليف بشكل فَعال



رؤيتنا هي 
“أن نكون احدى شركات الطيران 

االقتصادي الرائدة عالمياًʺ

من حيث:

- هامش الربح

- االبتكار

- السمعة

- التميز في التشغيل



القضيــة	بينمــا	تركــز	الشــركة	عــى	إدارة	وتطويــر	

أعمالهــا.	وبالرغــم	مــن	الوقــت	الــذي	تســتغرقه	هــذه	

اإلجــراءات	القانونيــة،	لدينــا	ثقــة	كاملــة	فــي	الجهــود	

التــي	تقــوم	بهــا	لجنــة	خبــراء	التصفيــة	القائمــون	عــى	

ــراج«	إىل	جانــب	اإلجــراءات	 ــة	»أب عمليــة	إعــادة	هيكل

القانونيــة	التــي	اتخذناهــا.	وعندمــا	يصــدر	الحكــم	

وتحقــق	الشــركة	أية	مكاســب	في	المســتقبل،	ســتتم	

إعــادة	هــذه	المخصصــات	بالكامل	إىل	بياناتنــا	المالية.	

تحتفــظ	»العربيــة	للطيــران«	بموقعهــا	بيــن	أكثــر	

ــم،	وقــد	شــهدت	 ــة	فــي	العال ــران	ربحي شــركات	الطي

نتائجهــا	الماليــة	والتشــغيلية	لعام	2018	نمواً	قياســياً.	

ونحــن	نؤكــد	عــى	أن	االنكشــاف	المالــي	عــى	شــركة	

ــر	 ــه	أي	تأثي ــس	ل ــراج«	لي ــة	»أب ــتثمارات	الخاص االس

كبيــر	عــى	عملياتنــا	أو	حجم	الســيولة	المالية	للشــركة.

ــوي	 ــي	والتشــغيلي	الق ــس	األداء	المال ــع	لمقايي نتوق

ــا	 ــي	حققته ــة	الت ــد	المرتفع ــغال	المقاع ــبة	إش ونس

»العربيــة	للطيــران«	فــي	العــام	2018	أن	تحافــظ	عى	

اســتمراريتها.	ونحــن	عــى	ثقــة	تامــة	بقوة	أساســيات	

قطــاع	الطيــران	فــي	المنطقــة	عــى	المــدى	الطويــل،	

والطلــب	المتزايــد	عــى	خدمــات	الســفر	الجــوي.

لجميــع	 االمتنــان	 عــن	 باإلعــراب	 نختــم	 وأخيــراً،	

موظفينــا	عــى	تفانيهــم	المســتمر	وعملهــم	الــدؤوب	

وإىل	عمالئنــا	الذيــن	اختــاروا	الســفر	مــع	العربيــة	

للطيــران	منــذ	رحلتهــا	األوىل	والذيــن	تخطــى	عددهــم	

85	مليونًــا؛	وكالعــادة،	لكــم	مســاهمينا	األفاضــل	
ــا. ــتمر	لن ــم	المس لدعمك

عادل عبدهللا علي

عضو	مجلس	اإلدارة	والرئيس	التنفيذي	للمجموعة

عبدهللا بن محمد آل ثاني

رئيس	مجلس	اإلدارة	

المخلصون
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للمجموعة

السادة	المساهمين	،

ــوية	 ــو	قـ ــدالت	نم ــران«	مع ــة	للطي ــت	»العربي حقق

وآداء	مالــي	متميــز	ومســتدام	عــى	مــدار	العــام	

ــي	 ــة	ف ــاً	باســتراتيجية	الشــركة	الفاعل 2018،	مدفوع
توســيع	شــبكة	وجهاتهــا،	واإلجــراءات	التــي	اتخذتهــا	

ــد	 ــب	المتزاي ــة	إىل	الطل ــف،	باإلضاف ــط	التكالي لضب

ــا. ــى	خدماته ع

وقــد	واصلت	التحديــات	االقتصادية	والجيوسياســية	

ــة	 ــران،	باالضاف ــاع	الطي ــى	آداء	قط ــا	ع ــاء	ظلّه بإلق

إىل	تأثيــر	الوقــود	وتقلبــات	أســعار	صــرف	العمــالت	

ــك،	يســعدنا	 ــح.	وبالرغــم	مــن	ذل عــى	هوامــش	الرب

المعهــود	 للطيــران	مســارها	 العربيــة	 أن	تواصــل	

ــة	عــى	 ــة	ومتواصل فــي	تحقيــق	هوامــش	نمــو	ثابت

امتــداد	عملياتهــا،	األمــر	الــذي	يعكــس	قــوة	نمــوذج	

األعمــال	للشــركة.

حققــت	الشــركة	إيــرادات	قويــة	ومرتفعــة	للعــام	

ــم	 ــار	دره ــز	الـــ	4	ملي ــاوزة	حاج ــل	2018	متج الكام

ــة	اىل	 ــرادات	المجموع ــت	إي ــث	وصل ــرة	حي ألول	م

4.12	مليــار	درهــم،	بزيــادة	نســبتها	10% مقارنــة	
مــع	إيــرادات	العــام	2017.	ونقلــت	المجموعــة	عــى	

متــن	طائراتهــا	مــا	يزيــد	عــن	11	مليــون	مســافر	فــي	

العــام	2018	بزيــادة	قدرهــا	7.5%	لتحافــظ	بذلــك	

ــد	–	 ــغال	المقاع ــبة	إش ــع	لنس ــا	المرتف ــى	معدله ع

نســبة	عــدد	المســافرين	إىل	عــدد	المقاعــد	المتاحــة	

–	والــذي	بلــغ 81% خــالل	هــذه	الفتــرة.	وبالرغــم	مــن	
توقعاتنــا	لمقاييــس	األداء	المالــي	والتشــغيلي	القــوي	

ونســبة	إشــغال	المقاعــد	المرتفعــة	أن	تحافــظ	عــى	

فــي	 باالســتمرار	 ملتزمــون	 فاننــا	 اســتمراريتها،	

ــف.	 ــط	التكالي ــة	وضب ــكار	والفعالي االبت

26	وجهــة	جديــدة	 للطيــران«	 »العربيــة	 أضافــت	

	2018 عــام	 فــي	 العالميــة	 وجهاتهــا	 شــبكة	 إىل	

ــة	 ــي	دول ــا	الرئيســية	ف ــز	عملياته ــن	مراك ــاً	م انطالق

اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة،	والمغــرب،	ومصــر.	كمــا	

ــل	 ــام	ليص ــالل	الع ــدة	خ ــرات	جدي ــتلمت	3	طائ اس

حجــم	االســطول	إىل	53	طائــرة	مــن	طــراز	»إيربــاص	

A320«	تحلّــق	إىل	أكثــر	مــن	155	وجهــة	عالميــة	
فــي	الشــرق	األوســط	وأفريقيــا	وآســيا	وأوروبــا.	

وفــي	شــهر	أكتوبــر	2018،	أطلقــت	الشــركة	هويتهــا	

المؤسســية	الجديــدة	التــي	تعكــس	نهجهــا	العالمــي	

ــاً	 ــك	تزامن ــاء	ذل ــرة	وج ــتقبلية	المبتك ــا	المس ورؤيته

مــع	الذكــرى	الســنوية	الخامســة	عشــر	النطــالق	

ــي	 ــة	ف ــة	نوعي ــت	نقل ــي	أحدث ــة	الت ــا	الناجح عملياته

قطــاع	الســفر	الجــوي	عــى	امتــداد	منطقــة	الشــرق	

ــا. ــمال	إفريقي ــط	وش األوس

وكجــزء	مــن	محفظــة	اســتثماراتها	المتنوعــة،	كانــت	

ــو	 ــي	يوني ــت	ف ــد	أعلن ــران	ق ــة	للطي ــة	العربي مجموع

2018	عــن	اســتثماراتها	المعلقــة	مــع	شــركة	»أبــراج«	
ــة	تحــت	إشــراف	 ــادة	الهيكل ــاً	إلع ــي	تخضــع	حالي الت

ــة	 ــذت		المجموع ــن،	اتخ ــك	الحي ــذ	ذل ــاء.	ومن القض

تلبيــة	 القانونيــة	بهــدف	 سلســة	مــن	االجــراءات	

المصالــح	المثــى	للشــركة	ومســتثمريها	وااللتــزام	

عــى	المدى	الطويــل	بحمايــة	اســتثماراتها	ومصالحها	

التجاريــة	عبــر	منهجيــة	اســتباقية	للتعامــل	مــع	القيمة	

االســتثمارية	لهــذا	االنكشــاف.	وتعــد	توصيــة	مجلــس	

يتعلــق	 فيمــا	 كاملــة	 مخصصــات	 باتخــاذ	 اإلدارة	

ــة	 ــوة	عملي ــة	خط ــي	للمجموع ــذا	االنكشــاف	المال به

للتعامــل	مــع	القيمــة	االســتثمارية	المســتقبلية	لهــذا	

االنكشــاف	حيــث	سيســمح	هــذا	االجــراء	لفريــق	

هــذه	 بــإدارة	 للطيــران	 العربيــة	 مجموعــة	 خبــراء	
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10%

7.5%

 العائدات

4,12 مليار درهم إماراتي

 سعة المقاعد

14 مليون مقعد

 المسافرون الذين تم نقلهم

11 مليون مسافر

 خطوط جديدة

26 خط جديد

 معدل اإللتزام بالوقت

%85 

وجهات جديدة للعام 2018

مارس

مايو

أكتوبر

نوفمبر

الشارقة	-	كابول

سوهاج	-	جدة

سوهاج	-	الكويت

اإلسكندرية	-	برغامو

شرم	الشيخ	-	بيروت

الغردقة	-	شرم	الشيخ

الدار	البيضاء	-	الناظور

االسكندرية	-	شرم	الشيخ

طنجة	-	مراكش

الدار	البيضاء	-	الداخلة

مراكش	-	الداخلة

أكادير	-	الرباط

مراكش	-	فيينا

طنجة	-	الناظور

طنجة	-	فاس

أكادير	-	بازل

فاس	-	الرشيدية

فاس	-	أغادير

أكادير	-	برمنغهام

طنجة	-	أغادير

أسيوط	-	الكويت

األقصر	-	الكويت

الشارقة	-	السليمانية

مراكش	-	زكورة

الشارقة	-	براغ

أسيوط	-	جدة

شرم	الشيخ	-	برغامو

األقصر	-	جدة

األداء التشغيلي 
للمجموعة 2018



إنجازات العام 2018 
مالمح بارزة

العربية للطيران تضيف إىل أسطولها 3 طائرات جديدة من 

 A320 طراز إيرباص

العربية للطيران توقع اتفاقية مع شركة ساب SAP لوضع 

نظام جديد إلدارة الموارد البشرية يعتمد عىل تطبيقات 

حوسبة سحابية

بنك رأس الخيمة والعربية للطيران يطلقان بطاقة 

ماستركارد اإلئتمانية 

العربية للطيران تحتفل بمرور 15 عاماً باطالق هوية 

مؤسسية جديدة

العربية للطيران تختار شركة تاليس إلدارة نظام حقيبة 

الطيران اإللكترونية عىل أسطولها

العربية للطيران المغرب تبدأ رحالت داخلية في المغرب



سحاب الخير

للمســؤولية	 للطيــران	 العربيــة	 برنامــج	 أطلــق	

االجتماعيــة	»ســحاب	الخيــر«،	الــذي	يهــدف	إىل	

والرعايــة	 التعليــم	 فــي	مجالــي	 مبــادرات	 تنفيــذ	

الصحيــة	المســتدامة	فــي	المجتمعــات	الفقيــرة	فــي	

مختلــف	أنحــاء	العالــم،	خــالل	العــام	2018	حوالي	10	

مشــاريع	جديــدة	موزعــة	عبــر	شــبكتها	العالميــة.	ومن	

أهــم	هــذه	المشــاريع	إطــالق	مدرســة	ســحاب	الخيــر	

وعيــادة	ســحاب	الخيــر	للــوالدة	فــي	كينيــا	باالضافــة	

اىل	توســعة	عيــادات	»ســحاب	الخيــر«	في	ســريالنكا،	

ــر. ــالدش	ومص وبنغ
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الجوائز

تحظــى »العربيــة للطيــران« بتقديــر متواصــل 

القــوي  أدائهــا  بفضــل  وعالميــاً  محليــاً 

وجهودهــا المجتمعيــة، حيــث فــازت فــي 

مــارس 2018 بجائــزة »اختيــار المحرريــن« 

خــالل حفــل توزيــع »جوائــز قطــاع النقــل 

ــار  ــة »أخب ــه مجل ــذي أقامت ــوي 2018« ال الج

النقــل الجــوي« فــي دبــي. وتعكــس هــذه 

الجائــزة المرموقــة التــزام »العربيــة للطيــران« 

وســعيها  عمالئهــا  رضــى  بتعزيــز  الدائــم 

وعملياتهــا  خدماتهــا  لتطويــر  المتواصــل 

وقطــاع النقــل الجــوي بشــكل عــام.

ــران« بلقــب »أفضــل  ــة للطي وفــازت »العربي

ناقــل عربــي« لعــام 2018 خــالل حفــل توزيــع 

»الجوائــز العربيــة اآلســيوية« والــذي أقيــم 

ــة. وفــي ديســمبر  ــور الهندي ــة بنغال فــي مدين

ــزة  ــران« جائ ــة للطي ــدت »العربي 2018، حص
»اإلنجــاز فــي مجــال الطيــران« بمناســبة مرور 

15 عامــاً عــىل انطــالق عملياتهــا بنجــاح.
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15 عامًا من النجاح
احتفلــت	الشــركة	بمــرور	15	عامــاً	عــى	انطــالق	

ــي	 ــة	ف ــة	نوعي ــت	نقل ــي	أحدث ــة	الت ــا	الناجح عملياته

قطــاع	الســفر	الجــوي	عــى	امتــداد	منطقــة	الشــرق	

ــا	 ــك	بإطــالق	هويته ــا،	وذل األوســط	وشــمال	إفريقي

المؤسســية	الجديــدة	التــي	تعكــس	نهجهــا	العالمــي	

ــتقبلية. ــا	المس ورؤيته

علــن	عــن	إطــالق	الهويــة	المؤسســية	الجديــدة	خــالل	
ُ
أ

ــرات	العربيــة	للطيــران	 ــم	فــي	حظيــرة	طائ حفــل	نُظِّ

فــي	مطــار	الشــارقة	الدولــي،	حيــث	تمكـّـن	الضيــوف	

والصحافيــون	مــن	مشــاهدة	الهويــة	المؤسســية	

الجديــدة	للشــركة،	بمــا	فــي	ذلــك	جســم	الطائــرة	

ــرض	 ــالل	ع ــن	خ ــة	م ــا	الداخلي ــي	وتجهيزاته الخارج

حــي	إلحــدى	طائــرات	إيربــاص A320 التــي	اكتســت	

ــدة	للشــركة. ــة	المؤسســية	الجدي بالهوي

الجديــدة	 المؤسســية	 الهويــة	 اســتلهام	 وتــم	

لشــركة	»العربيــة	للطيــران«	مــن	فكــرة	»الرحّالــة	

المعاصريــن«،	حيــث	تعكــس	مكانــة	الشــركة	كناقلــة	

متميــزة	توفــر	قيمــة	حقيقيــة	للشــباب	والمغامريــن	

أماكــن	 الستكشــاف	 التواقيــن	 الســفر	 ومحبــي	

وتجــارب	جديــدة.

العربية	للطيران	-	التقرير	السنوي	102018  |      



إدارة األسطول
تشــغل »العربيــة للطيــران« واحــداً مــن أحــدث 

أســاطيل الطائــرات فــي العالــم، وهو يتألــف بالكامل 

مــن طائــرات إيربــاص  A320. وقــد أنتهــت الشــركة 

ســنة 2018 مــن اســتقبال 3 طائــرات جديــدة، ممــا 

ــطول إىل 53. ــرات األس ــدد طائ ــع ع أدى إىل رف

وعــالوًة عــىل ذلــك، وقعــت »العربيــة للطيــران« 

 (A321 اتفاقيــة الســتئجار خمــس طائــرِات إيربــاص

(neo Long Range. وســتنضم هــذه الطائــرات 

اإلضافيــة إىل أســطول العربيــة للطيــران اعتبــاراً 

ــم  ــام 2019 وستســاعد الشــركة عــىل تقدي ــن الع م

ــول  ــىل دخ ــة وع ــبكتها الحالي ــل لش ــات أفض خدم

ــتقبل  ــي المس ــدى ف ــطة الم ــالت متوس ــم الرح عال

إىل  الجديــدة  الطائــرات  وســتنضم  القريــب. 

األســطول الحالــي الــذي يتكــون مــن 53 طائــرة 

ــة  ــن 155 رحل ــر م ــدم أكث ــي تخ ــاص A320 الت إيرب

مــن المراكــز الرئيســية األربــع الكائنــة فــي اإلمــارات 

)الشــارقة ورأس الخيمــة( والمغــرب ومصــر.



عمليات الطيران
مركز تدريب الطيارين

أكاديمية ألفا للطيران 

المناولة األرضية والصيانة
الشارقة لخدمات الطيران

حظيرة طائرات العربية للطيران

شراكت الطيران
العربية للطيران )اإلمارات(

العربية للطيران )المغرب(

العربية للطيران )مصر(

التكنولوجيا
 انفورميشن سيستم

)ISA( أسوشيتس

السياحة
مقر العالم للسفريات

تيون أرابيا

الضيافة
فندق سنترو الشارقة

فندق راديسون بلو مارينا، دبي

ألفا لخدمات الطيران

مجموعة العربية للطيران
العربيــة	للطيــران	)شــركة	مســاهمة	عامــة(	هــي	

شــركة	مدرجــة	فــي	ســوق	دبــي	المالــي	ويجــري	

	،(DFM:AIRARABIA)	:الرمــز	تحــت	أســهمها	تــداول

ــا	 ــد	قيمته ــك	أصــوالً	تزي ــي	شــركة	قابضــة	تمتل وه

عــن	12	مليــار	درهــم	إماراتــي.	تــم	تأســيس	العربيــة	

ــال	متواضــع،	 ــرأس	م ــر	2003	ب ــي	أكتوب ــران	ف للطي

وكانــت	أول	شــركة	طيــران	اقتصــادي	فــي	المنطقــة،	

وهــي	تضــم	اليــوم	مجموعــة	مــن	شــركات	الطيــران	

ــات	الســياحة	 ــدم	خدم ــي	تق ــرى	الت والشــركات	األخ

ــم. ــف	أنحــاء	العال ــي	مختل والســفر	ف

تعمــل	العربيــة	للطيــران	مــن	مراكــز	عمليــات	متعددة	

تقــع	فــي	مطــار	الشــارقة	الدولــي	ومطــار	رأس	الخيمة	

الدولــي	فــي	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة،	ومطــار	

محمــد	الخامــس	الدولــي	فــي	المغــرب،	ومطــار	بــرج	

العــرب	الدولــي	فــي	اإلســكندرية	فــي	مصــر.	
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3. تشكيل مجلس اإلدارة:

أ. بيان التشكيل:

يتكــون	مجلــس	اإلدارة	مــن	ســبعة	أعضــاء،	حســب	

انتخــاب	 تــم	 وقــد	 للشــركة،	 األساســي	 النظــام	

ــي	فــي	اجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	 المجلــس	الحال

العــادي	مــن	عــام	2017.	وقــد	تــم	فتــح	باب	الترشــح	

لمجلــس	إدارة	شــركة	العربيــة	للطيران	فــي	16	فبراير	

2017،	و	لمــدة	10	أيــام	حســب	األصــول	القانونيــة		
و	تــم	إغالقــه	يــوم	األحــد	الموافــق	26	فبرايــر	2017،	

ــة	 ــف	المحلي ــي	الصح ــر	ف ــالل	النش ــن	خ ــك	م وذل

(باللغتيــن	العربيــة	و	اإلنجليزيــة)	إضافــًة	إىل	الموقــع	
ــي	 ــع	ســوق	دب ــي	الخــاص	بالشــركة،	وموق اإللكترون

المالــي.	ومــن	ثــم	تــم	نشــر	قوائــم	المرشــحين	عــى	

ــن	 ــة	م ــدة	القانوني ــب	الم ــي	حس ــع	اإللكترون الموق

ــن	ســيرتهم	 ــذة	ع ــع	نب ــة،	م ــة	العمومي ــل	الجمعي قب

العموميــة	 الجمعيــة	 وفــي	 العمليــة.	 وخبراتهــم	

المقامــة	بتاريــخ	5/3/2017،	وبالتصويــت	التراكمــي	

الســري،	تــم	انتخــاب	المجلــس	الجديــد	لمــدة	ثــالث	

ــم: ــي	أســماء	األعضــاء	و	صفاته ســنوات،	وتل

رئيس المجلس 1. الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني  

عضو تنفيذي 2. عادل عبدهللا العلي 

عضو مستقل 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 

هــذا	و	قــد	عيــن	مجلــس	اإلدارة	الســيد	مطــر	محمــد	

ــدة	 ــل	م ــس	اإلدارة	ليكم ــي	مجل البلوشــي	عضــواً	ف

العضــو	المســتقيل		عــارف	نقفــي	و	الــذي	كان	عضواً	

ــتقالته	 ــى	اس ــذ	2007	و	حت ــس	اإلدارة	من ــي	مجل ف

ــن	عــى	 ــو	2018،	و	ســيعرض	هــذا	التعيي ــي	يولي ف

الجمعيــة	العموميــة	للنظــر	فيــه	و	إقــراره.
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1. بيــان اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا الســتكمال 

 ،2018 عــام  خــال  الشــركات  حوكمــة  نظــام 

وكيفيــة تطبيقهــا:

لقــد	كان	لشــركة	العربيــة	للطيــران	الســبق	فــي	

للشــركات،	 العامــة	 الحوكمــة	 مبــادئ	 تطبيــق	

حيــث	تؤمــن	الشــركة	بأهميــة	التطبيــق	العملــي	

ــن	الحوكمــة	بشــكلها	 ــاة	قواني ــادئ	ومراع ــك	المب لتل

الدقيــق،	والممارســات	ضمــن	اإلطــار	العــام	لقوانين	

ــح	 ــوق	ومصال ــظ	حق ــي	تحف ــة	الت ــادئ	الحوكم ومب

	الشــركة	ومســتثمريها	وإدارتهــا	والبيئــة	االســتثمارية

	المحيطة	بها.

وكافــة	 للطيــران،	 العربيــة	 شــركة	 فــإن	 لــذا	

الشــركات	التابعــة	لهــا	فــي	المجموعــة،	ملتزمــة	

عليهــا	 المفروضــة	 واإلجــراءات	 القوانيــن	 بكافــة	

ــة	 ــاهمة	عام ــركة	مس ــة	وكش ــران	عالمي ــركة	طي كش

ــم	2	 ــادي	رق ــون	اإلتح ــك	القان ــمل	ذل ــة	ويش وطني

لعــام	2015	بخصــوص	الشــركات	التجاريــة	ومــا	

قــد	يليــه	مــن	قــرارات	وتعديــالت	أو	تفســيرات،	

وأيــة	إيضاحــات	تصدرهــا	هيئــة	االوراق	الماليــة	

ــك	فــي	 والســلع	والجهــات	الرســمية	المختصــة	وذل

كافــة	أنشــطتها	وتعامالتهــا.	كمــا	وتلتــزم	الشــركة	

بتطبيــق	القــرار	رقــم	7	لعــام	2016	الصــادر	عــن	

وزيــر	االقتصــاد	و	رئيــس	مجلــس	إدارة	هيئــة	األوراق	

ــر	 ــط	الحوكمــة	ومعايي ــة	والســلع	بشــأن	ضواب المالي

االنضبــاط	المؤسســي،	وأيــة	قــرارات	قــد	تصــدر	

ــي	 ــة	ف ــا	زرع	الثق ــو	م ــه.	وه ــل	محل ــه	او	تح بتعديل

ــوأ	 ــم	لتتب ــرى	حــول	العال ــات	االســتثمارية	الكب الجه

مكانهــا	ضمــن	مــالك	العربيــة	للطيــران.

وفــي	هــذا	الصــدد	فقــد	أصــدرت	الشــركة	القواعــد	

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

	 أ.	بيان	قنوات	االتصال	مع	المساهمين.	

	

	 	 ب.	ضوابط	االخالق	والسلوك	

	

		 	 	 ج.	سياسة	تداول	األسهم

	 	 	

		 	 	 د.	سياسة	نشر	المخالفات

	 	 	

		 ه.	سياسة	المسؤولية	االجتماعية	والبيئية	للشركة

	 	

و.	سياسة	أرباح	األسهم	»التوزيعات«

يتــم	عــرض	هــذه	السياســات	عــى	الموظفيــن	الجدد	

فــي	الشــركة،	كمــا	وقــد	تــم	نشــر	تلــك	القواعــد	فــي	

الصفحــة	اإللكترونيــة	الداخليــة	للشــركة	بحيــث	تتــاح	

	لكافــة	الموظفيــن	لالطــالع	عليهــا	والرجــوع	إليهــا

في	أي	وقت.

ــي األوراق  ــس اإلدارة ف ــاء مجل ــداوالت أعض 2. ت

ــة: المالي

إن	مجلــس	إدارة	شــركة	العربيــة	للطيــران	واإلدارة	

ــة	 ــة	بأهمي ــم	ودراي ــام	وعل ــالع	ت ــى	اط ــة	ع التنفيذي

القواعــد	واإلجــراءات	التــي	تحكــم	تعامــالت	أعضــاء	

ــم	 ــر	لديه ــن	تتواف ــي	الشــركة	مم ــس	وموظف المجل

االرتقــاء	 وبهــدف	 مناصبهــم.	 بحكــم	 معلومــات	

بمســتوى	الشــفافية	واإلفصــاح	وإتاحــة	الفرصــة	

تعامالتهــم	 فــي	 متســاوين	 ليكونــو	 للمســاهمين	

شــأن	 ذلــك	 فــي	 شــأنهم	 الشــركة	 ســهم	 فــي	

المطلعيــن	مــن	داخــل	الشــركة،	فقــد	أصــدرت	

ــة	 ــل	حوكم ــن	دلي ــاً	وأدرج	ضم ــاً	داخلي ــركة	بيان الش

شــروط	 يبيــن	 بالشــركة،	 الخــاص	 الشــركات	

عنهــا اإلفصــاح	 وضــرورة	 المطلعيــن،	 	تعامــالت	

	في	هذا	التقرير.

اإلجــراءات	 هــذه	 خــالل	 مــن	 الشــركة	 تصبــو	

األطــراف	 كافــة	 حقــوق	 حمايــة	 إىل	 المتخــذة	

المعنيــة،	وكذلــك	المحافظــة	عــى	ســمعة	الشــركة	

بهــا.	 والمســتثمرين	 المســاهمين	 ثقــة	 وتعزيــز	

ــة	 ــد	اإلجرائي ــت	القواع ــا	أشــرنا	ســابقاً،	تضمن وكم

والتطبيقيــة	للحوكمــة	فــي	شــركة	العربيــة	للطيــران	

آليــة	 توضــح	 والتــي	 األســهم،	 تــداول	 سياســة	

ــن	 ــار	الموظفي ــن	مــن	كب ــدوال	المطلعي وشــروط	ت

اإلدارة.	 مجلــس	 وأعضــاء	

التداوالت:

د.	غانم	الهاجري	–	شراء	3,000,000	سهم.
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الشيخ خالد بن عصام القاسمي

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

الشــيخ خالــد بــن عصــام القاســمي هــو رئيــس دائــرة الطيــران المدنــي بالشــارقة وهــو عضــو 

ــي عهــد الشــارقة. خــالل  ــذي يترأســه ســمو ول ــارة الشــارقة وال ــذي إلم ــس التنفي فــي المجل

مســيرته المهنيــة تــوىل الشــيخ خالــد مناصــب إداريــة عــدة فــي كل مــن هيئــة مطــار الشــارقة 

ودائــرة الطيــران المدنــي، وقــد تــدرج حتــى تــوىل منصــب مديــر عــام دائــرة الطيــران المدنــي 

فــي عــام 2012، و ذلــك قبــل أن يتــوىل رئاســة الدائــرة فــي بدايــة 2014.

وباإلضافــة للمســؤوليات الســابقة، فــإن الشــيخ خالــد هــو عضــو مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 

ــارقة  ــركة الش ــس إدارة ش ــو مجل ــدة، وعض ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي بدول ــران المدن للطي

لخدمــات الطيــران ش.م.م. ويحمــل الشــيخ خالــد شــهادة الباكالريــوس فــي التجــارة وشــهادة 

ــة. ــي إدارة األعمــال الدولي الماجســتير ف

سعادة وليد إبراهيم الصايغ

عضــو مجلــس إدارة العربيــة للطيــران منــذ عــام 2017، مديــر عــام دائــرة الماليــة المركزيــة 

فــي حكومــة الشــارقة

يشــغل ســعادة وليــد الصايــغ منصــب مديــر عــام دائــرة الماليــة المركزيــة بالشــارقة، والرئيــس 

التنفيــذي لشــركة الشــارقة إلدارة األصــول، الــذراع االســتثمارية لحكومــة الشــارقة، وهــو عضــو 

ــس  ــدة، ورئي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة بدول ــوزارة المالي ــة ل ــات المالي ــة السياس ــي لجن ف

مجلــس إدارة الشــارقة القابضــة، وعضــو مجلــس إدارة تــالل العقاريــة، ويتمتــع بخبــرة طويلــة 

فــي عالــم االســتثمار والمــال. 

يمتلــك الصايــغ خبــرات مهنيــة متعــددة فــي مجــاالت حيويــة تشــمل المحاســبة الحكوميــة، 

ــا،  ــات، وغيره ــط االســتراتيجي، وإدارة األزم ــم اإلداري، والتخطي ــات، والتنظي ــداد الميزاني وإع

وســبق لــه العمــل فــي عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والشــركات الخاصــة الرائــدة فــي دولــة 

اإلمــارات، مــن بينهــا هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي، ودبــي القابضــة، ومجموعــة الفطيــم. 

السيد مطر محمد البلوشي

عضو مجلس اإلدراة منذ عام 2018

الســيد  مطــر البلوشــي، مواطــن مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، لديــه أكثــر من اثنين وعشــرين 

عامــاً مــن الخبــرة فــي مجــال إدارة التمويــل وصناديــق االســتثمار. بــدأ حياتــه المهنيــة فــي ينايــر 

1992 مــع البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمتــداول فــي قســم الخزينــة. فــي 

ــر لمحفظــة االســتثمار، وفــي يونيــو  ــو ظبــي لالســتثمار كمدي يوليــو 1995 انضــم إىل شــركة أب

1998، انضــم إىل بنــك الخليــج األول كرئيــس قســم الخزينــة واالســتثمار، ثــم انتقــل إىل بنــك أبو 

ظبــي الوطنــي فــي مــارس 2001 كرئيــس قســم العمــالت األجنبيــة والســلع . فــي فبرايــر 2005، 

أصبــح الســيد البلوشــي رئيســاً لمجموعــة أســواق رأس المــال المحليــة والمديــر العــام ألبوظبــي 

للخدمــات الماليــة التابعــة لبنــك أبوظبــي الوطنــي، وحصــل عــىل لقــب مديــر أول - مجموعــة 

إدارة األصــول فــي أكتوبــر 2006.

يشــغل الســيد البلوشــي حاليــاً منصــب رئيــس قســم االســتثمار فــي مجموعــة داس القابضــة، 

وهــو عضــو مجلــس إدارة فــي كل مــن بنــك الطاقــة األول فــي البحريــن، واتصــاالت مصــر، وبنك 

الســالم البحريــن، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة معالــم القابضــة في البحرين. الســيد البلوشــي هو 

قائــد جــاد لمجموعــة العمــل، ويتمتــع بمهــارات ممتــازة فــي التحليــل المالــي وحــل المشــكالت 

ــوس فــي  ــاء العالقــات المتعــددة فــي مجــال االســتثمار . يحمــل الســيد البلوشــي بكالوري وبن

العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن جامعــة أركنســاس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.



الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني 

رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران منذ عام 2003

تــوىل ســعادة الشــيخ عبــدهللا بــن محمــد آل ثانــي عــدة مناصــب رفيعــة فــي دولــة اإلمــارات، 

ــرة  ــة المجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة، كمــا شــغل أيضــاً منصــب رئيــس دائ منهــا عضوي

الطيــران المدنــي فــي اإلمــارة. ولــه مســاهمات معروفــة فــي تنميــة قطــاع النقــل الجــوي فــي 

دولــة اإلمــارات، وقــد ســاهمت جهــوده بشــكل كبيــر بتعزيــز الحركــة الســياحية و االقتصاديــة و 

التنمويــة فــي إمــارة الشــارقة.

عادل عبدهللا العلي

الرئيس التنفيذي للمجموعة، و عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 2003

ــد نمــوذج الطيــران  ــة كبيــرة فــي قطــاع الطيــران باعتبــاره رائ يتمتــع عــادل عبــد هللا العلــي بمكان

االقتصــادي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وأحــد أهــم مطــوري قطــاع الطيــران 

ــم  ــه ومســاهماته فــي مجــال النقــل الجــوي، وقطــاع الســياحة فــي العال ــّد إنجازات ــث. وتع الحدي

العربــي محــل تقديــر واســع مــن قبــل مجتمــع الطيــران الدولــي. وقــد اســتطاع عــادل العلــي تغييــر 

ــران«، أول شــركة  ــة للطي ــه »العربي ــد إنطالق ــر 2003 عن ــي أكتوب ــي ف ــران العرب مســار قطــاع الطي

طيــران اقتصــادي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ممــا مهــد الطريــق لنشــوء ســوق جديــدة 

للطيــران فــي المنطقــة لــم تكــن آفاقهــا قــد استكشــفت مــن قبــل.

وخــالل الســنوات التاليــة، نجــح العلــي فــي قيــادة مســيرة النمــو فــي مجموعــة »العربيــة للطيــران«، 

لتصبــح أكبــر شــركة طيــران اقتصــادي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، كمــا أصبحــت 

ــم العربــي تــدرج أســهمها فــي البورصــة، واألكبــر مــن حيــث القيمــة  اكبــر شــركة طيــران فــي العال

ــدة فــي القطــاع مثــل  ــة التــي عمــل فيهــا مــع عــدد مــن الشــركات الرائ ــه الطويل الســوقية. وبخبرت

طيــران الخليــج، وبريتــش إيروايــز، تمكــن العلــي مــن قيــادة »العربيــة للطيــران« لتصبــح مــن أفضــل 

ــذ  ــة من ــاح متتالي ــق أرب ــتطاعت تحقي ــث اس ــم، حي ــول العال ــادي أداء ح ــران االقتص ــركات الطي ش

تأســيس الشــركة.

د. غانم محمد الهاجري

عضو مجلس إدارة العربية للطيران منذ عام 2003

ــوىل مناصــب  ــي، وقــد ت ــة مطــار الشــارقة الدول ــم الهاجــري منصــب رئيــس هيئ شــغل د.غان

ــراً عامــاً لمطــار الشــارقة لمــدة  ــاً، حيــث كان مدي ــاً ودولي عــدة فــي قطــاع النقــل الجــوي محلي

ــج«  ــارات الخلي ــات مط ــاد خدم ــام »اتح ــن ع ــب أمي ــا منص ــغل أيض ــا، وش ــاوزت 15 عام تج

ــرب«. ــارات الع ــس مط »ومجل

ــام  ــذ الع ــي« من ــارات العالم ــس المط ــي »مجل ــو ف ــم عض ــور غان ــإن الدكت ــك، ف ــب ذل إىل جان

1991. وقــد تــدرج فــي تولــي المناصــب فــي مجلــس المطــارات العالمــي (ACI) حيــث انتخــب 
نائبــاً للرئيــس، ومــن ثــم تــم تعيينــه رئيســا لمجلــس المطــارات العالمــي. ويعــد الدكتــور غانــم 

مــن أوائــل مواطنــي دولــة اإلمــارات الحائزيــن عــىل الدكتــوراه فــي النقــل الجــوي، حيــث أتمهــا 

بنجــاح فــي المملكــة المتحــدة.

الشيــخ محمـد بن عبدلله آل ثاني

عضــو مجلــس إدارة شــركة العربيــة للطيــران منــذ عــام 2011، رئيــس دائــرة اإلحصــاء و التنميــة 

المجتمعيــة - حكومــة الشــارقة

يعــد الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل ثانــي مــن الشــباب القيادييــن فــي إمــارة الشــارقة، حيــث لــه 

بصمــات واضحــة عــىل عــدة أصعــدة تجاريــة أهمهــا الســياحة و الطيــران. تــوىل الشــيخ محمــد 

إدارة مكتــب صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة فــي الجامعــة األميركيــة فــي الشــارقة، ومــن ثــم تــم 

تعيينــه مديــراً عامــاً لمركــز اإلحصــاء، حيــث تــوىل إعــداد وتأســيس المركــز.

واآلن يتــوىل الشــيخ محمــد منصــب رئيــس دائــرة اإلحصــاء و التنميــة المجتمعيــة فــي الشــارقة، 

كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة كل مــن شــركة جامــا للطيــران، وشــركة أي أم القابضة، 

ــالن،  ــة واإلع ــنت للدعاي ــركة أس ــة، وش ــانتوس الدولي ــركة س ــة، وش ــورس للضياف ــركة الن وش

والشــركة الدوليــة للســياحة. وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي الشــارقة للرمايــة والجولــف. 

الشــيخ محمــد حاصــل عــىل شــهادتي الباكالوريــوس و الماجســتير فــي إدارة األعمــال.

ملخص السير الذاتية لألعضاء



4. مدقق الحسابات الخارجي:

إن	مدقــق	الحســابات	الخارجي	لشــركة	العربيــة	للطيران	

KPMGʺ.	و	قــد	تــم	تعيينهــا	من	 فــي	2018	هــي	شــركة̋	

قبــل	الجمعيــة	العموميــة	خــالل	العــام	2013،	و	لــم	تكن	

،KPMG	شــركة	إىل	اســنادها	تم	أخــرى	مهــام	أيــة	هنــاك	

و	كانت	رسوم	التدقيق	في	2018	500,000	درهم.

إن	»كــي	بــي	إم	جــي«	شــبكة	عالميــة	مــن	شــركات	

الخدمــات	المهنيــة	التــي	تقــدم	خدمــات	التدقيــق	

والضرائــب	واالستشــارات	فــي 155	دولــة	ولديهــا	

أكثــر	مــن	155.000	موظــف	يعملــون	لــدى	الشــركات	

المســتقلة	 الشــركات	 إن	 العالــم.	 حــول	 األعضــاء	

ــي	 ــة	إىل	ك ــي	تابع ــي	إم	ج ــي	ب ــي	شــبكة	ك األعضــاء	ف

بــي	إم	جــي	إنترناشــيونال	كوبوريتيــف	(ʺكــي	بــي	إم	

ــل	كل	 ــي	إنترناشــيونالˮ)،	مؤسســة	سويســرية.	تمث ج

ــي	إم	جــي	 ــي	ب ــي	ك شــركة	مــن	الشــركات	األعضــاء	ف

كيــان	قانونــي	منفصــل	ومســتقل	بذاتــه	وتصــف	

ــك. ــها	بذل نفس

العربيــة	 إم	جــي	فــي	دولــة	اإلمــارات	 بــي	 إن	كــي	

المتحــدة	هــي	شــركة	عضــو	فــي	كــي	بــي	إم	جــي	

ــة	 ــي	دول ــي	ف ــي	إم	ج ــي	ب ــت	ك ــيونال.	تأسس انترناش

ــم	 ــي	تض ــام	1973	وه ــدة	ع ــة	المتح ــارات	العربي اإلم

اآلن	حوالــي	750	موظــف	بمــا	فيهــم	30	شــريك.	

باإلضافــة	إىل	تقديــم	خدمــات	التدقيــق	والخدمــات	

المحاســبية،	تشــتمل	الخدمــات	التــي	تقدمهــا	مكاتــب	

كــي	بــي	إم	جــي	فــي	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	عــى	

خدمــات	التدقيــق	الداخلــي	واالستشــارات	المحاســبية	

والضرائــب	واستشــارات	تقنيــة	المعلومــات	وخدمــات	

التجــاري	وخدمــات	 والتمويــل	 والتوظيــف	 البحــث	

المعامــالت	وخدمــات	أداء	األعمــال	وخدمــات	التعهيــد	

ــي	إم	 ــي	ب ألداء	األعمــال	وخدمــات	التحقيقــات.	إن	»ك

ــة	المتحــدة	وُعمــان	تمثــل	 جــي«	فــي	اإلمــارات	العربي

ــف«. ــوار	جل ــي	ل ــي	إم	ج ــي	ب ــة	»ك ــن	مجموع ــزء	م ج

PKF	كجهــة	 التعــاون	مــع	 ومــن	ناحيــة	أخــرى	تــم	

مســتقلة	لتقييــم	ʺالشــهرة	و	األصــول	غيــر	الملموســةʺ	

مقابــل	42,500	درهــم.

العموميــة	 الجمعيــة	 اإلدارة	 مجلــس	 أوصــى	 قــد	 و	

	Grant Thornton	ثورنتــون	جرانــت	شــركة	بتعييــن

	برســوم	قدرهــا	465,000	درهــم	للعــام	كمدقــق	خارجــي

مستقل	للعام	2019.

التحفظات	التي	وضعها	المدقق	في	البيانات:

ال توجد تحفظات.

KPMGPKFاسم	مكتب	التدقيق

15	سنة5	سنواتعدد	السنوات	التي	قضاها	كمدقق	حسابات	خارجي	للشركة

500,0000إجمالي	أتعاب	التدقيق	للبيانات	المالية	لعام	2018

أتعاب	و	تكاليف	الخدمات	الخاصة	األخرى	بخالف	التدقيق

042.500للبيانات	المالية	لعام	2018

تقييم	الشهرةال	توجدتفاصيل	و	طبيعة	الخدمات	األخرى	(إن	وجدت)

بيان	بالخدمات	األخرى	المقدمة	المقدمة	من	مدقق	حسابات

خارجي	آخر	غير	مدقق	عام	2018.

شركة PKF		قامت	
بتقييم	الشهرة.

5. لجنــة التدقيــق:

أ. أسماء أعضاء اللجنة و اختصاصاتها:

تشــكلت	هــذه	اللجنــة	وفقــاً	ألتظمــة	وضوابــط	حوكمــة	

الشــركات	وهــي	مكونــة	مــن	ثالثــة	أعضــاء.

يشكل لجنة التدقيق في شركة العربية للطيران:

رئيسا 	 السيد	وليد	الصايغ	

عضوا 	 الشيخ	خالد	القاسمي	

عضوا 	 د.	غانم	الهاجري	

ترفع	اللجنة	تقاريرها	و	توصياتها	إىل	مجلس	اإلدارة.

أمــا مهــام هــذه اللجنــة بشــكل عــام فهــي عــى 

النحــو التالــي:

مدقــق	 مــع	 والتعاقــد	 تعييــن	 سياســة	 تبنــي	 أ.	

الخارجيــة. الحســابات	

ب.	مراجعة	القوائم	المالية.

ج.	وضع	أطر	الرقابة	الداخلية.

د.	وضع	السياسات	المالية	وسياسات	التدقيق.

ه.	إعداد	التقارير		التدقيق	العام.

و.	نشر	المخالفات	واالحتيال.

ز.	االشراف	عى	تعامالت	المطلعين.

	ح.	النظــر	فــي	المهــام	التــي	تــوىل	إىل	اللجنــة	مــن	

مجلس	اإلدارة.

كمــا	و	يحتــوي	دليــل	القواعــد	االجرائيــة	للحوكمــة	عــى	

مهــام	اللجنــة	بشــكل	مفصــل.

ب. بيان عدد االجتماعات و الحضور:

بتواريــخ	 جــدول	 القــارئ	 يجــد	 	،2 رقــم	 المرفــق	 	

والحضــور. االجتماعــات	

٦.  لجنــة الترشيحات و المكافآت:

أ. أسماء أعضاء اللجنة و اختصاصاتها:

تشــكلت	هــذه	اللجنــة	وفقــاً	ألنظمــة	وضوابــط	حوكمــة	

الشــركات	وهــي	مكونــة	مــن	ثالثــة	أعضــاء.
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العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة:

ــة	 ــس	إدارة	شــركة	العربي ــة	إىل	رئاســة	مجل -	باإلضاف

آل	 بــن	محمــد	 عبــدهللا	 الشــيخ	 يتــوىل	 للطيــران،	

ثانــي	منصــب	نائــب	رئيــس	مجلــس	إدارة	شــركة	

للتأميــن. البحيــرة	

-	الســيد	مطــر	البلوشــي	عضــو	فــي	مجلــس	إدارة	

البحرينــي الســالم	 مصــرف	

ب. بيان تمثيل العنصر النسائي:

الجمعيــة	 قبــل	 مــن	 منتخــب	 الحالــي	 المجلــس	

العموميــة	فــي	عــام	2017،	و	ال	يوجــد	تواجــد	للعنصــر	

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

النســائي	تواجــد	فــي	اإلدارة	العليــا	للشــركة.	

ــائي  ــر نس ــح أي عنص ــدم ترش ــباب ع ــان بأس ت. بي

لعضويــة مجلــس اإلدارة:

فــي	شــركة	العربيــة	للطيــران	تعــد	كافــة	أنــواع	المســاواة	

تلــك	 رأس	 وعــى	 العمــل،	 أبجديــات	 مــن	 دائمــاً	

األبجديــات	المســاواة	بيــن	الجنســين	والتــي	دائمــاً	

ــة	 ــا	الخاص ــي	قراراته ــا.	وف ــن	أولوياته ــون	ضم ــا	تك م

العربيــة	 تعتمــد	 والترشــيح.	 والترقيــات	 بالتعييــن	

ــاس	 ــرات	كمقي ــران	دائمــاً	عــى	المؤهــالت	والخب للطي

رئيســي	دون	اإللتفــات	إىل	الجنــس	أو	العــرق.	وقــد	

تــم	فتــح	بــاب	الترشــح	لمجلــس	اإلدارة	للعامــة	بشــكل	

ــحين	 ــع	المترش ــين،	إال	أن	جمي ــن	الجنس ــاوي	بي متس

ــال. ــن	الرج ــوا	م كان

ث. بيان بما يلي:

 1. مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

لعام 2017:

	تــم	صــرف	5.875	مليــون	درهــم	مكافــأة	إجماليــة	

ــي	2017. ــم	ف ــر	عمله ــس	اإلدارة	نظي ــس	لمجل للمجل

 2. مجموع المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

لعام 2018:

ــم ــن	عمله ــه	ع ــأة	ألعضائ ــس	مكاف ــرح	المجل ــم	يقت 		ل

	في	2018.

3. بيان تفاصيل بدالت الحضور

لحضــور	 بــدل	 اإلدارة	 مجلــس	 أعضــاء	 يســتلم	 لــم	

.2017 فــي	 االجتماعــات	

ج. جدول اجتماعات مجلس اإلدارة و الحضور:

الجدول	مرفق	في	نهاية	التقرير،	تحت	الملحق	رقم	1.

ح. مهــام و اختصاصــات المجلــس التــي فوضــت 

ــة: ــإدارة التنفيذي ل

يشــرف	 واختصاصاتــه،	 المجلــس	 دور	 إىل	 باإلشــارة	

واســتراتيجيات	 العــام	 اإلطــار	 عــى	 اإلدارة	 مجلــس	

ــن	 ــي	حي ــة،	ف ــع	اإلدارة	التنفيذي الشــركة	ومناقشــتها	م

اليوميــة	 اإلدارة	 فــي	 مفوضــة	 التنفيذيــة	 اإلدارة	 أن	

للشــركة.	ترفــع	اإلدارة	التنفيذيــة	تقاريرهــا	للمجلــس	

ــي	 ــات	الت ــعية	والتحدي ــا	التوس ــمل	خططه ــي	تش والت

المســتقبلية. وتوجهاتهــا	 تواجههــا،	

ــة	 ــة	لمهم ــس	اإلدارة	التنفيذي ــم	يفــوض	المجل ــذا	ول ه

بعينهــا،	غيــر	أن	اإلدارة	التنفيذيــة	مفوضــة	بــاإلدارة	

اليوميــة	للشــركة	و	تســيير	األعمــال	التجاريــة	وتنميتهــا،	

أو	 االســتثنائية	 الظــروف	 فــي	 للمجلــس	 والرجــوع	

التحديــات،	أو	االســتثمارات	والقــرارات	المهمــة.

خ. تعامات األطراف ذات العاقة:

ــة	 ــاك	تعامــالت	مــع	األطــراف	ذات	العالق ــم	تكــن	هن ل

والتــي	 الروتينيــة	 تلــك	 عــدا	 المصالــح)،	 (أصحــاب	
تطــرق	إليهــا	تقريــر	المدقــق	المســتقل	والبيانــات	

الماليــة	المدققــة.

د. بيان تفصيلي برواتب كبار الموظفين:

الهيكل	اإلداري	في	المرفق	رقم	4.

مجموع الرواتب و تاريخ التعيينالمنصب

البدالت لعام 2016

مجموع المكافآت 

المدفوعة في 2019

)عن العام2018(

أي مكافآت أخرى 

نقدية/عينية للعام 

2018 أو تستحق 
مستقباً

الرئيس	التنفيذي	

فبراير	2003للمجموعة

 5,400,000درهم	+
200%	من	صافي	الربح

المدير	التنفيذي	

1,770,00000ابريل	2016للعمليات

900,00000يوليو	2003المدير	المالي

1,608,00000نوفمبر2007 مدير	الهندسة	والصيانة

مدير	االستراتيجية
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•	المراجعــة	والموافقــة	عــى	جميــع	التغييــرات	الكبيــرة	
والممارســات	 والمحاســبية	 الماليــة	 النظــم	 فــي	

واإلجــراءات	لضمــان	الرقابــة	الداخليــة.	

•	إجــراء	التحقيقــات	ومراجعــة	الحســابات	عــى	النحــو	
المقتــرح	مــن	قبــل	اإلدارة	العليــا	أو	مــن	قبــل	الرئيــس	

التنفيــذي	/	مجلــس	اإلدارة	،	مــن	أجــل	تحديــد	الحقائــق	

واألســباب	مــن	المخالفــات	المشــتبه	فيهــا.	

ــات	 ــة	والممارس ــات	القائم ــة	السياس ــان	دراس •	ضم
أجــل	 مــن	 تطويرهــا	 عــى	 والعمــل	 واإلجــراءات،	

تحســين	الرقابــة	والحفــاظ	عــى	أصــول	الشــركة.	

ــركة	 ــذي	لش ــس	التنفي ــس	/	الرئي ــر	إىل	المجل •	التقري
ــة	الشــركة	 ــة	وفعالي ــة	التدقيــق	حــول	مــدى	كفاي /	لجن
ــط	 ــة	،	والضواب ــة	الداخلي ــبة	اإلداري ــام	المحاس ــي	نظ ف

مــع	 بالمقارنــة	 التشــغيلي	 األداء	 ونوعيــة	 الماليــة،	

المعاييــر	الموضوعــة.	

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

اإلدارة	ولجنــة	التدقيــق.	

•	تصميــم	جــدول	زمنــي	لــإدارة	لتطبيــق	الخطــط	
الســنوية	لمراجعــة	الحســابات	وتنفيذهــا	بعــد	إقرارهــا	

ــي.	 ــق	الداخل ــة	التدقي ــن	لجن م

•	تقديم	عرض	عن	أنشطة	مراجعة	الحسابات	والدراسات	
عى	مستوى	الشركة	األم		والشركات	التابعة	عى	النحو	

المطلوب	من	قبل	لجنة	التدقيق	الداخلي.

	•	إعــداد	خطط	اإلدارة	الســنوية	والميزانيات	التشــغيلية،	
وبعــد	الموافقــة	عليهــا،	الرقابــة	عــى	النفقــات	ومــالك	

الموظفيــن	لتضاهــي	هــذه	الخطــط	والميزانيــات.

•	ممارســة	اإلدارة	الفعالــة	لموظفــي	اإلدارة،	مــن	حيــث	
اختيــار	وتدريــب	وتحفيــز	وتقييــم	و	تأديــب	الموظفيــن	

فــي	اتصــال	مــع	المــوارد	البشــرية.

 •	التأكد	من	استخدام	موارد	اإلدارات	بشكل	صحيح	و	فعال.	
مراجعة	 لمهام	 خارجية	 بمصادر	 االستعانة	 مسؤولية	 	•

الحسابات.

هــذا،	ولــم	تصــادف	الشــركة	أيــة	مشــاكل	كبيــرة	يتوجب	

اإلفصــاح	عنهــا	فــي	هــذا	التقريــر،	أو	مخالفــات	مرتكبــة	

تســتوجب	بيــان	أســبابها،	كمــا	و	لــم	تكــن	هنــاك	

ــتدعي	 ــاد،	و	تس ــن	المعت ــة	ع ــة،	خارج ــداث	جوهري أح

ــر. التطــرق	إليهــا	فــي	هــذا	التقري

9. تفاصيل المخالفات المرتكبة:

ــة	 ــل	هئي ــن	قب ــركة	م ــق	الش ــة	بح ــدار	مخالف ــم	اص ت

ــر	 ــك	لتأخ ــم	و	ذل ــة 10,000	دره ــة	بقيم األوراق	المالي

XBRL	ــام ــالل	نظ ــن	خ ــة	م ــات	المالي ــع	البيان رف

10.  مساهمة الشركة المجتمعية و البيئية:

ممــا	ال	شــك	فيــه	أن	الشــركة	هــي	جــزء	مــن	المجتمــع،	

وال	يمكــن	أن	تنســلخ	منــه	بتاتــاً،	وعليــه	ال	توفــر	العربيــة	

للطيــران	رحــالت	سلســة	وذات	قيمــة	عاليــة	فحســب،	

ــع	 ــبيل	رف ــي	س ــرة	ف ــوداً	كبي ــركة	جه ــرس	الش ــل	تك ب

مســتوى	حيــاة	مــن	هــم	أقــل	حظــا.	وذلــك	عبــر	تحمــل	

المســؤولية	مــن	االحتياجــات	االجتماعيــة	للمجتمعــات	

دوراً	 لذلــك	 وكان	 ومســاعدتهم،	 والدوليــة،	 المحليــة	

مهمــاً	فــي	نجــاح	الشــركة.

العربيــة	 خصصــت	 فقــد	 الغايــة،	 لهــذه	 وتحقيقــاً	

للطيــران	برنامجــاً	للمســؤولية	االجتماعيــة	بهــدف	خلــق	

ــر	التعليــم	 ــز	عــى	توفي ــة	المســتدامة	مــع	التركي التنمي

ــة. ــات	المحروم ــل	للمجتمع ــة	األفض ــة	الصحي والرعاي

ــل	مــن	أدخــل	 ــن	أوائ ــران	بي ــة	الطي ــت	العربي ــد	كان وق

المســتدامة	 االجتماعيــة	 المســؤولية	 مبــادرات	

للشــركات	مــن	خــالل	إطــالق	مشــروع	»ســحاب	الخيــر«	

ويهــدف	 الخيريــة.	 الشــارقة	 مــع	جمعيــة	 بالتعــاون	

البرنامــج	إىل	جمــع	األمــوال	مــن	خــالل	مبــادرات	عــدة،	

كتبرعــات	المســافرين	عبــر	رحــالت	الشــركة.	ويتــم	

ــة	 ــات	المختلف ــن	الجه ــة	م ــوال	المحصل اســتثمار	األم

فــي	مجــاالت	شــتى	كالرعايــة	التعليميــة	والطبيــة	فــي	

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

وقــد	أنشــأت	مبــادرات	»ســحاب	الخيــر«	عيــادات	طبية	

فــي	كل	مــن	الســودان،	وســريالنكا	واليمــن	وتركيــا	

ــة	 ــن	أنشــأت	مــدارس	تعليمي ــي	حي ــا،	ف ومصــر	وكيني

ــى	 ــالوة	ع ــا.	وع ــد	وكيني ــال	والهن ــي	ســريالنكا	والنيب ف

ذلــك،	نفــذ	مشــروع	»ســحاب	الخيــر«	العديــد	مــن	

الحمــالت	الطبيــة	فــي	مختلــف	المجتمعــات	كالحمالت	

ضــد	التهــاب	الســحايا	فــي	الســودان،	ومبــادرات	ضــد	

ــر. ــا	الكثي ــي	اليمــن	وغيره ــب	ف ــراض	القل أم

وفــي	عــام	2018،	واصلــت	العربيــة	للطيــران	تشــجيعها	

ــي	أنشــطة	المســؤولية	 ــى	المشــاركة	ف ــن	ع للموظفي

لهــذا	 مشــاريع	 تنفيــذ	 فــي	 وشــرعت	 االجتماعيــة	

الغــرض	وتبنــت	مشــاريع	مختلفــة	كاعــادة	تأهيــل	عــدة	

عيــادات	طبيــة	وتوزيــع	كســوة	العيــد	عــى	المتعففيــن،	

ــن	 ــة	للمحتاجي ــة	وتثقيفي ــاريع	تعليمي ــام	بمش واالهتم

ــم. مــن	خــالل	انشــاء	مــدارس	ودور	تعلي

وإىل	جانــب	التعليــم،	تبنــت	الشــركة	مبــادرات	فــي	

ــع	مستشــفى	 ــل	م ــا	العم ــة،	كان	منه ــاالت	مختلف مج

57357	لرعايــة	األطفــال	المصابيــن	بالســرطان	فــي	
العربيــة	 موظفــي	 مــن	 مجموعــة	 بمشــاركة	 مصــر	

للطيــران.	وقــد	تــم	خــالل	المبــادرة	تحقيــق	حلــم	طفلين	

مــن	المرضــى	بالتحليــق	عاليــاً	فــي	األجــواء	وأن	يصبحــا	

طياريــن	ليــوم	واحــد،	وكان	لهمــا	ذلــك،	وأتــت	المبــادرة	

ــام	العطــاء.	 ــي	ع ــادرات	الشــركة	ف ضمــن	مب

كمــا	وقامــت	الشــركة	بمناســبة	عــام	زايــد	بتحقيــق	حلــم	

الطفــل	زايــد	بتأهيلــه	للتعــرف	عــى	عالــم	الطيــران	مــن	

خــالل	تبنــى	برنامــج	تعريفــي	كامــل	مكــن	الطفــل	زايــد	

مــن	زيــارة	مقــر	الشــركة	وقســم	الطيارييــن	واســتخدام	

جهــاز	محــاكاة	الطيــران	الخــاص	بالشــركة.

كمــا	وتولــي	الشــركة	اهتمامــاً	بالغــاً	بأصحــاب	الهمــم،	

وتتأكــد	مــن	أخــذ	احتياجاتهــم	ومتطلباتهــم	فــي	جميــع	

ــة	 ــات	الضروري ــر	الخدم ــة،	وتوفي ــى	التحتي ــط	البن خط

ــة	للمســافرين	منهــم. المختلف

ــاريع	 ــي	المش ــام	2018	ف ــي	ع ــركة	ف ــاهمت	الش س

والمحافــل	المحليــة	بمــا	يقــارب	5	مليــون	درهــم	

ــي. إمارات
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ــة الترشــيحات و المكافــآت فــي شــركة  يشــكل لجن

العربية للطيران:

رئيسا 	 الشيخ	محمد	آل	ثاني	

عضوا 	 الشيخ	خالد	القاسمي	

عضوا 	 السيد	وليد	الصايغ	

ترفــع	اللجنــة	تقاريرهــا	و	توصياتهــا	إىل	مجلــس	اإلدارة.	

و	تتــوىل	المهــام	التاليــة:

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

اإلدارة	واإلدارة	التنفيذيــة	تهــدف	إىل	مراعــاة	التنويــع	

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

بالترشــح	 ب.	تنظيــم	ومتابعــة	اإلجــراءات	الخاصــة	

لعضويــة	مجلــس	اإلدارة	بمــا	يتفــق	مــع	القوانيــن	

ــس	إدارة	 ــس	مجل ــرار	رئي ــا	وق ــول	به ــة	المعم واألنظم

الهيئــة	رقــم	7/2016.

ج.	التأكــد	مــن	اســتقالل	األعضــاء	المســتقلين	بشــكل	

مســتمر.

د.	إعــداد	السياســة	الخاصــة	بمنــح	المكافــآت	والمزايــا	

ــس	اإلدارة	 ــب	الخاصــة	بأعضــاء	مجل ــز	والروات والحواف

والعامليــن	فيهــا،	ومراجعتهــا	بشــكل	ســنوي.

ه.	مراجعة	هيكل	مجلس	اإلدارة	ورفع	التوصيات.

و.	تحديــد	احتياجــات	الشــركة		مــن	الكفــاءات	عــى	

مســتوى	اإلدارة	التنفيذيــة	العليــا	والموظفيــن	وأســس	

ــم. اختياره

البشــرية	 بالمــوارد	 الخاصــة	 السياســات	 إعــداد	 ز.	

تطبيقهــا. ومراقبــة	 الشــركة	 فــي	 والتدريــب	

كمــا	ويحتــوي	دليــل	القواعــد	االجرائيــة	للحوكمــة	عــى	

مهــام	اللجنــة	بشــكل	مفصــل.

ب. جدول اإلجتماعات و الحضور:

فــي	المرفــق	رقــم	3	يجــد	القــارئ	جــدول	االجتماعــات	

مــع	التواريــخ	و	الحضــور.

تعامــات عــى  واإلشــراف  متابعــة  لجنــة   .7 

األشخاص المتطلعين:

ــل	الحوكمــة	الخــاص	 ــة	لدلي ــد	اإلجرائي تتضمــن	القواع

بالشــركة	سياســة	تعامــالت	المطلعيــن.	وحــددت	منــع	

ــر	 ــات	غي ــى	معلوم ــاء	ع ــهم	بن ــى	األس ــداول	ع أي	ت

متوفــرة	للعامــة،	أو	إطــالع	الغيــر	عــى	تلــك	المعلومات.	

كمــا	وحــددت	السياســة	النوافــذ	المســموح	مــن	خاللهــا	

التعامــل	حســب	القوانيــن.	وأكــدت	عــى	ضــرورة	

اإلفصــاح	عــن	مركــز	المتعامــل	فــي	الشــركة	للوســيط	

ــداول. ــد	أي	ت ــي	عن المال

تعامــالت	 عــى	 اإلشــراف	 اإلدارة	 مجلــس	 أســند	

التدقيــق.	 لجنــة	 إىل	 المطلعيــن	

8. نظام الرقابة الداخلية:

مديــر	الرقابــة	الداخليــة	و	ضابــط	االمتثــال:	الســيد	

محمــد	الباشــا

تاريخ	التعيين:	2013

ــرض	 ــالً	يف ــا	متكام ــة	نظام ــة	الداخلي ــام	الرقاب ــد	نظ يع

اإلجــراءات	والشــروط	والقوانيــن	االداريــة،	ويراقــب	

الشــركة.	 أداء	 خــالل	 مــن	 عملــي	 بشــكل	 تطبيقهــا	

ــل	 ــة	العم ــا	لفعالي ــا	ومانع ــام	عائق ــذا	النظ ــد	ه وال	يع

وســرعة	االنجــاز	واألداء،	بــل	عــى	العكــس	تمامــا	فهــو	

مــا	يضمــن	للشــركة	تطويــر	فعاليــة	األداء	وفعاليــة	

إدارة	المخاطــر	ونظــام	الرقابــة	الداخلــي	بالشــركة.	وهــو	

ــراءات	 ــات	واإلج ــزام	بالسياس ــبة	االلت ــس	نس ــا	يقي م

االســتخدام	 الممتلــكات،	 حمايــة	 الموضوعــة،	

االقتصــادي	والفعــال	للمــوارد.	هــذا	وقــد	اقــر	المجلــس	

ــة	فــي	الشــركة	 ــة	الداخلي بمســؤوليته	عــن	نظــام	الرقاب

وعــن	مراجعتــه	وفعاليتــه.

يتــوىل	إدارة	الرقابــة	الداخليــة،	ومهــام	ضابــط	االمتثــال،	

الســيد	محمــد	الباشــا	وهــو	محاســب	قانونــي	ومدقــق	

القانونيــة	 المحاســبة	 فــي	 خبــرة	 ذو	 مالــي	معتمــد	

والرقابــة	الداخليــة	تتجــاوز	خمســة	و	عشــرين	عامــاً		فــي	

ــق	الخارجــي،	فــي	شــركات	 ــي	والتدقي ــق	الداخل التدقي

ومؤسســات	ماليــة	عــدة.	وقــد	انضــم	الســيد	الباشــا	إىل	

فريــق	العربيــة	للطيــران	فــي	بدايــة	2013،	حامــالً	معــه	

خبــره	طويلــة	فــي	مجــال	التدقيــق	الداخلــي	وذلــك	فــي	

مصــارف	عالميــة،	فــي	مناطــق	عديــدة	مــن	العالــم.

ومن	المسؤوليات	الرئيسية	إلدارة	التدقيق	الداخلي	:

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

ضمــان	 عــن	 مســؤولة	 وتكــون	 الشــركة،	 أصــول	

ــع	سياســات	الشــركة	 ــان	م ــات؛	اإلذع ســالمة	المعلوم

التنظيمــي،	 األداء	 وتقييــم	 وأنظمتهــا،	 وإجراءاتهــا	

ــر،	 ــل	المخاط ــرص	وتقلي ــن	الف ــى	م واالســتفادة	المث

واالســتخدام	األمثــل	لمــوارد	الشــركة،	وخلــق	نظــام	

للرقابــة	الداخليــة.	

	و	يتم	ذلك	عبر:

والممارســات	عــى	 السياســات	 •	تطويــر	ومتابعــة	
الشــركة.	 مســتوى	

•	وضــع	خطــط	وبرامــج	عــى	نطــاق	الشــركة	للتدقيــق	
الداخلــي.

للممارســات	 المتواصــل	 التطبيــق	 ضمــان	 	•
والسياســات	الماليــة	والمحاســبية	وإدارة	الشــركات.

ــة	 ــغيل	واألنظم ــالمة	التش ــة	وس ــتعراض	موثوقي •	اس
اإلداريــة	 المعلومــات	 نظــم	 مــن	 وغيرهــا	 الماليــة،	

تصنيــف	 و	 األداء،	 لتحديــد	 المســتخدمة	 والوســائل	

وتقريــر	هــذه	المعلومــات.	

•	اســتعراض	وســائل	الحفــاظ	عــى	األصــول	وحســب	
مقتضــى	الحــال	التحقــق	مــن	وجــود	األصــول	المذكورة.	

•دراســة	الوضــع	االقتصــادي	وكفــاءة	المــوارد	التــي	
توضفهــا	الشــركة،		وتحديــد	الفــرص	المتاحــة	لتحســين	

األداء	التشــغيلي.	

اللجــان	 	 /	وظائــف	 اإلجــراءات	 •	مراقبــة	ومراجعــة	
المختلفــة	عــى	النحــو	المطلــوب	مــن	قبــل	لجنــة	

للتعبيــر	عــن	رأي	مســتقل.	 المراجعــة	وذلــك	

القانونييــن	 الحســابات	 مدققــي	 مــع	 التنســيق	 	•
. لمســتقلين ا
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الوصف

مصرف

شركة

حكومة

فرد

مؤسسة	فردية

الفئة 

ARAB

GCC

OTHERS

UAE

ARAB

GCC

OTHERS

UAE

UAE

ARAB

GCC

OTHERS

UAE

GCC

OTHERS

UAE

الكمية

859,276

1,211,739

9,027,732

156,453,773

3,539,049

77,391,865

633,822,633

2,186,824,475

5,071,728

177,176,647

91,696,048

88,012,264

1,203,079,364

400,000

304,600

31,555,807

النسبة المملوكة

0.0184

0.0260

0.1935

3.3526

0.0758

1.6584

13.5818

46.8602

0.1087

3.7966

1.9708

1.8860

25.7801

0.0086

0.0065

0.6762

ج. بيان توزيع ملكية األسهم في نهاية 2018:

*المصدر:	سوق	دبي	المالي.

ب. بيان األداء مقارنة بمؤشر السوق العام و القطاع:

Air Arabia DFM GI Transportation Sector

January February March April May June July Agust September October November December

مقارنة حركة السهم بالمؤشر والقطاع
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السعر األدنى السعر األعى اإلغاق  الشهر

1.23 1.32 1.3 	يناير	2018

1.26 1.33 1.31 	فبراير	2018

1.12 1.33 1.14 	مارس	2018

1.15 1.22 1.22 	ابريل	2018

0.14 1.22 1.16 	مايو	2018

0.970 1.15 0.979 	يونيو	2018

0.975 1.08 1.070 	يوليو	2018

1.01 1.08 1.010 	أغسطس	2018

0.955 1.03 0.96 	سبتمبر	2018

0.940 1.03 1.02 	أكتوبر	2018

1.00 1.06 1.02 	نوفمبر	2018

0.961 1.02 1.02 2018	

بعض المشاريع التي تم إنجازها خال 2018:

10. معلومــات عامــة:

أ. بيان سعر سهم شركة العربية للطيران في كل شهر خال 2018:

كينيا إنشاء	مدرسة	سحاب	الخير	

كينيا إنشاء	مستشفى	سحاب	الخير	للوالدة	

سيريالنكا مستوصف	سحاب	الخير	الطبي	

بنجالدش توزيع	دراجات	نارية	“ركشا”	للمحتاجين	

بنجالدش إنشاء	عيادة	طبية	

الهند توزيع	هدايا	و	مستلزمات	عى	األيتام	

تعتمــد	 البيئــة،	 عــى	 وحفاظــاً	 مســاهمًة	 أخيــرا،	 و	

ــراز	 ــة	الط ــرات	حديث ــتقطاب	طائ ــة	اس ــركة	سياس الش

والصنــع،	ولــم	يتــم	اســخدامها	مســبقا،	وذلــك	لتجنــب	

االنبعاثــات	الغيــر	مرغــوب	بهــا	وتقليصهــا.	وتعتمــد	

الشــركة	سياســة	التقليــص	مــن	األوراق	المطبوعــة	

وإعــادة	تدويــر	الــورق	وذلــك	للحــد	مــن	اســتهالك	

ــة	مــع	 ــة،	وقعــت	الشــركة	اتفاقي ــذه	الغاي ــات.	وله الغاب

شــركة	تاليــس	إلدارة	نظــام	حقيبــة	الطيــران	اإللكترونيــة	

ــركة. ــطول	الش ــن	اس ــى	مت ع
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الربع األول

1. العربية للطيران تطلق رحاتها إىل العاصمة األفغانية كابول.

2. العربية للطيران مصر تطلق أوىل رحاتها إىل بيرغامو في إيطاليا.

3. العربية للطيران المغرب تطلق خدمة الحافلة بين مطار أغادير ومركز المدينة.

4. العربية للطيران تحقق صافي أرباح قياسية للعام 2017 بلغت 662 مليون درهم إماراتي بارتفاع قدره %30.

الربع الثاني

1. العربية للطيران مصر تبدأ تسيير رحاتها المباشرة بين سوهاج وجدة.

2. العربية للطيران مصر تبدأ تسيير رحاتها المباشرة بين سوهاج والكويت .

3. عمومية »العربية للطيران« تقر توزيع 10٪ أرباحاً نقدية عى المساهمين.

4. العربية للطيران تفوز بجائزة »اختيار المحررين« خال حفل توزيع جوائز قطاع النقل الجوي 2018.

5. العربية للطيران المغرب تفتتح وكالة تجارية جديدة في مراكش لخدمة زبنائها.

6. العربية للطيران المغرب تواصل توسيع شبكتها الداخلية وتطلق 6 خطوط جوية داخلية جديدة.

Cash Plus 7. العربية للطيران تطلق خدمة جديدة للدفع بشراكة مع

8. العربية للطيران المغرب تطلق خطاً جديداً يربط بين مراكش وفيينا.

9. العربية للطيران تحقق أرباحاً صافية قوية في الربع األول بلغت 110 مليون درهم بارتفاع نسبته ٪8.

10. بنك رأس الخيمة الوطني والعربية للطيران يطلقان أول بطاقة ماستركارد ائتمانية مشتركة.

الربع الثالث

1. العربية للطيران مصر تطلق رحات مباشرة بين بيروت وشرم الشيخ.

2. العربية للطيران مصر تطلق أول رحلة داخلية تربط شرم الشيخ باإلسكندرية.

3. العربية للطيران تضيف طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320 إىل أسطولها.

4. العربية للطيران المغرب تضيف برمنغهام إىل شبكتها الدولية من أكادير.

5. العربية للطيران المغرب تضيف خط داخلي جديد يربط بين طنجة ومراكش.

6. العربية للطيران المغرب تعزز مركزها بأكادير وتضيف بازل إىل شبكتها الدولية.

7. العربية للطيران تطلق فيديو جديد لتعليمات السامة عى متن طائراتها.

8. العربية للطيران توقع اتفاقية مع شركة ˮSAPˮ لتطوير نظام جديد إلدارة الموارد البشرية قائم عى تطبيقات  

الحوسبة السحابية.  

9. العربية للطيران تحقق أرباحاً صافية بلغت 230 مليون درهم في النصف األول من العام 2018.

10. العربية للطيران تطلق رحاتها إىل العاصمة التشيكية براغ.

الربع الرابع

1. العربية للطيران تطلق خطاً جوياً جديداً يربط بيزا اإليطالية بالدار البيضاء.

2. العربية للطيران تضيف السليمانية إىل شبكة وجهاتها في العراق.

3. العربية للطيران تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشر لتأسيسها بإطاق هويتها المؤسسية الجديدة.

4. العربية للطيران المغرب تطلق خطاً جديداً يربط بين مراكش وفيينا.

5. العربية للطيران المغرب تطلق رحات نحو تونس ولشبونة.

6. العربية للطيران تسجل أرباحاً صافية قدرها 530 مليون درهم خال  األشهر التسعة األوىل 2018.

7. العربية للطيران تعتمد أجهزة »تاليس« إلدارة نظام حقيبة الطيران اإللكترونية عى أسطول طائراتها.

8. العربية للطيران المغرب تطلق رحات مباشرة بين براغ و الدار البيضاء.



اسم المستثمر  

الشارقه	الداره	االصول	ذ	م	م

المها	القابضة

الكمية 

865,904,256

429,613,509

النسبة 

%18.55

%9.21

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

ه. بيان توزيع المساهمين حسب الملكية:

مجموع عدد األهم 

المملوكة للفئة

163,687,414

314,013,409

847,436,642

3,341,562,535

4,666,700,000

نسبة الملكية من 

رأس المال

%3.51

%6.73

%18.16

%71.60

%100

عدد األسهم المملوكة للمستثمر

أقل	من	50,000	سهم

50,000	إىل	أقل	من	500,000

500,00	إىل	5	مليون

أكثر	من	5	مليون

المجموع

عدد 

المساهمين

12,196

2,270

617

113

15,196

بشــأن  اتخاذهــا  تــم  التــي  باإلجــراءات  بيــان  و. 

المســتثمرين: عاقــات  ضوابــط 

يــرأس	فريــق	عالقــات	المســتثمرين	الســيد	عبدالرحمن	

بــن	طليعــة،	إال	لــكل	مــن	الرئيــس	التنفيــذي	للمجموعة	

ــي	 ــام	ومحــوري	ف ــة	دور	ه ــي	للمجموع ــس	المال والرئي

نشــاطات	اإلدارة.	

منــذ	تحــول	شــركة	العربية	للطيران	إىل	شــركة	مســاهمة	

عامــة،	أولــت	إدارة	عالقــات	المســتثمرين	أهمية	مطلقة	

وتتمحــور	مســؤولية	اإلدارة	فــي	شــقين:	األول	هــو	

ــة	 ــار	المســتثمرين	مــن	خــالل	شــرح	آلي مســاعدة	صغ

االســتثمار	والغايــة	منــه،	ومتابعــة	حقوقهــم	فــي	األرباح	

ــث	 ــى	تحدي ــر	المســتلمة،	وتشــجيعهم	ع الســابقة	غي

بياناتهــم	فــي	الســوق	المالــي،	واإلجابــة	عــن		أســئلتهم	

	العامــة	ويتــم	ذلــك	مــن	خــالل	البريــد	االلكترونــي

والهاتــف	 	  (investorelations@airarabia.com) 	

(97165088977 +)	كمــا	وتوفــر	الصفحــة	االلكترونيــة	
بيانــات	محدثــة	بشــكل	ربــع	ســنوي	عــن	الشــركة	

ــا: ــا	وخططه وأدائه

http://www.airarabia.com/en/corporate-in-
vestor-relations

ــار	 ــد	كب ــركة	عن ــويق	الش ــو	تس ــي	فه ــق	الثان ــا	الش أم

العالميــة	 االســتثمارية	 والصناديــق	 المســتثمرين	

ــة	 ــرى	المنشــآت	المالي ــدى	كب ــن	ل ــن	الماليي والمحللي

فــي	 المشــاركة	 عبــر	 ذلــك	 ويتــم	 والمصــارف،	

ــل	 ــال.	ويمث ــذا	المج ــي	ه ــرات	المتخصصــة	ف المؤتم

ــذي	أو	 ــس	التنفي ــرات	الرئي ــذه	المؤتم ــي	ه ــركة	ف الش

ــات	المســتثمرين. ــر	إدارة	عالق ــي	أو	مدي الرئيــس	المال

باإلضافــة	إىل	ذلــك،	يتــم	دعــوة	جميــع	المســجلين	فــي	

قاعــدة	بيانــات	عالقــات	المســتثمرين	إىل	مؤتمر	هاتفي	

عقــب	انتهــاء	كل	ربــع،	ويتــم	مناقشــة	البيانــات	الماليــة	

واألداء	خــالل	الربــع	المنصــرم	بوجــود	الرئيــس	التنفيذي	

والرئيــس	المالــي،	ويفتــح	البــاب	لألســئلة	والحــوار	مــع	

المحلليــن	ومــدراء	المحافــظ،	والمســتثمرين.

ز. بيان بالقرارات الخاصة:

ال	توجــد	أي	قــرارات	خاصــة	تــم	عرضهــا	عــى	الجمعيــة	

العمومية.

 ح. بيــان األحــداث الجوهريــة التــي صادفــت الشــركة

 خال 2018: 

استثمارات معلقة مع شركة »ابراج«

كجــزء	مــن	محفظــة	اســتثماراتها	المتنوعــة،	كانــت	

مجموعــة	العربيــة	للطيــران	قــد	أعلنــت	فــي	يونيــو	

أنهــا	لديهــا	اســتثمارات	معلقــة	مــع	شــركة	 	2018

»أبــراج«	التــي	تخضــع	حاليــاً	إلعــادة	الهيكلــة	تحــت	

العربيــة	 مجموعــة	 عينــت	 وقــد	 القضــاء.	 إشــراف	

للطيــران	فريقــا	ً	مختصــا	ً	مــن	الخبــراء	الذيــن	يعملــون	

ــي	 ــن	ف ــن	والمعنيي ــع	الدائني ــع	جمي ــط	م ــكل	نش بش

هــذه	المســألة	وذلــك	لضمــان	حمايــة	اســتثمارات	

الشــركة.

»العربيــة	 قدمتهــا	 التــي	 المطالبــات	 إىل	 إضافــة	

للطيــران«	ضمــن	إطــار	التصفيــة	المؤقتــة	الجاريــة	

لشــركتي	»أبــراج	القابضة«	و»أبــراج	إلدارة	االســتثمارات	

باتخــاذ	 للطيــران«	 »العربيــة	 بــدأت	 المحــدودة«،	

إجــراءات	قانونيــة	ضــد	مؤســس	أبــراج	الســيد/	عــارف	

ــي	محكمــة	 ــي	ف ــالغ	جزائ ــدم	بب ــي	مــن	خــالل	التق نقف

ــي	هــذه	الخطــوة	فــي	أعقــاب	إجــراءات	 الشــارقة.	وتأت

التحكيــم	التــي	اتخذتهــا	»العربيــة	للطيــران«	ســابقاً	

بدايــًة	مــن	يوليــو	2018.

ــر	 ــا	تأثي ــس	له ــذه	المســألة	لي ــن	أن	ه ــم	م ــى	الرغ وع

ــا	التشــغيلية،	 ــال	الشــركة	وعملياته ــى	اعم ملحــوظ	ع

إال	أن	مجموعــة	العربيــة	للطيــران	ســتعمل	عــى	حمايــة	

اســتثماراتها	ومصالحهــا	بكافــة	الســبل	المتوفــرة.



ملحق رقم 3

جدول	تواريخ	اجتماعات	لجنة	الترشيحات	و	المكافآت:

“Y”	أي		حاضر،	و	“N”	معتذر.

وليد الصايغ الشيخ خالد الشيخ محمد التاريخ رقم اجتماع لجنة الترشيحات

Y Y Y 11.2.2018 1

Y Y Y 13.11.2018 2

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
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ط. بيان بنسبة المواطنين: 

1%

ــة التــي قامــت  ــادرات االبتكاري ــان بالمشــاريع و المب ي. بي

بهــا الشــركة خــال 2018:

1.	برنامــج	تعزيــز	االنتاجيــة:	أطلقــت	العربيــة	للطيــران	برنامجــاً	

متكامــالً		لدراســة	و	تعزيــز	االنتاجيــة	فــي	أعمالها	خــالل	2017،	

واســتمر	هــذا	البرنامــج	فــي	العــام	2018	وأدى	بشــكل	مباشــر	

إىل	خفــض	الكلفــة	التشــغيلية	خــالل	العــام.

ــق	 ــع	فري ــاون	م ــرة	وبالتع ــم	الطائ ــق	ادارة	طاق ــام	فري ــد	ق 2.	لق

الهندســة	بابتــكار	جهــاز	محــاكاة	للتدريب	عــى	مخارج	الطــوارىء	

	.A321	طــراز	مــن	الشــركة	ستســتلمها	التــي	الجديــدة	للطائــرات

الجهــاز	داخليــا	وهــو	يخضــع	االن	 وتــم	تصميــم	وتصنيــع	

للترخيــص	مــن	قبــل	الهيئــة	العامــة	للطيــران	المدنــي.

3.	توقيــع	اتفاقيــة	مــع	شــركة	ʺSAP˝	–	الشــركة	الرائــدة	عالميــاً	

ــركات،	 ــة	للش ــة	المخصص ــات	التطبيقي ــر	البرمجي ــي	تطوي ف

وذلــك	بهــدف	تطويــر	نظــام	جديــد	إلدارة	المــوارد	البشــرية	قائــم	

عــى	تطبيقــات	الحوســبة	الســحابية.	وســيعمل	النظــام	الجديد	

الــذي	يحمــل	اســم	“SAP SuccessFactors”	عــى	تزويــد	

ــف	 ــي	مختل ــدة	ومتطــورة	ف ــدرات	جدي ــران“	بق ــة	للطي “العربي
أحــدث	 اســتخدام	 عبــر	 البشــرية،	 المــوارد	 إدارة	 مجــاالت	

ــال	البشــري.	 ــي	إدارة	رأس	الم ــة	ف ــول	الفائق ــات	والحل التقني

4.	اعتمــاد	اجهــزة	»تاليــس«	إلدارة	نظــام	حقيبــة	الطيــران	

ــح	 ــذي	يتي ــد	ال ــوك«	(Aviobook)	الجدي ــو	ب ــة	»آفي اإللكتروني

ــع	 ــاءة	م ــل	بكف ــة	التعام ــادة	إمكاني ــرة	القي ــي	قم ــن	ف للطياري

الكتيبــات	والمخططــات	الرقميــة.

هذا	و	هللا	ولي	التوفيق...

ملحق رقم 2

جدول	تواريخ	اجتماعات	لجنة	التدقيق	و	الحضور:

“Y”	أي		حاضر،	و	“N”	معتذر.

مناغ .د دلاخ خيشلا غياصلا ديلو خيراتلا رقم اجتماع لجنة التدقيق

Y Y Y 08.02.2018 1

Y Y Y 08.05.2018 2

Y Y Y 28.05.2018 3

Y Y Y 09.08.2018 4

Y Y Y 11.11.2018 5

عارف 

نقفي

وليد 

الصايغ

د. غانم 

الهاجري

السيد عادل 

العلي

 الشيخ محمد 

آل ثاني

الشيخ خالد 

القاسمي

الشيخ عبدهللا 

آل ثاني
التاريخ

رقم 

االجتماع

N Y Y Y N Y Y 16.01.2018 1

Y Y Y	(يمثله	السيد	
عادل)

Y Y Y Y 11.02.2018 2

N
	Y 

يمثله	د.	

غانم

Y Y
Y 

يمثله	السيد	

عادل

Y Y 09.05.2018 3

مستقيل Y Y Y Y Y Y 09.08.2018 4

مستقيل Y Y Y Y Y Y 13.11.2018 5

ملحق رقم 1

جدول	تواريخ	اجتماعات	مجلس	إدارة	شركة	العربية	للطيران

“Y”	أي		حاضر،	و	“N”	معتذر.

عبدهللا بن محمد آل ثاني

رئيس	مجلس	اإلدارة	
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