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مؤسسة. ال1
 مقدمة  1.1

ت قد أصبح وجزًءا أساسيًا من حياة اإلنسان.  (ESG)المتعلقة بالحوكمة القضايا البيئية واالجتماعية و لقضايا ا تبرتع
الحياة التجارية. يقدم هذا التقرير لمحة أولية عن موقف العربية   فيووضوًحا  إدراًكاأيًضا جزًءا أكثر هذه القضايا 
 . ESG  في المجاالت البيئية واالجتماعية ومجال الحوكمة داءاألللطيران من 

وفر  هذا يدرجة في البورصة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والعربية للطيران هي أول شركة طيران م
؛ كجزء من عالقات المستثمرين، تحرص العربية للطيران على تقديم  لنمو والربحيةمن أجل ال مساًرا مستقالً للناق

البيئية واالجتماعية   لقضايا ا حول  رؤى حول األداء ليس فقط من خالل التقارير السنوية ولكن من خالل تقارير
ساعد العربية  يلى اتخاذ قراراتهم االستثمارية وساعد المستثمرين ع، وهو ما يESG   المتعلقة بالحوكمة القضايا و

 انفتاح على نطاق أوسع من المستثمرين اإلقليميين والدوليين.   تحقيقللطيران على 

مجلس  . واألهم من ذلك أنهم سيساعدون فيها  سين وفرص التح  نقاط القوة في العربية للطيران  ESGتحدد تقارير 
 معايير لقياس التحسن.  ووضعواإلدارة في تحديد أولويات عقالنية للمضي قدًما  اإلدارة

 رسالة من مجموعة العربية للطيران 2.1

االقتصادي في منطقة  الجوي لنقل  الرائد ل مشغلال، هي العربية للطيران )ش.م.ع(، المدرجة في سوق دبي المالي
تشغل حاليًا أسطواًل  هي  و  2003  من العام  الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بدأت العربية للطيران عملياتها في أكتوبر 

مراكز  مساًرا من خمسة  170، تخدم حوالي A321و   A320طائرة جديدة من طراز إيرباص  58  يضم إجماليًّا
العربية  وقد حازت و ظبي والشارقة ورأس الخيمة( والمغرب ومصر.  في اإلمارات العربية المتحدة )أب رئيسية

الجوي.   نقل تركز على توفير الراحة والموثوقية والقيمة مقابل المال في الوهي  جوائز  العديد من الللطيران على 
في جميع   تتكون العربية للطيران اليوم من مجموعة من الخطوط الجوية والشركات التي تقدم خدمات السفر والسياحة

 أنحاء العالم. 

رؤيتنا: "أن نكون إحدى شركات الطيران االقتصادية الرائدة في العالم" من حيث: 

• هامش الربح • االبتكار • السمعة • التميز التشغيلي 

والتشغيل  وتوفير القيمة المضافة مبتكر  أسلوب الجوي في المنطقة من خالل  السفر مفهوم  إعادة صياغة تنا: "رسال
 سنحرص على:  ،لتحقيق ذلك .موثوق" والمن اآل

معايير  أعلى   تطبيقمتعددة الوظائف • عمل متحمسة وفرق   بناءأعمالنا بشكل مربح • تنمية •  توفير أفضل األسعار• 
بشكل فعالتكاليفنا   إدارةالتشغيل • 

الرتقاء  بالمساهمة في اأيًضا تلزم نفسها ولكنها    ،جوي بأسعار معقولةليست ملتزمة فقط بتوفير سفر  العربية للطيران 
تلبية االحتياجات االجتماعية  المساهمة في  كان تحمل المسؤولية والريادة في وقد بحياة األشخاص األقل حًظا. 

 للمجتمعات المحلية والدولية جزًءا من نجاحنا. 

للتنمية المستدامة مع التركيز على توفير   (CSR) مؤسسية مسؤولية اجتماعية الناقل برنامج  ، نفذ ةولتحقيق هذه الغاي
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. العديد من الجوائز ى عل هذا البرنامج حاز وقد    .ًظا حقل تعليم ورعاية صحية أفضل للمجتمعات األ

ESG دعم البيئة والخدمات االجتماعية والحوكمة  نهجنا في 3.1

أهمية فهم  مدى لتأكيد على ل الخمس مراكزنا الرئيسية  فينهج شامل لالستدامة   تأسيستعمل العربية للطيران على  
تحقيق مهمتنا   ل في سبيوتوقعها وإدارتها بفعالية  (ESG) الحوكمة القضايا المتعلقة بالبيئية واالجتماعية والقضايا 

 .  ومجتمعاتنا  وزبائننا المتمثلة في خدمة عمالئنا  

تسعى العربية للطيران جاهدة لتوفير معلومات واضحة وشفافة حول كيفية إدارتنا ومعالجتنا لمجموعة من القضايا  
 .التي نواجهها في أعمالنا  الحوكمةالقضايا المتعلقة ب والبيئية واالجتماعية  

يتم  ف،  تقريبًا  ن جوانب أعمالناتمس كل جانب م الحوكمةالقضايا المتعلقة بالقضايا البيئية واالجتماعية وأن ى لإنظًرا 
 إلدارةاإلدارة اليومية للعناصر الفردية في جميع عملياتنا ووظائفنا. كجزء من جهودنا التباع نهج أكثر تكامالً  دمج

وإعادة النظر   ESG وتنسيقنا لجهود   تنا، اتخذنا مؤخًرا خطوات لتعزيز قياد البيئة والمجتمع والحوكمةالقضايا المتعلقة ب
لمساهمينا في   أحدث التطورات على هذه القضايا. نقدم مجموعة واسعة من   هسئة مديريناشرف بها تفي الطريقة التي  

اجتماع الجمعية العمومية العادية إلعادة النظر في الطريقة التي يتم بها اإلشراف على هذه القضايا باإلضافة إلى  
لجميع   دون تأخيرالمعنيين، وإتاحة بياناتها المالية مولين لمستثمرين والمتوفير اإلفصاحات في الوقت المناسب ل

 .البيئة والمجتمع والحوكمةقضايا ، كما نعمل على توسيع تقاريرها بشأن األطراف المعنية

للطائرات، والتي أصبحت   التشغيل فريق هندسي قوي يعتني باحتياجات الصيانة واإلصالح وبفظ العربية للطيران  ت تح
ها ومعداتها ومخازنها وموادها وورشها كلها  و وموظف  ؤسسةشركة. هذه المالرائعة للنجاح الجزًءا رئيسيًا من قصة 

تدمج العربية للطيران حلوالً مستدامة لتقليل البصمة الكربونية مع أربعة  .  A320 إيرباص سرة ألمكرسة بالكامل  
، وإدارة النفايات  ؛ الحد من تأثير السفر التجاريالطاقة في المرافق )المكاتب( داممجاالت تركيز: تقليل استخ

 .، إلخبيئيةشهادة الالو  ،لكترونية، والحفاظ على المياهاإل

نهج العربية للطيران بشكل كامل مع متطلبات هيئة األوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي إلصدار التقارير    متثلي
وبما يتماشى مع إرشادات اإلفصاح بشأن الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية لسوق دبي   GRI وفقًا لمعايير

حوكمة من االعتبارات المهمة في كيفية قيامنا باألعمال، بما في ذلك الالبيئية واالجتماعية و اياضالق المالي. تعتبر 
، وإدارة المخاطر والمنهجية لخدمة العمالء ودعم  تي تعمل على كل مستوى في المؤسسةحوكمة التنا الخاصة بالأنظم

على نفس القدر    .الجوي  الناقلنة في ثقافة وإدارة نا هو االستدامة والكفاءة المضم رئيسي لالمجتمعات المحلية. الدافع ال
يتم   ESG  البيئة والمجتمع والحوكمة قضايا بشأن  نا ، نعتقد أن العناصر األساسية التي تعتبر حاسمة لنهج من األهمية
، هذا  بالنسبة للعربية للطيران   المؤسسة من خالل عمليات فعالة وممارسات صديقة للبيئة. في مختلف أنشطة ممارستها 

ووجودنا للمساعدة في دفع عجلة التعافي الشامل، والتوسع،   خبرتنا في مجال األعمال والسياسة يعني أننا نستفيد من 
 .وتسريع االستدامة
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 البيئة  .2   

استباقي على عدة جبهات لتقليل البصمة البيئية لمنشآتنا وتقليل استهالك  تعمل العربية للطيران بشكل 

الموارد الطبيعية. وهذا يشمل تلبية وتجاوز متطلبات جودة الهواء ومعايير المياه والنفايات وإعادة التدوير  

 .وإدارة استخدامنا للطاقة 

يات والمنتجات والخدمات والحلول  التطورات التكنولوجية لتحسين العملأحدث تستخدم العربية للطيران 

سنوات عديدة، على تقليل االنبعاثات باستخدام كمية أقل من الوقود  إننا نعمل منذ لصالح المجتمع. 

كاستجابة لقانون الحفاظ على الطاقة. تتخذ العربية للطيران خطوات للتخفيف من انبعاثات الوقود، بما في  

سنوات إلى أحدث الطائرات وأكثرها   5إلى  4عمر من  أسطولها بمتوسط  قطع التدريجي ل  تحويل ذلك ال

كفاءة في استهالك الوقود في السوق اليوم والتخلص من الطائرات القديمة األقل كفاءة في استهالك  

 .الوقود 

البيئي   تدرك العربية للطيران التأثير الكبير ألعمال النقل الجوي على البيئة وتعمل على تقليل هذا التأثير

وحماية البيئة من خالل مجموعة من التدابير في جميع جوانب أنشطتها التجارية. تتعاون العربية للطيران  

في  مع مؤسسات مختلفة لتعزيز التنمية المستدامة باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي حول االستدامة 

ادية إيجابية وتعزز رؤية  أنشطة لها آثار اجتماعية واقتص الموظفين من خالل االنخراط في أوساط 

 .الشركة

تقليل، إعادة   (3Rs) للشعار الثالثيتستخدم العربية للطيران بشكل فعال موارد محدودة من خالل الترويج 

  وتطبيقأكياس للمسافرين على جميع الرحالت  من خالل توفير  ات ، التدوير( على متن الطائراالستخدام

، وإعادة تدوير علب المشروبات  المطبوعة مواد أنشطة مثل تقليل ال ممارسة نواصل إننا في المكاتب. ذلك 

المباشرة على البيئة مع   تأثيراتنا كبائن الطائرات والمكاتب. نحن نسعى جاهدين لتقليل   المستهلكة في 

ن  والكربو  ة البيئفيما يتعلق بلمساعدة العمالء على تحسين أدائهم نفسه تعزيز خدماتنا وحلولنا في الوقت 

 .االستدامة هم في مجال لتحقيق أهداف

االنبعاثات وتغير المناخ  1.2 

في االنبعاثات العالمية، إال أنها تقدم مساهمة كبيرة  األكبرمساهم هي الفي حين أن صناعة الطيران ليست  

في االستجابة العالمية لتغير المناخ وكذلك االنبعاثات من الرحالت الجوية التي تبقى في الغالف الجوي  

، فإن لها  الغالف الجويتطلق عاليًا في طبقة الطائرات من نبعاثات اال أن ى ل إوتسخنه لعدة قرون. نظًرا 

.ؤدي إلى تفاعالت كيميائية وتأثيرات جوية تؤدي إلى تسخين الكوكب حيث أنها ت مناخ،  قويًّا على التأثيًرا 
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يعتبر تغير المناخ تحديًا عالميًا ملًحا، وتدرك العربية للطيران أن االستجابة لتغير المناخ هي قضية ذات أهمية خاصة  

بدمج أهداف تغير المناخ في عملياتنا من خالل تبني سياسة  من أجله  قمنا  الذيالستدامة المجتمع. هذا هو السبب 

للحفاظ  إلى أسطولنا  neo LR 321وإيرباص   320ل من إيرباص تشمل كفقط إضافة طائرات جديدة تماًما تقتضي 

.لتجنب االنبعاثات غير المرغوب فيها أربع سنوات عمر من بمتوسط على األسطول  
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مع رؤية طويلة المدى   -، فإننا نعلم أن األهم هو أن لدينا خارطة طريق واضحة  أن الطموح مهم بينما نؤمن 
 .ذلكق يحق ت  يةكيف ل  - ومعالم وسيطة 

هناك فرص لتقليل حرق الوقود  يمكن للكفاءات المكتسبة من خالل التحسينات التشغيلية أن تحدث فرقًا كبيًرا.  
 .ات كل خطوة من خطوات عمليات الطائر في  ،وبالتالي االنبعاثات 

العنصر  هو يكن   ، إن لمكونًا رئيسيًا لتقليل االنبعاثات يعتبر اعتماد استراتيجية أسطول تتكون من طائرات جديدة م
 ،تقلل من تكاليف الصيانة ها  ، كما أندة أكثر كفاءة في استهالك الوقود الجدي الطائرات  . في هذا الصدد  األكثر أهمية

ما يساهم في النهاية في تقليل االنبعاثات وزيادة الكفاءة. كما أننا نوفر الوقود من خالل إجراءات أكثر كفاءة  
واستخدام   وضع إلى  ات نظافة محركات الطائر ا بين ضمان الوزن. يمكن أن تتراوح هذه م  لتخفيفوإجراءات 

جرة إلى المدرج باستخدام محرك واحد فقط  ، نتحرك بسيارة أعلى سبيل المثال  جديدة.طائرات  إجراءات وصول 
 .بدالً من محركين

خضر" حيث األ قالع لجوية معًا على ما يسمى "اإلخدمات المالحة ازودو تعمل المطارات وشركات الطيران وم
.بشكل أسرع  - الطواف  -للوصول إلى أكثر مراحل الرحلة كفاءة  ة ثابت  سرعةيمكن للطائرات اإلقالع والصعود ب

  تبحث تحرق وقوًدا أقل، لذلك التي تحمل وزنًا أقل على متنها الطائرات تبقى ، الطائرات  على الرغم من حجم 
من عربات خدمة  ابتداًء كل شيء  -شركات الطيران طرقًا لتقليل وزن مجموعة كبيرة من العناصر المحمولة  

، إلى تمل الكمية المناسبة فقط من الماء لكل رحلة، بدالً من ملء الخزانات في  الطعام إلى المقاعد والسجاد م تقدي 
، ونحن نعتبر واحدة من شركات الطيران الرائدة في جميع أنحاء العالم  إن هذا يؤدي إلى وفورات كبيرةكل مرة. 

 .التي تتبنى مثل هذه اإلجراءات 

تفيد من تقنيات المالحة المتطورة، لتحديد أنسب مسارات  تس  تطوير تقنيات مصممة بعناية   يجري أيًضا

 إما في   - مدارجى الليوجد فيها ساحات اقتراب صعبة إالمطارات، وتحديداً تلك التي   إلى الطيران 
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توفر ماليين أطنان  هذه أن  قتراب  المناطق الجبلية أو لتجنب التحليق فوق المجتمعات. يمكن لتقنيات اال

 الوقود وثاني أكسيد الكربون ، باإلضافة إلى تقليل تأثير ضوضاء الطائرات حول المطارات. 
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إدارة النفايات وإعادة التدوير 2.2  

يعتبر التخلص  و تعتبر إدارة النفايات الصلبة والتخلص منها من أهم القضايا في اإلدارة البيئية لصناعة الطيران. 
مصدر قلق كبير في العديد من البلدان   بيئيًا   ةاقتصاديًا ومقبول  ة سليمفي المدن بطريقة من النفايات الصلبة 

 .الصناعية 

تنص  في الشارقة.  اإلدارة البيئية الرائدة شركة  - "بيئة"وقعت العربية للطيران مذكرة تفاهم مع  ، 2015عام الفي 
وتبادل المعرفة والخبرة في العديد من    "بيئة"تعاون بين العربية للطيران وشركة ال هذه على  مذكرة التفاهم 

 . (CSR)  مؤسسيةلاجتماعية المجاالت الرئيسية المتعلقة باألنشطة التجارية ومشاريع المسؤولية اال

توسيع  ، وأوراق اعتمادها الخضراء لتعزيز  "بيئة"تعمل مع فإنها  ، لى البيئةالعربية للطيران ع كجزء من حرص و
الممارسات البيئية  هذه عادة التدوير والتخلص من النفايات. من المتوقع أن تشجع مذكرة التفاهم إل  هابرنامج

 .إمارة الشارقة أكثر ازدهاًرا وأكثر اخضراًرا  جعلالمستدامة للمساعدة في 

على  تي تثبت  الزرقاء الجمع المواد القابلة إلعادة التدوير مثل صناديق إعادة التدوير لحاويات   ريفقامت "بيئة" بتو
والتي سيتم وضعها في المكاتب الرئيسية للعربية للطيران لتطوير وتعزيز المكاتب الخضراء   قعد جانب الم

ولتشجيع الناس على أن يصبحوا أكثر صداقة للبيئة وتشجيع إعادة التدوير: الورق والصحف والكرتون،  
باإلضافة إلى ذلك، يتم جمع جميع    القمامة األخرى.  مواد   يع والبالستيك وجم المعدنية  والعلب   يةالزجاجوالقوارير

إعادة تدويرها في منشأة  تتم حظيرة الصيانة التابعة للعربية للطيران و  تي تنتج عن العمل فيالنفايات الصناعية ال
 ذات مستوى عالمي. التابعة لشركة "بيئة"، وهي منشأة إدارة النفايات 

وإعادة  االستخدام  بيئة" على حملة توعية حول إعادة التدوير للترويج لخفض ، صادقت "كجزء من مذكرة التفاهم
االستخدام وإعادة التدوير مع التأكد من استالم جميع المواد القابلة إلعادة التدوير والتعامل مع المواد وفقًا للوائح  

 .والمعايير البيئية 

؛ وهو جهاز  ر الرئيسي لشركة العربية للطيرانالمقفي  (RVM) لبيع العكسي لتركيب آلة تم ، عالوة على ذلك
تحفيز إلى القائم بإعادة  ، ثم يعيد األموال أو أشكال أخرى من الجات أو العلب الفارغة والمستعملةيأخذ الزجا

 .، اعتماًدا على كمية األوعية المعاد تدويرها التدوير

الداخلية البيئة  جودة 3.2  

بيئة داخلية عالية الجودة بتكلفة طاقة معقولة. الجهود الحالية لتحسين كفاءة الطاقة في  أن يتم توفير  إنه تحٍد حقيقي 
، تجلب مزيًدا من التركيز على كيفية  ة واستخدام الطاقة الصافي الصفريالمباني، بما في ذلك أهداف االستدام

 يُنظر أحيانًا إلى كفاءة الطاقة وجودة  في وقت واحد. بينما   (IAQ) تحقيق كفاءة الطاقة وجودة الهواء الداخلي
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.، إال أن هناك العديد من االستراتيجيات التي تدعم كال الطرفين على أنهما غير متوافقين IAQ الهواء الداخلي

من خالل دمج اإلرشادات   ، عافيةللصحة وال أساسيحيث أنه  ،تركز العربية للطيران على جودة الهواء الداخلي
عالية    HEPAالمراحل المبكرة. تم تجهيز أسطولنا بمرشحات  في  ات البيئية ومنصات التشغيل في تصميم الطائر

من الفيروسات والبكتيريا في الهواء. تجمع العربية للطيران بين جميع   ٪99.99الحماية التي تزيل بكفاءة 
قة التي تلبي أفضل الممارسات في فئتها مع مراعاة الترشيح والرطوبة  التطورات الجديدة والمعايير وكفاءات الطا

 النسبية والهواء النقي والتحكم في درجة الحرارة لضمان مستويات عالية باستمرار من جودة الهواء. 
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 . المسؤولية االجتماعية 3
وحقوق اإلنسان  األخالق 1.3

األخالق والنزاهة عنصران مهمان في ممارسة ريادة األعمال في العربية للطيران. إنه ألمر واقع أن تلتزم  
المجموعة بالقوانين الحالية وااللتزامات الطوعية، وأن تحترم بوعي المبادئ األخالقية. من االعتبارات المهمة  

 .لشركة على المدى الطويل أن سلوك العمل الذي يتسم بالنزاهة هو شرط أساسي لنجاح اهو 

جميع أنحاء العالم    في المؤسسية ومبادرات المسؤولية االجتماعية  ركزت العربية للطيران على العديد من مشاريع  
ت هو تحسين نوعية الحياة  تجاه المجتمع والبيئة. الهدف الرئيسي من هذه المشاريع والمبادرا التزامها كجزء من 

 .، وتوفير الرعاية الصحية لكبار السن وجمع األموال لدعم المجتمعات لألطفال

، كجزء من برنامج المسؤولية االجتماعية  2007عام  الفي  Charity Cloud"   الخير سحاب  "مبادرة  تم تنفيذ 
دعم التنمية االقتصادية  بهدف ،  ع جمعية الشارقة الخيرية الدوليةالعربية للطيران بالتعاون م ذي تنفذه ال المؤسسية 

على تبرعات   Charity Cloud"   الخير  سحاب  "تقوم  .  العالم ة من مختلفأنحاء األقل حظًّا في للمجتمعات 
الخيرية في  بادرة هذه الم  فيل التي يتم جمعها والموظفين. يتم إعادة استثمار األموا اتناعلى متن طائر المسافرين 
  ا العربية للطيران أيًضا برنامجً كما تدير حول العالم. ة مختلف صصحية بلدان لرعاية التعليمية واللمؤسسات 

 .للخدمات اإلنسانية" لمساعدة المجتمعات األقل حًظارياضية وشراكة مع "مدينة الشارقة الرعاية لل

هل لمساعدة أ (SHC) ، عقدت العربية للطيران شراكة مع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية باإلضافة إلى ذلك
 .الهمم الذين يسافرون مع شركة الطيران ومساعدتهم في المطارات 

بناء الفريق  2. 3

تفاني أعضاء فريقنا الموهوبين، والملتزمين بتقديم أفضل الخدمات حسن إخالالص و تعتمد العربية للطيران على  
 التي تؤثر على كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض،  ثقافتنا من خالل قيمنا األساسية،  تظهر والموثوقية لعمالئنا.  



11 | P a g 
e

.كل يومواألطراف المعنية األخرى ،  ، ومجتمعاتناعمالئناو

، تحرص العربية للطيران على توفير مكان عمل ملهم ومحفز وقبل  جنسية مختلفة تعمل معًا 90منظمة تضم وك
 عمالئنا  تهوية جيدة لدعم راحة طبيعية وإضاءة  عالية و  ا أسقفً في جميع مبانينا معًا  كل شيء محترم. ندمج 

 .تهموصحوموظفينا 
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ما يحفز الموظفين،  إدراكالتعلم المستمر وتحفيز الموظفين من خالل  يتمثل فيبناء الفريق عملية  جانب آخر لثمة  
والتدريب على أنه جزء كبير من  المستمر . يُنظر إلى التعليم العمل وتحديد الفرص لتحسين العمليات وأنظمة 

التدريبية. نحن  عاهدنا وكذلك م (L&D) موظفي العربية للطيران من خالل قسم التعلم والتطوير تنميةتطوير و
مواكبة ألحدث  مجموعة متنوعة من الفرص ألعضاء الفريق لمواصلة تطوير مهاراتهم والبقاء على وفر ن

 .الصناعة  توجهات 

المشاركة المجتمعية   3.3

السفر الجوي في   تعيد صياغة وهي مهمة    -هدفنا في العربية للطيران هو مناصرة األشخاص في رحلة حياتهم  
 .  المنطقة من خالل نهج عمل مبتكر يقدم قيمة رائعة مقابل المال وعمليات آمنة وموثوقة

ؤمن  للطيران ن نحن في العربية ، و عظيمةيمكن أن تؤدي إلى نتائج  هي المشاركة المجتمعية مهمة و  نعتبر
 .تطلعاتهم واهتماماتهم وقيمهمفي ركون ت، الذين بدورهم يشعمالءبالمسؤولية تجاه أعضاء الفريق وال

مثل هذه المبادرات موظفون من  يقود دة.  يدول عد  في نحقق المشاركة المجتمعية من خالل مبادرات مختلفة نحن 
  تعاون ، نشير إلى  المنظمة. ومن األمثلة على مثل هذه المبادرات المجتمعية ضمنإدارات ومناصب مختلفة 

مؤسسة   ، وهي في الشارقة Sharjah Social Empowermentالعربية للطيران مع برنامج التمكين االجتماعي 
موظفًا   14ساعد فريق مكون من  في هذا اإلطار، . ة من المجتمع محتاج فئات المنازل ال جديد تصيانة و تساعد في  

أيديهم بأيدي  الموظفون  وضع العربية للطيران في تجديد منزل أرملة وأطفالها الثالثة في الشارقة.   من
مبادرة   اشتملت المهمة.  نجاز في الموقع للمضي قدماً بالمشروع وإ مهنيين آخرين ألخصائيين االجتماعيين وا

  يتام ومنزالً لأل ن داريمن العربية للطيران بزيارة ن و موظف قام فيها بنغالور في الهند   مدينة ى رحلة إلى أخر
كما  . أخرى من المواد الغذائية ومواد التنظيف أساسية ضروريات توزيع مالبس وتمور وواخاللها ب قام  ، للمسنين

وهما من المرضى في مستشفى   (، محمود وجنى)حقق طفالن مصريان تم إطالق مبادرة أخرى في مصر حيث 
، وذلك بفضل مبادرة من موظفي العربية  ، أحالمهم في التحليق في السماءفي مصر 57357سرطان األطفال  

دولة   15أكثر من  اآلن  حتىققد غطوا شرات المبادرات كل عام وللطيران. يشارك موظفو العربية للطيران في ع
 .البرنامج منذ بداية
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 الحوكمة   .4

كانت العربية للطيران واحدة من الشركات الرائدة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بين الشركات العامة. تؤمن  
بالقوانين واللوائح ذات الصلة  ة بأهمية التطبيق العملي لممارسات الحوكمة وااللتزام القوي  قوالعربية للطيران ب 

،  ى حقوق ومصالح الشركة ومستثمريهاوالعمليات ضمن اإلطار العام لمبادئ حوكمة الشركات التي تحافظ عل 
 إدارتها والبيئة االستثمارية المحيطة بها. و

واللوائح المفروضة عليها  بجميع القوانين لها شركات التابعة فروعها والتلتزم العربية للطيران وكافة  ،لذلك
  2015عام لل 2هذا قانون الشركات التجارية رقم   شملبصفتها شركة طيران عالمية وشركة مساهمة عامة. ي

بالتطبيق الصارم للقرار  أيًضا بالشركات التجارية. كما تلتزم الشركة خاصين  ال 2020عام لل 26والقانون رقم 
الصادر عن   2020لسنة  3، والقرار رقم 2016لسنة    7قرار رقم متبوًعا بال 2009لسنة   (518)الوزاري رقم 

ة السلع فيما يتعلق بحوكمة الشركات وانضباطها وأيو األوراق الماليةهيئة وزير االقتصاد رئيس مجلس إدارة 
قرارات قد تصدر أو تعدل في المستقبل. يؤدي ذلك إلى زيادة ثقة تلك الهيئات االستثمارية الكبرى في جميع  

 اء العالم لتحتل موقعًا بين مالكي العربية للطيران. أنح

 مجلس اإلدارة  1.4

أعضاء. تم تعيين مجلس اإلدارة الحالي من قبل الجمعية العمومية لعام   7يتكون مجلس إدارة العربية للطيران من 
 لمدة ثالث سنوات:  2020

رئيس مجلس اإلدارة -. الشيخ عبدهللا بن محمد آل ثاني 1
 عضو تنفيذي   -. عادل عبدهللا العلي 2
 قل عضو مست  -. الشيخ محمد بن عبدهللا آل ثاني 3
 عضو مستقل   -. الشيخ خالد بن عصام القاسمي 4
 عضو مستقل   -. وليد ابراهيم الصايغ 5
 عضو مستقل   -. مطر البلوشي 6
 عضو مستقل   -. سامر قاطرجي  7

مدونة أخالقيات مجلس اإلدارة   2.4

أعمالها وفي السلوك الشخصي  تلتزم العربية للطيران التزاًما تاًما بأعلى معايير السلوك األخالقي في إدارة 
   هذه المدونة لتزويدك   راأصد تم إوقد   ،لموظفيها وأعضاء مجموعة اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة
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دعم هذه المعايير. تل يها، موظف بصفتك أحد إرشادات، ب
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ع المستويات والدرجات بما في ذلكالعاملين في العربية للطيران على جميتغطي هذه المدونة جميع األفراد 
وكبار المديرين وأعضاء مجموعة اإلدارة العليا والموظفين )بما في ذلك الموظفين الدائمين   يرين المد 

زل وموظفي الوكالة والمقاولين  االمن منبدوام جزئي( والمتدربين والعاملين العاملين  والمؤقتين والموظفين 
.()يشار إليهم جميعًا باسم الموظفين في هذه المدونة 

:أخالقيات العربية للطيران ما يليتتضمن مدونة 

 تضارب المصالح    أ(  
حماية المعلومات السرية واألصول األخرى   ب(  
 اإلفصاح وااللتزام بقواعد اإلدراج  ج(    
 لقوانين والقواعد واألنظمة الرقابية متثال لاال  د(  
 رفع التقارير   ه(   

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب   (و 
 المنافسة والتعامل العادل  ز(   
 اإلعالميين حملة األسهم من التفاعل مع   ح(    
 السلوك الشخصي   ط(   

مؤسسية حوكمة الال سياسات  3.4

إبقاء مساهميها على اطالع تام بالتطورات والمعلومات المهمة التي تؤثر على  ى ل عالعربية للطيران   تحرص 
معلومات حول أعمال الشركة وأن تتاح  إلى من الوصول جميع المساهمين   تمكنضمان  ى  لإتسعى وهي  الشركة.  

 .للشركة  مومية الجمعية الع أثناء اجتماعات وعقد مناقشات إيجابية مع مجلس اإلدارة   لتقاءلهم الفرصة لال

:، تستخدم العربية للطيران القنوات التالية لتزويد مساهميها بمعلومات عن الشركة في الوقت الحاضر

  دققين رة والمالمالحظات التفسيرية وتقارير البيانات المالية ألعضاء مجلس اإلداو،  في جدول األعمال . 1
 .لجمعية العمومية للشركةعالن االجتماع السنوي لالمصاحبة إل 

أسئلة إلى الرئيس التنفيذي  حيث يمكن للمساهمين توجيه  للشركة لجمعية العمومية االجتماع السنوي لفي  . 2
 .الخارجيين حول أي شيء يتعلق بأعمال الشركةدققين ورئيس مجلس اإلدارة والم

 .سوق دبي المالي وهيئة اإلمارات لألوراق المالية والسلعى لتي تقدم إاإلفصاحات الفي .  3
ي يوفر  الذ  - www.airarabia.comفي قسم "عالقات المستثمرين" على موقع العربية للطيران   .4

:المعلومات التالية
 السنوية البيانات المالية ربع  •  
العربية للطيران  حولعات  جامردراسات و   •
 مجلس اإلدارة   حول معلومات محدثة     •
ة صحفي بيانات   •

http://www.airarabia.comالذي/
http://www.airarabia.comالذي/
http://www.airarabia.comالذي/
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 بشكل عام مؤسسية حوكمة الالتقرير الحوكمة ومعلومات حول     •
 .عمومية الجمعية اجتماع سنوي للمعلومات بخصوص آخر    •
بأحدث    لجمهورعالم اإل  ةودولي   ة مؤتمرات محليفي ق وطرعلى العروض   4إلى  3في ما ال يقل عن    •

 . التطورات التي تخصها 
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 وهو متاح على اإلنترنت للجمهور  ،لكترونية اإلورقية وتيه النسخبفي التقرير السنوي   •   
هاتف مع مستثمري العربية للطيران يحضره الرئيس التنفيذي  في اجتماع على الفي نهاية كل ربع سنة   • 

 مدير المالي. الو 

-النهاية  -


